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Pressmeddelande 2022-10-31 

Stockholm Vatten och Avfall tilldelar Nordic LEVEL Technology  
del av nytt ramavtal 

Nordic LEVEL Group har som en av fyra ramavtalsparters vunnit upphandlingen av service 
och installation av säkerhetsteknik på 29 anläggningar hos Stockholm Vatten och Avfall, totalt 
potentiellt årligt värde 3 MSEK. LEVEL kommer utföra årskontroller samt felavhjälpning och 
utökning av befintliga anläggningar. Dessutom kan det tillkomma nyinstallationer av 
säkerhetsteknik med över 1 MSEK i värde.  

Avtalsperioden omfattar 3 år varefter SVOA har rätt att förlänga avtalet på samma villkor med 
maximalt 36 år månader fördelat på ett eller fler tillfällen. Nordic LEVEL Technology kommer 
leverera och installera lokala tekniska bevakningssystem som är kompatibla med SVOA´s 
befintliga system, VMS systemet Milestone, Appvision och ARX som överordnat system.  

”Nordic LEVEL Technology som är en del av Nordic LEVEL Group prioriterar 
kritisk infrastruktur mycket högt och vi är därför extra stolta över att få vara del 
av detta viktiga projekt att säkra Stockholm Vatten och Avfall. Affären passar bra 
in i vår affärsmodell och vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans”, säger 
Mikael Pettersson, Head of Nordic LEVEL Technology. 

Mer information om bolagets kundsegment, erbjudande och certifieringar - 
www.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. Koncernens 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. 


