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Ny  akutsjukhus Västerås

Nyhetsbrev februari

Nu kan byggstarten
planeras
Den 15 februari fa ade
regionfullmäk ge beslut om a
bygga det nya akutsjukhuset.
Budgeten för byggnadsinvesteringar
är 5.8 miljarder kronor och
budgeten för investeringar
utrustning är 1 miljard kronor. Det
finns också budget för konst i
sjukhusmiljön.
- Beslutet innebär a  vi kan starta
byggna onen av de nya vårdbyggnaderna ll hösten. Inom ramen för beslutet
finns även medicinteknisk utrustning, informa ons- och
kommunika onsteknik och inredning, försörjningsbyggnad, konst och en ny
ambulanssta on, berä ar Victoria Hörnedal, programchef för Ny
Akutsjukhus Västerås.
 
Innehållet i det nya akutsjukhuset
I det nya akutsjukhuset planeras för akutmo agning med cirka 85 000 besök
per år för barn och vuxna. Det kommer bland annat a  innehålla
akutmo agning, vårdavdelningar, opera onssalar, röntgen,
förlossningsavdelning och intensivvårdsavdelning. Dessutom planeras cirka
180 vårdplatser, främst enkelrum, som ersä er vårdplatser som finns i
befintliga lokaler. Det blir även vårdmo agningar och vårdstödjande ytor, som
exempelvis kontor och omklädningsrum. De nya lokalerna kommer a  bindas
samman med befintliga vårdbyggnader. Läs mer

 

Vägarbeten påverkar
framkomligheten
Sedan förra året pågår flera mark-
och vägarbeten på sjukhusområdet.
Ytan där sjukhuset ska placeras
måste förberedas för de nya
byggnaderna, källare och kulvertar,
flera meter under markytan. Där
ligger idag en del ledningar som ska
ledas om och berg som måste
sprängas bort. Därför pågår
ledningsomläggningar och andra
väg- och markarbeten i området.
 
Redan förra året fly ade bussgatan
från Adelsögatan på östra sidan ll sjukhusområdets västra sida, via
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Innehållet
I den första etappen av det nya
akutsjukhuset i Västerås ingår
lokaler för vårdverksamheter,
utrustning, inredning samt teknisk
försörjning, materialförsörjning
och infrastruktur. Bygg den

Mer informa on
Läs mer om det nya akutsjukhuset
i Västerås på webben:
Klicka här
 
Informa on pågående arbeten:
Klickla här

Utmarksgatan. Det för a  stora delar av Adelsögatan ska stängas på sikt.

- Det nya akutsjukhuset ska placeras
öster om befintliga akuten och
kommer a  stå på Adelsögatan.
Redan nu har vi stängt den gatan för
genomfart strax norr om Aina
Wifalks gata. Den nya gatan S na
Olsdo ers gata är en ny infart ll
området från Cedergatan för a  ta
sig in ll de södra delarna. De som
ska in på norra sidan av Aina Wifalks
gata kan åka via Tråddragargatan
eller genom området från väster via
Utmarksgatan. Något a  komma
ihåg som bilist i de södra delarna är
a  man delar S na Olsdo ers gata

och Adelsögatan med ambulansen, så det är vik gt a  vara uppmärksam, så
a  man inte blockerar deras framfart mot ambulanshallen, berä ar Mar n
Björk, projektledare för de förberedande arbetena.
 
Ta extra d när du ska besöka sjukhusområdet
Under kommande åren kommer mer och mer av ytan där nya akutsjukhuset
ska stå tas i anspråk.
-  Om man jobbar eller ska besöka oss som pa ent eller anhörig, så är det lika
bra a  vänja sig a  ta andra vägar in ll sjukhusets östra delar. Snart kommer
vi stänga av mer vid södra delen av Adelsögatan och då är det vägar från norr
och väster som kommer vara öppna. Det gäller för bilister, cyklister och
fotgängare. Vi vill uppmana alla som ska in på området a  ta lite extra d på
sig vid besök och a  verkligen läsa på de hänvisningsskyltar som finns
uppsa a på området. Många kör säkert av gammal vana en viss väg. Det är ju
så vi alla gör. Det kommer a  vara begränsad framkomlighet i många år
framöver och det kan dröja en d innan de nya flödena sa  sig. Vi hoppas
ändå på förståelse från besökarna ll området, säger Mar n.
Läs mer om pågående arbeten på webben 
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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. 

 
Har du frågor?
Maila ll:
Maila oss
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