
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt november 2022

Nu startar bygget av det nya akutsjukhuset
I måndags firades första spadtaget av det nya akutsjukhuset i Västerås. Det
symboliska spadtaget bestod i a  lägga e  pussel. Representanter från Region
Västmanland och NCC la pusslet llsammans med barn och barnbarn ll de
medverkande.
 - Det är e  stort pussel a  lägga när man bygger e  sådant här stort sjukhus.
Det är många delar som ska passa. Nu när det arbetet är gjort, så kan vi
äntligen sä a spaden i backen, eller snarare grävskopan i marken, säger
Victoria Hörnedal, programchef för det nya akutsjukhuset. 
Läs mer och se bilder från första spadtaget. 

Aktuella arbeten i november
Arbetsområdet för nya akutsjukhuset
Området där sjukhuset ska stå är inhägnat och alla parkeringar är
stängda, utom cirka 25 parkeringar för Akutmo agningens pa enter.
Parkerings llstånd finns i Akutmo agningens recep on.  Det finns y erligare
cirka 20 parkeringar utanför ingång 36. 
 
Aktuellt vecka 47

Montering av staket och grindar runt arbetsplatsområdet.
Avverkning träd.
Anläggning av byggvägar och upplagsytor inför schakt.
Demontering befintlig utrustning som parkeringsstolpar och dylikt.

Aktuellt vecka 47-48

Borrningsarbeten grundva enrör inne på arbetsområdet samt vid
ingång 36.
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Schaktarbeten / grävning. 
Transporter med jordmassor ökar från vecka 47.

Området vid Förlossningen
Markarbeten vid ingångarna 34, 36 och 37 pågår. Flera parkeringsplatser är
öppna på området. 
 
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 och med kvartal 1, 2023.
 
Adelsögatan
Schaktarbetena/grävning pågår. Avstängningen är densamma som digare. 
 

Följ bygget via vår webbkamera
Från och med nu kan du se byggplatsen via vår webbkamera. 
Klicka på länken för a  se senaste bilden!

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