
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Program ny  akutsjukhus Västerås

Aktuellt februari

Från första mars gäller flera nyheter på området; ny infart, ny parkering och ny
gång- och cykelväg för a  komma ll bland annat akutmo agningen.

 

Aina Wifalks gata öppnar igen 1 mars
Den 1 mars utökas arbetsområdet för det nya akutsjukhuset. Då öppnar
även Aina Wifalks gata öppnas upp som enda bilinfart ll e  antal ingångar
vid sjukhuset i Västerås. 
 
- A  öppna Aina Wifalks gata är e  vik gt steg i arbetet på sjukhusområdet.
Gatan har sänkts för a  kunna ansluta ll det nya akutsjukhuset som vi ska
bygga. Öppningen av gatan medför ändrade trafikflöden på området så
besökare rekommenderas a  följa skyltningen och stå på anvisad parkering,
säger Victoria Hörnedal, programchef ny  akutsjukhus Västerås.
 
Följande ingångar nås via Aina Wifalks gata om man kommer med bil:

Ingång 33, Förlossningen
Ingång 36, Akutmo agningen
Ingång 37, Jourmo agningen, Sårcentrum och Blodcentralen.

Besökare med bil kör in ll Aina Wifalks gata från Cedergatan. Fotgängare och
cyklister kan ta sig in på området via en ny gång- och cykelväg från
Stockholmsvägen.
 
Ny parkering på gångavstånd ll sjukhuset
När man kör in på Aina Wifalks gata finns en ny parkering för både personal
och besökare på vänster sida. Från parkeringen kommer man sedan vidare ll
sjukhuset via en gångväg.
 
Kom ihåg gil gt parkerings llstånd
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Besökare ll ingång 35
När arbetsområdet utökas så ska
besökare ll ingång 35, där bland
annat rehab och bassängen är, gå
in via nya entrén på västra sidan
av huset. Det finns möjlighet a
bli avsläppt med bil utanför
entrén. Besökare ska parkera på
anvisade platser på området.

Besökare ll Akutmo agningen registrerar sig i den digitala terminalen
inne vid recep onen.
Besökare ll Jourmo agningen och Sårcentrum registrerar sig inne på
Jourmo agningen i den digitala terminalen.
Blodgivare har egna llstånd som ska placeras synligt i framrutan på
bilen.
Personal ska ha gil gt digitalt parkerings llstånd.

Besökare ll förlossningen parkerar som digare utanför ingång 33 och
anmäler sig i recep onen och får parkerings llstånd som ska placeras
synligt i framrutan på bilen.

På regionens hemsida finns karta och aktutell informa on om sjukhusbygget.

 

Ny arbetsmoment startar i mars
I början mars startar arbete med spontning in ll akutmo agningen och
jourmo agningen, ingång 36 och 37. Spont är en stödkonstruk on som ska
placeras nära husfasaden för a  förstärka jordtrycket vid
schaktningsarbeten. Arbetet beräknas pågå ll hösten 2023.
 
Under mars startar även sprängning på området utanför rehab, ingång 35.
Sprängningar kommer a  u öras dag d på vardagar inne på
arbetsområdet. Du som är i närheten kan känna vibra oner. Varje sprängning
tar cirka 6 sekunder. Arbetet beräknas pågå under våren 2023. 
Spräng der vardagar
08:45-09:00
11:30-11:45
16:00-16:15
Reserv d 17:00-17:15

Mars

1
Nya infarter och parkeringar på området
Aina Wifalks gata, en ny parkering samt en ny gång- och
cykelväg öppnar.

 

 

http://www.regionvastmanland.se/arbeten


Vill du veta mer? 
Läs mer om pågående arbeten på vår webbplats. Där finns även en aktuell
karta. 

Vill du se bygget från ovan? Kolla in vår webbkamera!
 
Är du nyfiken på vad akutsjukhuset ska innehålla?
Då kan du läsa mer på den här länken. Där finns fakta, filmer och vanliga
frågor och svar.
 
Vill du veta mer om våra olika arbetsmoment?
Kolla i vår ordlista för byggtermer du kan kolla i. Den finns a  läsa här!
 
Frågor?
E-post: ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se
Mer informa on: www.regionvastmanland.se/arbeten
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