Framkvæmdafréttir 72 29.12 2021

Þökkum lesendum okkar samfylgdina
á liðnu ári með ósk um gleðilegt nýtt ár
og farsæld á nýju ári

Hringbrautarverkefnið
staða framkvæmda og
fréttir af verkefninu
• Uppsteypa meðferðarkjarnans – uppsteypa veggja
í kjallara hefst í janúar
• Horft til framtíðar – ástandsmat á eldra húsnæði
Landspítala
• Stefnt að BREEAM umhverfisvottun fyrir allar
nýbyggingar nýs Landspítala
• Norskir ráðgjafar í heilbrigðistækni til liðs við NLSH
• Drónamyndatökur – mikilvægar við skráningu
á byggingasögu verkefnisins
• Jarðvinna gengur vel vegna byggingar á rannsóknahúsi
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Yﬁrlitsmynd yﬁr framkvæmdasvæ!i!, vel hefur vi!ra! til framkvæmda a! undanförnu

Yﬁrlitsmynd af kjallara 2 (K2) í me!fer!arkjarna. Búi! er a! steypa um 12.000 m3 á árinu 2021 sem er
rúmlega 20% af heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann
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A!alverktaki uppsteypuverksins er Eykt hf. og helstu verk"ættir sem nú eru í gangi vi!
uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi! mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar
A!alverktaki uppsteypuverksins er Eykt hf. og helstu verk"ættir sem nú eru í gangi vi!
og lagnir í grunni, segir Eysteinn Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.
uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi! mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar
og lagnir í grunni, segir Eysteinn Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki um mi!jan janúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin. Einnig er unni! vi! ne!ri kjallaraveggi
ljúki um mi!jan janúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
sem og vinna vi! súlur. Utanhúss frágangur kjallaraveggja er a! hefjast sem og fyllingar a!
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin. Einnig er unni! vi! ne!ri kjallaraveggi
"essum veggjum.
sem og vinna vi! súlur. Utanhúss frágangur kjallaraveggja er a! hefjast sem og fyllingar a!
"essum veggjum.
„Vinna vi! fyrstu loftaplötur yfir ne!ri kjallara er hafin og fyrstu hlutar plötunnar voru steyptir
í lok sí!asta mána!ar. Áætla! er a! vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hefjist
„Vinna vi! fyrstu loftaplötur yfir ne!ri kjallara er hafin og fyrstu hlutar plötunnar voru steyptir
í janúar”, segir Eysteinn.
í lok sí!asta mána!ar. Áætla! er a! vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hefjist
í janúar”, segir Eysteinn.
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Leggja á mat á ástand eldra húsnæ!is Landspítala

NLSH er a! hefja mat á ástandi alls húsnæ!is Landspítala, segir Helgi Ingason hjá
"róunarsvi!i NLSH.
„Ákvar!anir um n#tingu húsnæ!isins til framtí!ar geta stu!st vi! mati! ".e. hversu vel
húsnæ!i! hentar spítalanum, hversu au!velt er a! breyta "ví og einnig me! tilliti til
vi!halds“, segir Helgi.
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu. Auk "ess er leiguhúsnæ!i um 11.000 m2. Stærstu starfsstö!varnar
eru vi! Hringbraut um 60.000 m2 og í Fossvogi um 30.000 m2.
Ríkiskaup hefur augl#st eftir hæfum a!ilum til "ess a! taka "átt í ástandsmatinu.
„Vi! vonumst til a! fá hæfa a!ila til a! taka a! sér "etta vi!amikla verkefni. Ástandsmati!
er byggt a! norskri fyrirmynd og tekur til allra "eirra "átta sem nau!synlegt er a! sko!a vi!
endurmat á eldri byggingum spítalans. Vi! áætlun a! "etta verkefni eigi eftir a! taka um 2
mánu!i og hefjast í febrúar“, segir Helgi Ingason.
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Umfjöllun Morgunbla!sins frá #ví í byrjun desember

Vi! uppbyggingu á n#jum Landspítala er "ess ávallt gætt a! draga eins og mögulegt er úr
neikvæ!um umhverfislegum áhrifum.
Me!al annars er leitast eftir hæstu mögulegu BREEAM umhverfisvottun fyrir allar
n#byggingar svæ!isins. Til "ess a! ö!last slíka vottun er "ess m.a. gætt, bæ!i me! kröfum
sem settar eru fram í hönnun, sem og kröfum sem ger!ar eru til verkframkvæmdarinnar, a!
huga! sé a! n#tingu jar!efna me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist.
Í umfjöllun Morgunbla!sins frá 2. desember er m.a. fjalla! um jar!vinnu vegna
rannsóknahússins og "ar kemur einnig fram a! klapparefni úr grunninum fari í landfyllingu
og grjótvarnargar! vi! Ánanaust og Bryggjuhverfi.
Stefnt er á “very good” einkunn frá BREEAM fyrir bæ!i hönnun og byggingu n#s
rannsóknahúss Landspítala vi! Hringbraut.
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Nosyko hefur unni! a! sambærilegum verkefnum ví!a um Noreg

NLSH hefur gert samning vi! norska rá!gjafafyrirtæki! Nosyko til a! undirbúa tækjakaup í
rannsóknahúsi!. Nosyko hefur um fimmtíu ára reynslu af sambærilegum verkefnum á svi!i
heilbrig!istækni í Noregi og ví!ar.
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heilbrig!istækni í Noregi og ví!ar.
Af n#legum verkefnum má nefna n# sjúkrahús í Drammen og í Östfold.

Ger!ur hefur veri! samningur vi! Nosyko um úttekt vegna tækjakaupa í rannsóknahús

A! sögn Ingólfs $órissonar, svi!sstjóra "róunar hjá NLSH, ver!ur verkefninu skipt í áfanga
en sá fyrsti ver!ur a! r#na áætlanir um tækjakaup og bera saman vi! reynslu frá ö!rum
sjúkrahúsum. Stefnt er a! skilum á áfangask#rslu í janúar 2022 og svo endanlegri sk#rslu
veri!mars.
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Hentugt er a! nota dróna vi! myndatökur og vi! skráningu framkvæmda

Regluleg myndataka af byggingasvæ!i n#s Landspítala er mikilvægur "áttur í starfseminni
og er tilgangurinn bæ!i a! skrá sögu framkvæmdanna en ekki síst a! ná heildaryfirs#n yfir
verkefni! á hverjum tíma.
Frá "ví framkvæmdir hófust hafa veri! teknar drónamyndir, bæ!i kyrr- og hreyfimyndir, en
"ar sem starfsemin er mjög nálægt Reykjavíkurflugvelli hefur allt flug veri! í samrá!i vi!
flugumsjónara!ila.
Morgunbla!i! fjalla!i um drónaflug "ann 11. nóvember sí!astli!inn og var sérstaklega
vitna! til flugs NLSH yfir byggingasvæ!i! sem dæmi um samstarf milli hluta!eigandi a!ila.
Drónar sem eru nota!ir í atvinnuskyni eru há"róu! tæki me! margvíslegum skynjurum og
GPS en auk heimilda frá Ísavía og flugturni "arf a! uppfæra hugbúna! drónans tímabundi!
til a! hann geti teki! á loft á svæ!i "ar sem flug er a! öllu jöfnu óheimilt.
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Uppgreftri á lausu jar!efni er loki! í grunni rannsóknahússins

Jar!vinna vegna rannsóknahússins mi!ar vel áfram, segir Berg"óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Uppgreftri á lausu jar!efni er loki!. Verktaki vinnur a! "ví a! keyra grjót í burtu af svæ!inu
en "a! er endurn#tt í landfyllingu og grjótvarnargar!a annars vegar vi! Ánanaust og hins
vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a“, segir Berg"óra.

Sk!ringarmynd

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

a" #ær hefjist innan tí"ar“, segir Berg#óra.

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
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