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Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt september

Byggstart i höst för nya
akutsjukhuset
Under oktober är det byggstart för
Västmanlands nya akutsjukhus i
Västerås. Många kompetenser och
erfarenheter har jobbat med
planeringen av de nya
vårdbyggnaderna. 

Niklas Källman är projektchef för
Projekt Vårdbyggnad. Han har jobbat
i drygt tre år med uppdraget och
tycker det är roligt a  snart vara i
gång med bygget och så småningom
få se resultatet av flera års planering.
- Vi ska bygga Västmanlands nya
akutsjukhus i Västerås och det
planeras stå klart för första pa ent 2030. Det nya akutsjukhuset består av fyra
byggnader som kopplas samman med befintliga hus. Det planeras två nya
entréer, en från väst och en från öst. Husen kommer a  ha sex våningar över
mark och en våning under markytan, berä ar Niklas Källman.
 
Ni har ju jobbat med planering i flera år, vad har ni arbetat med?
- Under flera år har arbetsgrupper från bland annat regionens
vårdverksamheter, fas ghet- och driftenheter och logis k och service, arbetat
med a  planera för vik ga funk oner i nya akutsjukhuset. Vi har därefter
byggt huset digitalt. Många olika yrkeskompetenser har varit med och bidragit

ll allt underlag som behövs för a  starta byggna onen. Vi har och kommer
även fortsä ningsvis a  arbeta strukturerat med a  hantera risker och
möjligheter för a  ha beredskap för förändringar i omvärlden.
 
Vad har ni för utmaningar?
- Det nya akutsjukhuset är en komplex byggnad som ska ha pa entsäkra
flöden och bra arbetsmiljö för medarbetarna. Lokalerna ska hålla över lång d
framåt. Därför behöver vi planera byggnader som kan anpassas och ha viss
grad av flexibilitet då vi inte vet vilken ny teknik som väntas om o, tjugo år.
Det finns också krav från myndigheter som vi ska uppfylla, från exempelvis
kommunen, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Mark- och miljödomstolen.
Vi måste också säkerställa a  ordinarie verksamheter kan fungera under hela
bygg den. I e  sådant här stort uppdrag så är det vik gt med samordning
inom regionen och kommunika on internt och externt. Vårt mål är a
pa enter, besökare och medarbetare ska känna ll vad som händer på
området, så de kan planera si  besök och ta sig fram på området trots
avstängningar och annan påverkan på området. Vi arbetar ak vt för a
kommunicera både internt och externt. Webben och interna möten är några
av kanalerna som vi använder.
 
Vad är roligast med di  jobb?
- Jag har jobbat i byggindustrin i 35 år och det har all d varit kul. Över d så
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har jag få  e  större ansvar och fler utmaningar och det är väldigt
s mulerande. Jag vill se resultat och se a  den förväntade leveransen blev
som man tänkt sig och ll ny a för de som ska använda lokalerna, säger Niklas
Källman.
 

 

Hej Oskar Mogård!
 
Du är projektledare produk on för
det nya akutsjukhuset.
Vad händer i höst?
- I höst börjar vi a  hägna in
arbetsområdet. De första veckorna
kommer vi bland annat a  sä a upp
stängsel och ta bort parkerings-
stolpar. på platsen där det nya
akutsjukhuset ska byggas. 
 
Vad kommer a  hända närmaste halvåret på sjukhusområdet i Västerås?
- Arbetet med a  gräva bort jordmassorna startar preliminärt i november och
kommer a  pågå ll mars nästa år. Vi kommer a  se en hel del transporter
med lastbilar som kör ut jordmassorna. Det blir kring 60 transporter om
dagen.
 
Hur kommer området a  påverkas?
- Det blir en viss påverkan i området med ljud och buller när grävmaskinerna
fyller på lastbilarna. Det kommer också märkas av fler fordon på området och
på väg ut från sjukhusområdet. Fram ll mars räknar vi med a  transportera ut
cirka 40 000 kubikmeter jordmassor.
 
Bygg den är å a år. Vad kommer ske under de åren?
-  Vi kommer a  göra olika arbetsmoment parallellt under den. Det kommer
a  bli en våning under marken och sex våningar över marken. För a  nå cirka
6-7 meter ner från parkeringen utanför akuten så börjar vi med schaktning,
det vill säga a  vi gräver bort jordmassorna. Därefter cirka e  halvår senare så
kommer vi a  spränga bort berg för a  komma ner ll rä  nivå. Sedan
kommer vi a  slå ner pålar för a  skapa en stabil bas för sjukhuset. Därefter
gjuter vi grunden. När den är klar så kan vi börja med a  resa stommen, alltså
y erväggar och tak på husen. Då blir det dags för de invändiga arbetena som
exempelvis installa oner och montering av bland annat väggar och golv. Det är
en spännande resa vi börjar med nu i höst, säger Oskar Mogård.

 

Placering av nya akutsjukhuset
De gula linjerna markerar var det nya akutsjukhuset ska placeras. 



 

Pågående arbeten
Den 3 oktober öppnar en ny väg ll
Akutmo agningen och
Förlossningen. Besökare hänvisas ll
markerade parkeringar i närheten av
entréerna. Besökare ll
Jourmo agningen och Blodcentralen
hänvisas ll besöksparkeringen
utanför huvudentrén. Följ skyltning
på sjukhusområdet.
Läs mer om pågående arbeten på
webben. www.regionvastmanland.se/arbeten
Se karta som gäller från 3 oktober.
Frågor? Maila oss på: ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se
 

 

Nyhetsbrevet får mer fokus på bygginforma on
från och med oktober
Under hösten startar bygget av det nya akutsjukhuset. Därför kommer
nyhetsbrevet från nästa månad a  ha mer fokus på informa on om bygget
och hur området påverkas.
- Vi tror det är vik gt för alla som jobbar på området eller ska besöka
sjukhusområdet i Västerås a  veta vad som är på gång. Därför kommer
innehållet i nyhetsbrevet a  ha ännu mer prak sk informa on om vad som
händer på området och hur det påverkar besökare.  Vi kommer sam digt a
utveckla innehållet på webben med intervjuer, temaar klar och informa on
om de andra projekten, berä ar Carina Sundqvist, kommunikatör, Ny
Akutsjukhus Västerås. 
Läs våra nyheter på webben

 

Mer informa on
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Du hi ar aktuell karta samt
informa on om pågående och
planerade arbeten på webben:
www.regionvastmanland.se/arbeten
Mer om programmet:
www.regionvastmanland.se/
akutsjukhusetvasteras
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