
På programmet
• ”HJÄRNANS MOTTAGNING”, DIALYS, AKUTVÅRD, LÄKARUTBILDNING 

OCH MYCKET MER – INFORMATION OM VERKSAMHETERNA I NYBYGGNADEN
Henrik Hjortsjö, vårdens projektledare och Helena Gottsäter Andersson, regionfastig-
heters lokalplanerare berättar om syftet med bygget och om verksamheterna som ska 
fi nnas på varje plan. De berättar även om den täta samverkan mellan representanter 
från vården, regionfastigheter, NCC och underentreprenörer som ska garantera bästa 
möjliga slutresultat för patienter och medarbetare.

• VIRTUELL RUNDVANDRING SOM GER FÖRSMAK AV DEN FÄRDIGA NYBYGGNADEN 
Carolina Weidby, VDC*-specialist, Kristo� er Altgärde, entreprenadingenjör och Erica 
Nilsson, arbetsledare – alla från NCC – visar hur de kopplar samman ny teknik, till 
exempel AR-teknik**, med traditionella byggmetoder för att få högre e� ektivitet, säker-
het och kvalitet. Du får en försmak av de färdiga vårdavdelningarna genom en virtuell 
rundvandring. Om du vill kan du själv få gå runt i lokalerna med VR-glasögon.

*)   VDC – Virtual Design and Construction        
**) AR – Augmented Reality  – är en förstärkt verklighet där en 3D-modell läggs som ett fi lter i kameran   
       på mobil eller läsplatta.  

Nybyggnaden av D1 – 35 000 m2 funktionella och vackra 
lokaler för framtidens vårdmiljöer – är första etappen av 
Region Jönköpings läns stora satsning på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping. Nybyggnaden genomförs som samver-
kansentreprenad med NCC som totalentreprenör.

VÄLKOMMEN IN 
I BYGGET AV D1

På årsdagen av första spadtaget visar vi hur mycket som 
har hänt sedan dess. Inne i en av huskropparna får du kän-
na på atmosfären, höra de som jobbar i projektet berätta, 
titta på bilder och gå på en virtuell vandring i en modell av 
den färdiga nybyggnaden. Vi bjuder dessutom på glögg 
och pepparkakor.

7 december, 2018
Öppet hus, 11–15

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Datum: 2018-12-07   Dag: Fredag   Tid:  11–15   Plats: Gå via huvudentrén, ta till 
vänster in i ”Blomstergången”   Kontakt: Klas Melman, byggprojektledare, projekt-
enheten, regionfastigheter, klas.melman@rjl.se   Webbplats: www.rjl.se/husd1/
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