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BT húsið



Bygging á rannsóknahúsi og bílastæða- og tæknihúsi Landspítala við Hring braut 
er hluti af heildaruppbyggingu Nýs Landspítala við Hringbraut. 

Verktakafyrirtækið Háfell ehf. er jarðvinnuverktaki rannsóknahússins. 

Eykt ehf. sér um alla hönnun og framkvæmd BT-hússins.

Jarðvegsframkvæmdir munu standa yfir frá október 2021 og lýkur jarðvinnu á 
seinni hluta árs 2022.

Í framhaldinu hefjast framkvæmdir við uppsteypu húsanna.

Stefnt er að því að húsin verði fullbúin og lóðin frágengin árið 2026.

Framkvæmdasvæðið hefur nú þegar verið girt af með öryggisgirðingu, til að koma 
í veg fyrir óviðkomandi umferð innan svæðisins, í samræmi við verklagsreglur 
Vinnueftirlitsins og NLSH ohf. Aðkoma verktaka á verktíma verður frá „Gamla 
Vatnsmýrarvegi“, sem nú heitir Fífilsgata, í gegnum aksturshlið og einnig frá 
Snorrabraut.

Rannsóknahúsið verður 17.400 fermetrar þar sem öll rannsókna starfsemi 
Landspítala verður sameinuð á einn stað. Bílastæða- og tæknihúsið (BT-húsið) 
verður 19.700 fermetrar með stæði fyrir um 550 bíla ásamt 100 stæðum fyrir 
hjól. Í BT-húsinu verður tæknirými fyrir varaafl Landspítalans.

Rannsóknahúsið



Á síðari stigum jarðvegsframkvæmda er fyrirhugað að loka þurfi fyrir umferð um 
Fífilsgötu þar til uppsteypu kjallara BT-húss er lokið. Aðgengi Strætó bs. verður þó 
áfram um Fífilsgötu á meðan fram kvæmdum stendur. Framkvæmdir við Fífilsgötu 
hefjast í október 2021 og munu fara fram í áföngum til loka árs 2024.

Hluti af jarðvegsframkvæmdum felst í bergskeringum þar sem sprengivinna 
á sér stað við að losa klöppina. Unnið verður í samræmi við reglur um 
sprengiframkvæmdir í þéttbýli. Þannig verður bylgjuhraði og tíðni sprenginga 
takmörkuð. Vinna við sprengingar á að taka 9-11 mánuði. Slíkum aðgerðum getur 
fylgt ónæði sem reynt verður að lágmarka eftir fremsta megni. Fyllstu varúðar 
verður gætt varðandi viðmiðunargildi fyrir titring í nágrenni svæðisins sem 
sprengivinna fer fram. Ekki er gert ráð fyrir að sprengivinna fari fram um helgar. 
Verktakinn ber ábyrgð á því að unnið sé samkvæmt framangreindu.  

Viðvörun vegna sprenginga:
• Fyrir hverja sprengingu mun verða gefið hljóðmerki (flaut).
• Sprengingin sjálf verður u.þ.b. 15 sekúndum eftir að viðvörun er gefin.
• Eftir sprengingu heyrast þrjú stutt hljóðmerki (flaut).
Verktaki hefur leyfi til að sprengja þrisvar sinnum á dag; kl. 11:00, 14:30 og 17:30

Titringsmælum verður komið fyrir í húsum næst sprengistað til þess að fylgjast 
með styrknum. Húseignir á áhrifasvæði sprenginganna verða skoðaðar af hálfu 
tryggingarfélags verktakans og af byggingar- og verkefnisstjóra eftirlits fyrir hönd 
verkkaupa. Radíusinn sem miðað er við varðandi skoðanir er um 100 metrar og 
innan þess svæðis eru engin íbúðarhús.

Ef óskað er skoðunar á húseignum, áður en sprengingar hefjast, er íbúum í næsta 
nágrenni bent á að hafa samband við Bergþóru Smáradóttur í gegnum netfangið 
bergthora@nlsh.is.

Einnig er hægt að senda ábendingar eða spurningar á netfangið postur@nlsh.is 
vegna framkvæmdanna.

Nýr Landspítali ohf. þakkar gott samstarf hér eftir sem hingað til vegna 
framkvæmda við sjúkrahótelið sem er risið og við meðferðarkjarna, sem nú eru á 
fullri ferð.

Framkvæmdir vegna rannsóknahúss og bílastæða- og tæknihúss eru mun minni 
að umfangi en framkvæmdir við meðferðarkjarna og væntir Nýr Landspítali ohf. 
áframhaldandi góðs samstarfs við alla sem málið varðar meðan á framkvæmdum 
húsanna stendur.

Nánari lýsingu á rannsóknahúsinu og bílastæða- og tæknihúsinu er að finna á 
vefsíðu Nýs Landspítala www.nlsh.is



Nánar um rannsóknahúsið
Rannsóknahúsið er hluti af heildaruppbyggingu nýs Landspítala við Hringbraut. 

Í nýju rannsóknahúsi verður öll rannsóknastarfsemi spítalans sameinuð á einn stað. 
Rannsóknastofur spítalans munu sinna þjónusturannsóknum fyrir spítalann og 
aðrar heilbrigðisstofnanir á landinu. Einnig verða stundaðar vísinda rannsóknir sem 
og kennsla og þjálfun nemenda Háskóla Íslands. 

Starfseiningar í rannsóknahúsi verða meinafræði, lífsýnasafn rannsóknakjarna, 
klínísk lífefna fræði og blóðmeinafræði, frumuræktunarkjarni, frumu með ferðar-
kjarni, erfða- og sameindalæknisfræði, ónæmisfræði og sýkla- og veiru fræði. 

Starfsemi Blóðbanka mun einnig flytjast í bygginguna. Í tengslum við meina-
fræðieiningu verður líkhús og krufning og aðstaða fyrir réttarmeinafræði. 

Rannsóknahúsið tengist meðferðarkjarna og öðrum byggingum spítalans með 
sérstöku rörpóstkerfi. Þannig geta deildir spítalans sent sýni til rannsókna í 
rannsóknahús á örfáum mínútum. Í rannsóknahúsi verður móttaka sýna sem 
berast utan frá Landspítala. Einnig tengist húsið meðferðarkjarna og húsi 
heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands með göngum og brúm. 

Stærð rannsóknahússins verður 17.400 fermetrar og hönnuðir eru Corpus 
hópurinn. 

Nánar um bílastæða- og tæknihúsið (BT-húsið)
Bílastæða- og tæknihúsið mun hýsa varaafl Landspítalans ásamt kælikerfum sem 
og varakyndingu. Húsið mun rúma stæði fyrir 550 bíla en í húsinu verður einnig 
hjólageymsla fyrir 100 hjól, þar af um fjórðungur fyrir rafhjól. 

Stærð bílastæða- og tæknihússins verður 19.700 fermetrar og  Eykt ehf. er 
hönnunar- og framkvæmdaaðili hússins. 
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