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Vad händer just nu?

Projekteringen är nu klar och vi har stämplat
handlingar som bygghandlingar. Salas nya
sjukhus kommer byggas enligt dessa
handlingar.

Vi har redan börjat med förberedelser för
byggnation då vi haft flera sidoprojekt, dessa
består av ny gång- och cykelbana, två nya
parkeringsytor, omkoppling av el, nya VA-
ledningar som letts runt vårdcentralen samt
nya evakueringslokaler. Evakueringslokalerna
på plan 3 och 4 i sjukhuset för Sala Väsby
familjeläkare och barnmottagningen börjar
bli klara och flytten från vårdcentralen sker i
slutet av vecka 2, 2020. Arbete med
cykelbana och VA-ledningar beräknas vara
klara innan årsskiftet.

Sedan i början av hösten har schaktning och
sanering av förorenade massor för den nya
byggnaden utförts. Även detta beräknas ara
klart innan jul. Ni med utsikt mot
arbetsplatsen har säkert sett att vi slagit ner
spont. Sponten gör arbetsplatsen säkrare
och förhindrar omkringliggande massor att
rasa ner i den stora grop vi nu har på
arbetsplatsen.

Pålning för grundläggning av den nya
byggnaden startar vecka 2 och kommer att
pågå dagtid i ca 7 veckor. Pålningen kommer
att medföra störande buller. Senare under
2020 kommer pålning att utföras för
byggnaden mellan nuvarande vårdcentral
och den nya sjukhusbyggnaden.

I mitten av januari när Sala Väsby,
barnmottagningen m.fl flyttat till
evakueringslokalerna på sjukhuset från
påbörjas ombyggnaden av vårdcentralen.

Vad är det som ska göras?

➔ Slå ner ca. 600 pålar. Arbetet kommer
pågå i ungefär 7 veckor.

➔ Därefter kommer vi platsgjuta bland
annat kulvert och 4 st. skyddsrum. Resten
av huset kommer bli prefabricerat och
lyftas på plats. Arbetet inleds våren 2020.

➔ Vi ska mura alla de nyproducerade
byggnaderna. Teglet är i samma färg som
befintliga byggnader.

➔ Vi ska bland annat montera 294 st
handfat och dra över 5 km rör till dessa.

➔ 675 tvål- och spritdispensrar ska
monteras. Det kommer ta ungefär 338
timmar.

➔ I de nya byggnaderna ska ungefär 3,5 km
ventilationskanaler dras. Genom dessa
kommer 16 000 liter luft flöda varje
sekund.

Vill du veta mer?

Kontakta Regionfastigheter 021-17 35 00, 
knappval 6 

Glöm inte att kika in till webkameran på 
kamera.byggdialog.se
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