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Skanska bygger sjukhus i Skottland för GBP 65
miljoner, ca 820 miljoner kronor
Skanska har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av State
Hospital i Carstairs, Skottland. Kontraktssumman uppgår till GBP 65
miljoner, ca 820 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för
det första kvartalet 2008. Kund är den skotska sjukvårdsmyndigheten
NHS Trust.
Projektet omfattar byggande av en 19.000 kvm stor sjukhusbyggnad
samt ombyggnad av ca 1.500 kvm av de befintliga sjukhuslokalerna.
Därutöver ingår anläggningsarbeten för den yttre miljön.
Skanska ansvarar även för de mekaniska och elektriska
installationerna samt systemen för tele- och datakommunikation.
State Hospital är en psykiatrisk klinik som inom området ska rymma
avdelningar för såväl psykiatrisk och somatisk hälsovård som lokaler
för terapi, träning och fritidsaktiviteter.
Byggarbetet inleds i mars och ska avslutas under 2011. Sjukhuset
kommer att vara i drift under hela byggtiden.
I Skottland har Skanska UK tidigare byggt skolor och
kriminalvårdsinrättningar. I Storbritannien bygger Skanska för
närvarande sex sjukhus. I London pågår de två största brittiska
sjukhusprojekten - The Barts och The London Hospitals - som
genomförs inom ramen för PFI, det brittiska programmet för offentligprivat samverkan.
Skanska UK med ca 5.500 medarbetare hade 2007 intäkter som
uppgick till ca 18 miljarder kronor. Affärsenheten är verksam inom
byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice.
Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentligprivat samverkan, PFI (Private Finance Initiative).
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
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 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

