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Pressmeddelande  

 

Förtydligande: Swedavia väljer Confidence som ramavtalspartner för 
installationstjänster av tekniska säkerhetssystem 
Förtydligandet avser omfattning och förfarande vid eventuella avrop från ramavtalet med Swedavia i det 
pressmeddelande som Confidence offentliggjordes 2019-12-30, 08.30 CET. 

Förtydligande:  

Confidence är en av tre (3) partners inkluderade i nämnda ramavtal där Confidence rangordnas som nummer två 
(2). Avrop från ramavtalet kommer att läggas succesivt baserat på priser och villkor i avtalet och enligt strikt 
rangordning upp till vissa beloppsgränser, 5000, 2000 och 1000 TSEK beroende på flygplats med direkt förfrågan 
till högst rangordnade part (1:an), och därefter sker förnyad konkurrensutsättning inom de tre upphandlade 
parterna i ramavtalet. Den sammanlagda ramavtalstiden är 4 + 4 (option) år med uppskattad total volym för 
denna period om 130 MSEK. 

”Confidence kan inte säga hur stor del av det nyligen tecknade ramavtalet med Swedavia som bedöms tillfalla 
bolaget. Av den totala ramavtalsvolymen på 130 miljoner kronor kommer Confidence vara med och slåss om 
en betydande del, säger vd Pär Nilsson 

 
Ursprungligt meddelande: 

Swedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största 
flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport. 
Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den 
sammanlagda avtalstiden uppskattas av Swedavia till cirka 130 MSEK. 

Avtalet om Installationstjänster av tekniska säkerhetssystem så som Pacom Unison, Sentrion, Bosch kameror och 
annan CCTV hårdvara och utrustning, ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. 
Bolaget har målmedvetet etablerat sig som en ledare genom flera genomförda avancerade säkerhetprojekt, via 
certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området kritisk infrastruktur. Satsning 
genererar nu mycket goda affärsmöjligheter. 

”Att Swedavia väljer oss som partner i denna upphandling är mycket glädjande. Inte bara för de 
affärsmöjligheter som nu står framför oss, utan även som bevis för att bolagets satsningar på 
medarbetarnas kompetens och organisationsstruktur ger goda resultat. Nu ser vi fram mot att få bidra till 
en än mer effektiv säkerhet på sveriges flygplatser”, säger Pär Nilsson vd på Confidence 

Mer information om bolagets prioriterade kundsegment, produkter och certifieringar - www.confidence.se 
 

För ytterligare information: 

Pär Nilsson, 
Verkställande direktör 
Tel 08 620 82 00 
E-post: par.nilsson@confidence.se 
 

Om Swedavia 

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. 
Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman 
Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från 
världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom 
Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar 
för kommersiell flygtrafik.  

Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 
2018 reste totalt 42,0 miljoner passagerare till och från 
Swedavias flygplatser. Läs mer på www.swedavia.se 

Om Confidence 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar 
och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och 
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och 
effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap 
erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och 
finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska 
låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) 
anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på 
NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified 
Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 


