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Från Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt mars 2020

Aktuellt 
• Vi fortsä er med planeringen av det nya akutsjukhuset i Västerås. I början av

mars hade vi startmöte med alla nya konsulter inom bland annat teknik, el, VVS,

konstruk on och projektledning. Nu går vi in i projekteringen och arbetet med a

ta fram en programhandling. 

• Fokus just nu är u ormning och konstruk on av byggnaderna samt tekniska

lösningar.  

 

Lokalerna ska klara vårdens behov
Just nu pågår arbetet med a  ta fram en programhandling. Den beskriver

sjukhusets u ormning i detalj och hur huset ska byggas för a  klara vårdens

behov. Niklas Källman är programkoordinator och har ansvaret för uppdragets

dplan.     

- Fram lls nu har vi arbetat med a  säkerställa var de olika akuta

verksamheterna ska ligga så vi kan planera husets u ormning. Alla delar hänger

ihop och måste planeras gemensamt. Vi arbetar nu intensivt llsammans med

många specialister inom bland annat el, vvs, konstruk on och arkitektur.

Samordning blir väldigt vik gt för a  hålla dplan och budget, säger Niklas

Källman.  
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Pa entsäkerheten kommer

all d först 

Förutom ytor för vårdverksamhet

planeras det för ytkrävande

nödvändiga utrymmen som

exempelvis, teknikutrymmen,

fläktrum, installa onsschakt samt a

huset förbereds för a  klara av a

hantera tung medicinteknisk

utrustning som ll exempel röntgen.  

Beslut om ny  akutsjukhus

Region Västmanland byggde det

första centrallasare et i Västerås

1928. För a  möta fram dens vård 

har flera utredningar genomförts.

Regionfullmäk ge tog beslut den 19

juni 2019 a  inleda detaljplanering

för a  uppföra e  ny  akutsjukhus i

Västerås.  

Lokaler för fram dens vård

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår 85 000

kvadratmeter. Lokalerna planeras för

vårdverksamheter, utrustning och

inredning samt teknisk försörjning

och materialförsörjning. En annan

vik g del i programmet är den

infrastruktur som finns utanför, runt

själva sjukhuset. När de nya

byggnaderna står klara, så ska några

av de äldre byggnaderna rivas.

- Vi jobbar också med a  se vilka rumstyper vi ska ha, alltså vilken funk on alla

rum och ytor ska ha på respek ve våningsplan. Det handlar om enklare ytor som

exempelvis vårdrum, personalrum, korridorer men också om mer komplexa ytor

som ll exempel rum för opera on, röntgen och sterilcentral. I vårt arbete följer

vi all d våra planeringsprinciper där pa entsäkerheten är vik gast, säger Niklas

Källman.

Läs mer om våra programmet och våra planeringsprinciper här!

 

Bakgrund och fakta  

Bygg den beräknas ll cirka å a år. Innehållet i det nya akutsjukhuset är bland

annat: opera on, röntgen, akutmo agning, förlossning och intensivvård,

vårdplatser och mo agningar. Dessutom llkommer försörjningsbyggnader för

material, gods och elförsörjning ll sjukhuset.    

 

https://regionvastmanland.se/om-regionen/byggprojekt-och-moderniseringar/akutsjukhuset-vasteras/om-akutsjukhuset/
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