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Hringbrautarverkefnið
staða framkvæmda og

fréttir af verkefninu

• Allir fjórir hóparnir lögðu inn tillögur um hús 
 Heilbrigðisvísindasviðs HÍ
• Að rata vel og örugglega um nýjan Landspítala  
• Efni úr grunni við nýtt rannsóknahús notað í 
 landfyllingu við Ánanaust og í Bryggjuhverfi
• Miklu áorkað í framkvæmdinni á einu ári
• Um áramót var búið að steypa um 20% af heildarmagni 
 uppsteypu meðferðarkjarnans
• Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæði 
 Landspítala
• Jarðvinna gengur vel vegna byggingar á rannsóknahúsi
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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi
Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári
Um áramót var búi! a! steypa um 20% af
heildarmagni uppsteypu me!fer!arkjarnans
Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra
húsnæ!i Landspítala
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Allir fjórir hóparnir lögðu inn tillögur um hús 
Heilbrigðisvísindasviðs HÍ
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Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
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Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Að rata vel og örugglega um nýjan 
Landspítala



From: bjorn.hj@simnet.is
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Date: 26 January 2022 at 23:40
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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi
Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári
Um áramót var búi! a! steypa um 20% af
heildarmagni uppsteypu me!fer!arkjarnans
Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra
húsnæ!i Landspítala
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Efni úr grunni við nýtt rannsóknahús notað í 
landfyllingu við Ánanaust og í Bryggjuhverfi
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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi
Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári
Um áramót var búi! a! steypa um 20% af
heildarmagni uppsteypu me!fer!arkjarnans
Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra
húsnæ!i Landspítala
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Miklu áorkað í framkvæmdinni á einu ári
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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi
Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári
Um áramót var búi! a! steypa um 20% af
heildarmagni uppsteypu me!fer!arkjarnans
Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra
húsnæ!i Landspítala
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi
Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári
Um áramót var búi! a! steypa um 20% af
heildarmagni uppsteypu me!fer!arkjarnans
Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra
húsnæ!i Landspítala
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ
A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala  
Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi
Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári
Um áramót var búi! a! steypa um 20% af
heildarmagni uppsteypu me!fer!arkjarnans
Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra
húsnæ!i Landspítala
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús
Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ

Vi!bygging vi! hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ ver!ur um 8.300 fermetrar

Opna! hefur veri! fyrir tillögur vegna fullna!arhönnunar á húsi Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands. Bygging Háskóla Íslands á Hringbrautarsvæ!inu er hluti af uppbyggingu á
n"jum Landspítala, en gert er rá! fyrir a! Háskóli Íslands flytji nær alla starfsemi
Heilbrig!isvísindasvi!s í endurbættan Læknagar! og n"byggingu sem mun rísa sunnan
n"s me!fer!arkjarna og tengjast Læknagar!i sem er #ar fyrir. Auk n"byggingarinnar, sem
er um 8.300 m2, á a! breyta skipulagi og starfsemi í Læknagar!i.

Fjórir hópar höf!u tilkynnt um #átttöku í forvalinu en #eir eru leiddir af eftirfarandi
fyrirtækjum; Ark#ing Nordic, Corpus3 ehf, Mannvit og Verkís.

Allir fjórir hóparnir lög!u inn tillögur um hús Heilbrig!isvísindasvi!s HÍ.

Matsnefndin mun á næstu tveimur til #remur vikum meta tillögurnar og í kjölfari! ver!a
ver!tilbo! hópanna í vinnu vi! fullna!arhönnun opnu!. Hagstæ!asta ver! tekur mi! af
bá!um #áttum.

A! rata vel og örugglega um n"jan Landspítala

Verkefni! kynnt á heimasí!u Triagonal

„$etta er mjög mikilvægt verkefni sem sn"r a! rötun um n"jan spítala og umhverfi hans
#egar starfsemin hefst,“ segir Sigurlaug I.Lövdahl, verkefnastjóri hjá NLSH.

Verkefni! hófst á sí!asta ári #egar NLSH fékk til li!s vi! sig danskt rá!gjafafyrirtæki
Triagonal sem sérhæfir sig í rötun (e. wayfinding). Fyrirtæki! hefur komi! a! hönnun
rötunarkerfa í sjúkrahúsum, almannar"mum og í opinberum stofnunum einkum í
Danmörku.

Rötun sn"st um a! sjúklingar, gestir og gangandi, geti komist lei!ar sinnar me! einföldum
hætti en oft getur veri! afar tímafrekt a! rata innan opinberra bygginga ef ekki hefur veri!
huga! vel a! #essum #ætti.
Rötun sn"st ekki einungis um a! koma upp uppl"singaskiltum heldur sn"st #a! um a!
lei!a vi!komandi á áfangasta! eftir ákve!nu röklegu rötunarkerfi. 

„Vi! höfum miklar væntingar til #essa samstarfs og a! fá a! n"ta #ekkingu og reynslu
Triagonal,“ segir Sigurlaug.

Efni úr grunni vi! n"tt rannsóknahús nota! í
landfyllingu vi! Ánanaust og í Bryggjuhverfi

Efni úr grunni rannsóknahússins er me!al annars nota! vi! landfyllingu vi! Ánanaust

„NLSH gætir #ess a! a! draga úr neikvæ!um umhverfislegum áhrifum, #a! er me!al
annars gert me! #vi a! n"ta jar!efni me! eins umhverfisvænum hætti og unnt reynist,“
segir Berg#óra Smáradóttir, verkefnastjóri á framkvæmdasvi!i NLSH.

Jar!vinna fyrir rannsóknahúsinu innifelur bæ!i uppgröft á lausum jar!vegi, sem og losun
og uppgröft klapparefnis. Val á losunarstö!um n"tanlegs efnis byggist annars vegar á
eftirspurn eftir efninu og hins vegar á nálæg! losunarsta!ar frá upptökum efnis.

Reykjavíkurborg sóttist eftir a! fá allt sprengt klapparefni í landfyllingu og grjótvarnargar!a
annars vegar vi! Ánanaust og hins vegar vi! Bryggjuhverfi! vi! Sævarhöf!a. Fallist var á
ósk Reykjavíkurborgar enda samræmist nálæg! losunarsta!anna vel #eim markmi!um
sem N"r Landspítali hefur sett sér um takmörkun á umhverfisáhrifum. Heimila!ur
losunarsta!ur fyrir lausan jar!veg er vi! Bolöldu og #anga! var lausum jar!vegi frá
rannsóknahúsi eki!. Magn á lausum jar!vegi var um 16.000 m3.

„Vi! hjá NLSH erum ánæg! me! #etta samstarf vi! Reykjavíkurborg og a! stu!la a!
umhverfislegri n"tingu á jar!efni,“ segir Berg#óra.

Miklu áorka! í framkvæmdinni á einu ári

Mynd úr grunni me!fer!arkjarnans í ársbyrjun 2021

Mynd tekin í ársbyrjun 2022, fari! a! sjást í ne!ri kjallara me!fer!arkjarnans

Miklu hefur veri! áorka! #egar horft er á sí!asta ár vi! uppsteypu me!fer!arkjarna.  $egar
myndir eru bornar saman, teknar me! ársmillibili í framkvæmdunum vi!
me!fer!arkjarnann, má sjá hversu miklu var áorka! á árinu 2021. Í byrjun árs 2021, var
greftri í grunni me!fer!arkjarna loki!. Í ársbyrjun 2022 er fari! a! sjást í ne!ra kjallara
me!fer!arkjarnans.

Um áramót var búi! a! steypa um 20% af heildarmagni
uppsteypu me!fer!arkjarnans

Íslenski veturinn hefur ekki áhrif á uppsteypu me!fer!arkjarnans 

Steypuvinna vi! gólfplötu efri kjallara í fullum gangi, um 300 rúmmetrar af steypu fóru í "ennan áfanga
sem tók um 10 klukkustundir

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna er a! ganga vel, en a!alverktaki uppsteypu
verksins er Eykt hf. Um áramót var búi! a! steypa um 12.000 m3 sem er rúmlega 20% af
heildarmagni sem áætla! er í me!fer!arkjarnann

„Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara hófst um mi!jan janúar,“ segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.

Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Vinna vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er mjög langt komin og áætla! a! henni
ljúki í byrjun febrúar. Samhli!a er vinna vi! jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. Vinna vi! undirstö!ur í efri kjallara er hafin.
Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur í fullum gangi. Frágangur kjallaraveggja sem og
fyllingar a! #eim er einnig hafinn.
„Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri kjallara stendur einnig yfir,“ segir Eysteinn.

Mörg fyrirtæki áhugasöm um úttekt á eldra húsnæ!i
Landspítala

Mörg fyrirtæki eru áhugasöm um úttekt á eldri eignum Landspítala 

„Opna! hefur veri! fyrir umsóknir hjá Ríkiskaupum um #átttöku í ástandssko!un á eldri
fasteignum Landspítala. Gó! svörun var vi! augl"singu eftir áhugasömum a!ilum og alls
skilu!u sjö fyrirtæki inn umsóknum um a! taka #átt í ástandsmatinu. 
„$essi mikli áhugi kom okkur ánægjulega á óvart. $etta er mjög mikilvægt verkefni enda er
horft til framtí!ar,” segir Ingólfur $órisson svi!sstjóri #róunar hjá NLSH.

Ástand eignanna ver!ur greint me! #eim hætti a! vi!haldástand eignanna er greint og
einnig er sko!a! hvernig byggingarnar henta starfsemi Landspítala. 
Húsnæ!i Landspítala er um 150.000 m2 og sta!sett á mörgum stö!um á
höfu!borgarsvæ!inu og eru margar af #essum eignum me! uppsafna!a vi!halds#örf.
„$etta eru mikilvægar uppl"singar fyrir ákvar!anatöku um framti!arnotkun eignanna og vi!
vonumst til a! #etta mikilvæga verkefni hefjist í febrúar,“ segir Ingólfur.

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi

Framkvæmdasvæ!i! vi! rannsóknahúsi!

„Jar!vinna vegna rannsóknahússins gengur vel,“ segir Berg#óra Smáradóttir hjá
framkvæmdasvi!i NLSH.
„Verki! hefur gengi! vel og í upphafi árs hófst verk vi! a! sprengja á ákve!num tímum og
á milli sprengitímanna er verktaki bæ!i a! undirbúa næstu sprengingu og a! keyra
sprengda grjótinu burt af svæ!inu,“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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Hringbrautarverkefni!
sta!a framkvæmda og fréttir af

verkefninu

Sk"rsla McKinsey um framtí!ar#jónustu
Landspítala kynnt í desember
Uppsteypa me!fer!arkjarnans –  fyrstu loftaplötur
kjallara steyptar um mána!amótin
Framkvæmdasvi!i! me! mörg járn í eldinum
Eldhúsverkefni! mikilvægur #áttur í uppbyggingu
vi! Hringbraut
Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi -áætlu! verklok eru vori! 2022

Sk"rsla McKinsey um framtí!ar#jónustu Landspítala
kynnt í desember

Sk!rsla um framtí"ar#jónustu Landspítala vi" Hringbraut, sem unnin er af al#jó"lega
rá"gjafarfyrirtæki" McKinsey, ver"ur kynnt í desember. Sk!rslan er unnin a" bei"ni
Svandísar Svavarsdóttur, heilbrig"isrá"herra, og segir hún a" #essi kortlagning á
framtí"ar#jónustu Landspítala sé mikilvæg til #ess a" #jó"arsjúkrahúsi" geti sem best
sinnt sínu hlutverki.

Uppsteypa me!fer!arkjarnans –  fyrstu loftaplötur
kjallara steyptar um mána!amótin

Yfirlitsmynd úr grunninum

Fyrstu loftaplötur yfir kjallara ver!a steyptar um
næstu mána!amót

Undirbúningur a! plötusteypu

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
og lagnir í grunni.
Vinna vi" undirstö"ur og botnplötur í ne"ri kjallara er langt komin og áætla" a" henni ljúki í
byrjun næsta árs. Samhli"a er vinna vi" jar"skaut, fyllingar og lagnir í grunni í fullum
gangi. 

„Vinna vi" kjallaraveggi heldur áfram og einnig vinna vi" súlur. Utanhússfrágangur
kjallaraveggja hefst fljótlega sem og fyllingar a" #essum veggjum.
Vinna vi" fyrstu loftaplötur yfir ne"ri kjallara er hafin og áætla" a" fyrsti hluti plötunnar ver"i
steyptur í lok nóvember. Strax í framhaldi af #ví hefst vinna vi" uppsteypu veggja og súlna
efri kjallara“, segir Eysteinn Einarsson sta"arverkfræ"ingur hjá NLSH.

Horft yfir framkvæmdasvæ!i!

Me" #vi a" sko"a myndband sem teki" er úr dróna sést hversu umfangsmiki"
framkvæmdasvæ"i" er:

https://www.youtube.com/watch?v=XGJ-3tzfyfw

Fjölmörg járn í eldinum hjá framkvæmdasvi!i

Útveggjakerfi me!fer!arkjarna er umfangsmiki!

Stærsta verkefni framkvæmdasvi"s NLSH á árinu hefur veri" uppsteypa n!s
me"fer"akjarna.

„$a" mun einnig ver"a lang stærsta verkefni svi"sins á næsta ári og áætlu" verklok #essa
risavaxna uppsteypuverkefnis er í nóvember 2023“, segir Ásbjörn Jónsson, svi"sstjóri
framkvæmdasvi"s, sem fer bæ"i me" umsjón me" verksamningi og byggingastjórn en
verkeftirlit er í höndum EFLU verkfræ"istofu. 

Útveggir n!s me"fer"akjarna eru bygg"ir upp a" langmestu leyti sem svokalla" „Unitized
Wall System“.

En #a" er heildstætt útveggjakerfi sem bo"i" er út til hönnunar, framlei"slu og
uppsetningar. Er um mjög stórt útbo" a" ræ"a og áætla" er a" ni"urstö"ur útbo"s liggi fyrir
um mitt næsta ár.

Horft á kjallara 2, fyllingar eru n"ttar úr grunnberginu

Eldhúsverkefni! mikilvægur #áttur í uppbyggingu vi!
Hringbraut

Mikilvægt er a! samræma #jónustu í n"jum og eldri byggingum

Unni" a" heildarskipulagi á húsnæ"i Landspítala og vi" undirbúning sto"bygginga á
Hringbrautarló" en nokkur #róunarverkefni eru í gangi. 
 
„Vinna vi" forathugun fyrir eldhús spítalans er í gangi og stefnt a" #ví a" henni ljúki í
febrúar á næsta ári. Danskir rá"gjafar BKD vinna me" NLSH a" undirbúningi breytinga á
starfsemi eldhússins. Verkefni" er unni" í nánu samstarfi vi" starfsmenn LSH en nú er
veri" a" meta forsendur og #arfir spítalans til framtí"ar er var"ar alla matar#jónustu. Horfa
ver"ur til kerfis #ar sem mannau", sjúklingum og starfsmönnun, sem eru innan n!rra og
eldri bygginga er #jóna". BKD hefur mikla reynslu af sambærilegum verkefnum úr
dönskum spítalaverkefnum“, segir Helgi Ingason verkefnastjóri á #róunarsvi"i NLSH.

$á segir Helgi a" vinna vi" heildarskipulag húsnæ"is spítalans haldi áfram og stefnt sé a"
#ví a" gera úttekt á sveigjanleika og ástandi húsnæ"is spítalans og vinna vi" a" móta #a"
ferli sé langt komin, en #ar er stu"st vi" norska a"fer"afræ"i. 

Jar!vinna gengur vel vegna byggingar á
rannsóknahúsi -áætlu! verklok eru vori! 2022

Veri! er a! klára uppgröft á lausu jar!efni á framkvæmdasvæ!i vi! rannsóknahús, vestan vi! Læknagar!.
Stefnt er a! verklokum vori! 2022

Háfell ehf. er jar"vinnuverktaki vegna rannsóknahússins og gengur jar"vinnan vel segir
Berg#óra Smáradóttur verkefnastjóri hjá NLSH.
„Jar"vinna vegna rannsóknahúsins er í fullum gangi og hefur sú vinna gengi" vel. Enn er
unni" a" uppgreftri á lausu jar"efni og mun sú vinna standa yfir á næstunni.
Undirbúningsvinna hjá NLSH ohf. og Háfell ehf. vegna sprenginga er hafin, en áætla" er
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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