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Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt sommaren 2022

Sommaren är här och
semestern är runt hörnet
Vi som jobbar med det nya
akutsjukhuset går snart in i vår
semesterperiod. Våra arbeten på
sjukhusområdet kommer ta en paus
i juli och vi startar upp igen i augus .
I höst har vi byggstart av de nya
vårdbyggnaderna. Vi påbörjar även
upphandling av utrustning och
planeringen för kommande
etapper. Senaste halvåret har varit
händelserikt. Vi har få  det poli ska
genomförandebeslutet a  bygga och
utrusta de nya vårdbyggnaderna.
Beslutet med en budget på 6.8 miljarder kronor togs i Regionfullmäk ge den
15 februari. Beslutet uppmärksammades i lokala medier och fick bra spridning

ll västmanlänningarna. Under våren har vi signerat avtal med NCC som just
nu arbetar med detaljplanering och framtagande av en bygghandling. Vi har
även få  nödvändiga llstånd och lov för a  kunna börja bygga
vårdbyggnaderna. Byggstarten planeras ll november 2022.

Ni har säkert lagt märke ll a  det pågår många väg- och markarbeten på
området som påverkar framkomligheten. Bland annat fly ar vi ledningar som
ligger på platsen där det nya sjukhuset ska ligga.  En ny elförsörjningsbyggnad
håller på a  ta form nere i sydöstra delen av sjukhusområdet. Den kommer
försörja hela området med el från nästa år.
Det kommer bli en händelserik höst och redan 1 september bjuder vi in ll
Öppet Hus om nya akutsjukhuset. Vi kommer hålla ll utanför huvudentrén
och inne i ljusgården, där ni bland annat kommer kunna ta en digital resa i det
nya akutsjukhuset med VR-glasögon.
 
Vi från programmet önskar er en rik gt fin sommar!
Victoria Hörnedal
Programchef Ny  Akutsjukhus Västerås

 

SEP

1
Öppet hus om nya akutsjukhuset
Mellan kl. 11-18 kommer vi a  vara utanför huvudentrén ll
sjukhuset i Västerås samt inne i ljusgården, där ni kommer
kunna ta en digital resa i det nya akutsjukhuset med 
VR-glasögon. Vi kommer a  visa fina bilder och modeller på
olika rum, avdelningar och de nya husen. Vi från programmet
är på plats. Spara datumet i din kalender redan nu. Varmt
välkomna!  Läs mer
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Sommarens arbeten
De väg- och markarbeten som u örs
på sjukhusområdet i Västerås
kommer a  ta en paus mellan 11 juli

ll 8 augus . Vissa mindre arbeten
kan u öras under perioden, men
inget som förändrar framkomlighet
eller avge stora störningar. Väg- och
markarbetena u örs för a  bland annat fly a ledningar som ligger på platsen
där det nya sjukhuset ska ligga.
Den nya elförsörjningsbyggnaden i sydöstra delen av sjukhusområdet kommer
a  färdigställas under året. Den beräknas tas i drift 2023 och kommer a
försörja hela området med el. 
 
På vår webb finns informa on om aktuella arbeten och kartor som visar var
de pågående arbetena u örs. 
www.regionvastmanland.se/arbeten 
Läs mer
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