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Skanska bygger forskningsanläggning för sjukhus i 
London, England, för GBP 60M, cirka 700 miljoner kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med Great Ormond Street Hospital om att 
bygga Zayed Centre for Research into Rare Diseases in Children i 
London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 60M, cirka 700 miljoner 
kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde 
kvartalet 2016. 
 
Detta är den tredje fasen av ombyggnaden av det välrenommerade 
sjukhuset. Den blir ett stöd för sjukhusets vision att ta fram nya 
behandlingar och botemedel för barn med ovanliga sjukdomar. Skanska 
kommer att ansvara för design, konstruktion samt mekanisk och 
elektronisk utrustning av forskningsanläggningen, som kommer att drivas i 
ett partnerskap mellan Great Ormond Street Hospital for Children NHS 
Foundation Trust, University College London och Great Ormond Street 
Hospital Children’s Charity. 
 
Tilldelningen av kontraktet bygger på det framgångsrika samarbete som 
Skanska har etablerat med Great Ormond Street Hospital under arbetet 
med Premier Inn Clinical Building under slutförandet av Mittal Barnens 
Medical Centre, den andra fasen av ombyggnationen. 
 
Arbetet kommer att påbörjas i januari 2017 och beräknas vara slutfört 
under slutet av 2018. 
 
Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till 
cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, 
anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och 
kommersiell utveckling. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Lizzie Sparrow, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 7894 003335 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 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 bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av 
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, 
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa 
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. 
Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och 
USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor. 
 


