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Saab förser Ringhals kärnkraftverk med fysiskt skydd
Saab har tecknat ett kontrakt med Ringhals AB om att förse
Ringhals kärnkraftverk med fysiskt skydd som uppfyller Statens
Kärnkraftsinspektions krav. Parterna har kommit överens om att
inte offentliggöra ordersummans storlek.
– Kontraktet är ett viktigt steg i den internationella satsning Saab gör inom
samhällssäkerhetsområdet, säger Michael Höglund, vice affärsenhetschef på Saab
Communication. Kritisk infrastruktur för energiproduktion och distribution, flygplatser
och hamnar är specifika områden där Saab kommer att satsa framöver.
Under 2008 kommer Saab Communication att utforma och implementera ett
bevakningssystem som är skräddarsytt för arbetet i en bevakningscentral på ett
kärnkraftverk. Systemet omfattar presentationssystem, nätverk, system för
inbrottslarm, kameror för omedelbar verifiering av skalskyddslarm samt för
övervakning, passerkontrollsystem samt porttelefonisystem.
Saab Communication levererar en helhetslösning till Ringhals som inkluderar alla
ovanstående system på totalentreprenad. Leveransen skall vara slutförd under
innevarande år.
Saab Communication, en del av Saab-koncernen, erbjuder kvalificerade
kommunikationstjänster samt robusta säkerhets-, tele-, data- och
radiokommunikationslösningar till försvars- och samhällssäkerhetsområdet –
nationellt och internationellt.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och
förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas. förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Brantberg, försäljningsansvarig Saab Communication
Tel. 08-580 862 06, 0734-46 70 86
Anders Engstedt, marknadskommunikationsansvarig Saab Communication
Tel. 0589-39 71 15, 070-713 08 90
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Peter Larsson, presschef, Saab
Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18
www.saabgroup.com
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Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 18 januari 2008 kl 09.55
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