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Framkvæmdafréttir óska lesendum
sínum gleðilegrar páskahátíðar
Hringbrautarverkefnið
staða framkvæmda og
fréttir af verkefninu
• Vinna við uppsteypu í fullum gangi
– áherslan á undirstöður
• Opnun tilboða í sorp og lín kerfi fyrir nýjan spítala
• Verkeftirlit mikilvægur þáttur framkvæmdanna
• Fréttir af framkvæmdum á vinnubúðareit
• Nýr og glæsilegur matsalur kominn í fullan rekstur
– ítrustu sóttvarnir viðhafðar
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Eysteinn Einarsson, sta!arverkfræ!ingur NLSH, í úttekt á undirstö!um í grunni me!fer!arkjarnans

Vinna vi! uppsteypu er í fullum gangi í grunni
me!fer!arkjarnans

Unni! vi! a! steypa undirstö!ur

Vinna vi! uppsteypu er í fullum gangi í grunni me!fer!arkjarnans.
„Helstu verk"ættir sem nú eru í gangi vi! uppsteypuna eru áframhaldandi "rif á klöpp og
"rifalagssteypur. Vinna vi! mótauppslátt og járnabendingu undirsta!na er í fullum gangi og
fyrstu undirstö!urnar voru steyptar í sí!ustu viku. Samhli!a "essu stendur yfir vinna vi!
jar!skaut og fljótlega mun svo vinna vi! fyllingar og lagnir hefjast“, segir Eysteinn
Einarsson sta!arverkfræ!ingur hjá NLSH.
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Verkeftirlit mikilvægur þáttur framkvæmdanna
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Steinar #ór Bachmann er verkefnastjóri rekstrar hjá NLSH

Helstu fréttir af vinnubú!areit eru a! uppsetningu á gámahúsum er loki! og einnig frágangi
vi! reykhús, vaktskúr a! vestanver!u og móttökuhús.
„#a! eru einnig mörg öryggis- og rekstrarverkefni sem falla til á hverjum degi, "etta er eins
og stór heimavistarskóli, nema hér sefur enginn á nóttunni, né heldur á daginn“, segir
brosmildur Steinar #ór Bachmann verkefnastjóri rekstrar hjá NLSH.
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Ingi Jóhannes Erlingsson er svi!sstjóri fjármála – og $jónustusvi!s NLSH

Eins og fram hefur komi! í framkvæmdafréttum hefur veri! tekinn í notkun n$r og
glæsilegur matsalur á vinnubú!areit.
“Verkefni! hefur gengi! samkvæmt óskum og starfsemin hefur fari! vel af sta! í rekstri á
"essum rúmgó!a og vistlega matsal. Hér er gætt ítrustu reglum um sóttvarnir. Innleidd
hefur veri! svæ!askipting í samræmi vi! reglur og "a! eru allir einhuga um a! fylgja eftir
sóttvarnarreglum, "vo sér og spritta, passa sí!an upp á nándarmörk og fjöldatakmarkanir”,
segir Ingi Jóhannes Erlingsson svi!sstjóri fjármála – og "jónustusvi!s NLSH.
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segir Ingi Jóhannes Erlingsson svi!sstjóri fjármála – og "jónustusvi!s NLSH.
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Nánari uppl!singar.
Allar uppl$singar um framkvæmdina ver!a birtar á uppl$singasí!um NLSH,
Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaa!ila eftir "ví sem ver!a vill.
Einnig mun uppl$singum ver!a reglulega komi! á framfæri í fjölmi!lum ef miklar
breytingar ver!a á umfer!arfyrirkomulagi.
Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdauppl$singar veita:
Ásbjörn Jónsson verkefnastjóri NLSH, 841 7050 e!a netfangi! asbjorn@nlsh.is
A!rar almennar uppl$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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