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Saudi Arabiens (KSA) grannlinder har i5kat sina militira utgifter vilket har medfort att KSA
tittar pi sin egen militira kapacitet. Analysen av det egna fbrsvaret har lett till att man funnit att
bl a AT-vapen systemen (Anti Tank) fir gamla och otillfOrlitliga samt att nOdvandig kunskap
ft5r att kOpa in nya AT vapen system ar hogst bristfillig. Den huvudsakliga oron hr knuten till
Iran och utvecklingen
KSAs mil med projektet ar att skaffa sig kunskap om AT-vapen och fOrmaga att producera
desamma. Delta innebar att KSA fir kunskap om hur man analyserar ett AT-vapensystem for
att to reda pa prestanda och tillfOrlitlighet samt hur man genomfbr en siker
ammunitionsovervakning. KSA vill skaffa sig ett oberoende genom att skaffa sig kompetens
och fOrmiga till framstallning och mOjlig rekonditionering och modifiering (REMO) av
komponenter i AT-vapen (verkansdel och raketmotor).
I och med undertecknandet av SO 2005:59 "SamfOrstindsavtal om militirt samarbete mellan
Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering- har det funnits en
mOjlighet for samarbete mellan FOI och R&D MODA. Van samarbetet skall besti uttrycks
tydligt i artikel 2 paragraf 3 om forskning och utveckling itergiven i det tbljande stycket.
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Under vintem — viren 2007 genomfbr R&D MODA besOk vid FOI och den 30 maj 2007
erhiller FOI ett samarbetsfOrslag rOrande produktion av AT-vapen.

Brev pa svenska medlog

a) Partema hr Overens om att studera och utforska mojligheterna att uppritta ett
partnerskapsprogram mellan TotalfOrsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behOriga
institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fraga om fbrsvarsteknologi.
b) Parterna skall sarskilt striva efter att utbyta teknisk och ingenjOrsmassig expertis i friga om
underhill, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.

FOI fick 2008 regeringens tillstand att ingi ett IA med R&D MODA, och i samband med delta
ocksi tillstand att fOrhandla fram ett projektavtal. Delta projektavtal skall sedan any°

Under resterande del av 2007 genomfbr FOI en fbrstudie angiende mojligheterna att producera
AT-vapen i KSA. Denna studie slutrapporteras i januari 2008.
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F011
understallas regeringen fir beslut (FO:2008/3004/MIL). "FOI bemyndigas vidare att under
forskningsavtalet med berord saudisk myndighet fOrhandla ett projektavtal om deltagande som
konsult fir att Saudiarabien sjalvt ska kunna skapa en saker hantering av explosivamnen i
landet utifran svensk kunskap och svensk modell, samt att renovera och modifiera befintliga
anti-tankvapen — i den utstrAckning som svensk lag, farordning och riktlinjer fir
krigsmaterielexport tillater. Projektavtalet ska inte tillita deltagande av FOI varken i
produktion och tillverkning, ej heller i planering, organisering, upprattande av produktion och
tillverkning av nya anti-tankvapen."
FOrhandlingarna har nu natt kontraktskrivningsfas varvid POI behOver tillstand att inga bifogat
avtal.
I det nedanstiende stycket beskrivs projektet och FOIs roll i det.
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Det Overgripande projektet kommer att ledas av ett svenskt fOretag (SSTI) i samarbete med ett
saudiskt fOretag (NCMS). FOI ar tanIct att agera gentemot R&D MODA och av dem utpekade
exekverande fOretagen (SSTI och NCMS) som konsult och said fir projektets utfiirande.
Projektirmehallet kan sammanfattas enligt nedan:
• Byggnader, anlaggningar och utrustning fir framstallning och tillverkning av krut,
sprangamnen, driv- och verkansdelar.
• Teknik och kunskap for framstallning och tillverkning av hut, sprangamnen, drivoch verkansdelar.
• Analys, testning och kvalitetskontroll av driv- och verkansdel i AT-vapen.
Dessutom kommer projektet att leverera filjande:
• Skapande av en saker hantering av explosivamnen i Saudi Arabien baserat pa svensk
modell.
• Utbildning av personal fir att pa ett sakert salt driva anlaggningen. Utbildningen sker
bade i Sverige och i Saudi Arabien (kurser och traning).
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Det FOI ar thnkt att utfOra ar filjande:
• Radgivning vid inks%) upphandling av byggnader och processutrustning.
• Verifiering och utveckling av kompositioner (recept) och tillverkningsmetoder fir
driv- och verkansdelar.
• Utveckling av och tillverkningsmetoder fir driv- och verkansdelar.
• Metoder fir analys och kvalitetsbestamning av AT-vapensystem och dess
delkomponenter.
• Utfira delar av kvalificering av AT-vapensystem.
• Kvalificering av AT-vapensystem.
• Kurser fir personal.
• Trailing av personal.
• Ridgivning vid tillverkning och provning av den produktionsutrustning som miste
modifieras fir att fa en saker produktion.
• Ridgivare vid riskanalysen Mom alla delar av projektet.
Under firhandlingarna har filjande avtalsutkast arbetats fram mellan R&D MODA och FOI
detta aterfmns som Annex. Avtalsutkastet avgransar FOIs verksamhet gentemot andra alctOrer
room projektet och kommer att fOljas av en ekonomisk uppgOrelse. Den ekonomiska
uppgorelsen ar beroende av Ovriga aktOrers firhandlingar men beralmas hamna i nivAn 100-250

FOI
MSEK fordelat pd 5-6 dr. Total omfattning av hela projektet bedOms i dagslaget till 1500-2000
MSEK varav huvuddelen kommer att hamna hos svenska leverantorer.
Harmed hemstaller FOI om regeringens tillstand att ingd detta avtal.
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