
Tekniska lösningar nästa steg

Den sista mars blev planlösningarna

och flöden mellan verksamheterna

klara. - Nu går vi in i nästa fas. Då

läggs det y erligare en nivå på

ritningarna och där beskrivs hur el,

va en, ledningar och andra tekniska

lösningar ska placeras för a  få huset

a  fungera hållbart och säkert.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt april

Skiss som visar nya akutsjukhusets östra entré.

Bild: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstedts arkitekter.
 

Intensivt planeringsarbete under våren
Claes-Roland Martling, intensivvårdsläkare har arbetat med flera

sjukhusprojekt i Region Stockholm digare. Nu har han jobbat som medicinsk

sakkunnig cirka e  halvår i programmet med a  planera för det nya

akutsjukhuset i Västerås.

Projektet har llsammans med vårdverksamheterna tagit fram planlösningar och

rumsfunk oner för det nya akutsjukhuset.

- Vi har beskrivit u ormningen av rum och avdelningar u från de funk oner som

vården har som krav. Arkitekterna som ritar själva huset är också en vik g

samarbetspartner i arbetet. Det har varit e  roligt och intressant arbete och jag

har lärt känna många nya personer via alla digitala möten, men också genom

personliga möten, berä ar Claes-Roland Martling.

Claes-Roland Martling, medicinsk sakkunnig. 

Under året fortsä er arbetet med den så kallade systemhandlingen som

beskriver tekniken som ska installeras i byggnaderna. Sam digt fortsä er arbetet

med a  detaljplanera och beskriva de funk oner som krävs för a  kunna bedriva

fram dens vård i byggnaderna. 
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Fyra frågor ll Anders

Åhlund, regiondirektör

Anders, du är ordförande i

styrgruppen för Ny  Akutsjukhus

Västerås. Vad innebär din roll? 

Jag ser det som a  vi i styrgruppen

har e  gemensamt ansvar a  hålla

ihop helheten, även om jag är y erst

ansvarig som ordförande och

dessutom är programägare.

Styrgruppen ska se ll a  vi följer de

programdirek v och den programplan

som finns. Vi fungerar som e  stöd

- Alla verksamheter har få  lämna synpunkter och de går vi systema skt igenom

och ser vad som är möjligt a  genomföra och vad som inte är genomförbart. Ju

längre den går, desto dyrare är det a  göra ändringar, eftersom alla ritningar

måste göras om och därför är det en vik g d vi är inne i nu. Det mesta sä s i

denna fas i projektet. Andra vik ga händelser är a  arbetet med kommande

etapper av det nya sjukhuset inleds, säger Claes-Roland Martling.

 

ll programchefen Victoria Hörnedal                          Anders Åhlund,regiondirektör 

och övriga programledningen. I styrgruppens möten, som är en gång i månaden,

stämmer vi av större frågor innan besluten fa as. Vi träffar också löpande 

poli ska par er och de fackliga organisa onerna.

Vad jobbar styrgruppen med?

Vissa planeringsprinciper och ledord följer hela vårt arbete och finns hela den

med när vi jobbar med det nya akutsjukhuset. Exempel på det är pa entsäkerhet,

flexibilitet samt standardlösningar så långt möjligt för både vårdverksamheten

och fas ghetssidan. Men det kommer också a  finnas specialanpassade

lösningar där det är mest op malt. En av de vik gaste delarna är förstås a  följa

upp programmets budget och dplan. Vi har en bra ekonomisk uppföljning som

vi är trygga med.

 

Vad betyder e  ny  akutsjukhus i Västerås för regionen?

Det är en jä einvestering och betyder mycket för hela regionen. Vår målsä ning

är a  det ska vara klart och driftsa  2030 och huset ska stå länge, säkert i 40 ll

50 år. Vi kan konkret nu visa a  vi satsar på den regionala utvecklingen, som är

e  av våra uppdrag sedan 2017. Vi vill kunna erbjuda bra vård och vara en

a rak v arbetsplats och arbetsgivare. Vi kan dessutom ta vara på den senaste

tekniken, medicinsk utveckling och forskning, utveckla nya arbetssä  och på så

sä  både behålla och locka ll oss nya kompetenta medarbetare.

 

Vilka utmaningar ser du framöver?

Det är en förstås en utmaning a  bygga så stort på e  sjukhusområde där

verksamhet pågår dygnet runt, alla dagar om året. Vare sig det gäller ny

sjukhusbyggnad, temporära busslinjesträckningar eller vägarbeten. Alla

verksamheter som ska fly a in i det nya akutsjukhuset och berörs i övrigt har

varit med i planeringen. Jag upplever a  engagemanget är och har varit stort för



Arbeten på sjukhusområdet

Under våren kommer flera bygg-, 

väg- och markarbeten a  pågå på

sjukhusområdet i Västerås. 

För a  få veta mer om var och när

arbetena u örs och hur det påverkar

framkomlighet och parkeringar så kan

du följa de a på:

www.regionvastmanland.se/arbeten

Klicka här för a  komma ll sidan.

Mer informa on

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben:

Program Ny  Akutsjukhus Västerås

 

Har du frågor?

Maila ll:

ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se

Korta fakta om programmet

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår lokaler

för vårdverksamheter, utrustning,

inredning samt teknisk försörjning,

materialförsörjning och infrastruktur.

Bygg den beräknas lll cirka å a år.

Innehållet i det nya akutsjukhuset är

bland annat: opera on, röntgen,

akutmo agning, förlossning,

intensivvård, vårdplatser och

mo agningar.

a  medverka och bidra ll det nya, trots pandemin. Det är vi tacksamma för. Jag

hoppas också a  alla känner a  de få  komma ll tals och sam digt har en

förståelse för a  det inte kan bli som man önskar i alla delar, och a

slutresultatet är något vi alla kan vara nöjda och glada för. För

västmanlänningarnas del, för våra medarbetare och för oss som arbetsgivare

inför fram den.

 

 

 

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


www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
 

Klicka här

https://www.regionvastmanland.se/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1207&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

