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Nya Karolinska Solna skapar 13 300 jobb
I dag invigde arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
bodetableringen på Nya Karolinska Solna. Nya beräkningar visar
att Nya Karolinska Solna skapar drygt 13 000 nya arbetstillfällen.
– Detta är en viktig dag. Startskottet för en viktig del av Sveriges framtid i
forskningens framkant. Det är här vi skapar grogrund för morgondagens
vård, men också ny forskning och utveckling. Ett bygge som kommer att
skapa många arbetstillfällen är otroligt inspirerande och visar på det
expansiva skede regionen och hela landet befinner sig i. Det sa
arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vid invigningen av Sveriges
förmodligen största bodetablering till Nya Karolinska Solna.
Bygget av universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna pågår för fullt. För att
få plats med alla medarbetare har Skanska flyttat in i en ny bodetablering.
Här ryms inte mindre än 284 bodar. När arbetsstyrkan är som störst, omkring
2013 och tre år framåt, beräknas 3 700 heltidsarbetande vara sysselsatta i
bygget av det nya universitetssjukhuset.
– Ser vi till alla involverade Skanska-medarbetare, underentreprenörer och
ytterligare indirekt berörda beräknas projektet Nya Karolinska Solna totalt
sett generera 13 300 årsarbeten. För oss på Skanska känns det bra att
kunna bidra med så många arbetstillfällen, sa Kjell Klasa, biträdande
projektchef, Skanska.
Han vände sig vid invigningen till alla sina hundratals medarbetare och
underentreprenörer:
– Det är ett fantastiskt uppdrag och en stor utmaning att få vara med och
utveckla och bygga det som ska bli ett av världens ledande universitetssjukhus. Dessutom världens mest miljövänliga universitetssjukhus. Det är
alla ni här som ska ro projektet i land. Det är tack vare era insatser som vi
ska lyckas och känna stolthet.
Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och
ordförande i NKS-beredningen sa vid invigningen:
– Nya Karolinska Solna är ett unikt projekt med tusentals personer
inblandade. Slutresultatet kommer att bli ett universitetssjukhus i världsklass
som hela regionen och landet kommer kunna dra nytta av. Vi har länge varit
stolta över den dynamik och attraktionskraft som Stockholmsregionen är
känd för, och Nya Karolinska Solna är ett mycket bra exempel på detta.
– För att bygga ett universitetssjukhus i världsklass behövs byggjobbare i
världsklass. Vi alla som är en del av detta är med om någonting unikt. Nya
Karolinska Solna kommer att bestå under många generationer framöver, och
bidra positivt till regionens och landets utveckling. Jag är säker på att vi år

2016, när första patienten tas omhand i det nya sjukhuset, kommer att känna
oss nöjda och stolta över vad vi har åstadkommit.
Sysselsättningseffekter
Enligt beräkningar från analys- och teknikföretaget WSP kommer projektet
totalt sett under perioden 2010-2017 att generera 13 300 årsarbeten, varav
10 900 i Stockholm län och 2 400 i övriga landet.
År 2013 (då flest personer antas vara berörda av projektet) beräknas totalt
3 640 personer vara sysselsatta: 2 000 direkt och 1 640 indirekt tack vare
Nya Karolinska Solna.
Av de totalt 3 640 årsarbetande år 2013 kommer 2 980 att vara sysselsatta i
Stockholms län och resterande 660 i övriga landet.
En slutredovisning av rapporten, beställd av Sveriges Byggindustrier, lämnas
under vecka 21 och berör då sysselsättningseffekter för branschen i hela
landet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kontaktperson gällande sysselsättningseffekter:
Christer Anderstig, WSP. Tel: 08-688 77 33.
På www.skanska.se och www.nyakarolinskasolna.se finns bilder för
publicering.
För ytterligare information, kontakta:
Annika Svensson, kommunikationsansvarig Skanska Healthcare.
Tel: 010-448 1515, e-post: annika.svensson@skanska.se
eller
Lisa Lind, kommunikationschef Swedish Hospital Partners.
Tel: 010-448 3333, e-post: lisa.lind@shpartners.se
Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till
cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

