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Atlas Copco samarbetar med Saab och Combitech kring 
säker gruvdigitalisering 

Stockholm den 4 oktober 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, kommer att samarbeta med försvars- och säkerhetsföretaget 

Saab AB och dess dotterbolag teknikkonsultbolaget Combitech AB för att erbjuda 
gruvkunder lösningar för säker och avancerad digital verks amhet.  

Samarbetet bygger på Atlas Copcos starka position inom gruvindustrin, Saabs tekniska 
plattformar, och Combitechs arbetsmetoder och erfarenhet från att ha framgångsrikt 
digitaliserat stridsflygplanet Gripen E. Det nya partnerskapet omfattar bland annat 
digitaliseringsarbete för autonoma gruvor och relaterade lösningar för kontrollrum, 
cybersäkerhet och ekosystem.  

“Det här samarbetet går helt i linje med vår bild av framtidens digitala gruva”, säger 

Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik.  
“Vi kommer att stödja våra kunder i deras arbete med att öka produktiviteten genom smart 
digitalisering av gruv- och tunnelverksamhet. Vi knyter till oss de bästa i branschen – 
tillsammans kommer vi att leverera än mer produktivitet och säkerhet till kunderna.”   

Det här samarbetet är ytterligare ett exempel på Atlas Copcos ökade fokus på en säker 
digitalisering av gruvverksamhet. Tidigare i år förvärvade Atlas Copco en del i Mobilaris 

MCE, en verksamhet vars mjukvarulösningar erbjuder en helhetsbild av 
gruvverksamheten, positionering i realtid och statusinformation om fordon, utrustning och 
personal. 
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 För mer information kontakta: 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

Helena Hedblom, Affärsområdeschef  
Gruv- och bergbrytningsteknik  08 743 8314 
helena.hedblom@se.atlascopco.com  

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings - och gruvutrustning, 

industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 

produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 

Stockholm och kunder i f ler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder 

kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 
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