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í 

 

løgtingsmáli nr. 44/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at  

høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið (Dagførdur kostnaður, nýggj tøkni, 

útgerð og prosjektering) 

 

Landsstýrismaðurin í heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen, hevur lagt málið fram 17. desember 

2019 og eftir 1. viðgerð 23. januar 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 31. januar og 11., 13., 20. og 27. februar og 12. mars 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri HMP Consult, S.H. Ráðgeving, MT 

Højgaard, Articon, Ráðgevarafelagið, landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, saman 

við Landsverki, og við landsstýrismannin í heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen, saman við 

bygginevndini á Landssjúkrahúsinum og Landsverki. 

 

Verklagslógin um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið er frá 2008 og 

hevur gongdin seinastu árini verið hendan: 

 Í 2011 varð liðugt at renovera og bjálva útsíðurnar á B-bygninginum. B-bygningurin er tann 

grøni høvuðsbygningurin. 

 Í 2012 varð byggiskrá gjørd til at fara undir at byggja nýggja H-bygningin. 

 Í 2013 varð høvuðsverkætlanin á vaskarínum liðug.  

 Í 2014 varð farið undir at prosjektera H-bygningin. 

 Í 2015 varð farið í holt við at gera lendið klárt. 

 Í 2016 varð játtan sett av til at fara undir sjálva byggingina av nýggja H-bygninginum. 

 Í 2018 varð veruliga farið í holt við at byggja H-bygningin. 

 

Endamálið við hesum lógaruppskoti er í høvuðsheitum at leggja afturat samlaðu upphæddini at 

útbyggja og høvuðsumvæla Landssjúkrahúsið. 

Útreiðslurnar eru í høvuðsheitum til hesi endamál: 

 Dagførdan kostnað á verandi verkætlan við H-bygninginum.  

 Útreiðslur til nýggja tøkni og útgerð. 

 Útreiðslur til prosjektering 

 

Galdandi verklagslóg heimilar, at brúktar verða 652,6 mió. kr., og biðið verður í uppskotinum um 

eina hækking áljóðandi 152,7 mió. kr., so at heimilað verður at brúka tilsaman 805,3 mió. kr. 

Samstundis verður biðið um, at gildistíðin verður longd við einum ári til árslok 2024. 

 

 



 

 

Samlaða umbønin á 152,7 mió. kr. verður sundurgreinað í fimm partar: 

Ætlan mió. kr. 

1.      Dagførd kostnaðarætlan, verandi verkætlan  101,2 

2.      Meirjáttan til røntgen, vaskarí og viðlíkahald  5,6 

3.      Útreiðslur til nýggja tøkni og útgerð  26,8 

4.      Prosjektering av umbygging í B-bygninginum  4,3 

5.      Prosjektering, avleiddar verkætlanir  14,8 

Tilsamans  152,7 

 

 

Fíggjarnevndin hevur hesar viðmerkingar til teir fimm partarnar: 

 

Ad.1: Dagførd kostnaðarætlan, verandi verkætlan (101,2 mió. kr.) 

Undir viðgerðini er komið fram, at orsøkin til vantandi játtan til verandi verkætlan (101,2 mió. kr.) 

er m.a. ov lítlar og skeivar avsetingar í upprunaligu kostnaðarætlanini, feilur í løgtingsmáli nr. 

47/2016, ein ætlað sparing, sum ikki bar á mál, staðfestir manglar og eyka krøv frá brúkaranum. 

Feilurin í løgtingsmáli nr. 47/2016 var, at 13,4 mió. kr. til háisolatiónsstovur ikki vóru taldar við í 

samlaðu upphæddini, sum tí av hesi orsøk kom at verða 13,4 mió. kr. ov lítil. 

Fíggjarnevndin metir, at hóast ríkiligt av tíð hevur verið til fyrireiking av verkætlanini, og neyðug 

játtan er sett av frá Løgtinginum, so hevur fyrireikandi arbeiðið hjá Landsverki við verkætlanini als 

ikki verið nøktandi, og tað vil nevndin harðliga átala. Ein aðaltáttur í øllum arbeiði er altíð, at 

fyrireikingarnar eru væl og virðiliga úr hondum greiddar – hetta fyri, at úrslitið skal verða gott. 

 

Ad.2: Meirjáttan til røntgen, vaskarí og viðlíkahald (5,6 mió. kr.) 

Játtanin er sambært lógaruppskotinum ikki dagførd við lidnum verkætlanum til ávikavist røntguna 

og vaskaríið, sum vóru 3,7 mió. kr og 0,6 mió. kr. dýrari enn tað, sum var í ætlanini í 

verklagslógini. Hesar útreiðslurnar, eins og 1,3 mió. kr. í øktum útreiðslum til viðlíkahald, verða nú 

tiknar við. At brúka meiri pening enn játtan er til, skal sjálvandi ikki koma fyri, og vil 

Fíggjarnevndin harðliga átala slíkt. 

 

Ad.3: Útreiðslur til nýggja tøkni og útgerð (26,8 mió. kr.)  

Nevndin ásannar, at menningin av tøkni og útgerð gongur við rúkandi ferð og tí kann verða trupult 

nøkur ár frammanundan at meta um kostnaðin á slíkari útgerð. Hóast tað, so metir nevndin, at partur 

av hesum meirkostnaði átti at verið tikin við fyrr í tilgongdini. 



Nevndini er upplýst, at nýggja tøknin og útgerðin eru av framkomnum slag, og sum verður brúkt á 

sjúkrahúsum í grannalondunum. Nýggja tøknin og útgerðin eru: samdøgursrútmuljós, kalliskipan, 

ljóðbrúsarar, ávaringarskipan, hondvøsk og skinnarar í loftunum á øllum teimum medisinsku 

seingjastovunum í H-bygninginum. Nú valt er at nýta nýggjastu útgerðina í nýggja H-bygninginum, 

má samsvarandi játtan setast av til hetta. 

Í svari til skrivligan spurning frá Fíggjarnevndini upplýsir Heilsumálaráðið, at Landsverk metir, at 

prosjektering til kalliskipanina verður uml. 1,5 mió. kr., og at ein øking á uml. 4 mió. kr. verður í 

kostnaðinum av nýggju tøknini og útgerðini, tí so long tíð er fráliðin, síðan kostnaðarmetingin var 

gjørd. Hendan upphædd verður dagførd og er ikki íroknað kostnaðarøkingina. Í eini seinni 

ískoytisviðmerking send nevndini, ger Heilsumálaráðið greitt, at sambært nýggjari meting verður 

økingin í kostnaðinum av nýggju tøknini og útgerðini ikki 4 mió. kr., men 7,5 mió. kr. 

 

Ad.4: Prosjektering av umbygging í B-bygninginum (4,3 mió. kr.) 

Prosjektering av umbygging í B-bygninginum hevur til endamáls at finna loysn á, hvussu 

sambandið millum B- og H-bygningin fer at virka á fullgóðan hátt, og kann tí metast at vera 

natúrligur partur av hesi verklagslóg. Tó undrast nevndin á, at hetta prosjekteringarbeiðið ikki er 

tikið við fyrr, tí hetta er ein heilt grundleggjandi og natúrligur partur av at fáa sameint B- og H-

bygningin. 

 

Ad.5: Prosjektering, avleiddar verkætlanir (14,8 mió. kr.) 

Prosjektering av avleiddum verkætlanum, so sum niðurtøku av C og E bygningunum, reinsiverk, 

neyðstreymsverk, og nýgerð av parkeringsplássum, metir Fíggjarnevndin ikki hoyrir til hesa 

verklagslóg, men til aðra verklagslóg.  Í hesum eru Fíggjarmálaráðið, Landsverk og stjórin í 

Sjúkrahúsverki Føroya samd við nevndini. Nevndin metir, at tað er av størsta týdningi at fáa skorið 

verkætlanina H-bygningin og alt tað undanfarna, ið er gjørt, soleiðis til, at verkætlanin fær ein enda. 

Verða útreiðslurnar til avleiddar verkætlanir lagdar í verandi verklagslóg, so er ilt at síggja, nær 

verklagslógin og verkætlanin endar.  

Nevndini er upplýst, at avleidda prosjekteringin er neyðug, um tryggjast skal, at treytir í mun til 

virkisføri í H-bygninginum og B-bygninginum er á einum nøktandi støði. Eyðsæð er, at ikki fyrr 

enn prosjekteringin er gjørd av teim avleiddum verkætlanunum, kann ein kostnaðarmeting gerast, 

sum síðan verður grundarlagið undir umbøn til játtan til hesar verkætlanir. 

 

Fíggjarnevndin hevur harumframt hesar viðmerkingar: 

Prosjektering, byggileiðsluútreiðslur og eftirlit eru týdningarmiklir tættir í slíkari byggiverkætlan. 

Fíggjarnevndini er upplýst, at uml. 60 mió. kr. eru higartil brúktar til hesa verkætlan.  

Nevndini er eisini upplýst, at ráðgevararnir sjálvir hava granskað sítt egna prosjekt, men at hetta 

ikki hevur verið væl skjalfest mótvegis byggiharranum/Landsverki, og at aloftast má rykkjast fyri at 

fáa hetta útflýggjað. Hendan mannagongd undrar nevndina almikið. Sjálvsagt eigur onkur annar enn 

tann sum prosjekterar at granska/góðskutryggja prosjektið. 



Samanumtikið metir nevndin, at verkætlanin við H-bygninginum hevur verið ófullfíggjað frá byrjan 

av. Fyrireikingarnar hava snøgt sagt ikki verið nóg góðar, hóast stundir hava verið til tess, og tí eru 

vit í hesi støðu í dag, har nógvur peningur vantar til sjálvsøgd viðurskifti í verkætlanini, sum 

eyðsæð áttu at verið tikin við frá byrjan av. Hetta er als ikki í lagi. 

Tá um ábyrgdar-, heimildar- og arbeiðsbýti ræður, so er alneyðugt, at alt hetta er púra greitt. Her er 

nevndin av tí fatan, at veikleikar hava verið. Fíggjarstýringin hevur ikki verið nøktandi og fleiri 

dømi eru um at játtan, sum var ásett til ávíst endamál, er brúkt til annað endamál. Eisini eru dømi 

um skeivar bókingar fyri stórar upphæddir. Hetta eigur ikki at koma fyri og átalar nevndin hetta 

harðliga. Nevndini er upplýst, at nú eru átøk gjørd, soleiðis at slíkt ikki skal kunna endurtaka seg. 

Eisini er nevndini upplýst, at Landssjúkrahúsið og Landsverk hava víst á aðrar møguleikar at skipa 

virksemið, men at hetta ikki enn er viðgjørt í Heilsumálaráðnum. Fíggjarnevndin vil staðiliga mæla 

til, at hetta við ábyrgdar-, heimildar- og arbeiðsbýtinum verður væl og virðiliga viðgjørt, og at ein 

góð loysn finst á hesum viðurskiftum, soleiðis at vit ikki aftur koma í hesa støðu, sum vit nú eru í – 

tað má og skal sjálvsagt ikki henda aftur! 

Sum nevnt í viðmerkingunum omanfyri, metir nevndin ikki, at tær 14,8 mió. kr., sum biðið verður 

um til prosjektering av avleiddum verkætlanum, eiga at verða tiknar við í hesa verklagslógina. 

Hinvegin heldur nevndin, at prosjekteringkostnaður til DAS-skipanina á 1,5 mió. kr. og øktur 

kostnaður á 7,5 mió. kr. fyri samdøgursrútmuljós, ljóðbrúsarar, skinnarar, ávaringarskipan og 

hondvøsk, eigur at vera tikið við. 

Ein samd nevnd setir tí fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

Í § 1, nr. 1 verður  “805,3 mió. kr.” broytt til: “799,5 mió. kr.”. 

 

Viðmerkingar: 

Við hesi broyting verða tær 14,8 mió. kr. til prosjektering av avleiddum verkætlanum strikaðar, 

meðan 1,5 mió. kr. verður løgd afturat til prosjekteringskostnað til DAS-skipan og 7,5 mió. kr. 

afturat til øktan kostnað av samdøgursrútmuljósi, ljóðbrúsarum, skinnarum, ávaringarskipan og 

hondvøskum. Hetta gevur eina samlaða nettominking á 5,8 mió. kr., og heimilaða nýtslan í 

uppskotinum minkar samsvarandi hesum úr 805,3 mió. kr. niður í 799,5 mió. kr. 

 

Við hesi broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið 

 



 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 23. apríl 2020 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  

formaður   næstformaður 

 

 

 

Kristin Michelsen  Bill Justinussen  Kristina Háfoss 

 

 

 

Ruth Vang 


