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Dräger Norge vinner upphandling om drogtester
för polisen
Oslo - Dräger Safety Norge AS har tecknat avtal med Politiets fellestjenester
avseende leverans av drogtestningsutrustning till Polisen.
Avtalet omfattar leverans av Dräger Drugtest® 5000 med tillhörande tester och
utrustning. Utrustningen kommer användas av UP-utryckningspolitiet i deras
dagliga arbete med att öka trafiksäkerheten på norska vägar.
David Nilsson, produktchef hos Dräger Safety Norge AS: ”Efter långt
samarbete med norska polisen inom alkoholmätning är vi glada att kunna
vidarutveckla detta inom drogtesting. Med ökad användning av andra droger
utöver alkohol är vägkantstester av narkotika ett viktigt och effektivt sätt att
öka trafiksäkerheten. Det synliggör också det generella trafiksäkerhetsarbetet
från Polisen och har en stor preventiv effekt.”
Med detta kontraktet kan vi fortsätta etablera och utveckla våra långsiktiga
relationer med Polisen. Avtalet visar att Dräger utvecklar och tillverkar
kvalitetsinstrument och kan uppfylla nationella kundkrav och normer vilket
också visas med samarbete med ett flertal polismyndigheter inom europa.
Hans Ingebrigtsen, Daglig leder i Dräger Safety Norge AS: "Vi er stolte Politiet
har tilldelt Dräger denne prestigefylte kontrakten for detektering av narkotika.
Dräger ønsker å bidra til bedre trafikksikkerhet med våre løsninger for
detektering av alkohol og narkotika."
För att hitta mer om Dräger Safety Norge AS, besök www.draeger.com
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®

Dräger is an international leader in the fields of medical and safety technology. Our products
protect, support and save lives. Founded in 1889, Dräger generated revenues of around EUR
2.43 billion in 2014. The Dräger Group is currently present in more than 190 countries and has
about 13,500 employees worldwide. Please visit www.draeger.com for more information.
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