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Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt november

E  stort pussel a  lägga
E  ny  akutsjukhus ska uppföras på sjukhusområdet i Västerås. De y re ramarna

är mer eller mindre sa a. Byggnaden kommer bestå av fyra delar och den högsta

delen blir sju våningar hög ovan mark. Planeringen har pågå  en d och en

programhandling blir klar kring årsskiftet. Jan Robertsson är projektchef för

projektet Vårdbyggnad, som är e  av sex projekt som ingår i programmet för det

nya akutsjukhuset i Västerås.

Jan Robertsson är projektchef för projektet Vårdbyggnad, som ansvarar för a

uppföra själva vårdbyggnaden.

Resan mot e  ny  akutsjukhus är lång. Det beror på a  det är så många detaljer

som ska utredas, behov som ska formuleras och funk oner som ska beskrivas.

De a har gjorts i projekten Vårdverksamhet och Verksamhetsstöd. (Läs mer om

deras arbete i nyhetsbreven från maj och september). Deras arbete har

levererats in ll projekt Vårdbyggnad.

- Projekt Vårdbyggnad tar fram och u ormar själva byggnaden som ska inrymma

vårdverksamheten inom sa a ramar och tekniska förutsä ningar. Vi beskriver

sedan hur husen ska u ormas. Arbetet sker llsammans med arkitekter och

tekniska specialister inom bland annat konstruk on, ven la on, el. Det är e

stort pussel a  lägga för a  alla installa oner ska bli rä , berä ar Jan

Robertsson, projektchef Vårdbyggnad. 

 

Flexibla lokaler

En målsä ning i projektet är a  bygga standardiserat. A  u orma lokaler som

enkelt och flexibelt kan anpassas för behov som kan komma a  uppstå i

fram den. Pandemin som pågår just nu har tydligt visat på behovet av a  kunna

ställa om befintliga lokaler ll andra verksamheter.  

- Därför blir det vik gt a  vi inte skapar allt för många speciallösningar som

begränsar möjligheten ll de a. Vi planerar lokalerna med fokus på

standardiserade lösningar i möjligaste mån, säger Jan Robertsson.
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Hanna Börjesson är arkitekt och

uppdragsansvarig från Carlstedts

Arkitekter sedan en månad llbaka.  

Hon leder e  arkitek eam

bestående av LINK arkitektur,

Carlstedt Arkitekter och WSP.

- I min roll som uppdragsansansvarig

så handlar det om a  se ll helheten

a  planera, organisera och leda vårt

arbete, berä ar Hanna Börjesson.

E  sjukhus för fram den

Vårt uppdrag är a  leverera det bästa 

Skiss av nya akutsjukhuset i Västerås. Bild: Region Västmanland/LINK Arkitektur.

Husen byggs ihop 

Det nya akutsjukhuset ska byggas ihop med en befintlig vårdbyggnad.

Utmaningarna med a  bygga ihop befintliga lokaler med nya lokaler är a

standarderna är olika, då de förändras med den.  Takhöjden är e  exempel. 

- Vi har högre takhöjder och även ökat utrymmesbehov för installa oner

nuför den. Det finns också nya regler och krav på exempelvis luftkvalitet och

ven la on, säger Jan Robertsson.

Målet är a  skapa e  tryggt akutsjukhus för pa enter, besökare och

medarbetare. Det ska också fungera fas ghetstekniskt och medicintekniskt med

god arbetsmiljö för våra medarbetare. 

I nästa nummer kommer vi a   berä a om Projekt Utrustning.
 

Team bakom arkitekturen

för programmet genom e  sjukhus som håller över d och för alla som i

fram den kommer a  besöka och arbeta i sjukhuset. Teamets uppdrag är a  ta

fram arkitekthandlingar för det nya akutsjukhuset i Västerås avseende

formgivning, volymer och fasader. Vi ska också rita och planera lokaler för de



Hej Kers n Eken!

Du jobbar som ansvarig arkitekt för

verksamhetsspåret i Program Ny

Akutsjukhus Västerås.

Berä a om din roll i projektet!

- Min uppgift i projektet är a

översä a de olika klinikernas behov 

olika verksamheterna som ska inrymmas i byggnaderna. Vi ansvarar för

gestaltningen av den nya vårdbyggnaden, en ny försörjningsbyggnad och den

utvändig miljön.

 

Vad jobbar du med just nu?

Som ny i projektet så handlar det om a  sä a sig in i alla delar och lära känna alla

människor i projektet. Det är förstås en extra svår uppgift i der när vi inte kan

träffas fysiskt. Men uppdraget är väldigt roligt och inspirerande. Jag möts av så

mycket kompetens och klokhet. Stort fokus just nu är uppstartsfasen av arbetet

med a  ta fram systemhandlingar för vårdbyggnaden och den utvändiga miljön.

Vad betyder hållbarhet för dig?

När det gäller social hållbarhet så finns det tydliga mål i de gemensamma

planeringsprinciperna. I vårt arbete handlar det om a  u orma miljöer u från

pa entens behov. Vi vet a  den fysiska miljön och den psykosociala miljön

hänger ihop och påverkar varandra. Vi ska designa miljöer med medvetna

planlösningar och materialval med hållbarhetsperspek v. E  konkret exempel är

a  u orma entrén ll akutmo agningen så a  pa enter, medarbetare och

anhöriga ska känna sig trygga. Grunden ll det arbetet läggs nu och är en

förutsä ning när vi förfinar designarbetet under resans gång. 
 

och önskemål ll planlayouter och rumsfunk onsprogram. Vidare ansvarar jag för

a  huvudfunk onsprogrammet följs. Det beskriver bland annat vad sjukhuset ska

innehålla för verksamheter. Det är bland annat: opera on, röntgen,

akutmo agning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mo agningar. I

planeringsarbetet följer vi pa entens väg genom sjukhuset och ser a  lokalerna

blir effek va och pa entsäkerheten hög. Samt a  personalen ska kunna arbeta

på rä  plats och med rä  utrustning i rä  d. Min roll är a  säkerställa flexibilitet

och hög grad av standard i de nya lokalerna. Vi följer så klart alla lagar kring

exempelvis arbetsmiljö, llgänglighet och miljö, berä ar Kers n Eken.

 

Vad jobbar du med just nu?

- Just nu pågår den första granskningen, en genomgång av framtagna

planritningar och rumsfunk onsprogrammen. Vi arkitekter går igenom allt

llsammans med Regionens funk onsplanerare och verksamheter. Senaste den

har vi gå  igenom materialet för akutkliniken inklusive akutröntgen och

barnakuten samt förlossningen. Parallellt med granskningen pågår

färdigställandet av planlayouter för övriga verksamheter såsom generell

vårdavdelning, generell mo agning, infek on, sterilcentralen, röntgen, IVA,

neonatal, opera on inklusive pre-och postop och interven on, samt

endoskopienhet. Under första kvartalet 2021 är vi klara med den här delen i

projekteringen som består av planlayouter och rumsfunk onsprogram.

 



Vill du veta mer eller har

frågor?

I nästa nummer kommer vi a  berä a

mer om projektet som ansvarar för

medicinteknik och utrustning.

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben: 

Program Ny  Akutsjukhus Västerås  

 

Har du frågor?  

Maila ll:  

info.nav@regionvastmanland.se

Korta fakta

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår cirka  

85 000 kvadratmeter. Lokalerna

planeras för vårdverksamheter,

utrustning och inredning samt teknisk

försörjning, materialförsörjning och

infrastruktur. Bygg den beräknas ll

cirka å a år. Innehållet i det nya

akutsjukhuset är bland annat:

opera on, röntgen, akutmo agning,

förlossning, intensivvård, vårdplatser

och mo agningar.

Hur jobbar ni med hållbarhet?

- Vi ska bygga e  hållbart akutsjukhus som ska fungera i många år. Vården och

behandlingar av pa enter kommer a  förändras radikalt framöver. De byggnader

vi planerar nu behöver därför vara så generella och ha så hög flexibilitet som

möjligt, eftersom behovet av vårdlokaler kommer a  se annorlunda ut i

fram den. Vi eftersträvar också a  byggnaderna ska åldras väl och inte behöver

för ”mycket vård” under sin livs d, genom a  välja hållbara material. U från

social hållbarhet så vet vi a  det är vik gt med dagsljus, a  det ska vara lä  a

orientera sig i lokalerna och a  den invändiga gestaltningen har stor betydelse.

Den vik gaste aspekten av hållbarhet är a  vi bygger e  akutsjukhus som ska

fungera minst 50 år efter färdigställandet, avslutar Kers n Eken.
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