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Vad händer just nu?

Hoppas ni som flyttade arbetsplatsen i
januari är nöjda med era nya lokaler och att
ni har bra förutsättningar för att kunna
utföra ert arbete. Tänk efter vad som gick
bra, och vad som kan förbättras till nästa
flytt. Vi tar med oss erfarenheterna från
evakueringslokalerna då vi fått besked om
att även BUP ska flytta till tillfälliga lokaler
under byggtiden av nya sjukhuset. Lokalerna
är ca 300 kvm och de är redo för inflytt
under våren.

På bygget har den invändiga rivningen i hus
01 börjat (se bild). Översta planet börjar där
bli klart. Vi kommer att utföra provtagning i
en del avloppsrör från Folktandvårdens
tidigare lokaler för att säkerställa om de
innehåller kvicksilver.

Som ni kanske har märkt så har pålning för
de nya byggnaderna pågått under januari
och februari. Pålningen tog lite längre tid än
beräknat då vi stötte på stora stenar några
meter ner i marken. Detta medförde att vi
fick dimensionera upp pålarna. I övrigt har vi
under v.9 gjutit de första pålfundamenten
och kommer under mars fortsätta med fler
pålfundament, hissgropar samt ett stort
kranfundament för den tornkran som senare
ska lyfta stommen på plats.

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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Ny- samt ombyggnation av 
Sjukhuset i Sala

Hus 1, där rivning nu
utförs.
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