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Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt maj

Nu börjar våra arbeten märkas
Under våren har olika arbeten dragit igång på sjukhusområdet i Västerås och flera

kommer a  dra igång under året. De genomförs för a  förbereda området inför

byggna onen av det nya akutsjukhuset.

Planerade arbeten på sjukhusområdet

1. Aina Wifalks gata sänks. Start 2022.

2. Ny elförsörjningsbyggnad. Start efter sommaren 2021.

3. Ny väg mellan Cedergatan och Adelsögatan. Pågår nu.

4. Ny llfällig bussgata. (lila sträcket). Pågår nu.

Begränsad framkomlighet vissa perioder

Några av de arbeten som kommer a  märkas på sjukhusområdet är bland annat

a  Aina Wifalks gata kommer a  sänkas för a  få en bä re lutning av gatan mot

sjukhuset. Det innebär a  den stängs helt för genomfart från preliminärt januari

2022 fram ll våren 2023. (Nr 1 på kartan).

 

Ny elförsörjningsbyggnad planeras 

En ny elförsörjningsbyggnad kommer a  byggas vid ambulanshallen. E  antal

parkeringar tas i anspråk för arbetsområdet. Entreprenör är upphandlad och

arbetet planeras a  starta efter sommaren och beräknas vara färdigt i slutet av

2022. (Nr 2 på kartan visar var den ska placeras).

 

Ny gata mellan Cedergatan och Adelsögatan

Arbetet med a  anlägga en helt ny gata pågår nu mellan Adelsögatan och

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1277&e=[email]&r=[field1]&h=368962B600FB5B26C9093340A84ECAF6
http://www.regionvastmanland.se/


Arbeten pågår för fullt

- De olika arbetena kommer a

genomföras i olika etapper inför

byggstarten av det nya sjukhuset

2023. Det kommer innebära viss

trafikpåverkan och e  antal

parkeringsplatser stängs i olika

omgångar. Exakta datum för alla jobb

är inte klara ännu, utan vi inväntar

bland annat entreprenörernas

detaljerade dplaner, berä ar Mar n

Björk, byggprojektledare för de

förberedande arbetena.

Hej, Christer Häggström! 

Vad är din roll i programmet?

Min roll är a  bidra med

vårdhygieniska rekommenda oner 

för både specifika verksamheter och

ur e  helhetsperspek v. Jag har varit

med i flera ny- och ombyggna oner

digare. Dels på Akademiska

sjukhuset, dels i Region Västmanland.

Cedergatan. Den kommer a  användas av ambulansen och allmän trafik då Aina

Wifalks gata stängs för genomfart. När arbetena på Aina Wifalks gata är klara

under våren 2023, så kommer den nya gatan a  endast användas för transporter

ll och från arbetsområdet för det nya akutsjukhuset. (Nr 3 på kartan). 

 

Ny llfällig bussgatan anläggs 

Framkomligheten på Adelsögatan kommer a  vara begränsad framöver. Därför

pågår anpassningar av befintliga gator för a  leda om bussen ll

sjukhusområdets västra sida. (Nr 4 på kartan). Det arbetet är igång sedan några

veckor och beräknas bli klart i december 2021. Gatan ska breddas samt förstärkas

och två nya hållplatser planeras på området. Det innebär a  e  50-tal

parkeringar stängs llfälligt och några stängs permanent.  

 

Samordning vik gt 

Mar n Björk är byggprojektledare för de förberedande arbetena som kommer a

genomföras närmaste åren. Han sköter samordningen mellan programmet och

entreprenörerna som u ör jobben. Han är också länken ll verksamheterna som

berörs.  

Mar n Björk, byggprojektledare.

Mer informa on om planerade och pågående arbeten finns på webben:

www.regionvastmanland.se/arbeten

 

                                                                                               Christer Häggström 

Jag blev digt i projektet utsedd av min enhet Smi skydd och vårdhygien a

representera oss i arbetet med det nya akutsjukhuset. Nya akutsjukhuset har



Mer informa on

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben:

Program Ny  Akutsjukhus Västerås

 

Om pågående arbeten:

www.regionvastmanland.se/arbeten

 

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 ll cirka å a år.

Innehållet i det nya akutsjukhuset är

bland annat: opera on, röntgen,

akutmo agning, förlossning,

intensivvård, vårdplatser och

mo agningar.

många teknikspecifika enheter som röntgen, opera on, intensivvård samt

akutsjukvård. Under hela min karriär som opera onssjuksköterska och 30 år som

hygiensjuksköterska har jag jobbat med just dessa verksamheter. Inom infek on

och barnspecialiteterna har jag bollat frågorna med min kollega Eva Edberg då

hon har bäst kunskap om dessa verksamheter. 

  

Vad jobbar du med just nu?  

Jag deltar i flera arbetsgrupper. Projekt Vårdverksamhet har en referensgrupp

med berörda verksamhetschefer. Vi har möten varannan vecka. Jag arbetar också

med funk onsplanerare och andra arbetsgrupper som är med i planeringen av

det nya akutsjukhuset. Svensk förening för vårdhygien (SFVH) har tagit fram e

stöddokument för vårdhygieniska byggfrågor som kallas BOV (Byggegenskap Och

Vårdhygien). Det ger oss e  bra stöd i arbetet. Jag har också e  stort kontaktnät

med kollegor runt om i landet som jag kan rådfråga och få ps och idéer av. 

 

Vad är vik gt a  få med i planeringen av det nya akutsjukhuset?  

Det är vik gt a  bevaka så a  flöden av pa enter och andra personer inom

byggnaden sker på e  smi säkert sä . Smi samma pa enter ska skiljas från

mo agliga individer. Det är också vik gt a  bevaka a  material och utrustning

går a  rengöra och desinfektera. Det gäller exempelvis ytmaterial som golv,

väggar och fast inredning, men även den tekniska utrustningen. Det är vik gt a

det vårdhygieniska synsä et och a  basala hygienru ner fungerar op malt i alla

led. Det kan ibland innebära a  det ibland inte all d blir de önskade förslagen

från verksamheterna. Målet med mi  arbete är a  förhindra

smi spridningsriskerna i det nya akutsjukhuset i Västerås.
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