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Skanska bygger nytt sjukhus i Kajaani, Finland, för EUR
69M, cirka 670 miljoner kronor
Skanska har tecknat avtal med Social- och hälsovårdsnämnden för
landskapet Kajanalands samkommun för byggnation av det nya
centralsjukhuset i Kajaani, Finland. Kontraktet är totalt värt EUR 153M.
Skanska Finland kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värd EUR
69M, cirka 670 miljoner kronor, i orderingången för första kvartalet 2017.
Projektet är cirka 46 000 kvadratmeter brutto, varav cirka 5 procent avser
grundläggande renovering. Byggnationen är indelad i tre faser, varav den
första omfattar byggandet av merparten av den nya sjukhusbyggnaden.
Den andra fasen innefattar renovering av befintlig akutmottagning och
tredje fasen att riva utrangerade sektioner och slutföra arbeten utomhus.
Sjukhusets vårdmiljö är utformad att vara patientorienterad med betoning
på säkerhet, tillgänglighet, komfort och rehabilitering. Design och
byggnation av sjukhuset sker inom ett allianskontrakt. Utöver beställaren
ingår Skanska, Caverion och Sweco i alliansen. Byggandet genomförs på
så vis att befintligt sjukhus förblir i drift utan behov av tillfälliga lokaler.
Byggarbetet inleds i februari 2017 och projektet beräknas vara slutfört i
slutet av 2021.
Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är
verksamt inom byggtjänster och utveckling av bostäder och kommersiella
lokaler. Byggtjänster inkluderar byggnation inom hus, anläggning och
miljö. Omsättningen för Skanska Oy’s verksamhet under 2015 var totalt
7,7 miljarder kronor och bolaget hade cirka 2 100 anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Cristina Rinnetie-Uski, marknads- och kommunikationschef, Skanska
Finland tel +358 40 501 9816
Maire Ahopelto, direktör, Social- och hälsovårdsnämnden för landskapet
Kajanalands samkommun, tel +358 44 777 3033
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis
inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat
samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli
kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015
uppgick till 155 miljarder kronor.

