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Securitas behåller Swedavias förtroende på Arlanda
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Securitas får förnyat förtroende av Swedavia att ansvara för säkerhetsuppdraget
på Stockholm Arlanda Airport. Securitas tilldelas uppdraget som
säkerhetsleverantör för bevakningen och säkerhetskontrollen med avtalsstart den
1 juni 2012.

Securitas är sedan den 1 februari 2007, på uppdrag av Swedavia AB, säkerhetsleverantör av
bevaknings- och säkerhetskontroller på Stockholm Arlanda Airport. Nuvarande avtal avser
säkerhetsuppdrag på Stockholm Arlanda Airport såväl som på Bromma Stockholm Airport medan
det från och med den 1 juni 2012 kommer att bli separata avtal för de båda flygplatserna.
Det nya kontraktet sträcker sig över en treårsperiod med möjlighet till förlängning på upp till två år.
Avtalet är värt drygt 600 miljoner kronor för den första treårsperioden vilket gör
säkerhetsuppdraget till Skandinaviens största säkerhetskontrakt.
- Vi på Securitas är stolta över att vi får förnyat förtroende från Swedavia på Stockholm Arlanda
Airport. Det visar att vi är konkurrenskraftiga på marknaden och har lyckats presentera attraktiva
lösningar för Swedavia, säger Olle Lindskog, divisionschef på Securitas Sverige.
- Vi har de senaste fem åren arbetat tillsammans med Securitas för att utveckla flygplatsens
säkerhet både tekniskt och bemanningsmässigt. I och med det nya avtalet får vi möjligheten att
utveckla en ännu säkrare, flexiblare och effektivare säkerhetsverksamhet till en lägre kostnad vid
Stockholm Arlanda, säger Anders Lennerman, säkerhetsdirektör Swedavia.
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Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är
anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika,
Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000
medarbetare skillnad.

