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Løgtingsmál 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 takkar fyri, at Løgtingsins fíggjarnevnd tann 13. februar 
2020 kom at vitja Landssjúkrahúsið og síggja og hoyra um, hvussu tað gongur framá at 
byggja H-bygningin. 
 
Løgtingsins fíggjarnevnd setti tá nakrar spurningar. Landsverk og Landssjúkrahúsið hava 
viðgjørt spurningarnar og er gjørd ein samanumtøka av tí, sum hevur við hetta málið at gera.  
 
Spurningur: Er nakað uppihaldsrúm á føðistovuni?  
 
Svar: Til sjúklingin (barnakonuna) er einki beinleiðis uppihaldsrúm av tí, at H-bygningurin 
bert hevur einastovur, sum eru innrættaðar at hýsa barnakonum og vitjandi. Umframt hetta er 
eitt felags etiøkið miðskeiðis á hæddini, har sjúklingar saman við vitjandi kunnu eta og 
uppihalda seg. Harumframt eru tvær uppihaldsstovur afturat, ein á eystarusíðuni og ein á 
vestursíðinum í sunnaru helvtini á bygninginum.  
 
Til starvsfólkið er ein felags kaffistova/konferancurúm, sum er 25m². Hon er til starvsfólk á 
hæddini og kann býtast sundur eftir tørvi. Tað verður mett, at broytingar skulu gerast soleiðis, 
at onnur høli skulu gerast til starvsfólk, tí tað eru starvsfólk á hesi deildini, ið ikki hava 
møguleika at fara av deildini, t.d. í kantinuna.  
 
Bygningurin er sum heild sniðgivin soleiðis, at starvsfólk eisini skulu nýta felags 
kantinuøkið. 
 
 
Spurningur: Hvør er í starvi á Landsverk? (á byggiplássinum)  
 
Svar: Samskiparin fyri kunningartøkni o.a. er í starvi á Landsverki. Síðani oktober 2018 eru 
byggileiðarir og Verkætlanarleiðari keyptir frá privatu vinnuni. 
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Spurningur: Hvat kostar parkeringskjallarin?  
 
Svar: 
Sáttmálin um bygningsarbeiðið bleiv skrivaður í desember 2016, og tá bleiv beinanvegin víst 
á møguleikan at fáa nyttu úr økinum, sum var syðri partur av kjallaranum. Hesin parturin lá 
bert útgrivin. Ætlanin bleiv broytt og bleiv spreingiarbeiði framt eins og rábygningur bleiv 
gjørdur. Hesin kann rúma parkeringskjallara og goymslu v.m. Mett varð, at kostnaðurin var 
um 18 mió. kr. og játtaði Løgtingið hesum.  
 
Nú stendur kjallarin opin og tøkur fyri teirri nýtslu, sum avgerð í framtíðini fer at verða tikin 
um.  
 
Spurningur: Hvør tekur avgerðir og hvør hevur heimild at taka avgerðir? Millum 
annað avgerðir um broytingar og kostnað? (Dømi: avgerð um at hava háisolatiónsstovu)  
Hvør er tað sum sigur, at fíggjarprofilurin ikki passar? (meir kostnaður)  
 
Svar: 
Um avgerðir: Koma broytingar fyri, verða tær viðgjørdar í bygginevndini, sum ger tilmæli 
til Heilsumálaráðið.  
 
Smæstu avgerðirnar verða tiknar á plássinum – næsta stigið er innanhýsis hjá Landsverk – 
síðani verður málið lagt fyri bygginevndina – haðani til Heilsumálaráðið – og til seinast 
Løgtingið.  
 
Bygginevndin hevur ikki fíggjarligar heimildir. Forstjórin í sjúkrahúsverkinum hevur ábyrgd 
mótvegis Heilsumálaráðnum. 
 
Um broytingar koma frá Landssjúkrahúsinum verða tær lagdar til bygginevndina – og haðani 
er gongdin sum lýst omanfyri.  
 
Landsverk hevur síðani 2017 gjørt vart við, at fíggjarprofilurin (játtan pr. ár) ikki hevur 
samsvarað við eina framdrift, ið Landsverk metir skal til fyri, at bygningurin kann standa 
liðugur 23. februar 2021. Í 2019 blivu 20 mió. kr. við eykajáttan fluttar frá 2021 fyri at 
tryggja ein samanhangandi rakstur á byggiplássinum í 2019. Eftir hetta standa 73 mió. kr. í 
2021.  
 
Spurningur: Hvussu stórar eru feilbókingarnar í fíggjarstýringsskjalinum? (útgreining)  
 
Svar: 
Tað ber ikki til at siga, hvussu stórir feilirnir hava verið, av tí at tað er rætta so hvørt, sum teir 
eru funnir. Ein feilur sum sæst í tølum eru 4 mió. kr. í bókingum, sum vóru gjørdar í 2009 og 
2010, sum ikki funnust í bókingarlistanum í fíggjarstýringsskjalinum (FSS) Tá komið varð 
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fram á hetta vóru  hesar rokningarnar skrivaðar inn manuelt í FSS. Frá og við 2011 eru allar 
rokningar taldar við sum tær eiga.  
 
Málsettar útreiðslur; Talan er um ymiskar málsettar útreiðslur eru t.d. keyp av 
arbeiðsklæðum, leiga av hølum til verkstovur við brúkarum og ráðgevum og mangt annað, 
sum man ikki ger sáttmálar um, men sum eru vanligt innkeyp. Hesar vórðu ikki skrásettar í 
SEYF ella FSS. Mannagongdin er rættað og verður í dag einki keypt uttan, at tað verður 
skrásett í FSS. 
 
Feilbókingar; skipanin er gjørd soleiðis, at øll sløg av arbeiðum skula bókast á ymiskar 
útgreiningar. Hetta var aftur í tíð ikki gjørt nóg neyvt. Hetta var ein stórur trupulleiki og 
orsøkin til, at verkætlanarleiðslan í desember 2018 avgjørdi at hyggja at øllum rokningum um 
aftur og stemma av við FSS. Undir hesum arbeiði í RVG kom fram, at tað vóru óteljandi 
skeivar bókingar av hesum slag, og hevur tað tískil givið eina heilt skeiva mynd av 
fíggjarviðurskiftunum. Hetta hevur somuleiðis verið rættað frá januar til mánaðarskifti apríl 
mai í 2019. Nústani tá kom til sjóndar ein meira rættvísandi mynd av allari verkætlanini.  
 
Spurningur: Feilirnir í sambandi við fíggjarstýringin, er hetta broytt síðan Glasir?  
 
Svar: 
Somu trupulleikar hava verið við fíggjarstýringini á Glasir, sum við H- bygninginum. Hetta 
er rættað og Landsverk hevur síðani tað eftirhugt alla fíggjarstýringina á LSH verkætlanini. 
Seinastu tíðina hevur Landsverk eisini arbeitt við at gera greiðari mannagongdir, hetta 
arbeiðið er enn í gongd. 
 
Spurningur: Havt manglar við alarm skipanini?  
 
Svar: Alarmskipan vantar á H0 Psykiatrisku dagdeild. Ein slík skipan skal verða har.  
 
Spurningur: Er Landsverk nøkt við tryggingina í samband við bygging?  
 
Svar: 
Higartil hevur eingin orsøk verði at brúka tryggingina, og tí eru ongar kendar avbjóðingar við 
verandi trygging. Tað stutta svarið er tí ja. 
 
Spurningur: Hvussu ber tað til at einki vask skuldi verða inni á stovunum? 
 
Svar:  
Í sambandi við tillagingar varð ætlanin at brúka vaskið inni á baðirúminum í staðin fyri at 
hava tvey vøsk til hvørja seingjastovu. Smittuverjufrøðingur setti sum fortreyt fyri, at tað 
kundi lata seg gera, at tað bleiv funnin ein “handsfree” loysn til hurðina inn í baðirúmið. 
Hetta hevur síðani víst seg ikki at bera á mál, og kemur tískil kravið inn aftur um eitt 
sjálvstøðugt vask inni á seingjastovunum. 
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Spurningur: Hvussu er við nýggjari tøkni, ljós og annað er tað bara til H-bygningin? 
 
Svar:  
Øll nýggj tøkni í lógaruppskotinum er til H-bygningin uttan til samskiftistøkni. Í 
viðmerkingunum til lógaruppskotið er greitt soleiðis frá (brot): Menning er farin fram í 
samskiftistøkni, ið verður brúkt til sjúkrahús, og eru fleiri fyrimunir við at skifta til eina nýggja 
kalliskipan, sum eisini verður ein stórur partur av tilbúgvingini, eins og starvsfólk kunnu fáa 
alarmar á telefonina. Kostnaðurin av at skifta skipan er stórur, men tíðin at skifta er nú, soleiðis at 
nýggju innleggingarnar í H-bygninginum eru til nýggjari tøkni.  
 
 
Er tað veruleikakent at náa at brúka 160 mió. kr. í einum ári? 
 
Svar: 
Ja, tað verður mett at verða verðuleikakent, tí stóru partur av hesum er til at keypa tøkni, tól 
og útgerð, og ávirkar hetta ikki beinleiðis handverkaraútreiðslur.          
 
 
Spurningur: Hvussu nógvur er kostnaðurin fyri tær avleiddu verkætlanirnar? 
(Kostnaðurin fyri alt tað sum kemur eftir, at tað er liðugt prosjektera)  
 
Svar: 
Tað er ikki møguligt at siga nakað um hetta í núverandi støðu. Neyðugt er fyrst at hava játtan 
tøka til projektering, og eftir tað fæst innlit í umfangið, eins og tað eftir hetta kann prísmetast. 
 
 
Spurningur: Eru aðrar loysnir umhugsaðar í samband við samanbindingina? Er nøkur 
meting av samlaða kostnaðinum fyri samanbinding?  
 
Aðrar loysnir eru ikki viðgjørdar til samanbinding, og eingin meting er tøk enn um kostnaðin 
av hesum.  
 
Spurningur: Hvør tók avgerð um at smalka bygningin 
 
Svar:  
Tað var neyðugt at tillaga ætlanina í 2014 fyri, at hon skuldi rúmast innan fíggjarkarmarnar 
tá.  
 
 
 
Spurningur: Hvussu er við kostnaðinum, fyri hvønn fermetur, samanborið við í 
Danmark?  
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Svar: 
Tað ber illa til at gera samanberingar millum ymsar sjúkrahúsbyggingar. Tað er trupult at fáa 
eina rætta mynd av, hvat hvør sær hevur við í uppgerðum av kostnaðinum. Ein fermeturprísur 
í einum sjúkrahúsið kann svinga heilt frá 10.000-80.000 kr./m². Tað er trupult at samanbera 
samlaðan byggikostnaðin, tí innihaldið í sjúkrahúsbygninginum hevur so nógv at siga. Aftrat 
hesum koma viðurskifti sum, staðseting geografiskt og staðseting í lendið, undirlag, 
sjálvstandandi, ella uppíbygging/samanbygging, servisfunktiónir, atkoma....o.s.fr. 
 
Um samanborið verður við framroknaðan kostnað av G-bygninginum og væntaðan kostnað 
av H-bygninginum verður H-bygningurin mettur at hava ein lægri kostnað fyri hvønn 
fermetur.  
 
 
Spurningur: Nær ber til at avmarka verkætlanina, soleiðis at tað ikki longur eitur H-
bygningurin?  
 
Aftaná hesa verklagslógina fara nýggjar minni umfatandi verklagslógir at verða gjørdar.  
 
Spurningur: Hvat verður roknað sum viðlíkahald?  
 
Svar: 
Upphæddin ætlað til viðlíkahald verður nýtt til stórar og átrokandi viðlíkahaldsuppgávur á 
verandi parti av Landssjúkrahúsinum. Talan er um at viðlíkahalda bygningar innan- og 
uttandura, vegir og annan útbúnað á matrikkulinum.  
 
Samlaða grundarealið er 150.000 fermetrar, býtt á fleiri mattrikklar omanfyri- og niðanfyri 
J.C.Svabosgøtu. Verandi partur av Landssjúkrahúsinum fevnir í dag um 24 bygningar, sum 
samlað hava eitt fermetratal sum er áleið 50.000 m2. Við nýggja H-bygninginum økist hetta 
tal til 66.000 m2. Hetta eru eldri bygningar, ið eru bygdir frá 1924 til 2004. Tøknin í 
bygningunum er somuleiðis gomul og slitin, so viðlíkahaldstørvurin á Landssjúkrahúsinum er 
stórur. 
 
Játtanin verður brúkt til størri og átrokandi viðlíkahaldsuppgávur, so sum til at útskifta 
elevatorar, til ventilatiónsskipan, kloakk, vindeygu, tak og hitaskipanir. Av øðrum uppgávum 
kunnu nevnast, at dagføra neyðstreymsverkskipanina o.a. á Landssjúkrahúsinum. Tað hevur 
alstóran týdning, at játtan er tøk til viðlíkahald, eisini eftir 2021. 
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Um fíggjarnevnd Løgtingsins hevur aðrar spurningar ella tað er nakað nevndin vil hava meiri 
lýst, ber til at venda sær til Heilsumálaráðið. 
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