Framkvæmdafréttir 66 13.07 2021

Hringbrautarverkefnið
staða framkvæmda og
fréttir af verkefninu
• Uppsteypu meðferðarkjarnans miðar áfram
• Opnun tilboða í jarðvinnu á rannsóknahúsi – Lægsta
tilboðið frá Háfell ehf, 96,4% af kostnaðaráætlun
• Samningur um rörpóstkerfi í meðferðarkjarna
og rannsóknahúsi
• Nýtt kennslu- og rannsóknahúsnæði fyrir Háskóla
Íslands í undirbúningi
• Malbikun bílastæðis við Hvannargötu
• Árleg sumarmálsstofa NLSH með kynningu á verkefninu
• Margvísleg viðhaldsverkefni á framkvæmdasvæðinu

Uppsteypu me!fer!arkjarnans mi!ar áfram

Uppsteypu meðferðarkjarnans miðar áfram

Tímamót ur!u í lok júní "egar fyrsta steypa botnplötu var í grunni me!fer!arkjarnans

Helstu verk!ættir í uppsteypu á me"fer"arkjarna sem nú eru í gangi eru áframhaldandi
vinna vi" mótauppslátt, járnabendingu undirsta"na og jar"skaut.
„Vinna vi" !rif á klöpp og !rifalagssteypur er a" klárast. Vinna vi" fyllingar og lagnir í grunni
er í fullum gangi“, segir Eysteinn Einarsson sta"arverkfræ"ingur hjá NLSH.

Fyrsta steypa botnplötu var í lok júní
Fyrsti hluti botnplötu var steyptur um sí"ustu mána"amót og áætla" er a" vinna vi" fyrstu
kjallaraveggi hefjist á næstu vikum.

Grunnur me!fer!arkjarna er farinn a! taka á sig
mynd

Grunnur me!fer!arkjarnans er síbreytilegur eftir
"ví sem verkinu vindur fram

Opnun tilbo!a í jar!vinnu á rannsóknahúsi – Lægsta
tilbo!i! frá Háfell ehf, 96,4% af kostna!aráætlun
Tilbo" hafa veri" opnu" hjá Ríkiskaupum í jar"vinnu vegna byggingar á rannsóknahúsi.

mynd
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Opnun tilboða í jarðvinnu á rannsóknahúsi

Opnun tilbo!a í jar!vinnu á rannsóknahúsi – Lægsta
– Lægsta tilboðið frá Háfell ehf, 96,4% af
tilbo!i! frá Háfell ehf, 96,4% af kostna!aráætlun

kostnaðaráætlun

Tilbo" hafa veri" opnu" hjá Ríkiskaupum í jar"vinnu vegna byggingar á rannsóknahúsi.
Fjórir bjó"endur skilu"u inn tilbo"um.
Kostna"aráætlun verksins er kr. 170.509.246 (án vsk).
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Vi" tekur yfirfer" tilbo"a og gert er rá" fyrir a" ni"ursta"a liggi fyrir í júlí og a" jar"vinna
rannsóknahússins hefjist sí"ar í sumar.
Stefnt er a" jar"vinnu ver"i loki" í upphafi árs 2022.
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Rörpóstur er rörakerﬁ "ar sem hægt er a! senda s#ni á ﬂjótlegan hátt á milli eininga spítalans

N#lega var ger"ur samningur á milli NLSH og Aerocom Norge AS um kaup og uppsetningu
á rörpóstkerfi sem mun !jóna me"fer"arkjarna og rannsóknahúsi.
Rörpóstur er rörakerfi sem teygir sig inn á allar deildar me"fer"arkjarnans og yfir í
rannsóknahúsi". Me" rörpóstkerfi er hægt a" senda s#ni á milli eininga spítalans á
fljótlegan hátt.
Samninginn undirritu"u Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH og Hans-Petter
Trondrud frá Aerocom Norge AS.
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fyrir Háskóla Íslands í undirbúningi

N#bygging heilbrig!isvísindasvi!s ver!ur bygg! út frá rau!lita!a gaﬂi Læknagar!s.

Nú stendurN#bygging
yfir forvalheilbrig!isvísindasvi!s
vegna hönnunar áver!ur
n#byggingu
Heilbrig"isvísindasvi"
Háskóla
bygg! útfyrir
frá rau!lita!a
gaﬂi Læknagar!s.
Íslands. N#byggingin ver"ur vi" Læknagar" á ló" Landspítalans vi" Hringbraut en
Læknagar"ur
samhli"a
!essari framkvæmd.
Nú stendur yfirver"ur
forval endurger"ur
vegna hönnunar
á n#byggingu
fyrir Heilbrig"isvísindasvi" Háskóla
Íslands. N#byggingin ver"ur vi" Læknagar" á ló" Landspítalans vi" Hringbraut en
Umsóknarfrestur
vegna
forvals l#kur
!ann 13.júlí
ogframkvæmd.
a" sögn Sigurlaugar I.Lövdahl
Læknagar"ur ver"ur
endurger"ur
samhli"a
!essari
N#bygging
heilbrig!isvísindasvi!s
ver!ur
bygg!
út
frá rau!lita!a gaﬂikomin
Læknagar!s.
verkefnastjóra hjá NLSH ver"ur nær öll starfsemi heilbrig"issvi"sins
á einn sta",
sem
stefnt hefur veri"
í langan
tíma.
Umsóknarfrestur
vegnaa"forvals
l#kur
!ann 13.júlí og a" sögn Sigurlaugar I.Lövdahl
Nú
stendur yfir hjá
forval
vegna
hönnunar
n#byggingu
fyrir Heilbrig"isvísindasvi"
Háskóla
verkefnastjóra
NLSH
ver"ur
nær öllástarfsemi
heilbrig"issvi"sins
komin á einn
sta",
Íslands.
N#byggingin
ver"ur
vi"
Læknagar"
á
ló"
Landspítalans
vi"
Hringbraut
en
sem stefnt hefur veri" a" í langan tíma.
Læknagar"ur ver"ur endurger"ur samhli"a !essari framkvæmd.

Malbikun bílastæ!is vi! Hvannargötu
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Malbikun bílastæðis við Hvannargötu
Malbikun bílastæ!is vi! Hvannargötu

N# og glæsileg bílastæ!i hafa veri! malbiku! og sjást hægra megin á mynd a! Hvannargötu sem liggur
me!fram Hringbrautinni
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Hringbrautinni. Um er a" ræ"a bílastæ"i me" r#mi fyrir fjölda bifrei"a.
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Fjöldi manns sótti árlega sumarmálssofu NLSH "ar sem fjölmargir a!ilar kynntu verkefni sem tengjast
Hringbrautarverkefninu

NLSH hélt í júní árlega sumarmálsstofu !ar sem yfir hundra" a"ilar sóttu málstofuna frá
fjölmörgum a"ilum sem tengjast Hringbrautarverkefninu. Svandís Svavarsdóttir,
heilbrig"isrá"herra, hélt opnunarræ"u og svi"sstjórar NLSH voru me" erindi um stö"u
dagsins og um !au verkefni sem eru fram undan. Unnur Brá Konrá"sdóttir, forma"ur
st#rihóps um uppbyggingu Landspítala, flutti lokaor" í lok fundarins.

Margvíslegviðhaldsverkefni
vi!haldsverkefni áá framkvæmdasvæ!inu
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Framkvæmdasvæ!i! er a! taka á sig mynd me!
skjólgir!ingum og göngustígum

Unni! a! ger! göngustígs sem liggur frá su!ur
enda svæ!isins

Á framkvæmdasvæ"inu standa yfir margvísleg vi"haldsverkefni. Unni" er a" ger"
göngustíga ásamt ö"rum verkefnum á ló"inni. Undirbúningur stendur yfir a" ger"
bílastæ"a fyrir starfsmenn NLSH ásamt ö"rum tilfallandi verkefnum a" sögn Steinars $órs
Bachmann verkefnastjóra hjá NLSH.

Sk"ringarmynd

Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s#nir framkvæmdasvæ"i n#s Landspítala og göngulei"ir

Svavarsson framkvæmdastjóri 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 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 Stefán Hrafn Hagalín 897 3644
stefanhh@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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