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Från Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt januari

Aktuella arbeten
Inom arbetsområdet för det nya akutsjukhuset pågår flera olika arbeten. Det
som märks mest är de utgående transporter av jordmassor från
sjukhusområdet. Du kan följa arbetet i vår webbkamera. Bilden ovanför är
tagen den 19 januari kl. 10.00.

Området vid Akutmo agningen och Förlossningen
Det stora arbetet vid ingångarna 34, 36 och 37 är klart. Nu återstår endast
mindre markarbeten som kommer a  u öras så snart som det blir möjligt.

Aina Wifalks gata
Markarbete pågår fortsä ningsvis på Aina Wifalks gata, öster om Adelsögatan
mot Cedergatan. Gatan ska sänkas för a  ambulansen ska kunna köra in i det
nya akutsjukhuset. Arbetet beräknas pågå ll våren 2023.

Adelsögatan
Sprängning startar under v. 3 och planeras pågå under hela året. Arbetet
startar i Adelsögatan, strax norr om Aina Wifalks gata. Arbetet u örs för a
koppla samman en ny kulvert ll det nya akutsjukhuset. Schaktarbete pågår
sam digt. Avstängningen är densamma som digare.

 

Robothund dokumenterar platsen
Vi som jobbar med det nya akutsjukhuset i Västerås arbetar hela den med a
se hur vi kan förbereda oss för fram den? Det som vi digare såg som
fram den är redan här. E  exempel är roboten Spot, döpt ll NiCCi, som
entreprenören NCC, använder.
- Tanken är a  vi ska kunna använda NiCCi ll a  fotodokumentera
arbetsplatsen för a  sen använda dessa bilder för a  återskapa arbetsplatsen i
3D genom fotogrammetri, berä ar Håkan Pe ersson, Mätningsspecialist, NCC.
På LinkedIn finns en film där robothunden NiCCi arbetar på sjukhusområdet i
Västerås (ha ljud på för mer upplevelse).
- NCC jobbar ak vt med digitaliseringen och fram dens teknik är någon ng vi
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ständigt bevakar. Just nu driver vi e
program som utvärderar
möjligheterna med Spot, säger
Andreas Villén, ledande specialist
VDC.

 

Dikt av en AI-tjänst om nya akutsjukhuset
E  annat exempel på a  fram den redan är här, är AI-tjänsten, ChatGPT, som
på senare d har få  stor uppmärksamhet. När en av projektledarna inom
projekt utrustning bad ChatGPT a  skriva en dikt om Ny  Akutsjukhus
Västerås, blev resultatet så här:
En byggnad ståtlig och vacker
med glas och stål och betong.
E  hus med teknik och kunskap
som ska rädda liv och hjälpa människor.
En plats där hoppet aldrig dör
och där vården aldrig tar slut.
E  ny  akutsjukhus i Västerås
som skiner som en stjärna i mörkret.
En symbol för hårt arbete och omtanke
som ger tröst och lindring i svåra stunder.
Vi tackar alla som gjort det möjligt
och önskar lycka och framgång för det nya huset.

 

Vill du veta mer?
Pågående arbeten 
Läs mer om pågående arbeten på vår webbplats.
Där finns även en aktuell karta och länk ll vår webbkamera.

https://regionvastmanland.se/arbeten


Är du nyfiken på vad akutsjukhuset ska innehålla?
Då kan du kika in på länken Mer om programmet Ny  Akutsjukhus
Västerås Där finns fakta, filmer och vanliga frågor och svar.
Webbkameran: Följ arbetet i vår webbkamera!
Frågor?
E-post: ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se
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