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Nýr Landspítali
staða framkvæmda og

fréttir af verkefninu

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

og farsæld á nýju ári

• Aðventumálstofa Nýs Landspítala 
• Kynningarfundur á Akureyri 
• Mikið áunnist á árinu við uppsteypu meðferðarkjarna
• Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands
• Hermun sem hluti af hönnunarferli
• Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf 
 Íslendingasagna



From: bjorn.hj@simnet.is
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Date: 29 December 2022 at 09:28
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

A"ventumálstofa N!s Landspítala#
Kynningarfundur á Akureyri#
Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu
me"fer"arkjarna
Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands
Hermun sem hluti af hönnunarferli
Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is

nlsh.is#

NLSH ohf.  /  Alaskareitnum vi" Burknagötu  /  Póstfang: Pósthólf 20, 121 Reykjavík
 A"alnúmer 551 6010  /  kt. 500810-0410  /  postur@nlsh.is

Höfundaréttur © NLSH ohf.
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A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is

nlsh.is#
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Aðventumálstofa Nýs Landspítala 
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A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

A"ventumálstofa N!s Landspítala#
Kynningarfundur á Akureyri#
Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu
me"fer"arkjarna
Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands
Hermun sem hluti af hönnunarferli
Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu
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Kynningarfundur á Akureyri#
Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu
me"fer"arkjarna
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Íslendingasagna

A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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A"ventumálstofa N!s Landspítala#

Fjölbreytt dagskrá var á a!ventumálstofu N"s Landspítala

Una Torfadóttir söng fallega inn jólin á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa N#s Landspítala (NLSH) á
Fosshóteli. NLSH hefur sta"i" reglulega fyrir málstofum, fyrir haga"ila, um framgang
verkefna félagsins. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri N#s Landspítala, fór yfir stö"u
dagsins og starfsmenn félagsins ger"u grein fyrir einstaka verkefnum en auk $ess fluttu
erindi Ola Johnsborg frá Nosyko um tækjaverkefni rannsóknahússins, Bö"var Tómasson
frá Örugg verkfræ"istofu um r#ni brunahönnunar og Ásgeir Margeirsson, forma"ur
st#rihóps um skipulag framkvæmda vi" Landspítala, flutti lokaor".

Málstofustjóri var Hanna María Hjálmt#sdóttir hjá NLSH.

A" dagskrá lokinni fór fram tónlistarflutningur Unu Torfadóttur en hún söng inn jólin me"
fallegum lögum.

Kynningarfundur á Akureyri#

NLSH hélt n"lega kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri

N#lega hélt NLSH kynningarfund um verkefni félagsins á sjúkrahúsinu á Akureyri, SAk.
Stjórnarforma"ur NLSH ger"i grein fyrir skipulagi félagsins og umfangi, framkvæmdastjóri
fór yfir verk$ætti, undirbúningsvinnu og framganginn á Hringbraut. !á fór verkefnastjóri
NLSH í verkefninu um stækkun Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands yfir fjölbreytt
notendasamrá" og skipulag innan $ess verkefnis, en verkefni HÍ er álíka stórt og
fyrirhuga" stækkunarverkefni SAk. SAk hefur á sí"ustu árum unni" #mis gögn í tengslum
vi" frumathugun um stækkun spítalans og næstu skref eru a" hefja áætlunarger" $.e.
forhönnun, fullna"arhönnun og undirbúning a" verklegum framkvæmdum.
Lokani"ursta"an á a" fela í sér fjölgun og breytingu á legudeildarstarfsemi spítalans, í n#ju
húsi, auk #missa annarra breytinga í eldri byggingum.

Miki" áunnist á árinu vi" uppsteypu me"fer"arkjarna

Myndir teknar af uppsteypunni me! árs millibili

Gó"ur gangur hefur veri" í uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Uppsteypa me"fer"arkjarnans gekk mjög vel í byrjun desember og var
sambærilegur gangur eins og í nóvember, sem var metmánu"ur í ni"urlögn steypu me"
rúmlega 800 m3. 
Í kuldakastinu um mi"jan mánu"inn og vegna jólafría starfsmanna hefur nokku" dregi" úr
ni"urlögn steypu í byggingunni. 
Uppsteypa tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans hefur veri" í fullum gangi, $ar sem búi"
er a" steypa stóran hluta af göngum í kjallara. Eins og sjá má á samanbur"armyndum sem
teknar eru me" árs millibili af uppsteypunni $á hefur byggingin risi" hratt á einu ári. Á einu
ári er búi" a" steypa um 21.000 m3,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N#s
Landspítala.

Uppsteypa me!fer!arkjarna gengur vel og var nóvember metmánu!ur me! um 800 m3 ni!urlögn

Heimsókn nemenda í arkitektúr frá Listaháskóla
Íslands

#a! var í svalara lagi $egar nemendur í arkitektúr Listaháskóla Íslands sko!u!u sig um á
Hringbrautarsvæ!inu

!ann 30. nóvember komu fyrsta árs nemendur í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands í
heimsókn til a" kynna sér m.a. bur"ar$ol me"fer"arkjarnans.
Um er a" ræ"a árlegan vi"bur" og kennari hópsins er Ólafur Hjálmarsson
byggingarverkfræ"ingur.
Árni Kristjánsson og Steinar !ór Bachmann, á framkvæmdasvi"i N#s Landspítala, héldu
kynningu um verkefni NLSH og fóru um framkvæmdasvæ"i" me" hópinn.

Hermun sem hluti af hönnunarferli

Starfsmenn Landspítala vi! hermun á rannsóknahúsi

Hluti af hönnunarferli n#rra bygginga verkefnisins er a" herma ákve"in r#mi me"
notendum. Í hermun er r#mi e"a svæ"i stillt upp me" föstum innréttingum og eftir atvikum
búna"i me" „leikmynd“ í fullri stær" 1:1. Slíkar hermanir hafa fari" fram vegna fjölda r#ma í
me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi sem hluti af hönnunarferli $ess húss.
Starfsmenn Bló"bankans hermdu n#lega r#mi sem tengjast rannsóknum, afgrei"slu og
geymslu bló"hluta. Hermunin var til a" sta"festa stær" r#ma og upprö"un búna"ar mi"a"
vi" vinnuferla starfseminnar. Hermunin gekk vel og var ekki anna" a" heyra en a"
starfsmenn bí"i spenntir eftir bættri a"stö"u í n#ju rannsóknahúsi Landspítala.
Uppsteypa rannsóknahúss ver"ur bo"in út á næstu mánu"um.

Götuheiti sótt í lækningajurtir og kvennaarf
Íslendingasagna

Í nánasta umhverfi Landspítala rá"a persónur Íslendingasagnanna fer"inni í gatnanöfnum
s.s. Njálsgata, Berg$órugata, Flókagata o.s.frv. Á nor"anver"ri spítalaló"inni hefur veri"
haldi" áfram a" gefa n#jum götum heiti úr Íslendingasögum og má $ar nefna Freydísargötu
(Freydís var Eiríksdóttir og dóttir Eiríks rau"a), !jó"hildargötu (!jó"hildur var
Jörundardóttir og eiginkona Eiríks rau"a), Hildigunnargötu (Hildigunnur var Starka"ardóttir
og eiginkona Höskuldar !ráinssonar í Njálssögu) og Hrafnsgötu (Hrafnsnafni" kemur ví"a
fram í Íslendingasögum m.a. í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. 
Á sy"ri hlutanum er hins vegar vísa" til jurtaríkisins, og sérstaklega lækningajurta.
Götuheitin eru: Hvannargata, Njólagata, Bló"bergsgata, Burknagata og Fífilsgata.
Meginaksturslei"in gegnum n#byggingasvæ"i" er um Burknagötu, nokkurn veginn $ar sem
Hringbrautin lá á"ur, og ekki fráleitt a" me"fer"arkjarninn ver"i kenndur vi" $á götu $egar
fram í sækir.
 

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 Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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