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Saab får order på underhåll av säkerhetslösning i södra 
Queensland, Australien 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på att 
tillhandahålla underhåll och vidareutveckling av säkerhetssystemet på en 
kriminalvårdsanstalt för 300 interner i södra Queensland, Australien. 
Kontraktet har ett värde på totalt MSEK166.  

Kriminalvårdsanstalten, Southern Queensland Correctional Centre, som ligger nära 
staden Gatton öppnades i januari 2013 och har plats för 300 interner. Saab 
installerade i samband med öppnandet det elektroniska säkerhetssystemet och har 
sedan dess skött underhållet. Systemet består av en integrerad övervakning som ger 
total kontroll över sensorer och lås inom fängelset.  
 

- Arbetet på anstalten är ett framgångsrikt projekt. Det var den första stora 
installationen som genomfördes med teknik framtagen av Saab i Australien. 
Vi är glada över att få fortsätta samarbetet och sköta underhållet på det 
moderna fängelset, Queensland Corrective Services facility, säger Mark 
Slade, chef för Security Division, Saab Australia. 

 
 
Kontraktet gäller för de kommande 14 åren. Arbetet genomförs av Saabs 
affärsområde Security and Defence Solutions  i Adelaide, Australien. 
 
 
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: 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com 
David Ledger, Marketing Communications Manager, Saab Australia, +61 (0) 421 054 698 
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