Nyhetsbrev november 2018

Ny- samt ombyggnation av
Sjukhuset i Sala
Vad händer just nu?

Vad är det som ska göras?

Planeringen och projekteringen för de nya
byggnaderna samt ombyggnationen av
Sjukhuset i Sala är just nu i full gång. Vi har
tillsammans med funktionsplanerare arbetat
fram lokalernas utformning och hur de är
placerade i förhållande till varandra för att
effektivisera flödet samt skapa trivsammare
lokaler för både patienter, besökare och
personal.

Innan själva sjukhusbyggnationen kan börja
har vi några stora steg kvar:


Rivning av matsal och drifthus (vinter 18/19)



Sanering av omkringliggande massor
(Vinter -18/19)



Just nu har vi påbörjat arbetet med att flytta
en el- och telekabel som korsar
arbetsplatsen.

Bygga parkeringar längst med
järnvägsgatan (vinter -19)



Produktionsstart (vår/sommar -19)

Parallellt med förberedande av
rivningsarbeten och byggnation arbetar
beställare, projektörer, entreprenörer och
konsulter med bygghandlingar och
projektering. Med andra ord beskriver vi i
detalj hur byggnationen ska se ut och gå till.
Det ska sedan politiskt godkännas för att vi
ska kunna börja bygga enligt planen. Vi kan
även blir tvungna att ändra något i
byggplanerna, vilket i så fall innebär att
byggstarten blir fördröjd.

Under vintern kommer rivningsarbetet samt
saneringen att påbörjas. Detta kommer leda
till ökad trafik i området.

Beslut om byggstart tas i början av 2019.
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Hur påverkas jag som boende
och verkande i området av det
inledande arbetet?

Rivning och sanering kan orsaka både buller
och damm. Dammet kan vid torrt och blåsigt
väder sprida sig långa sträckor. Vi
rekommenderar därför att ni tar ledigt från
fönsterputsen under hösten och våren.

Vart ska jag parkera vid
sjukhusbesök eller när jag
ska arbeta på sjukhuset?
Innan den gamla parkeringen spärras av
kommer två nya parkeringar att anläggas.
Detta kommer ske under våren/sommaren
2019.

industriella lokaler.
Samverkan och samarbete ligger oss varmt
om hjärtat och vi önskar ett gott samarbete
med dig likväl som med våra
underentreprenörer.

Projektet
Projektet består både av nybyggnation och
ombyggnation. Hus 01 och 02 kommer
byggas om. Folktandvården kommer inte
renoveras och kommer därför finnas kvar på
befintligt ställe under hela projektet. Entré
till Folktandvården kan komma att flyttas.
Hus 06 och 07 kommer ersättas med en ny
byggnad (hus 04) där vårdavdelning, rehab,
bassäng och landstingscervice kommer
inrymmas.
Hus 01, 02 och 04 kommer sammanlänkas
med en glasbyggnad, hus 3. Det kommer
även byggas en godmottagning, hus 05

Planering av trafik, parkering samt inhägnad

Vill du veta mer?
Prata med din verksamhetschef

Vilka är vi?
Vi som är totalentreprenör heter Byggdialog.
Alla våra byggprojekt genomför vi i
partneringform, vilket innebär att byggherre,
brukare, leverantörer och vi samverkar i en
helt integrerad organisation. Vi är
specialiserade på skolor, sjukhus och
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