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Från Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt juni 2020

Summering av första halvåret
Första halvåret har varit händelserikt. En rad ak viteter har genomförts och

många processer är igång. Här är några exempel på vad som genomförts inom

programmet för ny  akutsjukhus i Västerås. 

• Mini-FUP, en avgränsad variant av en fas ghetsutvecklingsplan är klar. Den ger

en bild av hur sjukhusområdet kan utvecklas över d. 

• Inplaceringarna av vårdytor för akuta flödet är beslutad. Där beskrivs hur de

akuta vårdverksamheterna hänger ihop och hur exempelvis flöden av pa enter

ser ut.  

• Beslut är taget om a  placera försörjningsbyggnaden i norra hörnet av

sjukhusområdet.  

• Projekteringens första skede startade den 5 mars.  

• Under halvåret har vi även justerat processen för framdrift av programmet med

hänsyn tagen ll Covid-19. 

• Tillsa  flera nya roller i organisa onen och nya medarbetare är rekryterade.  

• Projektchef för Projekt Verksamhetsstöd, Marie Boestad, började i mars och

har sa  strukturer för a  driva projektet framåt.  
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sjukhusområdet i Västerås

Provborrningarna kommer a  u öras

på hela sjukhusområdet, bland annat

området där det nya akutsjukhuset

planeras placeras, längs med delar av

Adelsögatan, parkeringen norr om

hus 19 samt ytan i sydöstra hörnet av

Läkaren 31. Den geotekniska

undersökningen görs för a  utreda

befintliga mark- och

grundva enförhållanden som

underlag för vidare planering av Ny

Akutsjukhus Västerås Etapp 1.

sjukhusområdet i Västerås

Mälarenergi u ör ledningsarbeten på

sjukhusområdet i Västerås för a

förstärka elnätet. De närmaste

veckorna kommer grävarbeten pågå

från sjukhusets västra del vidare

österut på Adelsögatan parallellt med

Stockholmsvägen och vidare upp

bredvid gatan vid helikopterpla an. 

Arbetena pågår fram ll 10 juli.

Därefter är det semesteruppehåll och

arbetena tas upp igen i början av

augus . 

Mer informa on

Du hi ar mer info här  Länk ll

webben:  Program Ny  Akutsjukhus

Västerås  Har du frågor?  Maila ll: 

info.nav@regionvastmanland.se

Fakta om programmet

I den första etappen av det nya 

akutsjukhuset i Västerås ingår  

85 000 kvadratmeter lokaler.

Vårdinnehållet är bland annat 

opera on, röntgen, akutmo agning,

förlossning, intensivvård, vårdplatser 

och mo agningar. Samt utrustning,

inredning, teknisk försörjning och

materialförsörjning. Bygg den

beräknas ll cirka å a år.
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