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útbo"s#ingi SI
NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
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Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum
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Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel

Bygging me!fer!arkjarnans rís ó!fluga og er húsi! fari! a! taka á sig mynd

Járnabinding plötu á 5. hæ!"
"

Steypu á hluta af plötu á 5. hæ! í stöng 1 loki!.
Ramminn me! járnum upp úr afmarkar ljósgar!

sem gengur ni!ur í gegnum hæ!ir 5 og 6

N!ja ári" byrjar vel vi" uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Í upphafi árs er uppsteypa me"fer"arkjarnans komin á fullt skri" og ef ve"ur leyfir er útlit
fyrir gó"an gang á næstunni. Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi" uppsteypuna eru vi"
mótauppslátt, járnabendingu, eftirspennu og uppsetningu stálvirkis. Vinna vi" jar"vinnu fyrir
austari tengigang sunnan me"fer"arkjarna er í fullum gangi, en #ar var loki" vi"
sprengivinnu í li"inni viku og hefst uppsteypa tengigangsins á næstunni. Uppsteypa
tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans er enn í fullum gangi og er vinna vi" milliplötur hafin
og í bílastæ"a- og tæknihúsi er jar"vinna í gangi og undirbúningur ne"stu botnplatna
hafinn,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N!s Landspítala.

Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri, kynnti framkvæmdaverkefni NLSH á árinu

#a! var margt um manninn á útbo!s$inginu sem haldi! er árlega hjá Samtökum i!na!arins

Á útbo"s#ingi SI sem fram fór #ann 24. janúar kynntu fulltrúar níu opinberra a"ila
fyrirhugu" útbo" verklegra framkvæmda á árinu.
Á #inginu kynnti Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri helstu framkvæmdaverkefni sem
NLSH stendur a" á árinu. Upphæ" verklegra framkvæmda sem bo"nar ver"a út á árinu
2023, hjá NLSH, er áætlu" 16.000 m.kr., en áætlu" upphæ" verklegra framkvæmda sem
rá"ist ver"ur í á árinu er 20.000 m.kr. Áætlanir NLSH ohf. eru birtar me" fyrirvara um
heimildir og ni"urstö"u umfangs innkaupa.

Hér má sjá skyggnur frá #eim opinberum a"ilum sem kynntu sínar áætlanir á fundinum:

https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Utbodsthing-SI-2023_glaerur.pdf

NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar

Frá fundi Spítalans okkar: Ingólfur #órisson NLSH og stjórnarmenn samtakanna $au Erling Ásgeirsson,
#orkell Sigurlaugsson, Anna Stefánsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir

$ann 24. janúar var haldinn stjórnarfundur félagasamtakanna Spítalans okkar í Grósku
hugmyndahúsi. Ingólfur $órisson, svi"sstjóri tækni – og #róunarsvi"s N!s Landspítala, var
gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni svi"sins.

„Á #essari kynningu #á var helst fari" yfir stö"u undirbúnings tækjakaupa #.e. lækninga- og
rannsóknatækja í spítalann. Kynnt var ferli vi" undirbúning útbo"a sem er unni" me"
norska rá"gjafarfyrirtækinu Nosyko. $á var kynnt tímaáætlun tækjakaupanna. Einnig var
kynnt hvernig mi"læg tæknikerfi eru uppbygg", en me" mi"lægum tæknikerfum er átt vi"
vararafstö"var, háspennuhring, varakyndingu og kælikerfi. Loks var kynnt sta"a vi"
undirbúning uppbyggingar eldhúss, vörumóttöku, vöruhúss og flokkunarstö"var,“ segir
Ingólfur $órisson.

Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla Íslands
í heimsókn

#a! vi!ra!i vel til myndatöku $egar gestir frá Heilbrig!isvísindasvi!i HÍ komu í heimsókn

$ann 19. janúar kom hópur starfsfólks í heimsókn úr stjórns!slu Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ
og kynnti sér framkvæmdir á svæ"inu og áætlanir undir gó"ri lei"sögn Gísla Georgssonar
verkefnastjóra á tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala og var mikil ánægja me"al gesta
me" heimsóknina.

„$arna sáum vi" heildarmyndina í enn betra samhengi en vi" náum a" sjá út um
skrifstofugluggann. Vi" vorum kynnt fyrir öllu hönnunarferlinu, hva" #arf til #ess a" #etta
gangi upp, tímalínur, vonir og væntingar. $a" eina sem í raun upp á vantar núna, eins og
oft á"ur, er fleira heilbrig"isstarfsfólk til a" fylla #arna allar skur"stofur og me"fer"arr!mi,
sem okkar fólk er sjálft a" hamast vi" a" mennta alla daga. $á myndi hjálpa ef
framkvæmdir vi" n!tt húsnæ"i Heilbrig"isvísindasvi"s kæmust einnig á gott skri" sem fyrst
svo #etta haldist allt í hendur. Svona heimsókn au"veldar gestum a" sjá heildarmyndina á
eins vi"amiklu verkefni og #etta er, sem nær yfir ár og áratugi jafnvel í undirbúningi og
framkvæmd,“ segir Sigfús Örn Gu"mundsson, marka"s- og kynningarstjóri
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.

Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi" (BT)

Framkvæmdir hófust vi! BT húsi! á sí!astli!nu ári

Framkvæmdir vi" BT hús eru nú hafnar aftur eftir jólafrí. Kraninn sem reistur var í mi"jum
grunninum n!tist vel og uppsetning vinnubú"a gengur vel.
Búi" er a" hrunverja allan grunninn ásamt #ví a" sett hafa veri" upp handri" til a" tryggja
a" starfsmenn geti ekki dotti" ofan í grunninn.
 
„Framkvæmdir eru hafnar aftur og hafa starfsmenn á vegum verktaka veri" a" undirbúa
vinnusvæ"i" og byrja" er aftur a" bora bergbolta í klöppina, en #annig er húsi" einmitt
grunda",” segir Steinar $ór Bachmann, verkefnastjóri á framkvæmdasvi"i NLSH.

Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum gangi

Á myndinni sjást sambærilegar sjálfvirkar frystigeymslur sem ver!a í n%ju rannsóknahúsi

Undirbúningsvinna er hafin vegna kaupa á rannsóknatækjum í rannsóknahúsi". Fyrsta
stóra innkaupaverkefni" sn!r a" sjálfvirkum frystigeymslum. Í frystigeymslur!mum
Landspítala er a" finna lífs!ni, örverustofna og d!ras!ni og eru flest s!nin geymd vi"
ákve"i" hitastig í frystum sem sta"settir eru á !msum stö"um. Í n!ju rannsóknahúsi ver"ur
s!nunum komi" fyrir í sjálfvirkum frystigeymslum sem sérhanna"ar eru fyrir geymslu s!na
af #essu tagi.

Í rannsóknahúsinu ver"a tvær tölvust!r"ar, sjálfvirkar frystigeymslur, önnur fyrir -20 °C og
hin fyrir -80 °C hitastig. Í #eim ver"ur hægt a" koma fyrir allt a" #remur milljónum
s!naglasa. Geymslurnar munu h!sa núverandi geymslus!ni og anna framtí"argeymslu#örf
Landspítala. Frystigeymslurnar eru hanna"ar til a" halda jöfnu hitastigi sem á a" tryggja
heilleika s!nanna til framtí"ar. 
Sjálfvirknin felst í #ví a" í geymslunum eru róbótar sem bæ"i flytja s!nin inn í
frystigeymsluna og sækja s!ni til rannsókna eftir #örfum. $a" einfaldar miki" slíka vinnu frá
#ví sem nú er og sparar jafnframt mikinn tíma og pláss. Fyrirhugu" er rafræn au"kenning
allra s!naglasa og mun tölvukerfi geymslanna halda utan um sta"setningu #eirra sem
tryggir yfirlit og rekjanleika. $á ver"ur tölvukerfi frystigeymslanna sam#ætt vi"
rannsóknarstofukerfi Landspítala. 
 
„$etta er mjög spennandi verkefni sem unni" er í samvinnu vi" rá"gjafa okkar Nosyko og
teymi frá Landspítalanum,“ segir Ólafur Halldórsson verkefnastjóri tækja og búna"ar á
tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala.
 

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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Spítalans okkar
Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla
Íslands í heimsókn
Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi"
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Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel

Bygging me!fer!arkjarnans rís ó!fluga og er húsi! fari! a! taka á sig mynd

Járnabinding plötu á 5. hæ!"
"

Steypu á hluta af plötu á 5. hæ! í stöng 1 loki!.
Ramminn me! járnum upp úr afmarkar ljósgar!

sem gengur ni!ur í gegnum hæ!ir 5 og 6

N!ja ári" byrjar vel vi" uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Í upphafi árs er uppsteypa me"fer"arkjarnans komin á fullt skri" og ef ve"ur leyfir er útlit
fyrir gó"an gang á næstunni. Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi" uppsteypuna eru vi"
mótauppslátt, járnabendingu, eftirspennu og uppsetningu stálvirkis. Vinna vi" jar"vinnu fyrir
austari tengigang sunnan me"fer"arkjarna er í fullum gangi, en #ar var loki" vi"
sprengivinnu í li"inni viku og hefst uppsteypa tengigangsins á næstunni. Uppsteypa
tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans er enn í fullum gangi og er vinna vi" milliplötur hafin
og í bílastæ"a- og tæknihúsi er jar"vinna í gangi og undirbúningur ne"stu botnplatna
hafinn,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N!s Landspítala.

Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri, kynnti framkvæmdaverkefni NLSH á árinu

#a! var margt um manninn á útbo!s$inginu sem haldi! er árlega hjá Samtökum i!na!arins

Á útbo"s#ingi SI sem fram fór #ann 24. janúar kynntu fulltrúar níu opinberra a"ila
fyrirhugu" útbo" verklegra framkvæmda á árinu.
Á #inginu kynnti Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri helstu framkvæmdaverkefni sem
NLSH stendur a" á árinu. Upphæ" verklegra framkvæmda sem bo"nar ver"a út á árinu
2023, hjá NLSH, er áætlu" 16.000 m.kr., en áætlu" upphæ" verklegra framkvæmda sem
rá"ist ver"ur í á árinu er 20.000 m.kr. Áætlanir NLSH ohf. eru birtar me" fyrirvara um
heimildir og ni"urstö"u umfangs innkaupa.

Hér má sjá skyggnur frá #eim opinberum a"ilum sem kynntu sínar áætlanir á fundinum:

https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Utbodsthing-SI-2023_glaerur.pdf

NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar

Frá fundi Spítalans okkar: Ingólfur #órisson NLSH og stjórnarmenn samtakanna $au Erling Ásgeirsson,
#orkell Sigurlaugsson, Anna Stefánsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir

$ann 24. janúar var haldinn stjórnarfundur félagasamtakanna Spítalans okkar í Grósku
hugmyndahúsi. Ingólfur $órisson, svi"sstjóri tækni – og #róunarsvi"s N!s Landspítala, var
gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni svi"sins.

„Á #essari kynningu #á var helst fari" yfir stö"u undirbúnings tækjakaupa #.e. lækninga- og
rannsóknatækja í spítalann. Kynnt var ferli vi" undirbúning útbo"a sem er unni" me"
norska rá"gjafarfyrirtækinu Nosyko. $á var kynnt tímaáætlun tækjakaupanna. Einnig var
kynnt hvernig mi"læg tæknikerfi eru uppbygg", en me" mi"lægum tæknikerfum er átt vi"
vararafstö"var, háspennuhring, varakyndingu og kælikerfi. Loks var kynnt sta"a vi"
undirbúning uppbyggingar eldhúss, vörumóttöku, vöruhúss og flokkunarstö"var,“ segir
Ingólfur $órisson.

Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla Íslands
í heimsókn

#a! vi!ra!i vel til myndatöku $egar gestir frá Heilbrig!isvísindasvi!i HÍ komu í heimsókn

$ann 19. janúar kom hópur starfsfólks í heimsókn úr stjórns!slu Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ
og kynnti sér framkvæmdir á svæ"inu og áætlanir undir gó"ri lei"sögn Gísla Georgssonar
verkefnastjóra á tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala og var mikil ánægja me"al gesta
me" heimsóknina.

„$arna sáum vi" heildarmyndina í enn betra samhengi en vi" náum a" sjá út um
skrifstofugluggann. Vi" vorum kynnt fyrir öllu hönnunarferlinu, hva" #arf til #ess a" #etta
gangi upp, tímalínur, vonir og væntingar. $a" eina sem í raun upp á vantar núna, eins og
oft á"ur, er fleira heilbrig"isstarfsfólk til a" fylla #arna allar skur"stofur og me"fer"arr!mi,
sem okkar fólk er sjálft a" hamast vi" a" mennta alla daga. $á myndi hjálpa ef
framkvæmdir vi" n!tt húsnæ"i Heilbrig"isvísindasvi"s kæmust einnig á gott skri" sem fyrst
svo #etta haldist allt í hendur. Svona heimsókn au"veldar gestum a" sjá heildarmyndina á
eins vi"amiklu verkefni og #etta er, sem nær yfir ár og áratugi jafnvel í undirbúningi og
framkvæmd,“ segir Sigfús Örn Gu"mundsson, marka"s- og kynningarstjóri
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.

Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi" (BT)

Framkvæmdir hófust vi! BT húsi! á sí!astli!nu ári

Framkvæmdir vi" BT hús eru nú hafnar aftur eftir jólafrí. Kraninn sem reistur var í mi"jum
grunninum n!tist vel og uppsetning vinnubú"a gengur vel.
Búi" er a" hrunverja allan grunninn ásamt #ví a" sett hafa veri" upp handri" til a" tryggja
a" starfsmenn geti ekki dotti" ofan í grunninn.
 
„Framkvæmdir eru hafnar aftur og hafa starfsmenn á vegum verktaka veri" a" undirbúa
vinnusvæ"i" og byrja" er aftur a" bora bergbolta í klöppina, en #annig er húsi" einmitt
grunda",” segir Steinar $ór Bachmann, verkefnastjóri á framkvæmdasvi"i NLSH.

Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum gangi

Á myndinni sjást sambærilegar sjálfvirkar frystigeymslur sem ver!a í n%ju rannsóknahúsi

Undirbúningsvinna er hafin vegna kaupa á rannsóknatækjum í rannsóknahúsi". Fyrsta
stóra innkaupaverkefni" sn!r a" sjálfvirkum frystigeymslum. Í frystigeymslur!mum
Landspítala er a" finna lífs!ni, örverustofna og d!ras!ni og eru flest s!nin geymd vi"
ákve"i" hitastig í frystum sem sta"settir eru á !msum stö"um. Í n!ju rannsóknahúsi ver"ur
s!nunum komi" fyrir í sjálfvirkum frystigeymslum sem sérhanna"ar eru fyrir geymslu s!na
af #essu tagi.

Í rannsóknahúsinu ver"a tvær tölvust!r"ar, sjálfvirkar frystigeymslur, önnur fyrir -20 °C og
hin fyrir -80 °C hitastig. Í #eim ver"ur hægt a" koma fyrir allt a" #remur milljónum
s!naglasa. Geymslurnar munu h!sa núverandi geymslus!ni og anna framtí"argeymslu#örf
Landspítala. Frystigeymslurnar eru hanna"ar til a" halda jöfnu hitastigi sem á a" tryggja
heilleika s!nanna til framtí"ar. 
Sjálfvirknin felst í #ví a" í geymslunum eru róbótar sem bæ"i flytja s!nin inn í
frystigeymsluna og sækja s!ni til rannsókna eftir #örfum. $a" einfaldar miki" slíka vinnu frá
#ví sem nú er og sparar jafnframt mikinn tíma og pláss. Fyrirhugu" er rafræn au"kenning
allra s!naglasa og mun tölvukerfi geymslanna halda utan um sta"setningu #eirra sem
tryggir yfirlit og rekjanleika. $á ver"ur tölvukerfi frystigeymslanna sam#ætt vi"
rannsóknarstofukerfi Landspítala. 
 
„$etta er mjög spennandi verkefni sem unni" er í samvinnu vi" rá"gjafa okkar Nosyko og
teymi frá Landspítalanum,“ segir Ólafur Halldórsson verkefnastjóri tækja og búna"ar á
tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala.
 

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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From: bjorn.hj@simnet.is
Subject: Mailchimp Template Test - "Frettabref-84"

Date: 3 February 2023 at 13:05
To: bjorn.hj@simnet.is

N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel
Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI
NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar
Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla
Íslands í heimsókn
Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi"
Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum
gangi

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel

Bygging me!fer!arkjarnans rís ó!fluga og er húsi! fari! a! taka á sig mynd

Járnabinding plötu á 5. hæ!"
"

Steypu á hluta af plötu á 5. hæ! í stöng 1 loki!.
Ramminn me! járnum upp úr afmarkar ljósgar!

sem gengur ni!ur í gegnum hæ!ir 5 og 6

N!ja ári" byrjar vel vi" uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Í upphafi árs er uppsteypa me"fer"arkjarnans komin á fullt skri" og ef ve"ur leyfir er útlit
fyrir gó"an gang á næstunni. Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi" uppsteypuna eru vi"
mótauppslátt, járnabendingu, eftirspennu og uppsetningu stálvirkis. Vinna vi" jar"vinnu fyrir
austari tengigang sunnan me"fer"arkjarna er í fullum gangi, en #ar var loki" vi"
sprengivinnu í li"inni viku og hefst uppsteypa tengigangsins á næstunni. Uppsteypa
tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans er enn í fullum gangi og er vinna vi" milliplötur hafin
og í bílastæ"a- og tæknihúsi er jar"vinna í gangi og undirbúningur ne"stu botnplatna
hafinn,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N!s Landspítala.

Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri, kynnti framkvæmdaverkefni NLSH á árinu

#a! var margt um manninn á útbo!s$inginu sem haldi! er árlega hjá Samtökum i!na!arins

Á útbo"s#ingi SI sem fram fór #ann 24. janúar kynntu fulltrúar níu opinberra a"ila
fyrirhugu" útbo" verklegra framkvæmda á árinu.
Á #inginu kynnti Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri helstu framkvæmdaverkefni sem
NLSH stendur a" á árinu. Upphæ" verklegra framkvæmda sem bo"nar ver"a út á árinu
2023, hjá NLSH, er áætlu" 16.000 m.kr., en áætlu" upphæ" verklegra framkvæmda sem
rá"ist ver"ur í á árinu er 20.000 m.kr. Áætlanir NLSH ohf. eru birtar me" fyrirvara um
heimildir og ni"urstö"u umfangs innkaupa.

Hér má sjá skyggnur frá #eim opinberum a"ilum sem kynntu sínar áætlanir á fundinum:

https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Utbodsthing-SI-2023_glaerur.pdf

NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar

Frá fundi Spítalans okkar: Ingólfur #órisson NLSH og stjórnarmenn samtakanna $au Erling Ásgeirsson,
#orkell Sigurlaugsson, Anna Stefánsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir

$ann 24. janúar var haldinn stjórnarfundur félagasamtakanna Spítalans okkar í Grósku
hugmyndahúsi. Ingólfur $órisson, svi"sstjóri tækni – og #róunarsvi"s N!s Landspítala, var
gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni svi"sins.

„Á #essari kynningu #á var helst fari" yfir stö"u undirbúnings tækjakaupa #.e. lækninga- og
rannsóknatækja í spítalann. Kynnt var ferli vi" undirbúning útbo"a sem er unni" me"
norska rá"gjafarfyrirtækinu Nosyko. $á var kynnt tímaáætlun tækjakaupanna. Einnig var
kynnt hvernig mi"læg tæknikerfi eru uppbygg", en me" mi"lægum tæknikerfum er átt vi"
vararafstö"var, háspennuhring, varakyndingu og kælikerfi. Loks var kynnt sta"a vi"
undirbúning uppbyggingar eldhúss, vörumóttöku, vöruhúss og flokkunarstö"var,“ segir
Ingólfur $órisson.

Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla Íslands
í heimsókn

#a! vi!ra!i vel til myndatöku $egar gestir frá Heilbrig!isvísindasvi!i HÍ komu í heimsókn

$ann 19. janúar kom hópur starfsfólks í heimsókn úr stjórns!slu Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ
og kynnti sér framkvæmdir á svæ"inu og áætlanir undir gó"ri lei"sögn Gísla Georgssonar
verkefnastjóra á tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala og var mikil ánægja me"al gesta
me" heimsóknina.

„$arna sáum vi" heildarmyndina í enn betra samhengi en vi" náum a" sjá út um
skrifstofugluggann. Vi" vorum kynnt fyrir öllu hönnunarferlinu, hva" #arf til #ess a" #etta
gangi upp, tímalínur, vonir og væntingar. $a" eina sem í raun upp á vantar núna, eins og
oft á"ur, er fleira heilbrig"isstarfsfólk til a" fylla #arna allar skur"stofur og me"fer"arr!mi,
sem okkar fólk er sjálft a" hamast vi" a" mennta alla daga. $á myndi hjálpa ef
framkvæmdir vi" n!tt húsnæ"i Heilbrig"isvísindasvi"s kæmust einnig á gott skri" sem fyrst
svo #etta haldist allt í hendur. Svona heimsókn au"veldar gestum a" sjá heildarmyndina á
eins vi"amiklu verkefni og #etta er, sem nær yfir ár og áratugi jafnvel í undirbúningi og
framkvæmd,“ segir Sigfús Örn Gu"mundsson, marka"s- og kynningarstjóri
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.

Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi" (BT)

Framkvæmdir hófust vi! BT húsi! á sí!astli!nu ári

Framkvæmdir vi" BT hús eru nú hafnar aftur eftir jólafrí. Kraninn sem reistur var í mi"jum
grunninum n!tist vel og uppsetning vinnubú"a gengur vel.
Búi" er a" hrunverja allan grunninn ásamt #ví a" sett hafa veri" upp handri" til a" tryggja
a" starfsmenn geti ekki dotti" ofan í grunninn.
 
„Framkvæmdir eru hafnar aftur og hafa starfsmenn á vegum verktaka veri" a" undirbúa
vinnusvæ"i" og byrja" er aftur a" bora bergbolta í klöppina, en #annig er húsi" einmitt
grunda",” segir Steinar $ór Bachmann, verkefnastjóri á framkvæmdasvi"i NLSH.

Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum gangi

Á myndinni sjást sambærilegar sjálfvirkar frystigeymslur sem ver!a í n%ju rannsóknahúsi

Undirbúningsvinna er hafin vegna kaupa á rannsóknatækjum í rannsóknahúsi". Fyrsta
stóra innkaupaverkefni" sn!r a" sjálfvirkum frystigeymslum. Í frystigeymslur!mum
Landspítala er a" finna lífs!ni, örverustofna og d!ras!ni og eru flest s!nin geymd vi"
ákve"i" hitastig í frystum sem sta"settir eru á !msum stö"um. Í n!ju rannsóknahúsi ver"ur
s!nunum komi" fyrir í sjálfvirkum frystigeymslum sem sérhanna"ar eru fyrir geymslu s!na
af #essu tagi.

Í rannsóknahúsinu ver"a tvær tölvust!r"ar, sjálfvirkar frystigeymslur, önnur fyrir -20 °C og
hin fyrir -80 °C hitastig. Í #eim ver"ur hægt a" koma fyrir allt a" #remur milljónum
s!naglasa. Geymslurnar munu h!sa núverandi geymslus!ni og anna framtí"argeymslu#örf
Landspítala. Frystigeymslurnar eru hanna"ar til a" halda jöfnu hitastigi sem á a" tryggja
heilleika s!nanna til framtí"ar. 
Sjálfvirknin felst í #ví a" í geymslunum eru róbótar sem bæ"i flytja s!nin inn í
frystigeymsluna og sækja s!ni til rannsókna eftir #örfum. $a" einfaldar miki" slíka vinnu frá
#ví sem nú er og sparar jafnframt mikinn tíma og pláss. Fyrirhugu" er rafræn au"kenning
allra s!naglasa og mun tölvukerfi geymslanna halda utan um sta"setningu #eirra sem
tryggir yfirlit og rekjanleika. $á ver"ur tölvukerfi frystigeymslanna sam#ætt vi"
rannsóknarstofukerfi Landspítala. 
 
„$etta er mjög spennandi verkefni sem unni" er í samvinnu vi" rá"gjafa okkar Nosyko og
teymi frá Landspítalanum,“ segir Ólafur Halldórsson verkefnastjóri tækja og búna"ar á
tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala.
 

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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From: bjorn.hj@simnet.is
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Date: 3 February 2023 at 13:05
To: bjorn.hj@simnet.is

N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel
Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI
NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar
Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla
Íslands í heimsókn
Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi"
Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum
gangi

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel

Bygging me!fer!arkjarnans rís ó!fluga og er húsi! fari! a! taka á sig mynd

Járnabinding plötu á 5. hæ!"
"

Steypu á hluta af plötu á 5. hæ! í stöng 1 loki!.
Ramminn me! járnum upp úr afmarkar ljósgar!

sem gengur ni!ur í gegnum hæ!ir 5 og 6

N!ja ári" byrjar vel vi" uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Í upphafi árs er uppsteypa me"fer"arkjarnans komin á fullt skri" og ef ve"ur leyfir er útlit
fyrir gó"an gang á næstunni. Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi" uppsteypuna eru vi"
mótauppslátt, járnabendingu, eftirspennu og uppsetningu stálvirkis. Vinna vi" jar"vinnu fyrir
austari tengigang sunnan me"fer"arkjarna er í fullum gangi, en #ar var loki" vi"
sprengivinnu í li"inni viku og hefst uppsteypa tengigangsins á næstunni. Uppsteypa
tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans er enn í fullum gangi og er vinna vi" milliplötur hafin
og í bílastæ"a- og tæknihúsi er jar"vinna í gangi og undirbúningur ne"stu botnplatna
hafinn,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N!s Landspítala.

Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri, kynnti framkvæmdaverkefni NLSH á árinu

#a! var margt um manninn á útbo!s$inginu sem haldi! er árlega hjá Samtökum i!na!arins

Á útbo"s#ingi SI sem fram fór #ann 24. janúar kynntu fulltrúar níu opinberra a"ila
fyrirhugu" útbo" verklegra framkvæmda á árinu.
Á #inginu kynnti Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri helstu framkvæmdaverkefni sem
NLSH stendur a" á árinu. Upphæ" verklegra framkvæmda sem bo"nar ver"a út á árinu
2023, hjá NLSH, er áætlu" 16.000 m.kr., en áætlu" upphæ" verklegra framkvæmda sem
rá"ist ver"ur í á árinu er 20.000 m.kr. Áætlanir NLSH ohf. eru birtar me" fyrirvara um
heimildir og ni"urstö"u umfangs innkaupa.

Hér má sjá skyggnur frá #eim opinberum a"ilum sem kynntu sínar áætlanir á fundinum:

https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Utbodsthing-SI-2023_glaerur.pdf

NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar

Frá fundi Spítalans okkar: Ingólfur #órisson NLSH og stjórnarmenn samtakanna $au Erling Ásgeirsson,
#orkell Sigurlaugsson, Anna Stefánsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir

$ann 24. janúar var haldinn stjórnarfundur félagasamtakanna Spítalans okkar í Grósku
hugmyndahúsi. Ingólfur $órisson, svi"sstjóri tækni – og #róunarsvi"s N!s Landspítala, var
gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni svi"sins.

„Á #essari kynningu #á var helst fari" yfir stö"u undirbúnings tækjakaupa #.e. lækninga- og
rannsóknatækja í spítalann. Kynnt var ferli vi" undirbúning útbo"a sem er unni" me"
norska rá"gjafarfyrirtækinu Nosyko. $á var kynnt tímaáætlun tækjakaupanna. Einnig var
kynnt hvernig mi"læg tæknikerfi eru uppbygg", en me" mi"lægum tæknikerfum er átt vi"
vararafstö"var, háspennuhring, varakyndingu og kælikerfi. Loks var kynnt sta"a vi"
undirbúning uppbyggingar eldhúss, vörumóttöku, vöruhúss og flokkunarstö"var,“ segir
Ingólfur $órisson.

Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla Íslands
í heimsókn

#a! vi!ra!i vel til myndatöku $egar gestir frá Heilbrig!isvísindasvi!i HÍ komu í heimsókn

$ann 19. janúar kom hópur starfsfólks í heimsókn úr stjórns!slu Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ
og kynnti sér framkvæmdir á svæ"inu og áætlanir undir gó"ri lei"sögn Gísla Georgssonar
verkefnastjóra á tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala og var mikil ánægja me"al gesta
me" heimsóknina.

„$arna sáum vi" heildarmyndina í enn betra samhengi en vi" náum a" sjá út um
skrifstofugluggann. Vi" vorum kynnt fyrir öllu hönnunarferlinu, hva" #arf til #ess a" #etta
gangi upp, tímalínur, vonir og væntingar. $a" eina sem í raun upp á vantar núna, eins og
oft á"ur, er fleira heilbrig"isstarfsfólk til a" fylla #arna allar skur"stofur og me"fer"arr!mi,
sem okkar fólk er sjálft a" hamast vi" a" mennta alla daga. $á myndi hjálpa ef
framkvæmdir vi" n!tt húsnæ"i Heilbrig"isvísindasvi"s kæmust einnig á gott skri" sem fyrst
svo #etta haldist allt í hendur. Svona heimsókn au"veldar gestum a" sjá heildarmyndina á
eins vi"amiklu verkefni og #etta er, sem nær yfir ár og áratugi jafnvel í undirbúningi og
framkvæmd,“ segir Sigfús Örn Gu"mundsson, marka"s- og kynningarstjóri
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.

Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi" (BT)

Framkvæmdir hófust vi! BT húsi! á sí!astli!nu ári

Framkvæmdir vi" BT hús eru nú hafnar aftur eftir jólafrí. Kraninn sem reistur var í mi"jum
grunninum n!tist vel og uppsetning vinnubú"a gengur vel.
Búi" er a" hrunverja allan grunninn ásamt #ví a" sett hafa veri" upp handri" til a" tryggja
a" starfsmenn geti ekki dotti" ofan í grunninn.
 
„Framkvæmdir eru hafnar aftur og hafa starfsmenn á vegum verktaka veri" a" undirbúa
vinnusvæ"i" og byrja" er aftur a" bora bergbolta í klöppina, en #annig er húsi" einmitt
grunda",” segir Steinar $ór Bachmann, verkefnastjóri á framkvæmdasvi"i NLSH.

Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum gangi

Á myndinni sjást sambærilegar sjálfvirkar frystigeymslur sem ver!a í n%ju rannsóknahúsi

Undirbúningsvinna er hafin vegna kaupa á rannsóknatækjum í rannsóknahúsi". Fyrsta
stóra innkaupaverkefni" sn!r a" sjálfvirkum frystigeymslum. Í frystigeymslur!mum
Landspítala er a" finna lífs!ni, örverustofna og d!ras!ni og eru flest s!nin geymd vi"
ákve"i" hitastig í frystum sem sta"settir eru á !msum stö"um. Í n!ju rannsóknahúsi ver"ur
s!nunum komi" fyrir í sjálfvirkum frystigeymslum sem sérhanna"ar eru fyrir geymslu s!na
af #essu tagi.

Í rannsóknahúsinu ver"a tvær tölvust!r"ar, sjálfvirkar frystigeymslur, önnur fyrir -20 °C og
hin fyrir -80 °C hitastig. Í #eim ver"ur hægt a" koma fyrir allt a" #remur milljónum
s!naglasa. Geymslurnar munu h!sa núverandi geymslus!ni og anna framtí"argeymslu#örf
Landspítala. Frystigeymslurnar eru hanna"ar til a" halda jöfnu hitastigi sem á a" tryggja
heilleika s!nanna til framtí"ar. 
Sjálfvirknin felst í #ví a" í geymslunum eru róbótar sem bæ"i flytja s!nin inn í
frystigeymsluna og sækja s!ni til rannsókna eftir #örfum. $a" einfaldar miki" slíka vinnu frá
#ví sem nú er og sparar jafnframt mikinn tíma og pláss. Fyrirhugu" er rafræn au"kenning
allra s!naglasa og mun tölvukerfi geymslanna halda utan um sta"setningu #eirra sem
tryggir yfirlit og rekjanleika. $á ver"ur tölvukerfi frystigeymslanna sam#ætt vi"
rannsóknarstofukerfi Landspítala. 
 
„$etta er mjög spennandi verkefni sem unni" er í samvinnu vi" rá"gjafa okkar Nosyko og
teymi frá Landspítalanum,“ segir Ólafur Halldórsson verkefnastjóri tækja og búna"ar á
tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala.
 

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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From: bjorn.hj@simnet.is
Subject: Mailchimp Template Test - "Frettabref-84"

Date: 3 February 2023 at 13:05
To: bjorn.hj@simnet.is

N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel
Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI
NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar
Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla
Íslands í heimsókn
Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi"
Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum
gangi

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel

Bygging me!fer!arkjarnans rís ó!fluga og er húsi! fari! a! taka á sig mynd

Járnabinding plötu á 5. hæ!"
"

Steypu á hluta af plötu á 5. hæ! í stöng 1 loki!.
Ramminn me! járnum upp úr afmarkar ljósgar!

sem gengur ni!ur í gegnum hæ!ir 5 og 6

N!ja ári" byrjar vel vi" uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Í upphafi árs er uppsteypa me"fer"arkjarnans komin á fullt skri" og ef ve"ur leyfir er útlit
fyrir gó"an gang á næstunni. Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi" uppsteypuna eru vi"
mótauppslátt, járnabendingu, eftirspennu og uppsetningu stálvirkis. Vinna vi" jar"vinnu fyrir
austari tengigang sunnan me"fer"arkjarna er í fullum gangi, en #ar var loki" vi"
sprengivinnu í li"inni viku og hefst uppsteypa tengigangsins á næstunni. Uppsteypa
tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans er enn í fullum gangi og er vinna vi" milliplötur hafin
og í bílastæ"a- og tæknihúsi er jar"vinna í gangi og undirbúningur ne"stu botnplatna
hafinn,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N!s Landspítala.

Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri, kynnti framkvæmdaverkefni NLSH á árinu

#a! var margt um manninn á útbo!s$inginu sem haldi! er árlega hjá Samtökum i!na!arins

Á útbo"s#ingi SI sem fram fór #ann 24. janúar kynntu fulltrúar níu opinberra a"ila
fyrirhugu" útbo" verklegra framkvæmda á árinu.
Á #inginu kynnti Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri helstu framkvæmdaverkefni sem
NLSH stendur a" á árinu. Upphæ" verklegra framkvæmda sem bo"nar ver"a út á árinu
2023, hjá NLSH, er áætlu" 16.000 m.kr., en áætlu" upphæ" verklegra framkvæmda sem
rá"ist ver"ur í á árinu er 20.000 m.kr. Áætlanir NLSH ohf. eru birtar me" fyrirvara um
heimildir og ni"urstö"u umfangs innkaupa.

Hér má sjá skyggnur frá #eim opinberum a"ilum sem kynntu sínar áætlanir á fundinum:

https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Utbodsthing-SI-2023_glaerur.pdf

NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar

Frá fundi Spítalans okkar: Ingólfur #órisson NLSH og stjórnarmenn samtakanna $au Erling Ásgeirsson,
#orkell Sigurlaugsson, Anna Stefánsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir

$ann 24. janúar var haldinn stjórnarfundur félagasamtakanna Spítalans okkar í Grósku
hugmyndahúsi. Ingólfur $órisson, svi"sstjóri tækni – og #róunarsvi"s N!s Landspítala, var
gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni svi"sins.

„Á #essari kynningu #á var helst fari" yfir stö"u undirbúnings tækjakaupa #.e. lækninga- og
rannsóknatækja í spítalann. Kynnt var ferli vi" undirbúning útbo"a sem er unni" me"
norska rá"gjafarfyrirtækinu Nosyko. $á var kynnt tímaáætlun tækjakaupanna. Einnig var
kynnt hvernig mi"læg tæknikerfi eru uppbygg", en me" mi"lægum tæknikerfum er átt vi"
vararafstö"var, háspennuhring, varakyndingu og kælikerfi. Loks var kynnt sta"a vi"
undirbúning uppbyggingar eldhúss, vörumóttöku, vöruhúss og flokkunarstö"var,“ segir
Ingólfur $órisson.

Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla Íslands
í heimsókn

#a! vi!ra!i vel til myndatöku $egar gestir frá Heilbrig!isvísindasvi!i HÍ komu í heimsókn

$ann 19. janúar kom hópur starfsfólks í heimsókn úr stjórns!slu Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ
og kynnti sér framkvæmdir á svæ"inu og áætlanir undir gó"ri lei"sögn Gísla Georgssonar
verkefnastjóra á tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala og var mikil ánægja me"al gesta
me" heimsóknina.

„$arna sáum vi" heildarmyndina í enn betra samhengi en vi" náum a" sjá út um
skrifstofugluggann. Vi" vorum kynnt fyrir öllu hönnunarferlinu, hva" #arf til #ess a" #etta
gangi upp, tímalínur, vonir og væntingar. $a" eina sem í raun upp á vantar núna, eins og
oft á"ur, er fleira heilbrig"isstarfsfólk til a" fylla #arna allar skur"stofur og me"fer"arr!mi,
sem okkar fólk er sjálft a" hamast vi" a" mennta alla daga. $á myndi hjálpa ef
framkvæmdir vi" n!tt húsnæ"i Heilbrig"isvísindasvi"s kæmust einnig á gott skri" sem fyrst
svo #etta haldist allt í hendur. Svona heimsókn au"veldar gestum a" sjá heildarmyndina á
eins vi"amiklu verkefni og #etta er, sem nær yfir ár og áratugi jafnvel í undirbúningi og
framkvæmd,“ segir Sigfús Örn Gu"mundsson, marka"s- og kynningarstjóri
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.

Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi" (BT)

Framkvæmdir hófust vi! BT húsi! á sí!astli!nu ári

Framkvæmdir vi" BT hús eru nú hafnar aftur eftir jólafrí. Kraninn sem reistur var í mi"jum
grunninum n!tist vel og uppsetning vinnubú"a gengur vel.
Búi" er a" hrunverja allan grunninn ásamt #ví a" sett hafa veri" upp handri" til a" tryggja
a" starfsmenn geti ekki dotti" ofan í grunninn.
 
„Framkvæmdir eru hafnar aftur og hafa starfsmenn á vegum verktaka veri" a" undirbúa
vinnusvæ"i" og byrja" er aftur a" bora bergbolta í klöppina, en #annig er húsi" einmitt
grunda",” segir Steinar $ór Bachmann, verkefnastjóri á framkvæmdasvi"i NLSH.

Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum gangi

Á myndinni sjást sambærilegar sjálfvirkar frystigeymslur sem ver!a í n%ju rannsóknahúsi

Undirbúningsvinna er hafin vegna kaupa á rannsóknatækjum í rannsóknahúsi". Fyrsta
stóra innkaupaverkefni" sn!r a" sjálfvirkum frystigeymslum. Í frystigeymslur!mum
Landspítala er a" finna lífs!ni, örverustofna og d!ras!ni og eru flest s!nin geymd vi"
ákve"i" hitastig í frystum sem sta"settir eru á !msum stö"um. Í n!ju rannsóknahúsi ver"ur
s!nunum komi" fyrir í sjálfvirkum frystigeymslum sem sérhanna"ar eru fyrir geymslu s!na
af #essu tagi.

Í rannsóknahúsinu ver"a tvær tölvust!r"ar, sjálfvirkar frystigeymslur, önnur fyrir -20 °C og
hin fyrir -80 °C hitastig. Í #eim ver"ur hægt a" koma fyrir allt a" #remur milljónum
s!naglasa. Geymslurnar munu h!sa núverandi geymslus!ni og anna framtí"argeymslu#örf
Landspítala. Frystigeymslurnar eru hanna"ar til a" halda jöfnu hitastigi sem á a" tryggja
heilleika s!nanna til framtí"ar. 
Sjálfvirknin felst í #ví a" í geymslunum eru róbótar sem bæ"i flytja s!nin inn í
frystigeymsluna og sækja s!ni til rannsókna eftir #örfum. $a" einfaldar miki" slíka vinnu frá
#ví sem nú er og sparar jafnframt mikinn tíma og pláss. Fyrirhugu" er rafræn au"kenning
allra s!naglasa og mun tölvukerfi geymslanna halda utan um sta"setningu #eirra sem
tryggir yfirlit og rekjanleika. $á ver"ur tölvukerfi frystigeymslanna sam#ætt vi"
rannsóknarstofukerfi Landspítala. 
 
„$etta er mjög spennandi verkefni sem unni" er í samvinnu vi" rá"gjafa okkar Nosyko og
teymi frá Landspítalanum,“ segir Ólafur Halldórsson verkefnastjóri tækja og búna"ar á
tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala.
 

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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Framkvæmdir við bílastæða- og tæknihúsið (BT)



From: bjorn.hj@simnet.is
Subject: Mailchimp Template Test - "Frettabref-84"

Date: 3 February 2023 at 13:05
To: bjorn.hj@simnet.is

N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel
Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI
NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar
Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla
Íslands í heimsókn
Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi"
Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum
gangi

Uppsteypa me"fer"arkjarna gengur vel

Bygging me!fer!arkjarnans rís ó!fluga og er húsi! fari! a! taka á sig mynd

Járnabinding plötu á 5. hæ!"
"

Steypu á hluta af plötu á 5. hæ! í stöng 1 loki!.
Ramminn me! járnum upp úr afmarkar ljósgar!

sem gengur ni!ur í gegnum hæ!ir 5 og 6

N!ja ári" byrjar vel vi" uppsteypu me"fer"arkjarnans.

„Í upphafi árs er uppsteypa me"fer"arkjarnans komin á fullt skri" og ef ve"ur leyfir er útlit
fyrir gó"an gang á næstunni. Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi" uppsteypuna eru vi"
mótauppslátt, járnabendingu, eftirspennu og uppsetningu stálvirkis. Vinna vi" jar"vinnu fyrir
austari tengigang sunnan me"fer"arkjarna er í fullum gangi, en #ar var loki" vi"
sprengivinnu í li"inni viku og hefst uppsteypa tengigangsins á næstunni. Uppsteypa
tengiganga nor"an me"fer"arkjarnans er enn í fullum gangi og er vinna vi" milliplötur hafin
og í bílastæ"a- og tæknihúsi er jar"vinna í gangi og undirbúningur ne"stu botnplatna
hafinn,“ segir Árni Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur N!s Landspítala.

Framkvæmdir N!s Landspítala 2023 kynntar á
útbo"s#ingi SI

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri, kynnti framkvæmdaverkefni NLSH á árinu

#a! var margt um manninn á útbo!s$inginu sem haldi! er árlega hjá Samtökum i!na!arins

Á útbo"s#ingi SI sem fram fór #ann 24. janúar kynntu fulltrúar níu opinberra a"ila
fyrirhugu" útbo" verklegra framkvæmda á árinu.
Á #inginu kynnti Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri helstu framkvæmdaverkefni sem
NLSH stendur a" á árinu. Upphæ" verklegra framkvæmda sem bo"nar ver"a út á árinu
2023, hjá NLSH, er áætlu" 16.000 m.kr., en áætlu" upphæ" verklegra framkvæmda sem
rá"ist ver"ur í á árinu er 20.000 m.kr. Áætlanir NLSH ohf. eru birtar me" fyrirvara um
heimildir og ni"urstö"u umfangs innkaupa.

Hér má sjá skyggnur frá #eim opinberum a"ilum sem kynntu sínar áætlanir á fundinum:

https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Utbodsthing-SI-2023_glaerur.pdf

NLSH me" fræ"slu um tækni- og #róun á fundi
Spítalans okkar

Frá fundi Spítalans okkar: Ingólfur #órisson NLSH og stjórnarmenn samtakanna $au Erling Ásgeirsson,
#orkell Sigurlaugsson, Anna Stefánsdóttir og Anna Lilja Gunnarsdóttir

$ann 24. janúar var haldinn stjórnarfundur félagasamtakanna Spítalans okkar í Grósku
hugmyndahúsi. Ingólfur $órisson, svi"sstjóri tækni – og #róunarsvi"s N!s Landspítala, var
gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni svi"sins.

„Á #essari kynningu #á var helst fari" yfir stö"u undirbúnings tækjakaupa #.e. lækninga- og
rannsóknatækja í spítalann. Kynnt var ferli vi" undirbúning útbo"a sem er unni" me"
norska rá"gjafarfyrirtækinu Nosyko. $á var kynnt tímaáætlun tækjakaupanna. Einnig var
kynnt hvernig mi"læg tæknikerfi eru uppbygg", en me" mi"lægum tæknikerfum er átt vi"
vararafstö"var, háspennuhring, varakyndingu og kælikerfi. Loks var kynnt sta"a vi"
undirbúning uppbyggingar eldhúss, vörumóttöku, vöruhúss og flokkunarstö"var,“ segir
Ingólfur $órisson.

Gó"ir gestir frá Heilbrig"isvísindasvi"i Háskóla Íslands
í heimsókn

#a! vi!ra!i vel til myndatöku $egar gestir frá Heilbrig!isvísindasvi!i HÍ komu í heimsókn

$ann 19. janúar kom hópur starfsfólks í heimsókn úr stjórns!slu Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ
og kynnti sér framkvæmdir á svæ"inu og áætlanir undir gó"ri lei"sögn Gísla Georgssonar
verkefnastjóra á tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala og var mikil ánægja me"al gesta
me" heimsóknina.

„$arna sáum vi" heildarmyndina í enn betra samhengi en vi" náum a" sjá út um
skrifstofugluggann. Vi" vorum kynnt fyrir öllu hönnunarferlinu, hva" #arf til #ess a" #etta
gangi upp, tímalínur, vonir og væntingar. $a" eina sem í raun upp á vantar núna, eins og
oft á"ur, er fleira heilbrig"isstarfsfólk til a" fylla #arna allar skur"stofur og me"fer"arr!mi,
sem okkar fólk er sjálft a" hamast vi" a" mennta alla daga. $á myndi hjálpa ef
framkvæmdir vi" n!tt húsnæ"i Heilbrig"isvísindasvi"s kæmust einnig á gott skri" sem fyrst
svo #etta haldist allt í hendur. Svona heimsókn au"veldar gestum a" sjá heildarmyndina á
eins vi"amiklu verkefni og #etta er, sem nær yfir ár og áratugi jafnvel í undirbúningi og
framkvæmd,“ segir Sigfús Örn Gu"mundsson, marka"s- og kynningarstjóri
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.

Framkvæmdir vi" bílastæ"a- og tæknihúsi" (BT)

Framkvæmdir hófust vi! BT húsi! á sí!astli!nu ári

Framkvæmdir vi" BT hús eru nú hafnar aftur eftir jólafrí. Kraninn sem reistur var í mi"jum
grunninum n!tist vel og uppsetning vinnubú"a gengur vel.
Búi" er a" hrunverja allan grunninn ásamt #ví a" sett hafa veri" upp handri" til a" tryggja
a" starfsmenn geti ekki dotti" ofan í grunninn.
 
„Framkvæmdir eru hafnar aftur og hafa starfsmenn á vegum verktaka veri" a" undirbúa
vinnusvæ"i" og byrja" er aftur a" bora bergbolta í klöppina, en #annig er húsi" einmitt
grunda",” segir Steinar $ór Bachmann, verkefnastjóri á framkvæmdasvi"i NLSH.

Innkaupaverkefni vegna rannsóknatækja í fullum gangi

Á myndinni sjást sambærilegar sjálfvirkar frystigeymslur sem ver!a í n%ju rannsóknahúsi

Undirbúningsvinna er hafin vegna kaupa á rannsóknatækjum í rannsóknahúsi". Fyrsta
stóra innkaupaverkefni" sn!r a" sjálfvirkum frystigeymslum. Í frystigeymslur!mum
Landspítala er a" finna lífs!ni, örverustofna og d!ras!ni og eru flest s!nin geymd vi"
ákve"i" hitastig í frystum sem sta"settir eru á !msum stö"um. Í n!ju rannsóknahúsi ver"ur
s!nunum komi" fyrir í sjálfvirkum frystigeymslum sem sérhanna"ar eru fyrir geymslu s!na
af #essu tagi.

Í rannsóknahúsinu ver"a tvær tölvust!r"ar, sjálfvirkar frystigeymslur, önnur fyrir -20 °C og
hin fyrir -80 °C hitastig. Í #eim ver"ur hægt a" koma fyrir allt a" #remur milljónum
s!naglasa. Geymslurnar munu h!sa núverandi geymslus!ni og anna framtí"argeymslu#örf
Landspítala. Frystigeymslurnar eru hanna"ar til a" halda jöfnu hitastigi sem á a" tryggja
heilleika s!nanna til framtí"ar. 
Sjálfvirknin felst í #ví a" í geymslunum eru róbótar sem bæ"i flytja s!nin inn í
frystigeymsluna og sækja s!ni til rannsókna eftir #örfum. $a" einfaldar miki" slíka vinnu frá
#ví sem nú er og sparar jafnframt mikinn tíma og pláss. Fyrirhugu" er rafræn au"kenning
allra s!naglasa og mun tölvukerfi geymslanna halda utan um sta"setningu #eirra sem
tryggir yfirlit og rekjanleika. $á ver"ur tölvukerfi frystigeymslanna sam#ætt vi"
rannsóknarstofukerfi Landspítala. 
 
„$etta er mjög spennandi verkefni sem unni" er í samvinnu vi" rá"gjafa okkar Nosyko og
teymi frá Landspítalanum,“ segir Ólafur Halldórsson verkefnastjóri tækja og búna"ar á
tækni- og #róunarsvi"i N!s Landspítala.
 

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

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.

Póstfang:
postur@nlsh.is

Viltu breyta vi!töku á fjöldapóstinum?
Hér má breyta skilyr!um%update your preferences%e!a afskrá%unsubscribe from this list.


