
 

 

 

Dynasafe Demil Systems har 
erhållit sitt största anläggningas-
kontrakt hittills 

Dynasafe Demil Systems, med huvudkontor i Karlskoga och ingående i Dynasafe Group, har 
säkrat sitt största anläggningskontrakt hittills med ett totalt ordervärde av 130M SEK. 
Kontraktet  är Dynasafes första ”turn-key” leverans där både utrustning och infrastruktur ingår. 
Kunden är försvarsministeriet i Belgien. Anläggningen ska byggas vid Poelkapelle.  
 
Kommentarer från VD, Jörgen Björkman:  
Kontraktet till Belgien bekräftar Dynasafes ställning som en världsledande teknologileverantör 
inom både demilitarisering och system för skydd mot explosioner. Projektet kommer att ge en 
bra basbeläggning för 2015. Projektet bygger på en tidigare utvecklad konstruktion av Static 
Detonation Chamber 1200C (SDC) vilket gör att företaget fortfarande har resurser att ta in 
ytterligare betydande order, vilket också förväntas. SDC 1200C kommer att destruera kemiska 
ammunition enligt gällande miljöbestämmelser. Anläggningen kommer att tas i drift i slutet på 
2016. 
 
Om Dynasafe 
Dynasafe Demil Systems AB och Dynasafe Protection Systems AB, med huvudkontor i 
Karlskoga ingår i Dynasafe Group.  
 
Dynasafe Group är världsledande inom minröjning, säkert bortförande av explosiva föremål 
och ammunitionsdestruktion samt relaterade miljölösningar och tjänster. Under mer än tjugo 
år har Dynasafe gett regeringar, försvar och brottsbekämpande organ innovativa funktioner för 
att hantera de ständiga hoten från landminor och o-exploderad ammunition och improviserade 
sprängladdningar (IED). Vi är den enda leverantör som kan leverera en helhetslösning för 
hantering och destruktion av explosiva föremål. Dynasafe säkerhetslösningar skyddar 
människor och miljö världen över och gör världen till en säkrare plats.  
 
Dynasafe Demil Systems leder utvecklingen genom att erbjuda säkra lösningar för 
återvinning, demontering, förstörelse och destruktion av ammunition Det kan handla om allt 
från militär ammunition och sprängämnen till civila sprängämnen och avfall. Vi erbjuder 
skräddarsydda lösningar för att möta de unika och varierande krav i varje bortskaffande samt 
alla relaterade tjänster. Vårt omfattande produktsortiment omfattar från små mobila enheter till 
storskaliga anläggningar som kan hantera både konventionella och kemiska stridsmedel, från 
handeldvapen till stora kalibrar. 
 
Dynasafe Protection Systems tillhandahåller utrustningar och system för att skydda företag 
och organisationer mot effekterna av explosioner. De sektorer som vi arbetar med är försvar 
(t.ex. EOD-team), brottsbekämpning (t.ex. SWAT-team), flygplatser (t.ex. säkerhet 
kontrollpunkter), allmän säkerhet (t.ex. säkerhetsföretag) och industri och forskning (t.ex. 
laboratorier). Våra gastäta ”bombkammare” har nyligen blivit godkända av amerikanska 
DDESB (Department of Defence Explosives Safety Board).  
 
För mer information, besök www.dynasafe.com 
 
 

 

Make your world a safer place | www.dynasafe.com 

Dynasafe Demil Systems AB | Dynasafe Protection System AB 
SE-691 80 Karlskoga, Sweden 
Phone: +46 586 77 12 70, Fax: +46 586 599 66, E-mail: info@dynasafe.com  
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