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Stockholms Hamnar tecknar om och
förlänger säkerhetsavtalet med Securitas
Stockolms Hamnar, med hamnanläggningar från Kapellskär i norr till Nynäshamn i söder
har återigen givit Securitas förtroendet som leverantör av säkerhetstjänster. Avtalsvärdet
uppskattas till ca 30 miljoner kronor under den inledande avtalsperioden.
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Securitas fick förtroendet som leverantör 2007. Säkerhetsavtalet har nu tecknats om och Securitas
erhåller förnyat förtroende. Detta i en viktig tid för hamnen, med utöver den nuvarande
verksamheten, stora projekt såsom Värtahamnen och i framtiden även Norviks Udde.
- Securitas har under de senaste fem åren varit vår säkerhetsleverantör och vi är glada att
Securitas i mycket hård konkurrens vunnit upphandlingen. Med den samlade erfarenheten som
Securitas besitter i hamnskydd kan Stockholms Hamnar på ett säkert sätt även fortsättningsvis
erbjuda säkra kajer för våra kunder, säger Stockholms Hamnars säkerhetschef Hans Kemkes.
- Vi är mycket glada och tacksamma över att idag kunna meddela att avtalet mellan Stockholms
Hamnar och Securitas Sverige förlängs. Stockholms Hamnar är en säkerhetsmedveten kund som
ställer höga krav på tillgänglighet och utveckling. Vi har tillsammans, i en positiv atmosfär, under
de senaste fem åren, kunnat förbättra säkerheten och skapa nya koncept. Samarbetet har varit
mycket bra och den nya, förlängda avtalsperioden ger oss möjligheter att fortsätta optimera och
utveckla säkerhetsverksamheten tillsammans, med syftet att Stockholms Hamnar skall kunna
utveckla verksamheten på ett säkert och miljömässigt sätt för framtiden, säger Johan Ohlsson,
ansvarig för Securitas Sveriges segment för hamnar och logistik.
Securitas Sveriges segment Hamnar och Logistik specialiserar sig på säkerhets- och kringtjänster
för transporter över hela landet. Kunskap och insikter om kundernas starka säkerhetsbehov
tillsammans med skalbara, utvecklingsbara och funktionella säkerhetsleveranser har lett till att
Segmentet har haft en mycket positiv utveckling och har lett till att Securitas idag är den
marknadsledande säkerhetsleverantören inom transportnäringen i Sverige.
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Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till
den enskilda kundens behov i 51 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika.
Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.
I Stockholms Hamnars koncern ingår hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Stockholms Hamnar
är med sitt geografiska läge ett miljövänligt transportalternativ till och från Stockholm och Mälardalen. Här bor
en tredjedel av Sveriges befolkning som dagligen får varor sjövägen via hamnarna. Stockholms Hamnar
arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I
uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning. Visionen är att Stockholms Hamnar
ska uppfattas som Östersjöns ledande hamn – en modern, välkomnande och affärsfrämjande partner.

