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VIÐMERKINGAR TIL JOURNALMÁL NR. 17/00608 HJÁ 
ALMANNAMÁLARÁÐNUM 
Av tí at Barnaheimið er ein stovnur, har brúkarar so at siga ongan hava at tala sína søk fyri seg, uttan 

Almannaverkið og teirra starvsfólk, metir Landsverk at hendan verkætlanin skal handfarast við størsta 

eyðmjúkleika og virðing fyri teimum brúkarum, ið koma at húsast har. Av somu orsøk avgjørdi Landsverk at 

royna ein nýggjan útbjóðingarhátt sum kundi tryggjað, at teir ráðgevar, ið koma at prosjektera Barnaheimið, 

kundu fáa fult innlit í og fatan av hvør brúkarin er og hvørjar avbjóðingar starvsfólkini á barnaheiminum hava í 

dagligdegnum. 

 

Landsverk hevur í vár og summar arbeitt við at fyrireika og skipa fyri útboði, í sambandi við ráðgeving og 

prosjektering av Barnaheiminum. 

 

Landsverk valdi at samskipa útboðið saman við Ráðgevarafelaginum og Arkitektafelaginum, sum liður í at 

skapa ein felags og rótfestan eigaraskap fyri hesi verkætlan. 

Útboðið er deilt í tríggjar partar. Fyrst vóru virkini bjóðað at søkja um undangóðkenning. Fýra virkir vóru 

bjóðaði víðari. Næsti partur var ein verkstova, har virkini arbeiddu saman við byggiharranum, bygginevndini og 

brúkarabólki. Eftir verkstovuna eru tvey virkir boðin til víðari luttøku.  

Í løtuni arbeiðir Landsverk við at orða luttøkutreytirnar fyri triðja parti. 

 Útboðið hevur higartil verði væl móttikið av vinnuni. Somuleiðis metir Landsverk at hetta er ein góður leistur, 

ið tryggjar eina felags fatan av, hvat skal byggjast. 

 

Landsverk er av tí áskoðan, at skilabest er altíð, at vitanargrundarlagið er so gott og greitt sum gjørligt, áðrenn 

ein fastlæsir kostnað og tíðarætlan. Besti háttur at økja um vitanargrundarlagið er at prosjektera so langt sum 

gjørligt. Longri prosjekteringin er komin, betri og greiðari er vitanin. 

Tó skal sigast, at áður hevur kostnaður og tíð altíð verið læst fast í eini verklagslóg áðrenn prosjekteringin er 

byrjað. Úrslitini hava til tíðir verið góð og til tíðir hevði verið betri at havt eina breiðari vitan. 

 

Í hesum ítøkiliga málinum hava bygginevndin og byggiharrin longu fingið eina betri vitan út yvir tað, ið stendur 

í byggiskránni. Hetta kom tá verkstova var hildin í øðrum parti av útbjóðingini. Somuleiðis hava ráðgevar eisini 

fingið ein møguleika at ogna sær betri vitan.  
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Á verkstovuni bleiv kostnaður og tíðarætlan umrødd. Allir ráðgevar vóru samdir um, at ein tílík verkætlan eigur 

at verða liðug við ársenda 2021. Um valt var at leingja byggitíðina longri, kundi væntast at hetta fór at økja um 

kostnaðin av verkætlanini. Ráðgevarar mettu, at ein samlaður verkætlanarkostnaður á 60-65 mió. kr. var 

nøktandi. Hetta gevur ein HVÚ-kostnað á minst 20.000 kr./m². Sigast skal, at tað er bara Virknis- og 

Umlættingardepilin á Sandoynni, ið hevur havt ein dýrari fermeturkostnað tey seinastu nógvu árini, har 

Landsverk hevur verið byggiharri fyri Almannamálaráðið. Virknis- og Umlættingardepilin á Sandoynni er áleið 

fýra ferðir minni enn hvat ætlanin er at byggja til Barnaheimið og hetta spælir nógv inn, tá hugt verður eftir 

fermeturkostnaðinum. 

 

Viðlagt er kostnaðaryvirlit yvir bygningar, sum eru bygdir fyri Almannamálaráðið frá 2012-2017. 

 

NIÐURSTØÐA: 
Niðurstøðan er, at vit í dag hava avmarkað nakrar av óvissunum. Vit vita at neyðugi fermeturkostnaðurin er 

yvir tað, ið áður hevur verið nýtt. Ein samlaður verkætlanarkostnaður á 65,0 mió. kr. er tí í trá við veruleikan 

sum vit meta støðuna at verða í dag. Kostnaðarmetingin er grunda á byggiskránna og tað vitan, ið er fingin til 

vega í samskiftinum við ráðgevarnar, meðan útboðið hevur gingið. Útboðshátturin loyvir eisini byggiharranum 

saman við ráðgevunum, at tillaga prosjekti, so tað fer at halda kostnaðin umframt at liva upp til tað, ið er ásett 

í byggiskránni. Óvissur eru altíð, so sum konjunktur, tøk arbeiðsmegi o.a. Men hetta eru óvissur, ið man ikki 

kennir fyrr enn arbeiðstøku útboðið verður hildið. Tí metir Landsverk at hendan verkætlan, sum hon er lýst í 

dag eigur at bera á mál. 
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KOSTNAÐARYVIRLIT YVIR BYGNINGAR IÐ ERU BYGDIR FYRI 
ALMANNAMÁLARÁÐIÐ FRÁ 2012-2017.  
 

 
 

 

 

  HVÚ  kr/m2 HVÚ m2 

Depil til fjølbreka børn Eysturoy   18.602,22 
 

18.602.223,00 1000 

Sambýli til menningartarnaði Eysturoy   19.200,13 16.320.108,00 850 

Sambýli til menningartarnaði Klaksvík   18.419,51 15.656.586,00 850 

Sambýli til sálarsjúk Tórshavn   14.054,59 12.691.290,77 903 

Virknis- og umlættingardepil í Sandoynni   23.331,63 11.222.516,00 481 

Miðal fyri hesar verkætlanir 18.721,62     
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