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Hringbrautarverkefnið
staða framkvæmda og
fréttir af verkefninu
• Heilbrigðisráðherra heimsækir framkvæmdasvæðið
• Fundað með fulltrúum fjárlaganefndar Alþingis
• Samningur við Verkís um fullnaðarhönnun á húsi
Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands
• Uppsteypa meðferðarkjarna
• Jarðvinna í grunni rannsóknahúss

Heilbrig!isrá!herra heimsækir framkvæmdasvæ!i N#s
Landspítala

Heilbrigðisráðherra heimsækir
framkvæmdasvæði Nýs Landspítala

Dagn! Brynjólfsdóttir stjórn NLSH, Finnur Árnason stjórnarforma"ur NLSH, Willum #ór #órsson
heilbrig"isrá"herra, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH, Ásta Valdimarsdóttir rá"uneytisstjóri
heilbrig"isrá"uneytisins og Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH

Um mi!jan mars heimsótti Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra, framkvæmdasvæ!i
N#s Landspítala. Kynnt var ítarlega sta!a og framganga Hringbrautarverkefnisins og sí!an
var fari! í vettvangsfer! um framkvæmdasvæ!i!.

Fulltrúar fjárlaganefndar Al"ingis funda me! N#jum
Fulltrúar
fjárlaganefndar Alþingis funda með
Landspítala ohf.
Nýjum Landspítala ohf.

Fulltrúar í fjárlaganefnd Al$ingis ásamt
starfsmönnum NLSH

#a" var létt yﬁr hópnum í heimsókninni

Fulltrúar fjárlaganefndar Al$ingis fundu!u n#lega me! N#jum Landspítala ohf.. Stjórn og
framkvæmdastjóri NLSH fundu!u me! nefndinni $ar sem fari! var yfir stö!una og $ær
áskoranir sem tekist er á vi!. Svi!sstjóri framkvæmdasvi!s og sta!arverkfræ!ingur kynntu
framkvæmdirnar og fari! var um verksvæ!i! á Hringbraut.
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Tillaga Verkís hópsins - Hús Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands

Loku!u útbo!i, í kjölfar forvals, um fullna!arhönnun húsnæ!is Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands (HVS) lauk me! töku tilbo!s rá!gjafahóps undir forystu Verkís.
Rá!gjafahópinn skipa auk verkfræ!istofunnar Verkís hf. TBL arkitektar sem samanstanda
af fyrirtækjunum T.ark arkitektum ehf., Batteríinu sf. og Landslagi ehf. svo og eru John
Cooper Architecture (JCA) me! í hópnum. Gengi! hefur veri! til samninga vi!
rá!gjafahópinn á grundvelli ni!urstö!u útbo!sins, sem var tví$ætt, matstillaga og
kostna!artilbo!.
Matsnefnd, sem skipu! var fimm a!ilum, lag!i mat á innsendar tillögur og gaf $eim
einkunnir samkvæmt fyrirfram ákve!nu matskerfi útbo!sgagna.
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.
„Vi! hjá NLSH erum mjög ánæg! me! $átttökuna í útbo!inu, en $a! bárust fjórar vanda!ar
tillögur fyrir matsnefnd a! velja úr. Vinningstillagan er vel leyst og endurspeglar gó!an
skilning á verkefninu. Ég er $ess fullviss a! n#byggingin eigi eftir a! sóma sér vel á
Hringbrautarló!inni me! bæ!i gömlum og n#jum byggingum á svæ!inu,” segir Bjargey
Björgvinsdóttir verkfræ!ingur og arkitekt á hönnunarsvi!i NLSH, en Bjargey er
a!alverkefnastjóri NLSH vegna HVS.
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Uppsteypa meðferðarkjarna

Uppsteypa efri kjallara í vesturenda me"fer"arkjarna í fullum gangi

Horft í nor"ur yﬁr ne"ri kjallara

Sé" yﬁr fyrirhuga" svæ"i $ar sem Hringhra"all
ver"ur sta"settur í me"fer"arkjarnanum

Uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarna gengur vel, en a!alverktaki uppsteypuverksins er
Eykt hf.
„Helstu verk$ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi vinna vi!
mótauppslátt, járnabendingu, jar!skaut, fyllingar og lagnir í grunni.
Allri vinnu vi! undirstö!ur og botnplötur í ne!ri kjallara er loki!. Vinna vi! undirstö!ur og
botnplötur í efri kjallara er á gó!u róli,“ segir Eysteinn Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá
NLSH.
„Í ne!ri kjallara er vinna vi! veggi og súlur langt komin. Vinna vi! loftaplötur yfir ne!ri
kjallara er ríflega hálfnu!. Vinna vi! frágang kjallaraveggja, fyllingar a! $eim sem og
fyllingar inn í r#mi er í fullum gangi.
Vinna vi! uppsteypu veggja og súlna efri kjallara er komin vel af sta! og mannvirki! $ar
me! fari! a! teygja sig upp úr grunninum.
Vinna vi! fyrstu eftirspenntu plötuna er hafin og ver!ur spennt í byrjun apríl og vinna vi!
stálvirki hefst á næstu vikum.
Vinna vi! tengiganga milli me!fer!arkjarna og rannsóknahúss er hafin. "ví má segja a!
hér sé allt á fullum krafti,“ segir Eysteinn.
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Jarðvinna í grunni rannsóknahúss

#a" hillir undir lok jar"vinnu í grunni rannsóknahússins

„Vel hefur gengi! í jar!vinnu rannsóknahússins og fer senn a! ljúka,“ segir Berg$óra
Smáradóttir verkfræ!ingur og verkefnastjóri hjá framkvæmdasvi!i NLSH.
„Okkar áætlanir eru a! framkvæmdin klárist a! fullu á næstu vikum. Verktaki vinnur a! $ví
a! keyra allt laust efni af svæ!inu ásamt $ví a! setja upp bergstyrkingar me!fram
grunninum, $ar sem $örf er á slíku. Framkvæmdin hefur gengi! vel $rátt fyrir erfitt og
rysjótt ve!urfar í vetur,“ segir Berg$óra.
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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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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