
Hej Oskar Mogård!

Vad är din roll i projektet?

Min roll är Projektledare produk on i

projekt Vårdbyggnad. Som

Projektledare produk on har jag

arbetet mycket med upphandlingen

av samverkansentreprenaden. I

projekteringsskedet arbetar jag med

a  säkerställa hur produk onen ska

genomföra projektet.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt september

Här ser ni var det nya akutsjukhuset ska ligga. De gula linjerna markerar husets

storlek och placering. Här syns tydligt varför busstrafiken genom sjukhusområdet

måste fly as, e�ersom delar av Adelsögatan stängs. 

Bild: Region Västmanland
 

                                                                        Oskar Mogård, projektledare produk on.

Vad jobbar du med just nu?

Jag arbetar just nu i en planeringsfas llsammans med vår entreprenör, NCC, som

handlades upp strax före sommaren. Arbetet vi gör llsammans handlar om a

säkerställa a  de ekonomiska, dsmässiga och kvalitetsmässiga krav som finns på

projektet ryms inom projektbudgeten som finns.  

                                                               

Vilka större händelser ser du under året?

Den kommande den är en intensiv period i projektet. Vi planerar a  ha en

systemhandling klar strax före jul och sedan e  genomförandebeslut i februari.

Efter det kommer arbetet med bygghandlingsprojekteringen a  starta upp under

våren.
 

Beslutsunderlag förbereds i höst

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1507&e=[email]&r=[field1]&h=9A7A1F3A3A4B1DC8B2C7E9B301EB9273
http://www.regionvastmanland.se/


Budget på 6,8 miljarder

- Underlaget som vi tar fram

innehåller många delar. Det beskriver

hela uppdraget u från de

planeringsprinciper som vi har. Jag

arbetar med de ekonomiska

kalkylerna för vår indika va

budgetram på 6,8 miljarder kronor,

berä ar Ann-Marie Fredriksson.

Arbete pågår

Det pågår flera olika arbeten på

sjukhusområdet i Västerås. Mer om

aktuella arbeten finns på:

www.regionvastmanland.se/arbeten

Arbetena påverkar parkeringar och

framkomligheten på vissa ställen. Följ

hänvisningsskyltar och ta hänsyn ll

alla som jobbar vid vägarna. Tack!

Inför det poli ska beslutet som ska tas i februari 2022, så tas en hel del

underlag fram. De ska beskriva och redogöra för vad som ska genomföras och

vilka kostnader som det medför för regionen i byggskedet men också i den

fram da driften.

Frågan om a  bevilja finansiellt igångsä nings llstånd, i prak ken bygga och

utrusta etapp 1, behandlas vid regionfullmäk ges möte i februari 2022.

Ann-Marie Fredriksson, ekonomichef.

Arbetet med det nya akutsjukhuset har redan pågå  i tre år. Under den den har

bland annat en förstudie, en programhandling och snart är även en

systemhandling blivit klar. Alla berörda verksamheter har varit med i planeringen.

Resultatet av det arbetet ingår i underlaget. I nästa skede kommer en

bygghandling tas fram.

- Vi ska redovisa totala investeringar och kostnader för bland annat byggnaderna,

utrustning, inredning och konst i underlaget ll Regionfullmäk ge. Rivning av

gamla byggnader ingår också. En annan del i underlaget handlar om a  räkna ut

ll exempel kostnader för underhåll av fas gheten och för a  utbilda personal

som ska in i de nya lokalerna, berä ar Ann-Marie Fredriksson.

 

Beslut tas i februari 2022

Beslutet som fa as i Regionfullmäk ge, finansiellt igångsä nings llstånd, avser

första etappen av tre. Beslutsunderlaget kommer a  sammanställas i en

populärversion som kommer vara llgänglig för beslutsfa are och allmänheten i

början av 2022.
 

 



Mer informa on 

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben:

Program Ny  Akutsjukhus Västerås

 

Mer om aktuella arbeten på

sjukhusområdet finns här!

 

Har du frågor? Maila ll:

ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se

Fakta om akutsjukhuset

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår cirka 

75 000 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. 

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras
http://www.regionvastmanland.se/arbeten
https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
https://www.regionvastmanland.se/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1507&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

