
Jonas Nilsson är projektledare KMA

med arbetsuppgifter kopplat ll

kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  Han

berä ar mer om hur Program Ny

Akutsjukhus i Västerås arbetar med

just hållbarhet.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt oktober

Här kommer det nya akutsjukhuset i Västerås a  uppföras.

 

Hållbarhet i fokus 

Hållbarhet kan belysas i tre delar: ekonomisk, ekologisk och  social hållbarhet. 

- Den ekonomiska hållbarheten beskriver hur får samhället mest ny a för

pengarna. Konkret ar vi bland annat på hur vi kan få så mycket vård som

möjligt för pengarna. I exempelvis Projekt vårdbyggnad räknar vi på hur

byggnadsstrukturen kan planeras så a  vi får en generell och flexibel byggnad,

som gör det möjligt a  kunna bygga om och bygga ll konstadseffek vt i

fram den. Vi ar också på exempelvis ytor för teknikrum som behövs och

dimensionerar dessa på en så effek v yta som möjligt. Varje kvadratmeter kostar

pengar. Vi planerar också a  u öra miljöbedömning av byggmaterialet. Vi

beaktar materialens livslängd och designar tekniska lösningar för a  bland annat

spara pengar u från den fram da fas ghetsförvaltningens perspek v. 

Hur jobbar ni med ekologisk hållbarhet?

- Vi följer förstås de riktlinjer som Regionen har, för a  uppföra sjukhuset så

ekologisk hållbart som möjligt. Exempelvis så finns det olika

miljöbedömningssystem vid materialval. Vilket vi väljer kommer vi a  besluta om

i e  senare skede i samråd med Regionfas gheter. En annan vik g del är a  styra

mot effek va leveranser av material i produk onsskedet. E  sä  kan vara a  ha

en gemensam logis kcentral för leveranser för a  minska Co2 utsläppen. Det
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Hej Anders Englund! 

Du är uppdragsansvarig på Incoord.

Berä a om er roll i projektet?

Incoord Installa onscoordinator AB

har uppdraget a  projektera el,

belysning och teletekniska

anläggningar samt vårdbyggnader,

hissar och rörpost. För de y re

anläggningarna projekterar vi även  

leder ll färre, säkrare och ”just-in me” leveranser. 

Social hållbarhet - vad handlar det om?

- Social hållbarhet handlar mer om det mänskliga värdet. Vi som Region är

byggherre och vi kan styra mycket av den sociala hållbarheten vid exempelvis

upphandlingar. Vi har en framtagen ”uppförandekod” för leverantörer. Den

beskriver de ambi oner som vi har som byggherre där schyssta

arbetsförhållande, noll-tolerans mot diskriminering och en trygg arbetsmiljö på

byggarbetsplatsen är en självklarhet. E  annat perspek v när det gäller social

hållbarhet är exempelvis barnperspek vet. Hur ska vi säkerställa u ormningen

och miljöerna u från barnskonven onen. Det är högst aktuellt i en vårdbyggnad.

Det planeringsarbetet pågår nu. Den sociala hållbarheten handlar också om

llgänglighet för pa enter, besökare, medarbetare och närboende. Vårt

byggprojekt kommer a  ha stor påverkan i och omkring sjukhuset i Västerås

under lång d. Vårt mål är a  alla ska hi a fram och känna sig trygga a  röra sig

på området.

 

reservkraft och högspänningsanläggningar för sjukhuset. Min roll är som

uppdragsansvarig a  leda och coacha Incoord-teamet så a  vi llsammans

skapar e  bra sjukhus i enlighet med Region Västmanlands krav och

förväntningar. 

Vad jobbar ni med just nu? 

Vi jobbar i programhandlingsskedet för vårdbyggnad och försörjningsbyggnad

vilket avslutas i december. Det innebär a  vi fastställer krav och funk oner som

ska ligga ll grund för systemhandlingsarbetet som u örs under nästa år. 

Hur jobbar ni med hållbarhet? 

För oss på Incoord står all d helhetsperspek vet i fokus gällande vad vi försöker

åstadkomma. Vi vill all d a  det vi gör ska leda ll så stor totalny a som möjligt.

Vi har nyligen tagit fram vår första hållbarhetsredovisning, trots a  vi inte

omfa as av lagkrav på hållbarhetsredovisningar. Genom

hållbarhetsredovisningen ser vi a  vi arbetar med ekologisk, social och

ekonomisk hållbarhet på rä  sä .

 



Hej Arne Wallström!

Du är uppdragsansvarig på Helenius.

Berä a om er roll i projektet?

Helenius ansvarar för projekteringen

av alla VVS-system, styr och

övervakning, medicinska

gas-anläggningar och sprinkler i

byggnad-erna. Dessutom ansvarar vi

för  energifrågorna i projektet. 

Vad jobbar ni med just nu? 

Vi har precis levererat en 

Vill du veta mer?

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben:

Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Har du frågor?

Maila ll:

info.nav@regionvastmanland.se

Fakta om nya akutsjukhuset

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår cirka 

85 000 kvadratmeter. Lokalerna

planeras för vårdverksamheter,

utrustning och 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.

förhandskopia på programhandlingen internt inom projektet. Nu arbetar vi

intensivt i projekteringsgruppen med a  granska alla handlingar och göra dem

extra tydliga och lä a a  förstå.

Hur jobbar ni med hållbarhet?

I projektet jobbar vi främst med energieffek vitet och energiåtervinning för a

minimera resursanvändningen. Vårdbyggnader är ll många delar energikrävande

så det finns mycket a  spara via genomtänkta beslut och systemlösningar. Vi

följer även upp byggnadernas täthet och isolering mycket noga för a  minimera

energiförbrukningen. Goda materialval är en annan fråga som det arbetas

noggrant med genom hela projektet. A  bygga robusta och pålitliga system för

a  möta nuvarande och fram da krav är naturligtvis en självklarhet.  Vi är

miljöcer fierade enligt ISO 14001.
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