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á nýjum meðferðarkjarna

Eysteinn Einarsson, sta!arverkfræ!ingur NLSH, á verksta!

Unni! er vi! uppslátt í grunni me!fer!arkjarnans

Veri! er a! steypa í grunni me!fer!arkjarnans

Vel hefur gengi! vi! upphaf uppsteypu á n"jum me!fer!arkjarna.
Helstu verk#ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypu me!fer!arkjarnans eru áframhaldandi
#rif á klöpp og #rifalagssteypur. Vinna vi! undirstö!ur er hafin og stefnt er a! steypa fyrstu
undirstö!urnar á næstu dögum. Samhli!a uppslætti er unni! vi! jar!skaut. Fljótlega mun
svo vinna vi! fyllingar og lagnir hefjast, segir Eysteinn Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá
NLSH.
Steypustö!in sér um uppsteypuna fyrir Eykt sem er framkvæmdaa!ili verksins.
$a! hefur gengi! vel a! steypa #rifalagssteypuna. $a! eru farnir vel yfir 1200 rúmmetrar af
steypu sem eru rúmlega 160 steypubílar frá Steypustö!inni.
Steypa í undirstö!ur er í undirbúningi og loki! hefur veri! vi! hita#róunarlíkan til a! fylgjast
me! hita#róun í undirstö!um, segir Kai Westphal framkvæmdastjóri Steypu, framlei!slu og
dreifingu hjá Steypustö!inni.

Framkvæmdum loki! vi! n"jan matsal og fataa!stö!u

me! hita#róun í undirstö!um, segir Kai Westphal framkvæmdastjóri Steypu, framlei!slu og
dreifingu hjá Steypustö!inni.

Framkvæmdum lokið við nýjan matsal
og fataaðstöðu

Framkvæmdum loki! vi! n"jan matsal og fataa!stö!u

Glæsilegur n"r matsalur

Sameiginleg fataa!sta!a og inngangur

Yﬁrlitsmynd sem s"nir matsal og fataa!stö!u á
framkvæmdasvæ!inu

Framkvæmdum vi! n"jan matsal og fataa!stö!u á vinnubú!areit er loki! og starfsemi er
hafin. Um er a! ræ!a matar og kaffia!stö!u fyrir starfsmenn verktaka sem vinna vi!
uppsteypuverkefni vi! n"jan Landspítala.
Vinna vi! #etta verkefni hefur gengi! samkvæmt áætlun og starfsemi í matsalnum er hafin,
segir Steinar $ór Bachmann verkefnastjóri rekstrar hjá NLSH.
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Ingólfur #órisson og Gísli Georgsson kynntu sorp og lín kerﬁ í n"jum Landspítala
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Jónína Gu!n" Magnúsdóttir umsjónarma!ur endurvinnslu hjá Terra

Vi! byggingu n"s Landspítala ver!a nota!ar stafrænar lausnir vi! úrgangsstjórnun. Me!an
Vi!
byggingu n"s stendur
Landspítala
ver!a
nota!arsem
stafrænar
vi! íúrgangsstjórnun.
Me!an
á
framkvæmdum
er allur
úrgangur
fellur tillausnir
flokka!ur
a! lágmarki sjö flokka
á framkvæmdum
stendur er allur úrgangur sem fellur til flokka!ur í a! lágmarki sjö flokka
samkvæmt
BREEAM-sta!li.
samkvæmt BREEAM-sta!li.
Flokkun úrgangs me! #essum hætti markar #áttaskil #egar kemur a! stafrænum lausnum í
Flokkun úrgangs tilme!
#essum
hættime!
markar
#áttaskil #egar kemur
a!öllum
stafrænum
úrgangsstjórnun
#ess
a! fylgjast
endurvinnsluhlutfalli
og me!
akstri lausnum
úrgangs í
úrgangsstjórnun
til
#ess
a!
fylgjast
me!
endurvinnsluhlutfalli
og
me!
öllum
akstri
úrgangs
frá svæ!inu, segir Jónína Gu!n" Magnúsdóttir hjá Terra sem sér um úrgangsstjórnun
á
frá svæ!inu, segir Jónína
Gu!n" Magnúsdóttir
hjáframkvæmdaa!ili
Terra sem sér umuppsteypunnar
úrgangsstjórnun
framkvæmdasvæ!inu
í samstarfi
vi! Eykt sem er
og ávi!
framkvæmdasvæ!inu
í samstarfi vi! Eykt sem er framkvæmdaa!ili uppsteypunnar og vi!
verkkaupa
sem er NLSH.
verkkaupa sem er NLSH.

Námskei! í öryggismálum fyrir starfsmenn NLSH

Námskeið
í öryggismálum
fyrirstarfsmenn
starfsmenn
NLSH
Námskei!
í öryggismálum fyrir
NLSH

Hildur Björg Hrólfsdóttir umhverﬁs – og öryggisstjóri NLSH fer yﬁr öryggis$ætti me! starfsmönnum NLSH
Hildur Björg Hrólfsdóttir umhverﬁs – og öryggisstjóri NLSH fer yﬁr öryggis$ætti me! starfsmönnum NLSH

Hjá NLSH er lög! mikil áhersla á öryggi allra #eirra sem #urfa a! heimsækja
Hjá
NLSH er lög! mikil
á öryggi allra #eirra sem #urfa a! heimsækja
framkvæmdasvæ!i!
vi!áhersla
Hringbraut.
framkvæmdasvæ!i! vi! Hringbraut.
Nú #egar framkvæmdir eru hafnar #á höfum vi! formfest ákve!nar vinnureglur hva! var!ar
Nú #egar
framkvæmdir
eru hafnar
#á höfum
vi! formfest
ákve!nar vinnureglur
hva! var!ar
öryggi
á vinnusta!.
Starfsmenn
NLSH
hafa m.a.
sótt öryggisnámskei!
á okkar vegum
#ar
öryggi
á
vinnusta!.
Starfsmenn
NLSH
hafa
m.a.
sótt
öryggisnámskei!
á
okkar
vegum
sem fari! var yfir grunn#ætti í öryggis#áttum á verksta!. Vi! hjá NLSH leggjum mikla #ar
sem fari!
yfirallra
grunn#ætti
í öryggis#áttum
á verksta!.
Vi! hjá NLSH leggjum
mikla
áherslu
á var
öryggi
#eirra sem
#urfa a! heimsækja
framkvæmdasvæ!i!
vi! Hringbraut.
áherslu er
á öryggi
#eirra
sem #urfa
framkvæmdasvæ!i!
vi!hafa
Hringbraut.
$annig
málumallra
hátta!
a! enginn
fari a!
innheimsækja
á framkvæmdasvæ!i!
án #ess a!
fari! í
$annig
er
málum
hátta!
a!
enginn
fari
inn
á
framkvæmdasvæ!i!
án
#ess
a!
hafa
fari! í
gegnum #jálfun í öryggismálum og kynningu á öryggisreglum svæ!isins.
gegnum
#jálfun
öryggismálum
og kynningu
öryggisreglum
svæ!isins.
$etta
gildir
jafnt íum
starfsmenn NLSH
sem ogá starfsmenn
verktaka
sem vinna a! byggingu
$etta#jó!asjúkrahússins,
gildir jafnt um starfsmenn
NLSHBjörg
sem Hrólfsdóttir
og starfsmenn
verktaka
sem
vinna a! byggingu
n"ja
segir Hildur
umhverfis
– og
öryggisstjóri
NLSH.
n"ja #jó!asjúkrahússins, segir Hildur Björg Hrólfsdóttir umhverfis – og öryggisstjóri NLSH.

Framkvæmdir á vinnubú!areit
Framkvæmdir á vinnubú!areit

Framkvæmdir á vinnubúðareit

Steinar #ór Bachmann verkefnastjóri rekstrar hjá NLSH

Helstu fréttir af vinnubú!areit eru a! búi! er a! setja upp og virkja a!gangsst"ringu á
framkvæmdasvæ!inu. Starfsemi í matsal er hafin og hefur vinna vi! undirbúning gengi!
vel. Búi! er a! ganga frá göngulei!um og afmarka #ær sérstaklega á
framkvæmdasvæ!inu. Einnig er búi! a! setja upp ákeyrsluvarnir og a! loka af
framkvæmdasvæ!i! frá vinnubú!areit. Nú hafa eingöngu #eir starfsmenn a!gang a!
svæ!inu sem loki! hafa öryggisnámskei!um og hafa fengi! úthlutu!u a!gangskorti, segir
Steinar $ór Bachmann verkefnastjóri rekstrar hjá NLSH.

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 verkefnastjóri NLSH, 841 7050 e!a netfangi! asbjorn@nlsh.is
A!rar almennar uppl"singar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 e!a magnus@nlsh.is
Sértækar uppl"singar veitir af hálfu Landspítala Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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