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Framkvæmdir vegna jarðvinnu
og lagning kaldavatnslagnar
Framkvæmdir standa yfir við bílastæðareit – norðan megin við BSÍ sjá kort
Um er að ræða framkvæmdir við götur, göngustíga, bílastæði og annan lóðafrágang á
afmörkuðum svæðum við Hringbrautina auk þess jarðvinna verður í grunni
meðferðarkjarnans. Vinnubúðir verða settar upp í viku 32.

Þær framkvæmdir sem standa yfir eru eftirfarandi:
1. Bílastæðareitur A – norðan megin við BSÍ reit (sjá kort)
• Gerð bílastæða - Unnið að
jarðvegsskiptingu. Verktaki langt
kominn með að taka upp efni
• Engar takmarkanir á umferð að
og frá svæðinu.

Framkvæmdatími:
5-6 vikur frá upphafi verks.

2. Lagning kaldavatnslagnar frá Eiríksgötu og inn í aðalbyggingu (sjá kort)
• Vinna gengur vel við uppgröft og að leggja nýja lögn.
Engar truflanir munu verða á umferðaflæði að neyðarmóttöku.

Framkvæmdatími: 3 vikur frá upphafi verks.
3. Verkfundir hafnir með ÍAV hf.

Myndin er tekin á verkfundi í liðinni viku. María Dís
Ásgeirsdóttir Veitur, Gunnar Páll Viðarsson ÍAV,
Ármann Óskar Sigurðsson og Ólafur M Birgisson
FSR, Erlendur Árni Hjálmarsson NLSH, Hafsteinn
B Gunnarsson og Tryggvi Jónsson ÍAV

NLSH ohf. er verkkaupi að útboðsverkinu
sem ÍAV hf. vinnur nú að. Veitur ohf. og
Reykjavíkurborg láta einnig framkvæma
verkþætti í verkinu skv. skilgreiningum í
verklýsingum. FSR mun í samræmi við lög
nr. 84/2001 um skipan opinberra
framkvæmda sjá um fjölmarga þætti í
verkefnastjórn verksins og hafa með
höndum yfirstjórn verkeftirlits. Stefnt er að
útboði á verkeftirliti (framkvæmdaeftirlit)
innan skamms.

Á eftirfarandi korti eru sýndir hringir utan um þau svæði þar sem framkvæmdir standa yfir.
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Í vinnslu

Varnargirðing

Nánari upplýsingar.
Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala
og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun
upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmiðlum ef miklar breytingar verða á
umferðarfyrirkomulagi.
Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:
Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 eða netfangið asbjorn@nlsh.is
Ólafur Birgisson verkefnastjóri FSR, 896 7330 eða netfangið olafur.b@fsr.is
Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 eða magnus@nlsh.is.
Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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