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Ny  akutsjukhus Västerås

Aktuellt april

Förberedande arbeten på sjukhusområdet i Västerås
E  ny  akutsjukhus ska byggas på sjukhusområdet i Västerås. Byggstarten är
planerad ll hösten 2022. Infly ning planeras ll år 2030. Redan nu pågår
arbeten på området för a  förbereda marken där det nya akutsjukhuset ska
stå. Det finns bland annat kulvertar och ledningar som ska fly as.
Du som besöker oss kommer märka a  det pågår många arbeten på området.
Vissa gator är stängda för genomfart och du kan behöva åka nya vägar för a
komma rä  under di  besök. Några ytor är inhägnade för entreprenörens
etablering och förvaring av maskiner och material. Det pågår flera olika typer
av arbeten på flera platser på området. Arbetsmoment som u örs är
grävning/schaktning, sprängning, spontning. De kan medföra vissa störningar
som buller, vibra oner, tung trafik och begränsad framkomlighet.
 

En infart ll akutmo agningen
För a  komma ll Akutmo agningen så finns bara en bilväg in och den är via
den nya gatan S na Olsdo ers gata från Cedergatan. Skyltning mot
akutmo agningen finns vid alla infarter, så följ skyltningen så kommer du rä .
Bilden visar skyltningen från Cedergatan: Vänster för a  åka in mot
Akutmo agningen och Jourmo agningen. Rakt fram för a  komma ll
Barnakuten och Förlossningen.

Avstängda gator - följ hänvisningsskyltarna
Vägarbeten pågår i flera gator på området och därför är de stängda för
genomfart. De röda markeringarna i kartan nedan visar var arbetet pågår.
Gröna pilarna visar den enda vägen in ll och från akutmo agningen och
jourmo agningen (röda korset i bilden) via S na Olsdo ers gata in från
Cedergatan.
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Inför di  besök
När du ska besöka oss - planera gärna di  besök genom a  ta lite extra d på
dig. Följ hänvisningsskyltarna på väg in mot sjukhusområdet. På 1177.se finns
mer informa on från mo agningarna, som är vik gt a  du läser före di
planerade besök. Om du ska ll akuten, barnakuten, jourmo agningen och
förlossningen - följ all d skyltningen på väg mot sjukhuset. 
 

Mer informa on
På vår webb finns mer informa on om pågående och planerade arbeten:
www.regionvastmanland.se/arbeten
Du kan också maila oss om du har frågor:
ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se 

 

Studiebesök på
Södersjukhuset i
Stockholm
I slutet av april besökte några
medarbetare från Program Ny
Akutsjukhus Västerås
Södersjukhuset. Under besöket
träffade de en logis ker och
lokalplanerare från
Fas ghetssek onen samt en
verksamhetsutvecklare från
Mål dsservice. 

- Vi fick först se avdelningskök samt
förråd för förbrukningsar klar på en
vårdavdelning i en nybyggd
vårdbyggnad. Därefter förfly ade vi
oss via kulvert ll
Försörjningsbyggnaden. Där vi fick se
lokaler för service och logis k med
utrymmen för avfallshantering respek ve tvä hantering, transporthissar och
komprimatorer. Generellt se  var de mycket nöjda med lokalerna, men vi fick
även informa on om delar som hade få  justeras under projekten och vad
som kunde utvecklas. Det är lärorikt a  göra studiebesök och dela
erfarenheter med andra som precis gjort det vi arbetar med, säger Marie
Boestad, projektchef Verksamhetsstöd. 
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