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Aktuellt från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt augus

Visionebilden visar hur det nya akutsjukhuset i Västerås planeras se ur. 

Bild: Region Västmanland, LINK arkitektur Carlstedts Arkitekter, TMRW.

Vi bygger e  llgängligt sjukhus
May-Bri  Rolén är arkitekt och har de senaste o åren fokuserat på

llgänglighetsfrågor. De senaste åren har hon varit sakkunnig i många nya

sjukhusprojekt i Region Stockholm. Nu jobbar hon på uppdrag av region

Västmanland som sakkunnig i llgänglighet, för det nya akutsjukhuset i

Västerås.

- Det är vik gt a  ta med llgänglighetsfrågan från början. Det är så bra a  man

tar tag i de a så här digt i det här programmet, säger May-Bri  Rolén.

Tillgängligheten är vik g

Pa entens väg in ll sjukhuset, hur man kan parkera och ta sig fram, säkert och

framkomligt ses över. Även inomhusmiljöerna granskas i de ritningar som finns.

Det finns förstås lagar och riktlinjer framtagna för hur både utomhus- och

inomhusmiljö ska u ormas för a  vara llgängligt.

- Jag hjälper regionen med a  bevaka så a  lagar och riktlinjer följs och jag

jobbar nära arkitekterna. I det här skedet handlar det främst om utrymmen och

lokalernas storlek. Vi granskar ritningar llsammans och ser a  må en för

lokaler, dörrar, toale er och andra ytor är korrekta. Det ska gå a  ta sig fram med

exempelvis rullstol, säger May-Bri  Rolén.
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Träff med förbund  

Nyligen bjöds berörda förbund för

personer med funk onsnedsä ningar

in, för a  få projektet presenterat och

beskrivet. De som medverkade denna

gång var Synskadades riksförbund och

Funk onsrä  Västmanland, som har

många förbund och föreningar i sin

paraplyorganisa on. – Vi fick posi v

respons från de förbund som deltog.

Det är vik gt a  de får vara delak ga

och lämna in sina synpunkter, och a

vi får deras input. Vi kommer a  ha

fler träffar så fler får möjligheten a

medverka, säger May-Bri  Rolén.

Aktuella arbeten på webben

Det händer mycket på sjukhusområdet

nu. Den nya bussgatan anläggs och flera

förberedande arbeten pågår i området

kring platsen där det nya sjukhuset ska

byggas. Du kan hålla dig informerad via

vår webb:

www.regionvastmanland.se/arbeten 

för a  se vad som är på gång. 

Har du frågor är du välkommen a

kontakta oss på e-post:

ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se

Inredning, färger och skyltning vik gt

I e  senare skede ar man även på färger, kontraster, inredning och skyltning.

Miljön ska vara anpassad så personer med olika funk onsnedsä ningar kan ta sig

fram tryggt och säkert. Det kan handla om personer som har nedsa  syn, hörsel

eller behöver rullstol, men även äldre personer och personer med

neuropsykiatrisk funk onsnedsä ning, som kan leda ll a  den kogni va

förmågan kan vara nedsa .

- Därför behöver vi skapa en miljö som är tydlig när det gäller exempelvis

skyltning och färgsä ning, så det inte upplevs rörigt eller flyter ihop. Pa entens

väg ll mo agningen ska vara trygg och lä  orienterbar. Men sjukhuset ska också

vara en llgänglig arbetsplats. Det är samma lagar som gäller då egentligen. Vi

ska planera och bygga u från de lagar som gäller för storlekar på vissa

utrymmen, nivåskillnader och kontrastmarkerade trappor så man inte snubblar.

Alla är nog egentligen hjälpta av alla dessa krav, så tydlighet, lugna miljöer och

bra skyltning är bra för alla, säger May-Bri  Rolén.
 

Mer informa on om det nya akutsjukhuset finns på webben:

www.regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras
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