
Vi fortsä er enligt planen

- Vi räknar med a  hålla dplanen och

vi har stöd från poli sk ledning och

styrgruppen i a  fortsä a driva

programmet framåt. Arbetsgrupperna

från sjukhuset kommer istället a  få

mer d för a  granska alla förslag i

höst.  Vi startar upp arbetet igen med

arbetsgrupperna från

vårdverksamheterna succesivt när det

är möjligt, säger Victoria Hörnedal,

programchef för Ny  Akutsjukhus

Västerås.  

Ledningsarbeten längs

Adelsögatan 

Mälarenergi kommer a  u öra

ledningsarbeten för a  förstärka

elnätet ll sjukhuset. Grävarbetena

sker inne på sjukhusområdet och

kommer a  beröra södra parkeringen

vid Adelsögatan. Därefter sker

arbeten österut parallellt med 

Stockholmsvägen. Under perioden

kan det råda begränsad 

framkomlighet.  Arbetena beräknas

pågå mellan 11 maj – 12 juni.
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Nya arbetssä  under pandemin 
För a  bygga e  ny  sjukhus krävs många kompetenser. Förutom ingenjörer,

experter inom teknik, hållbarhet, ven la on, arkitekter och el, så medverkar

arbetsgrupper från vården i planeringen. På grund av den pågående pandemin

måste arbetsprocessen anpassas u från det faktum a  arbetsgrupperna från

sjukhuset inte kan delta i den omfa ning som det var planerat. Programmet

kommer a  jobba på andra sä  under våren för a  säkerställa den kliniska

funk onen i bland annat planlayouter, då vårdpersonalen behöver arbeta med

covid19-pa enterna. De vårdverksamheter som i nuläget, trots pandemin, kan

fortsä a medverka i programmet är förlossningen och akutmo agningen. 
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Planering pågår för fullt

- När det nya akutsjukhuset står klart

så ska det finnas grönområden, cykel-

och gångvägar, busshållplatser och

förstås försörjning av el, värme, va en

och avlopp ll området.

Godsmo agning för leveranser av

mat, utrustning och material ska

planeras och ha god anslutning ll

vårdverksamheterna. Elförsörjningen

ska säkras och nya kulvertar ska

kopplas på befintliga, berä ar Johan

Jürss, projektchef för projekt

Försörjning, som ansvarar för just

dessa delar i Program Ny

Akutsjukhus Västerås.  

 

Gröna områden, försörjning och
godsmo agning planeras
A  bygga e  ny  akutsjukhus är e  stort arbete som kräver bra planering och

samordning. Förutom a  planera för själva vårdbyggnaderna, så pågår även

planering av området runt omkring byggnaderna.      

– En del av de förberedande arbetena inne på sjukhusområdet börjar redan nu i

år, bland annat Mälarenerigs ledningsarbeten, säger Johan Jürss, projektchef för

projekt Försörjning.

Verksamheterna på sjukhusområdet kommer a  vara igång hela den då det nya

sjukhuset byggs. Därför pågår noggrann planering, så a  uppförandet av de nya

vårdbyggnaderna kan starta enligt dsplanen.  

Ny godsmo agning planeras 

Sjukhuset får stora leveranser av gods och material dagligen. En ny

godsmo agning ska planeras och ska ansluta ll nya sjukhuset i kulvertar. Det

handlar om bland annat förbrukningsar klar, läkemedel, tvä , sängar och mat ll

nya akutsjukhuset. Den godsmo agning som finns idag planeras ersä as med en

ny.  



Du hi ar mer info här!

Länk ll webben:

Ny  Akutsjukhus Västerås

Har du frågor? Maila ll: 

info.nav@regionvastmanland.se

Visionsbild över fram da sjukhusområdet i Västerås. Bild: Sweco Architects

Grön utemiljö och god llgänglighet vik gt     

- Det ska ju bli grönt med fina miljöer kring nya akutsjukhuset, med god

llgänglighet för pa enter, personal och besökare ll och omkring byggnaderna.

Gröna miljöer kan bidra ll en snabbare rehabilitering för pa enterna. Entréer

och gårdar ska u ormas. Cykel- och gångvägar ska dras så a  det ska vara lä  a

ta sig ll och från sjukhusområdet, helst utan bil, säger Johan Jürss.   

 

Korta fakta

I den första etappen av det nya akutsjukhuset i Västerås ingår

85 000 kvadratmeter lokaler. Det innehåller vårdverksamheter, utrustning och

inredning  samt teknisk försörjning , materialförsörjning och infrastruktur. När de 

nya byggnaderna står klara, så rivs några av de äldre byggnaderna. 

Bygg den beräknas ll cirka å a år.
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