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Aktuellt från Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt oktober 

Byggstart av nya akutsjukhuset 
Med start v 44 förbereds området utanför Akutmo agningen för byggstart.
Först monteras parkeringsautomater och stolpar ner. Därefter kommer NCC a
hägna in området med stängsel för a  ha e  säkert område för både
medarbetare och besökare som rör sig på området. Inom någon vecka
kommer schaktning / grävning a  inledas. Jordmassorna kommer a
transporteras ut via S na Olsdo ers gata och ut mot Stockholmsvägen och
vidare ut från stan. 

Arbeten som u örs under veckorna 44-45
Parkeringen vid Akutmo agningen
Under v. 44 stänger den stora parkeringen utanför Akutmo agningen
succesivt och den kommer a  förbli stängd då det är platsen där nya
akutsjukhuset ska stå. Parkeringsautomater, stolpar och skyltar monteras ner
med start v. 44. Under v 45 kommer parkeringen a  hägnas in för NCCs
arbetsområde. 
 
Besökare ll Akutmo agningen hänvisas ll anvisad parkering och ska
registrera sin parkering digitalt i entrén ll Akutmo agningen. Läs mer inför
di  besök ll Akutmo agningen på 1177.
 
Besökare ll Jourmo agningen
Vid Jourmo agningens entré finns bara möjlighet ll av- och pås gning.
Besökare hänvisas ll parkeringen på framsidan av sjukhuset, ll området vid
huvudentrén. Läs mer inför di  besök ll Jourmo agningen på 1177.
 
Besökare ll Sårcentrum Västerås
Parkering ll Sårcentrum Västerås sker på stora besöksparkeringen på
framsidan av sjukhuset. Följ hänvisningsskyltarna på utsidan mot
Jourmo agningen/Sårcentrum. Vid Jourmo agningen/Sårcentrums entré (Ing
37) finns bara möjlighet ll av- och pås gning. Läs mer inför di  besök på
1177.
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Besökare ll förlossningen
Besökare ll Förlossningen kan stå utanför entrén. Eftersom
parkeringsautomaterna monteras ned succesivt från v. 44, så ska besökare ll
Förlossningen hämta parkeringsbilje  inne i recep onen och placera den
synligt i bilen. Läs mer på 1177.
 
Besökare ll övriga verksamheter
Besökare ll övriga kliniker uppmanas a  parkera på andra parkeringsplatser
på området. Det finns parkeringar på framsidan vid huvudentrén och på norra
delen av området. Se aktuell karta här.
 
Området vid Förlossningen
Markarbetena vid ingångarna 34, 36 och 37 pågår. Asfaltering är
planerad under v. 44
 
Adelsögatan / Vargbogatan
Markarbetena på Adelsögatan och Vargbogatan är inne på slu asen och
planeras vara klara vecka 47. 
Under vecka 45 kommer busstrafiken börja köra sin vanliga väg och de
ordinarie hållplatserna gäller igen.
 
Aina Wifalks gata
Markarbetena på Aina Wifalks gata, öster om Adelsögatan mot Cedergatan
pågår. Gatan ska sänkas så a  infarten ligger i samma höjd som det nya
akutsjukhuset. 
 
Adelsögatan
Sponten vid Adelsögatan är klar för denna delen av kulverten. Nu pågår
schaktarbetena/grävning på platsen.
 
Nya elförsörjningsbyggnaden
Byggnaden är uppförd och nu pågår invändiga arbeten.

Mer om akutsjukhuset
Du hi ar aktuell karta samt
informa on om pågående och
planerade arbeten på webben:
 
www.regionvastmanland.se/arbeten
 
Mer om programmet:
www.regionvastmanland.se/
akutsjukhusetvasteras
 
Är du nyfiken på vad akutsjukhuset
ska innehålla för verksamheter?
Läs mer på webben 
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