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Pressmeddelande  

Nordic LEVEL Group förlänger ramavtal med Kriminalvården 
samt bekräftar tilldelade avtal om 44 MSEK  

Stockholm 31 januari, 2022 – Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tecknar två års 
förlängning av befintligt ramavtal med Kriminalvården. Till detta bekräftas tidigare meddelade 
tilldelningsbeslut med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK. De bekräftade tilldelningarna 
avser säkerhets- och brandtekniska system för två av Kriminalvårdens anläggningar. Projekten 
påbörjas under första halvåret 2022 för ett beräknat färdigställande under 2023. 

Det bekräftade tilldelningsbesluten avser konstruktion och leverans av teknisk säkerhet och brandskydd för två av 
kriminalvårdens anstalter med högsta säkerhetsklass 1. Det totala kontrakterade utvärderingsvärdet om ca. 44 
MSEK, vilket tidigare meddelats, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga 
ramavtalsparter. Leverans påbörjas under första halvåret 2022 för ett beräknat färdigställande under 2023.	 

Den i dagarna avtalade två års förlängningen av gällande ramavtal med Kriminalvården avser teknisk säkerhet 
och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska 
telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, 
kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård.	 

“Kritisk	infrastruktur	och	samhällsviktig	verksamhet	är hela	koncernens	huvudfokus	och	vi	är således	
mycket	glada	över	att	Kriminalvården	ger	oss	förnyat	förtroende	med	såväl	nya	stora	projekt	som	
förlängt	ramavtal.	Kriminalvården	står	inför	stora	utvecklingsprojekt	de	kommande	åren	och	vi	
kommer	fortsätta	utveckla	vår	verksamhet	med	såväl	kompetens	som	geografisk	teckning	för	att	
kunna	fortsätta	stötta	myndigheten	på	bästa	sätt”,	säger	Mikael	Pettersson,	Divisionschef	
Technology	inom	Nordic	LEVEL	Group	AB.	 

	 
 

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Pettersson, Head of division Technology  

Tel: 08-620 82 00 
E-post: mikael.pettersson@nordiclevelgroup.com 

 

 

 

 

KORT OM LEVEL 
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. 
Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs 
genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernen är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och 
Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk 
verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 
1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com 

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är 
bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 


