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ÅF vinner betydande order av Skanska kring Nya Karolinska Solna 
 
 
Teknikkonsultbolagen ÅF och Sweco har tecknat ett gemensamt avtal med 
Skanska Healthcare AB som omfattar projekteringen av Nya Karolinska Solna, 
NKS. Avtalet uppgår till cirka 580 miljoner kronor och delas lika i konsortiet 
mellan ÅF och Sweco. Cirka 250 MSEK av kontraktsvärdet är hittills upparbetat.  
 
– NKS är Skanskas största projekt genom tiderna och det är mycket hedrande att 
de valt att samarbete med oss i den mest komplicerade delen av projektet, säger 
Mats Påhlsson, chef för ÅFs division Infrastructure. 

I ÅFs uppdrag ingår projektledning samt att projektera tekniska installationer, 
energiförsörjning, energieffektivitet, miljö och infrastruktur. ÅFs uppdrag 
kommer att pågå till och med december 2014.  
 
ÅF har i flera år varit engagerade i NKS-projektet tillsammans med Skanska och 
Sweco men nu formaliseras och utökas arbetet. ÅF har en lång erfarenhet av att 
arbeta med stora vårdprojekt både i Sverige och internationellt.  
 
Om Nya Karolinska Solna: 
Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett nytt och toppmodernt universitetssjukhus i 
Solna med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt 
forskning och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet.  
Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara 
helt klart 2017. 
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ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.  
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid 
utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 4700 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men 
vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. 


