
    

 
Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för 
att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller 
managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget. 
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Safe at Sea AB 
 

Räddningstjänsten i Orléans köper sin andra RescueRunner 

Räddningstjänsten i franska Orleans väljer att investera i ytterligare en 
RescueRunner. De använder sina RescueRunners till främst flod- och älvräddning 
samt som ett viktigt verktyg vid katastrofinsatser som t.ex. vid de översvämningar 
som drabbade Frankrike tidigare i år. 

Safe at Sea levererade den första RescueRunner-enheten (RR) till den franska räddningstjänsten i Orléans, 
Service Départmental d’Incendie et Secours (SDIS) i oktober 2015 och nu efter att RR-systemet under snart ett 
års tid har integrerats och använts konstant i skarpa utryckningar, väljer de till vår stora glädje att satsa på att 
utöka flottan med ytterligare en RescueRunner. Affären följer det mönster som vi känner sen tidigare, att när 
den första enheten har kommit på plats blir det nästa utan undantag följdorder. Ordervärde ca 325 000 kronor. 

Katastrofinsatser vid översvämningar 

Tidigare i år drabbades Frankrike av allvarliga översvämningar och RescueRunner imponerade då stort på 
SDIS och närliggande departement, både som räddnings- arbets- samt bogserbåt. Man arbetade då dag och 
natt med 2-3 brandmän ombord på RescueRunnern, för att nå ut till de flodområden där andra räddningsbåtar 
inte kunde nå och drog bort flytande husdelar, fallna träd och utsatte strandsatta människor utefter 
flodstränderna. Fransk TV uppmärksammade detta stort vilket således gjort RescueRunner till ett känt begrepp 
i Frankrike. 

Stort intresse  

Under 2016 har en rad av olika visningar och demonstrationer utförts för representanter från civilförsvaret samt 
räddningstjänster och andra räddningsorganisationer runtom i Frankrike. Intresset är fortsatt stort då 
RescueRunnerns smidighet i kombination med dess robusta design lämpar sig väl för deras operativa miljöer 
som återfinns i allt från hav till floder och mindre vattendrag. I början på december är Safe at Sea som enda 
leverantör av räddningsenheter inbjuden till franska räddningstjänstens årliga nationella möte för 
räddningstjänster inom dykning och livräddning, där såväl demonstrationer som värdefulla kundmöten kommer 
ske.  

Vi är oerhört glada att RescueRunner varit till så stor hjälp under översvämningarna som drabbade Frankrike i 
våras och vi ser fram emot att under 2017 kunna leverera fler enheter till fransk räddningstjänst och deras 
systerorganisationer. säger Kaj Lehtovaara, VD 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Linda Ahl, Business Development Manager  Erik Rudelius, informationsansvarig  

Telefon  0763-16 04 70    Telefon 0303-23 07 05 

linda.ahl@safeatsea.se   erik@safeatsea.se 

 
Besök även www.safeatsea.se, www.rescuerunner.com, www.facebook.com/SafeatSea 
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