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Aktuellt om sjukhuset i Sala

Visionsbild över det nya sjukhuset i Sala. Den hästskoformade byggnaden är

nyproduk onen som byggs ihop med de befintliga byggnaderna som

totalrenoveras. Bild: Region Västmanland / Sweco Architechts.

Det nya sjukhuset i Sala börjar ta form
En helt ny vårdbyggnad byggs för fullt och den gamla vårdcentralen byggs om

för a  klara fram dens vårdbehov. Planeringen har pågå  sedan 2015 och det

nya sjukhuset tas i drift 2022. Vårdutbudet blir detsamma som digare fast i

helt nya lokaler och med en egen bassäng för rehab och träning. I det nya

sjukhuset så kommer även Café Silverkoppen, som drivs av kommunens

dagligverksamhet, a  ligga. 

Visionsbild: Café Silverkoppen, som drivs av kommunens dagligverksamhet,

planeras ligga i de nya lokalerna. Bild: Region Västmanland / Sweco Architects

- Vi har valt a  bygga enpa entrum istället för fyrpa entrum, som var vanligt i

sjukhusen som byggdes på 60- och 70-talen. Forskning visar a  pa enten får mer

lugn för återhämtning, minskad smi spridning och bä re sömn i enpa enterum.

Det leder också ll bä re arbetsmiljö för personalen på vårdavdelningen, säger

Erika Gripenfeldt, funk onsplanerare på Region Västmanland, som ledde

planeringsarbetet för det nya sjukhuset i Sala llsammans med arbetsgrupper

från vårdpersonalen.
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Hej Jan Simonsson,

byggprojektledare för Region

Västmanland!

Vad innebär din roll?     

Jag ansvarar bland annat för

projektets ekonomi, tekniskt

u örande, samarbete med

entreprenörer och konsulter,

kontakter med myndigheter och

verksamhet. Även a  leda

Regionfas gheters projektgrupp som

Hej Jonas Lundh, projektchef

för ByggDialog! 

Vad är din roll i projektet?   

Min roll i projektet är a

övergripande se ll a  vi i projektet

följer ByggDialogs strukturerade

arbetssä  och a  vi har en

organisa on med förutsä ning a

klara det.  Jag ansvarar även för a  vi

klarar projektets budget, producerar

enligt vår produk ons dplan och a

Egen bassäng i Sala

En nyhet är a  sjukhuset i Sala får en egen bassäng med höj- och sänkbar bo en

för rehabilitering och träning. Utsikten från bassängen kommer a  bli ut över e

grönområde, där pa enter också kommer kunna rehab-träna. Där kommer det

a  finnas olika typer av underlag för a  träna balans, styrka och koordina on. 
 

Aktuellt från byggplatsen 

Ombyggna on Vårdcentral: Invändig rivning, flytspackling och

innerväggsmontage

Nybyggna on: Isolering, tätskiktsarbete och armering av pla a på mark

och gjutning av pla a på mark. 

I november påbörjas arbetet med a  montera stommen på hus 4. 

Ny byggskylt på området.  

Vepor ll byggstängsel är beställda och monteras inom kort. 

 



består av funk onsplanerare och

delprojektledare för vvs, el samt styr

och övervakning.    

Vad är roligt med di  jobb?   

Det är väldigt omväxlande, många

olika arbetsuppgifter som ska u öras.

Jag får vara krea v och påverka

u öranden och medverka i

problemlösning. Man är med i hela

processen från början ll slut. Jobbet

innebär också a  ha många kontakter

med olika inblandade personer.  

vi kan överlämna sjukhuset med rä

kvalité och med en nöjd slutkund.  

 

Vad gör jobbet roligt? 

Jag gillar a  jobba i projekt och vara

en del i e  lag som skapar något

bestående, det är roligt. Jag gillar

även mötet mellan människor och hur

man kan påverka gruppen a  nå våra

mål, e  ny  fint sjukhus för

västmanlänningarna.         

Mer informa on 

Om du vill läsa mer om projektet så

hi ar du informa onen på

Regionens webbplats.

Mer informa on om projektet hi ar

du här! (Länk ll ny sida)

 

Korta fakta 

Yta: Totalt: 20 000 kvm, varav cirka 10 000 ombyggnad cirka 10 000

nyproduk on. 

Innehåll är bland annat: Medicinklinik, labb för provtagning, barnklinik,

vuxenpsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatrin, öron-, näsa-, halsmo agning,

vårdcentral, kommunens rehab, AH-teamet, hemsjukvård, Folktandvården

och den nya rehab-bassängen. 

Arkitekt: Sweco Architect  

Entreperörsform: Partnering. Region Västmanland i samverkan med

ByggDialog. 

Infly ning beräknas under 2022.  

 

https://regionvastmanland.se/nyasalasjukhus
https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
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