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Skanska rustar upp sjukhus i Säffle och Kristinehamn
Landstinget i Värmland och Skanska har tecknat ett partneringavtal värt
130 MSEK. Avtalet gäller upprustning och anpassning av huvudbyggnaderna
vid sjukhusen i Säffle och Kristinehamn. En av utmaningarna i projektet är att
genomföra upprustningen samtidigt som vårdverksamheten pågår.
– Vi är glada över att ha fått förtroendet att jobba med en viktig beställare som
Landstinget i Värmland. Vi har en bra relation med dem och det är avgörande för ett
utvecklingsprojekt som detta, där båda parter jobbar tätt tillsammans mot ett
gemensamt mål, säger Jörgen Sundhäll, distriktschef för Skanska i Värmland.
Projektarbetet har just inletts och byggstart sker efter sommaren. Ombyggnadsarbetet beräknas vara klart 2009. Skanska bidrar med sin kunskap om och
erfarenhet av hur byggverksamhet kan genomföras parallellt med vårdverksamhet.
– Vi har en väl fungerande vårdverksamhet i vårt landsting, men huvudbyggnaderna
i både Säffle och Kristinehamn är föråldrade och slitna. Upprustningen behövs för
att spegla den moderna vård vi har idag, säger landstingets fastighetschef Lars
Nilsson.
Partneringprojekt innebär att beställare, entreprenör och konsulter jobbar tätt
tillsammans i hela byggprocessen. Det vill säga redan från planeringsfasen, med
gemensam målsättning och ekonomi, och med löpande gemensamma
uppföljningar.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, fastighetschef, Landstinget i Värmland. Mobil: 070-525 42 65.
Jörgen Sundhäll, distriktschef för Skanska i Värmland. Mobil: 070-548 38 40.
Om Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland är en offensiv kunskapsorganisation som satsar på forskning och
utveckling och uppmuntrar nytänkande. Landstinget är länets största arbetsgivare med cirka
7 500 kvalificerade medarbetare - de allra flesta med utbildning från högskola eller
universitet. Landstinget i Värmland arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård och utbildning.
Landstinget förvaltar cirka 390 000 kvadratmeter lokalyta, främst sjukhus och vårdcentraler.
Dessutom hyr landstinget in cirka 80 000 kvadratmeter lokalyta för vårdändamål. I
investeringsplanen för de närmaste fyra åren upptar bygginvesteringar cirka 1,5 miljarder
kronor.
Om Skanska
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av
kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag
54 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika.
Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

