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Hringbrautarverkefnið
staða framkvæmda og
fréttir af verkefninu
• Uppsteypu meðferðarkjarnans miðar vel áfram
• Niðurstaða útboðs vegna sorp og línflutningskerfi
• Jarðvinnuútboð á rannsóknahúsi - útboðsgögn
• NLSH flytur starfsemi sína á Alaskareitinn
• Aðalfundur NLSH – ný stjórn kosinn og Erling
Ásgeirssyni þakkað fyrir góð störf í þágu félagsins
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Snjallnemar koma a! gó!um notum í
uppsteypunni

Ve!ri! lék vi! hvern sinn ﬁngur "egar Eysteinn

Einarsson sta!arverkfræ!ingur NLSH og Ásgeir
Baldur Bö!varsson frá verkeftirliti EFLU
verkfræ!istofu voru í úttekt á
framkvæmdasvæ!inu

Uppsteypuverkefni! á n"jum me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf.
„Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt og járnabendingu undirsta!na. Einnig er áfram unni! vi! #rif á klöpp og
#rifalagssteypur en sú vinna fer a! klárast fljótlega.
Samhli!a #essu stendur yfir vinna vi! jar!skaut og á næstunni hefst svo vinna vi! fyllingar
og lagnir og botnplötu“, segir Eysteinn Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Vel gengur í uppsteypuverkefninu enda hefur
vi!ra! vel a! undanförnu

Yﬁrlitsmynd, grunnur me!fer!arkjarna, í mörg
horn a! líta

Eykt er a!alverktaki uppsteypunnar og er í samstarfi vi! Steypustö!ina ehf.
„Vi! erum enn#á a! steypa undirstö!urnar, #a! er grí!arlega stórt verkefni og gengur vel.
$a! hafa veri! tí!ar fer!ir frá okkur undanfarnar vikur.
Samtals hafa fari! um 4300 rúmmetrar af steypu og af #ví eru 2500 rúmmetrar bara í
undirstö!urnar“ segir Kai Westphal framkvæmdastjóri Steypu, framlei!slu og dreifingar hjá
Steypustö!inni.
„Eins og fram hefur komi! fylgjumst vi! vel me! hita#róun me! a!sto! snjallnema sem
sta!settir eru í mi!ri steypunni. Vi! höfum tileinka! okkur #essa n"jung til a! fylgjast me!
steypunni og #etta er a! gefast vel,“ segir Kai.
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Niðurstaða útboðs vegna sorp og línflutningskerfi
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N# skrifstofua!sta!a NLSH á Alaskareit vi! ja!ar grunns me!fer!arkjarna

Starfsemi NLSH mun flytja frá Skúlagötu á Alaskareit í maímánu!i. Veri! er a! ganga frá
glæsilegri skrifstofua!stö!u sem ver!ur í gámaeiningum á tveimur hæ!um.
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Finnur Árnason kemur n"r inn í stjórn sem stjórnarforma!ur en auk hans sitja í stjórn
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Dagn" Brynjólfsdóttir og Sigur!ur H. Helgason.
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Stjórn NLSH: Finnur Árnason, Dagn# Brynjólfsdóttir og Sigur!ur H. Helgason

N#r stjórnarforma!ur kynnir sér stö!u framkvæmda í vorblí!unni,
Ásbjörn Jónsson, svi!sstjóri framkvæmdasvi!s NLSH, Finnur Árnason stjórnarforma!ur NLSH og Gunnar
Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH
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Yfirlitsmynd af svæ!inu sem s"nir framkvæmdasvæ!i n"s Landspítala og göngulei!ir

Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH

Sk!ringarmynd

Yfirlitsmynd af svæ!inu sem s"nir framkvæmdasvæ!i n"s Landspítala og göngulei!ir

Nánari uppl!singar.
Allar uppl"singar um framkvæmdina ver!a birtar á uppl"singasí!um NLSH,
Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaa!ila eftir #ví sem ver!a vill.
Einnig mun uppl"singum ver!a reglulega komi! á framfæri í fjölmi!lum ef miklar
breytingar ver!a á umfer!arfyrirkomulagi.
Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdauppl"singar veita:
Ásbjörn Jónsson svi!sstjóri framkvæmdasvi!s NLSH, 841 7050 e!a netfangi!
asbjorn@nlsh.is
A!rar almennar uppl"singar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 e!a magnus@nlsh.is
Sértækar uppl"singar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is

nlsh.is
NLSH ohf. / Skúlagata 21, 101 Reykjavík / A!alnúmer 551 6010 / kt. 500810-0410 / postur@nlsh.is
Höfundaréttur © NLSH ohf.

