
  

Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 
000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som 
helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till 
installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge och 
Danmark. www.bravida.se 

  
 
Pressmeddelande 
2012-07-09 
 

Bravida utför ventilationsentreprenaden vid Nya 
Karolinska Solna 
 
Det färdiga sjukhuset blir ett av de första universitetssjukhusen i 
världen som miljöcertifieras, vilket ställer höga krav på 
installatören. Bravidas totala ordervärde är 182 miljoner kronor. 

 
- Det nya sjukhuset har ambitiösa energi- och miljömål och när sjukhuset är färdigt 

skall det hålla LEED Gold-certifiering. Bravida har den tekniska kompetensen för 
att klara detta, samtidigt som det väldigt viktigt för oss att den leverantör vi väljer 
har den finansiella styrkan att genomföra ett så här stort projekt, säger Lars 
Granli, Skanska Inköp. 

 
Projektet omfattar 320 000 kvm lokaler med forskning, utbildning och vård, fördelat 
på 8 000 rum. Som mest kommer projektet att sysselsätta ca 50 Bravidamedarbetare.  
 
- Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Skanska. Storleken och 

kontraktsformen gör projektet unikt, men Bravida ventilation i Stockholm har 
både organisation och erfarenheten att hantera stora och komplexa projekt som 
Nya Karolinska Solna, säger Patrik Guné, regionchef på Bravida Stockholm. 

 
Moderna sjukhus har en hög installationstäthet och stora krav på funktionalitet, 
säkerhet och koordination. Under de senaste tre åren har Bravida arbetat med ett 10-
tal stora sjukhus i Skandinavien. 
 
Arbetet startar omgående och ska vara klart i slutet av 2017.  
Swedish Hospital partners som ägs av Skanska och Innisfree finansierar, projekterar, 
driver och underhåller sjukhuset fram till 2040 då det lämnas över till Stockholms 
läns landsting. För att genomföra byggprojektet har man anlitat Skanska Healthcare 
som är Bravidas uppdragsgivare.  
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Filip Bjurström, divisionschef Stockholm, 070-202 22 20 
Patrik Guné, regionchef Ventilation Stockholm, 072-226 73 02 
Andreas Benetoft, avdelningschef Entreprenad Nord, 070-438 82 30 


