
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt december 2021

Centrala stråket Ny  akutsjukhus Västerås. Bild: Region Västmanland, LINK

arkitektur, Carlsteds Arkitekter, TMRW.

Det centrala stråket i det nya akutsjukhuset i Västerås ska ge en god,

orienterbar miljö med förståelse för de olika byggnaderna och hur de hänger

ihop. Det planeras genom utblickar mot de olika delarna i norr och i söder.

 

Den nya vårdbyggnaden nås genom befintlig huvudentré i väster. Man rör sig i

befintliga hus, genom ljusgården i byggnad 183 för a  sedan gå över ll nya

vårdbyggnaden via det centrala stråket.  

- Alla verksamheter i de nya vårdbyggnaderna nås av allmänheten från det

centrala stråket. Där kan alla professioner som verkar i huset mötas och där finns

plats för pauser och spontana möten. Det är fantas skt a  kunna visa hur det

centrala stråket kan komma a  se ut, säger Victoria Hörnedal, Programchef Ny

Akutsjukhus Västerås.

 

Tips: Se vår nya film som visar hur det nya akutsjukhuset planeras se ut! 
 

Planering för kommande etapper igång
Nu är programmet för ny  akutsjukhus i Västerås i full gång med första etappen

av nya sjukhuset. Många undrar vad som händer med de befintliga

byggnaderna på sjukhusområdet. Vilka ska rivas och när blir allt klart? Vi

ställde frågan ll Jan Robertsson, som är biträdande projektchef för

vårdbyggnad och sedan i höstas även projektchef för programmets nya projekt

Kommande etapper.

- Vi har samlat fram da utbyggnad i e  ny  eget projekt som vi kallar Kommande

etapper med dplan ll 2040. Här ingår etapp 2 och 3 samt allokeringen, alltså

planeringen av sjukhusets alla verksamheters placering på lång sikt, rivning och

fas ghetsutvecklingsplanen för hela sjukhusområdet, berä ar Jan Robertsson.

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1727&e=[email]&r=[field1]&h=693DA1F8D37142ED406A174A8D5A3733
http://www.regionvastmanland.se/
https://regionvastmanland.se/om-regionen/byggprojekt-och-moderniseringar/akutsjukhuset-vasteras/aktuellt-om-akutsjukhuset/se-var-nya-film/


E  stort pussel ska läggas

I projektet planeras för de fram da

rivningarna av byggnader på området,

utöver de som ingår i etapp 1. Flera

arbetsgrupper ar på hur olika

moment kan u öras vid olika

dpunkter och sam digt säkerställa

verksamhet som vanligt.

- Pusslet ska läggas så a

verksamheter som blir berörda så lite

som möjligt. 

God Jul & Go  Ny  År!

E  intensivt år går mot si  slut. I

dagarna har vi färdigställt

systemhandlingen och allt underlag

ll beslutet om byggnaderna,

utrustning och konstnärlig gestaltning

som fa as i Regionfullmäk ge den 15

februari. Många har varit inblandade 

Jan Robertsson, projektchef Kommande etapper.

Vi ar på olika alterna v och det kan bli aktuellt med llfälliga lösningar som

exempelvis paviljonger. Det är vik gt a  få ll helheten, säger Jan Robertsson,

projektchef för projekt Kommande etapper.

 

Ny fas ghetsutvecklingsplan tas fram

En annan del i projektet är Regionens nya fas ghetsutvecklingsplan. Uppdraget

ligger hos Regionfas gheter och drivs i det nya projektet som Jan Robertsson

leder. 

- Uppdraget innebär a  vi ar på hela området och ser hur marken kan

användas för nya byggnader, berä ar Jan Robertsson.

Utmaningar finns

Utmaningarna är flera vid e  sådant här omfa ande och komplext uppdrag.

- En del byggnader har gemensamma tekniska försörjningssystem. Därför

behöver vi utreda hur systemen hänger ihop och hur de kan delas upp utan a

pågående verksamheter störs. Vi vill förstås riva de lokaler som inte används så

snart möjlighet ges. Då kan de tomställas och vi slipper onödiga driftkostnader,

berä ar Jan Robertsson. 
 

 

och bidragit med sin kunskap och erfarenhet u från sin profession. 

E  stort tack ll alla för ert engagemang och era arbetsinsatser som bidragit ll

a  vi lyckats med de a! 

Nu önskar jag och programledningen en rik gt god jul och go  ny  år ll er alla!

 

Hälsningar

Victoria Hörnedal

Programchef Ny  Akutsjukhus Västerås

 



Fakta om nya akutsjukhuset

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår lokaler

för vårdverksamheter, utrustning,

inredning samt teknisk försörjning,

materialförsörjning och infrastruktur.

Bygg den beräknas ll cirka å a år.

Innehållet i det nya akutsjukhuset är

bland annat: opera on, röntgen,

akutmo agning, förlossning,

intensivvård, vårdplatser och

mo agningar.

Mer informa on

Den nya filmen finns nu under 

"Aktuellt" på vår webb:

www.regionvastmanland.se/

akutsjukhusetvasteras

 

Informa on pågående arbeten:

www.regionvastmanland.se/arbeten

 

Har du frågor?

Maila ll:

ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se

15
 

feb

Den 15 februari beslutar Regionfullmäk ge om de nya

byggnaderna, utrustning och konstnärlig gestaltning för det nya

akutsjukhuset. Budgeten är cirka 6.8 miljarder kronor, varav cirka 

1 miljard för utrustning.
 

www.regionvastmanland.se
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