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Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt december

Fortsa  planering av etapp 2 
E  enat regionfullmäk ge fa ade den 13 december beslut om a  gå vidare
med fortsa  planering och projektering av etapp 2 och temporära paviljonger
på sjukhusområdet i Västerås. I etapp 2 planeras en byggnad för avancerad
och teknikkrävande vårdverksamhet. För a  ha fungerande lokaler för alla
verksamheter under bygg den så planeras temporära paviljonger, llfälliga
lokaler, för olika verksamheter. Sam digt är etapp 1 igång och etapperna
beräknas bli klara ungefär sam digt. Nu fortsä er arbetet med a  skapa
fram dens hälso- och sjukvård i Västmanland. Läs mer

Aktuellt december
Arbeten i helgerna
Vissa arbeten kommer a  u öras under vardagar under jul- och nyårshelgen.
Men det planeras a  vara lite mindre verksamhet igång på grund av
ledighet. Inom arbetsområdet för det nya akutsjukhuset pågår flera olika
arbeten. Det som märks mest är de utgående transporter av jordmassor från
sjukhusområdet. Dessutom pågår olika arbetsmoment som exempelvis:

Schaktarbeten och transporter av jordmassorna
Borrningsarbeten grundva enrör
Anläggning av grundva ensystem
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God Jul & Go  Ny  År
Året som gå  har varit
händelse-rikt. Vi har äntligen sa
spaden i marken för det nya
akutsjukhuset. Det firades den 14
november med tal och pussel med
barn och unga från Västmanland.
Nu ser vi fram emot e  ny  år.
2023 blir året då vi lägger den
stabila grunden för sjukhuset. Vi
tackar alla er som följer oss i våra
kanaler och önskar er en god jul &
e  go  ny  år! Önskar Victoria
Hörnedal, programchef för Ny
Akutsjukhus Västerås.

Området vid Akutmo agningen och Förlossningen 
Markarbeten vid ingångarna 34, 36 och 37 pågår. 
 
Aina Wifalks gata
Markarbete pågår fortsä ningsvis på Aina Wifalks gata, öster om Adelsögatan
mot Cedergatan. Gatan ska sänkas för a  ambulansen ska kunna köra in i det
nya akutsjukhuset. Arbetet beräknas pågå ll våren 2023.
 
Adelsögatan
Schaktarbetena/grävning pågår. Avstängningen är densamma som digare.
Läs mer

Följ bygget i vår webbkamera
Den 15 december 2022 ser det ut så här på byggarbetsplatsen. Vill du följa
bygget live så kan du se bilder i vår webbkamera.

Du hi ar den här, under Aktuellt.

Vill du veta mer?

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


 
Läs mer om pågående arbeten.
 
Aktuell karta finns här!
 
Är du nyfiken på vad akutsjukhuset ska innehålla?
Mer om programmet Ny  Akutsjukhus Västerås
 
E-post: ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se
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