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Løgtingsmál nr. 47/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at  

høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið (háisolasjónsstovur, 

prístalsviðgerð og leingjan av gildistíðarskeiði)  

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera 

Landssjúkrahúsið  

(háisolasjónsstovur, prístalsviðgerð og leingjan av gildistíðarskeiði) 

 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 129 frá 22. desember 

2008 um at høvuðsumvæla, útbyggja og 

nútíðargera Landssjúkrahúsið, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 77 frá 7. juni 2011 og 

løgtingslóg nr. 46 frá 10. mai 2013, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 1, 2. pkt. verður “489,3 mió. kr.” 

broytt til: “633,4 mió. kr.” 

 

2. Í § 2 verður “31. desember 2018” 

broytt til: “31. desember 2023”. 

 

 

 

 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 
 

Lógaruppskotið viðvíkir játtan av 427,6 mió. kr. 2017-2021 til bygging av nýggjum bygningi 

til Landssjúkrahúsið (ið skal rúma psykiatriskum depli, medisinskum seingjastovum, føðideild, 

endurvenjingarhølum, nýggjum køki og kantinu) og er dagføring av verandi løgtingslóg nr. 46 

frá 10. mai 2013 (lm. 106/2012) og av løgtingslóg nr. 77 frá 7. juni 2011 (lm. 82/2010) og 

løgtingslóg nr. 129 frá 22. desember 2008 (lm. 51/2008). 

 

Av tí at verklagslógin er framhald av galdandi verklagslóg, er partur av útreiðslunum hildin. 

Sostatt eru í árunum 2009-2016 nýttar 205,8 mió. kr. av upphæddini av samlaðu 

verklagsupphæddini. Árini 2017-2021 verða brúktar 427,6 mió. kr. til bygging, útgerð, 

innbúgv, list, umvælingar, prísvøkstur og leingjan av verkætlanartíðarskeiðnum. 

 

Í ll. nr. 46 frá 10. mai 2013 avgjørdi Løgtingið at bíða við at veita upphædd til prísvøkstur fyri 

2013 og seinni, og er upphædd til prísvøkstur sostatt ikki íroknað samtyktu 

verklagsupphæddini. Grundgevingin var, at tað varð ikki mett tíðarrætt at veita upphædd til 

prísvøkstur so tíðliga í verkætlanartilgongdini. Tilboðini frá arbeiðstakarunum eru nú komin, 

og sáttmálasamráðingar eru ávegis. Tí verður við hesum uppskoti til løgtingslóg upphædd til 

prísvøkstur og leingjan av byggitíðini løgd afturat løguupphæddini í verklagslógini. Harafturat 

verður skotið upp at gera 2 háisolasjónsstovur, sum ikki vóru partur av verandi verklagslóg, og 

upphæddin til viðlíkahald er longd við tveimum árum. 

 

Alment um bygningin: 

Nýggi bygningurin, nevndur H-bygningurin, skal hýsa nýggjum psykiatriskum depli, nýggjari 

medisinskari seingjadeild við einastovum, nýggjari føði- og barsilsdeild, nýggjari 

rehabiliteringseind og nýggjum køki. 

 

Landssjúkrahúsið hevur mælt til at byggja 2 háisolasjónsstovur í nýggja bygninginum. 

Háisolasjónsstovur eru sjúkra- og viðgerðarstovur, sum tekniskt eru serliga væl frábyrgdar, og 

tí eru egnaðar til viðgerð av serliga smittandi sjúkum. Háisolasjónsstovurnar kunnu brúkast til 

vanligar seingjastovur, tá tørvur ikki er á háisolasjón. Háisolasjónsstovur vóru ikki partur av 

upprunaligu byggiætlanini, og er kostnaðurin av teimum tí omanfyri, hvat rúmast í verandi 

verklagsjáttan. Skotið verður tí upp at hækka upphæddina í verklagslógini við 13,4 mió. kr., so 

at fíggjarlig rúmd er fyri at byggja háisolasjónsstovur. 

 

Bygningssamansetingin er í høvuðsheitum óbroytt í mun til tilfarið í lm. 106/2012, tó eru hesar 

broytingar í dagførda uppskotinum:  

 2 seingjastovur verða útgjørdar sum háisolasjónsstovur. Tilsamans vera 64 somatisk 

seingjapláss í bygninginum. 

 Seingjaplássini á psykiatriska deplinum verða minkað úr 30 niður í 24 fyri at geva pláss 

fyri fleiri tilboðum um virksemi til sjúklingin.  

 Hálvur kjallari verður gjørdur undir bygninginum fyri at fáa flutning og logistikk at 

hanga betur saman. 
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Bygningurin er samansettur av: 

 

Hædd H-2: Tøknirúmi, vaskisentrali til sengur, goymslu, goymslu til rusk og skitin klæðir. 

Í alt umleið 1.200 m2. 

 

Hædd H-1: Køki og felags kantinu umleið 1.400 m2. Seingjadeild til psykiatriska depilin á 

umleið 1.500 m2 við 24 seingjaplássum. 

 

Hædd H0: Rehabilitering umleið 1.100 m2. Dagdeild til psykiatriska depilin umleið 1.100 

m2. 

 

Hædd H1: Somatiskari seingjadeild við tveimum háisolasjónsstovum.  

Víddin er umleið 2.100 m2 við 33 seingjaplássum, íroknað 

háisolasjónsstovurnar. 

 

Hædd H2: Somatiskari seingjadeild. Har eru 3 føðistovur og 3 stovur til neonatal. Víddin 

er umleið 2.100 m2,  og pláss er fyri 31 seingjastovum, íroknað neonatal. 

 

Hædd H3: Tøknirúmi til ventilatión umleið 650 m2. 

 

Víst verður annars til tilfarið í lm. 82/2010 og lm. 106/2012, ið eru fyrr samtyktu 

lógaruppskotini viðvíkjandi verklagnum. 

 

 

Tíðarætlan fyri aðrar útbyggingar 

Í viðmerkingunum í lm. 82/2010 varð greitt frá ætlan fyri árini, eftir at verandi verklag er framt. 

Tað framgekk, at ætlanin var at fremja broytingar, aftan á at nýggi bygningurin var liðugt 

bygdur: 

 

 Niðurríving av C- og E-bygningunum 

 Eygnadeildin 

 Goymslan  

 Sjúklingahotell  

 Skrivstovur og fyrisiting  

 Aðrir bygningar (íbúðablokkarnir v.m.) 

 

Neyðugt er at taka støðu til politiskt, hvat skal henda við hesum ætlanum, áðrenn byggingin av 

H-bygninginum er liðug. 

 

Sí annars lm. 82/2010 hesum viðvíkjandi.  

 

1.2. Hoyringspartar 
 

Lógaruppskotið er gjørt í tøttum samstarvi við Landsverk og Landssjúkrahúsið, har teirra 

viðmerkingar eru arbeiddar inn í uppskotið, og hevur uppskotið tískil ikki verið til hoyringar 

hjá teimum. 
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Uppskotið hevur annars verið til hoyringar hjá Fíggjarmálaráðnum, sum ikki hevur latið 

skrivligar viðmerkingar, men samskifti hevur verið millum Heilsu- og innlendismálaráðið og 

Fíggjarmálaráðið um fíggjarligar avleiðingar. 

 

Kapittul. 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar 

Við hesi broyting til verklagslógina verða 633,4 mió. kr. heimilaðar til verklagslógina árini 

2009-2021. Hetta eru 144,1 mió. kr. meira enn í upprunauppskotinum frá 2013, har uppskotið 

frá 2013 tó var heilt uttan prísvøkstur. Vøksturin frá verandi verklagslóg fer í høvuðsheitum til 

trý endamál: 

 

 13,4 mió. kr. eru til háisolasjónsstovur 

 12,0 mió. kr. tilsamans til viðlíkahald í 2019, 2020 og 2021. Av tí, at byggitíðin verður 

longd frá at enda við ársenda 2018 til 2021, verður upphæddin til viðlíkahald, sum er í 

galdandi lóg, sett inn fyri hesi árini eisini. 

 Longd byggitíð kostar 23 mió. kr. 

 Prísvøksturin er 91,6 mió. kr. Í 2013 var prísvøksturin mettur at vera 63 mió. kr. 

 

Í  talvuni  niðanfyri  er  eitt  yvirlit  yvir  upphæddirnar í verklagslógini, og niðanfyri talvuna 

er ein frágreiðing til upphæddirnar. 

 

 
 

1), 2) og 3) B-Bygningurin, røntgen og vaskaríið: Hesar verkætlanir eru lidnar. 

 

4) H-Bygningurin: Játtanin til hesa verkætlan uttan prísvøkstur, innbúgv, útgerð og list er 295 

mió. kr. 

 

5) H-bygningurin aftan á útboð: Tilboðini vóru 45,9 mió. kr. hægri enn metingin hjá 

ráðgevarunum. Landsverk metir tó, tá til stykkis kemur, at tilboðini eru rímilig sæð í mun til 

støðuna, vit eru í í dag. Tó skuldu ráðgevararnir finna sparingar fyri 15 mió. kr. uttan at broyta 

skap og virksemi í bygninginum. Umbidnar verða 13,4 mió. kr. til at gera 2 seingjastovur til 

háisolasjónsstovur. Upphæddin til háisolatiónstovurnar eru við í tilboðunum frá 

arbeiðstakarunum. Longda byggitíðin førir við sær øktan kostnað til trygging, byggileiðslu, 

skúrbý  og annað, í alt 23 mió. kr. 

 

Meirkostnaðurin er sostatt settur inn við 40,5 mió. kr., íroknað háisolasjónsstovur og longda 

byggitíð. 

 

6) Útgerð, innbúgv og list: Til og við 2014 eru 9,7 mió. kr. nýttar til útgerð og innbúgv.  Hetta 

er útgerð til vaskaríið og til røntgenverkætlanina. Í 2017-2020 verða ætlandi brúktar 58,1 mió. 

A B C D E
Verðandi Nýggj 

játtan játtan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 B-Bygningurin (liðugt) 60,5          60,5          60,5          36,3          24,2          

2 Røntgen (liðugt) 20,0          20,0          22,6          17,6          3,1            1,7            0,2            

3 Vaskaríið (liðugt) 12,0          12,0          12,9          0,4            3,6            8,7            0,2            

4 H-Bygningurin 295,0        295,0        34,8          3,8            4,4            6,6            20,0          

5 H-bygningurin aftan á útboð 40,5          

6 Útgerð, innbúgv og list 67,8          67,8          9,7            0,7            3,1            5,9            -            

7 Ymisk viðlíkahald 34,0          46,0          22,9          8,2            2,8            4,1            5,2            2,6            

8 Prísvøkstur 91,6          

9 Íalt 489,3        633,4        205,8        36,3          24,2          26,9          16,4          24,8          12,2          22,6          42,4          58,0          93,0          95,0          105,0        76,6          

10 Her av tørvur 2017-2021 427,6        

Allar upphæddir eru í mió. kr.

F G

Nr. Evni Goldið
GOLDIÐ TØRVUR



HEILSU- OG INNLENDISMÁLARÁÐIÐ  

síða 5 av 7 

 

kr. til útgerð, innbúgv og list í sambandi við H-bygningin. Ein listabólkur er farin til verka, og 

er upphædd á 2,3 mió. kr. settar av til list. Har verður eisini ein undangóðkenning av listafólki 

í breiðari merking. Miðað verður ímóti at gera sáttmálar við listafólkini um sama mundi sum 

við arbeiðstakararnar, so at listin í størst møguligan mun kann verða partur av verkætlanini, 

heldur enn nakað, sum kemur aftaná. 

 

7) Ymisk viðlíkahald: Henda upphædd er framhald av verandi upphædd til viðlíkahald. 

 

8) Prísvøkstur: Árligi prísvøksturin frá 2016 er mettur at vera 3 prosent heldur enn 2,5 prosent, 

og er prísvøkstur tilsamans settur at kosta 28,6 mió. kr. meira, enn mett í 2013. Longda 

byggitíðin og útreiðslur til háisolasjónsstovur eru ikki við í prísvøkstrinum. Tær upphæddirnar 

eru nýggjar og síggjast undir punkt 5 omanfyri. 

 

9) Í rekkjuni sæst í kolonnu C verandi játtan. Í kolonnu D sæst ynski um nýggja játtan. Kolonna 

E og F vísa, hvat er goldið (ávíkavist tilsamans og pr. ár). Kolonna G er uppskot til fíggjarprofil 

komandi árini, býtt á ár. 

 

10) Tørvur 2017-2021: Hetta er tann samlaða játtanin frá 2017 til 2021. 

 

Sjúkrahúsbygging er eitt tað torførasta at kostnaðarmeta, tí tøkni og viðgerðarhættir broytast  

so skjótt. Trupult er at gera metingar um, hvør prísvøksturin verður fram til 2021. Landsverk  

hevur gjørt omanfyrinevndu meting út frá bestu sannføring við grundarlagi í teirri vitan, sum 

er tøk í dag. 

 

Tíðarætlan: 

Miðað verður ímóti, at arbeiðið kann byrja seinni í 2016. Í samráðingunum við 

arbeiðstakararnar verður miðað ímóti at hava bygningin kláran til innflytan í 2021.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Broytingaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Broytingaruppskotið hevur sum avleiðing, at størri eftirspurningur verður eftir tænastum frá 

byggivinnuni komandi árini. Fram til innilokan av bygninginum, væntandi í seinnu árshálvu 

2018, fer mesti eftirspurningurin at verða eftir byggitilfari/elementum, og síðani verður mesti 

eftirspurningurin eftir arbeiðsmegi. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Í verandi verkætlan er sjóhiti partur av verkætlanini, og eru tí positivar avleiðingar fyri 

umhvørvið í mun til upphiting við olju. Fyriliggjandi broytingaruppskot broytir ikki hetta. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Broytingaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Sosialar avleiðingar 

Tá ið Landssjúkrahúsið er høvuðsumvælt og nútíðargjørt, hevur tað væntandi positivar sosialar 

avleiðingar fyri borgarar í síni heild av tí, at uppskotið hevur við sær, at kanningar- og 
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viðgerðartilboðini og trygd og komfort verða á einum hægri støði. Støðið verður tað sama sum 

í londum uttan um okkum, sokallað norðurlendskt støði. 

 

2.7. Millumtjóða sáttmálar 

Broytingaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóða sáttmálar. 

 

2.8. Marknaforðingar 

Ongar marknaforðingar eru við hesum broytingaruppskoti. 

 

2.9. Evropeiski mannarættinda sáttmálin 

Broytingaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri EMRS. 

 

2.10. Breksáttmálin  

Broytingaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri Altjóða breksáttmálan. 

 

2.11. Avleiðingar fyri stovnar 

Landssjúkrahúsið fær betri hølisumstøður at veita sjúkuviðgerðir. 

 

2.12. Skyldur, álagdar borgarum 

Broytingaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri skyldur, álagdar borgarum. 

 

2.13. Heimildir til annan landsstýrismann ella kommunur 

Ongin heimild verður flutt til nakran annan landsstýrismann við broytingaruppskotinum. 

 

2.14. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 

   

  

Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/  

felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar  
Nei Nei Nei Ja Nei 
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Kapittul. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 

Í lógargreinini verður heimilað landsstýrismanninum at gera avtalur um at høvuðsumvæla, 

útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið fyri í mesta lagi 633,4 mió. kr. árini 2009-2021. Av 

tí, at partur av upphæddini er brúktur, kann brúkast og disponerast fyri 427,6 mió. kr. árini 

2017-2021 til endamálið, umframt framflutta játtan frá 2016. 

 

Til § 1, nr. 2 

Í  lógargreinini verður gildistíðin av verklagslógini longd. 

 

Fíggjarmálaráðið mælir til, at verklagslógir galda 2 ár eftir mettu byggitíðina. Verkætlanin 

verður mett at vera komin at enda í 2021, og verður gildistíðin fyri verklagslógina tí longd til 

31. desember 2023.  

 

Til § 2. 

Gildiskomuáseting. 

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 15. desember 2016 

 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

/ Turid Arge 

 

 

 

 

 

 

 

 


