
Olika konstverk inne och ute

Konstprojektet drivs inom

Programmet för det nya

akutsjukhuset i Västerås. Lena

Karlström är kulturchef ll vardags,

men leder nu även konstprojektet.

- Vårt projekt ansvarar för planeringen

av konsten i det nya akutsjukhuset.

Det handlar om många olika typer av 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

FRÅN PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

Aktuellt januari

Konsten i nya akutsjukhuset planeras
Nu är arbetet igång med a  planera för konsten i det nya akutsjukhuset. Konsten

bidrar ll a  skapa mötesplatser, ge orientering och kanske bidra ll en stunds

reflek on och återhämtning för pa enter, besökare och medarbetarna i det nya

akutsjukhuset.

Lena Karlström, projektledare för konstprojektet. 

konst som kommer vara placerad inu  och utanför sjukhuset. En del verk

kommer vara byggnadsintegrerade, det vill säga inbyggda eller placerade i

byggnadens väggar eller tak eller andra fasta ytor. Andra verk kan vara skulpturer,

tavlor, tex lier och foton, berä ar Lena Karlström. 

Lämpliga platser för konsten ska utses

Det är vik gt a  vara med digt i planeringen av sjukhusets byggna on, för a

kunna skapa rä  förutsä ningar för konsten. Därför jobbar konstprojektet tä

med arkitekterna för a  hi a lämpliga platser som redan nu kan planeras in i

handlingarna.  Under våren arbetar projektet med a  ta fram e  konstprogram.

Det beskriver de y re ramarna för konstens placering och förutsä ningarna som

finns. När det är klart så kommer flera uppdrag a  utlysas och upphandlas enligt

lagen om offentlig upphandling. Det kan bli aktuellt om cirka fyra år. 

- Det är vik gt a  konsten är fri. Konsten skall vara konst, men givetvis finns krav

som konstnärerna måste följa. Det är höga miljö- och hållbarhetskrav, skötselkrav

och hygienkrav som ställs på verken. Dessutom måste det också finnas lyhördhet

inför platsen och verksamheterna där. Ju mer vi kan berä a om förutsä ningarna

desto tydligare blir konstnärens uppdrag, säger Lena Karlström
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Hälsofrämjande miljöer

Det finns evidensbaserad forskning

som visar hur miljöer kan påverka

människans välmående. Där framgår

a  konsten kan bidra ll en

hälsofrämjande miljö samt öka trivsel

i lokalerna för alla som vistas där;

pa enter, besökare och medarbetare,

berä ar Karin Maingourd, som är 

                                                                       Karin Maingourd, verksamhetsutvecklare.

verksamhetsutvecklare för konst i Regionen och även med i konstprojektet och

fortsä er:

- Vi vill vara med och skapa en bra helhet där konsten är med och skapar det

unika. Konsten sä er människan i centrum precis som sjukvården. Dessutom

finns e  barnperspek v som följer med i sjukhusets alla inre och y re miljöer

som vi värnar.

Det här är en historisk satsning på konsten i Region Västmanland. Det nya

akutsjukhuset ger möjlighet a  visa på vikten av konst och kultur både i

samhället och i en offentlig miljö. Konsten här blir en del av vårt fram da

kulturarv.

- Det är också en möjlighet a  vi i Regionen kan bidra ll a  vi har e  ak vt

kulturliv med konstnärer inom många olika genrer, avslutar Lena Karlström,

projektledare för konstprojektet i Program Ny  Akutsjukhus Västerås.

Konstverket Pingvinakuten av Eva Fornåå kan ses vid entrén ll 

akutmo agningen i Västerås. Foto: Fanny Lundén, WSP.

 



Framåtblick 2021

Hej Victoria!

Vad är på gång under året?

Det är mycket på gång under 2021.

Under våren kommer a  fortsä a

arbeta llsammans med

verksamheterna med

granskningsarbetet av framtagna

beskrivningar av rum och

planlayouter. Vi kommer också a

inleda arbetet med verksamhets-

                                                                                Victoria Hörnedal, programchef

utveckling under året. Nu i januari har vi börjat med a  ta fram en

systemhandling för det nya akutsjukhuset. I de a skede utreds vilka tekniska

system och material som utgör de op mala lösningarna för programmets

kravbild. Systemhandlingarna beskriver byggnadens konstruk va u ormning,

tekniska installa onssystem och ligger ll grund för en kostnadskalkyl för det

kommande arbetet. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan läggs fast i

de a skede. Arbetet kommer a  pågå under större delen av 2021. Under året

kommer även själva arkitekturen och u ormningen av husen a  blir klara, så vi

kommer kunna visa nya visionsbilder senare i år. Det poli ska beslutet om

kommande upphandlingar tas i februari. Efter det kommer upphandlingen för

entreprenaden a  starta.

När kan vi märka arbeten på sjukhusområdet?

Redan i vår kommer vi a  börja med en del förberedande arbeten. Vi kommer a

u öra ledningsomläggningar, anlägga en väg för a  säkerställa ambulansens

llgång ll ambulanshallen under den som Aina WIfalks gata byggs om. Under

hösten startar ombyggnad av Aina Wifalks gata samt uppförandet av ny

elförsörjningsbyggnad.

Hur kommer vi som jobbar på sjukhusområdet i Västerås a  påverkas?

Det kommer förstås a  synas a  vi drar igång. När vi exempelvis arbetar med

ledningsomläggningar i vägar, så kommer hänvisningskyltar a  visa hur trafiken

leds om. A  bygga e  sådant här stort sjukhus, ny elförsörjningsbyggnad och

försörjningsbyggnad kommer a  märkas. Det är därför vi börjar stegvis redan i

vår med en del arbeten. Under året kommer även arbetet med a  anlägga den

nya bussgatan på sjukhusområdets västra del a  pågå. De a görs för a

Adelsögatan, där bussen går idag, kommer a  stänga och bli etableringsområde

för det nya akutsjukhuset.

Hur kommer ni berä a om arbetena på sjukhusområdet?

Vi har en webbsida för aktuella arbeten: www.regionvastmanland.se/arbeten där

vi kommer lägga upp informa on om alla arbeten på sjukhusområdet i Västerås

och de störningar som arbetena medför.

Det finns också en webb för allmän informa on om det nya akutsjukhuset i

Västerås: h ps://regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras

Frågor kan skickas ll:

info.nav@regionvastmanland.se



www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
http://www.regionvastmanland.se/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1046&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

