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Inger Olsson blir VD för projektbolaget som ska
bygga och driva Nya Karolinska Solna
Inger Olsson blir VD för Swedish Hospital Partners, projektbolaget som
kommer att skapa, bygga och driva fastigheterna för det nya
universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Inger har en lång och bred
bakgrund inom Skanska och har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef
på Skanska Fastigheter Stockholm.
Nya Karolinska Solna är det första sjukhuset i Norden och det största hittills i
världen som upphandlas genom Offentlig Privat Samverkan, OPS. Swedish
Hospital Partners ägs till lika delar av Skanska och Innisfree och är det bolag som
på detta sätt kommer att ansvara för finansiering, design och konstruktion,
byggande samt drift och underhåll av det nya sjukhuset fram till år 2040.
Kunden är Nya Karolinska Solna-förvaltningen, en del av Stockholms läns
landsting. All sjukvård i det nya sjukhuset kommer liksom tidigare att utföras av
landstinget.
– Att få vara med och skapa, bygga och driva fastigheterna för ett
universitetssjukhus i världsklass känns som en stor och mycket intressant
utmaning. Tillsammans med vår kund och partners ska vi se till att det här blir ett
framgångsrikt projekt som bidrar till bättre sjukvård, säger Inger Olsson, VD för
Swedish Hospital Partners.
– Inger Olssons långa och breda erfarenhet inom projektutveckling och byggande
ger ett viktigt tillskott till den kunskap om sjukvård och OPS som vi har i vårt team
för Nya Karolinska Solna, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.
Projektbolaget kommer att ansvara för utformning, byggande och drift av
fastigheterna till det nya sjukhuset. Bolaget är också beställare av bygguppdraget
för det nya sjukhuset, som kommer att utföras av Skanska. Detta blir Skanskas
största bygguppdrag någonsin, värt 14,5 miljarder kronor. Dessutom ansvarar
projektbolaget för att leverera fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster
till Nya Karolinska Solna. Exempel på tjänster som ska levereras är drift och
underhåll av fastigheterna, säkerhetslösningar/bevakning, energitjänster,
parkeringstjänster, lokalvård, logistik, personalmatsalar, posthantering,
konferensservice och kundtjänst/helpdesk. Projektbolaget har skrivit avtal med
Coor Service Management för dessa tjänster.
Inger Olsson började på Skanska 1979 och arbetade då med den internationella
projektverksamheten bland annat med ett kraftverksprojekt i Sri Lanka. Hon har
sedan dess arbetat på en rad olika positioner inom Skanska, bland annat var hon
en av tre kvinnor som 1995 startade Skanskas och Ikeas satsning BoKlok, ett
koncept för att skapa nybyggda kvalitetsbostäder till en begränsad kostnad. De

senaste tio åren har hon varit verksam främst inom utveckling och genomförande
av kommersiella fastigheter, såväl i Sverige som i USA.
En mer detaljerad beskrivning av projektet finns på projektets hemsida
www.nyakarolinskasolna.se och på Skanskas hemsida
www.skanska.se/nyakarolinskasolna
Mer information om Innisfree finns på http://www.innisfree.co.uk/
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.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 2009 till cirka 25 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder
även tjänster inom offentlig privat samverkan.

