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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) 

 

Løgtingsins fíggjarnevnd hevur tann 28. februar 2020 sett landsstýrismanninum í heilsumálum 

spurningar. 

 

Landsverk og Landssjúkrahúsið hava viðgjørt spurningarnar saman við Heilsumálaráðnum.  

 

Av tí at nakað av tilfarinum kann tykjast tekniskt er orðalisti á aftastu síðu.  

 

Spurningarnir verða endurgivnir og svaraðir her niðanfyri. 

 

 

Bygginevndin 

 

Spurningur: 

1) Hvør hevur valt bygginevndina? 

 

Svar: 

Bygginevndin varð upprunaliga sett av landsstýrismanninum í 1998, tá ið farið varð undir at 

fyrireika at byggja G-bygningin. Gjøgnum tíðirnar eru einstakir limir í bygginevndini skiftir 

út, og er tað landsstýrismaðurin, ið útpeikar limirnar. 

 

Síðani 2012 hevur henda bygginevndin arbeitt við H-bygninginum.  

 

Tá ið tær seinastu broytingar hava verið í nevndini er tilmæli komið frá sjúkrahússtjóranum um 

hetta.  
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Spurningur: 

2) Hvussu er hon mannað? 

 

Svar: 

Bygginevndin er í dag mannað við hesum limum: 

 

Sjúkrahússtjóranum sum formanni 

Varastjóranum við sjúkrarøktarfrøðiligari bakgrund 

Depilsleiðara á Psykiatriska deplinum 

Medisinskum yvirlækna 

Fulltrúa í Heilsumálaráðnum 

Deildarleiðara á medisinska deplinum 

Leiðara fyri tænastudepilin 

 

 

Spurningur: 

3) Hvussu hevur hon verið mannað áður? 

 

Svar: 

Í upprunaliga kommisoriinum fyri bygginevndina frá 1998 varð nevndin mannað soleiðis: 

 

Sjúkrahússtjóri, formaður 

Sjúkrasystrastjóri 

Læknastjóri 

Sjúkrahúsleiðari, Landssjúkrahúsið 

Maskinmeistari, Landssjúkrahúsið 

Fulltrúi, Almanna- og heilsumálastýrið 

 

Tað hava verið nakrar broytingar og útskiftingar í nevndini, síðani hon upprunaliga varð sett.    

 

 

Spurningur: 

4) Hvørjar heimildir hevur bygginevndin? 

 

Svar: 

Í kommisoriið er ásett at: 

 

Bygginevndin skal virka fyri, at løguvirksemið á Landssjúkrahúsinum verður framt á besta og 

skynsamasta hátt til gagns fyri sjúkrahúsið.  

 

Bygginevndin hevur skyldu at kunna aðalráðið um meira týðandi mál, ið koma fyri í  

bygginevndini.  

 

Bygginevndin hevur skyldu at tryggja, at neyðug hoyring av fak- og starvsfólkabólkum fer fram. 
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Bygginevndin skal gera tilmæli til aðalráðið um góðkenning av skitsu- og detailprosjektum, og 

skal samskifta við Landsverk um útbjóðingarhátt og accept av tilboðum umframt onnur mál av 

samsvarandi týdningi. 

 

Høvuðsuppgávan hjá bygginevndini er sostatt at tryggja, at bygningurin og innihaldið í 

bygninginum, samsvarar við tað virksemi, sum skal vera í bygninginum. Tað vil siga, at 

bygningurin verður funktionellur, tá hann verður tikin í nýtslu, í mun til arbeiðsgongdir og 

rakstur.  

 

Tað drúgvasta arbeiðið hjá bygginevndini er, áðrenn arbeiðið verður boðið út. Eftir at arbeiðið 

er farið í gongd snýr leikluturin seg meiri um avmarkaðar broytingar og í nøkrum førum um 

broytingar, ið krevja politiska undirtøku, sum nú í sambandi við t.d. nýggjari tøkni.  

 

 

 

Spurningur: 

5) Hvussu nógvar fundir hevur hon havt síðan 2012? 

 

Svar: 

Í tíðarskeiðinum síðani 2012 hevur bygginevndin havt 158 fundir býttir soleiðis: 

 
Ár  Fundir  

2012 31 
2013 17 
2014 19 
2015 17 
2016 12 
2017 23 
2018 11 
2019 25 
2020 3 

Tilsamans 158 

 

 

Spurningur: 

6) Eru fundarfrásagnir skrivaðar frá øllum fundum? 

 

Svar: 

Heilsumálaráðið hevur fastan skrivara í nevndini, og verða fundarfrásagnir skrivaðar frá øllum 

fundum. Hesar verða góðkendar á eftirkomandi fundum.  
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Spurningur: 

7) Verður mett, at ein bygginevnd frameftir átti at verið skipað øðrvísi, eitt nú við einum 

stýrisbólki fyri seg og fakligari bygginevnd fyri seg? 

 

Svar: 

Tað verður í løtuni ikki arbeitt við at broyta bygnaðin soleiðis, at tað verður ein stýrisbólkur og 

ein faklig bygginevnd fyri seg.  

 

Heilsumálaráðið hevur regluligar fundir við Landsverk, umboð fyri bygginevndina og 

Landssjúkrahúsið.  

 

Á regluligu fundunum í bygginevndini luttaka Landsverk við ráðgeva javnan. Eins og 

byggifundir eru millum sjúkrahússtjóran og Landsverk.  

 

Aðalstjórin í Heilsumálaráðnum hevur latið sjúkrahússtjóranum ræðisrætt til høvuðskontuna 

11.20.3.08. Landssjúkrahúsið. Sjúkrahússtjórin hevur givið stjóranum á Landsverk 

dispositiónsrætt.  

 

Seinasta samstarvsavtalan um ábyrgdar-, heimildar- og arbeiðsbýtið millum Landssjúkrahúsið 

og Landsverk er frá 4. mai 2015.  

 

Landssjúkrahúsið og Landsverk hava nú víst á aðrar møguleikar at skipa virksemi. Hetta er 

ikki viðgjørt.  

 

Prosjektering, eftirlit og byggileiðsla 

 

Spurningur: 

8) Hvør hevur stýrt prosjekteringini og samskipað arbeiðið millum teir prosjekterandi og 

brúkaran (Landssjúkrahúsið)? 

 

Svar: 

 

Landsverk: 

Ár fram til 
2014 2014 2015 

summar 
2016 

september 
2016  2017 2018 2019 2020 

Prosjekterings-
leiðsla 

Árni 
Winther 

Arkitektar 

FPII 
Jóhan 

Syderbø 

Ráð, Oyvindur og 
Einar Brimnes 

FPII, Kristian Niclassen 

Verkætlanar-
leiðsla 

LV, Jan á Argjaboða 
Sp/f Byggifrøði v/ 

Boga D. Jacobsen 

Stig Byrggiskrá og Prosjektering Bygging 
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Spurningur: 

9) Hava regluligir prosjekteringsfundir verið og eru fundarfrásagnir skrivaðar? 

 

Svar: 

Landsverk hevur sagt frá, at í projekteringstillgongdini hava prosjekteringsfundir verið. Tað 

eru 69 fundarfrásagnir skrivaðar. 

 

 

Spurningur: 

10) Hevur bygginevndin/brúkarin luttikið á hesum fundum? 

 

Svar: 

Nei, bygginevndin/brúkarin hava ikki luttikið á hesum fundum.  

 

 

Spurningur: 

11) Hvussu hevur verið við prosjektgransking/góðskutrygging?  

 

Svar: 

Umboð fyri bygginevndina hava verið hjásitarar á onkrum av hesum fundum. 

 

Ráðgevarar granska altíð egin prosjekt. Tó hevur hettar ikki verið væl skjalfest mótvegis 

byggiharrunum/Landsverki, og aloftast má rykkjast fyri at fáa hetta útflýggjað. 

 

Í millum fasurnar hevur Landsverk saman við ymsum uttanhýsis pørtum granskað prosjektið.  

 

Harumframt er alt prosjektið hjá FPII granskað uttanhýsis, áðrenn útboðið fór fram í 2016. 

Skjalfesting av hesum liggur hjá Landsverk. 

 

 

Spurningur: 

12) Hvussu stórar eru prosjekteringsútreiðslurnar av H-bygninginum higartil? 

 

Svar: 

 

Projekteringsútreiðslur mió. kr.  

Programmering v. brúkarum v.m. 3,7 

Byggiprogram v.m. 

Árni Winther Arkitektar. 

5,0 

FPII 

Prosjektering 

32,5 

Ráð 

Byggiharraráðgev. 

1,0 

LogiSystems 1,2 

RosanBosch 4,0 

BKD rådgivning 0,9 

Tilsamans í mió kr.  48,3 
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Spurningur: 

13) Hvussu stórar eru eftirlitsútreiðslurnar higartil? 

 

Svar: 

Útreiðslurnar til fakeftirlit frá 2015 til nú hava verið 4,4 mió. kr. svarandi til umleið 1 mió. kr. 

um árið. 

 

 

Spurningur: 

14) Hvussu høgar eru byggileiðsluútreiðslurnar higartil? 

 

Svar: 

Byggileiðaraútreiðslurnar frá 2016 og til nú eru 6,8 mió. kr. svarandi til umleið 1,7 mió. kr. um 

árið fyri 4 starvsfólk. 

 

 

 

Spurningur: 

15) Hvør hevur havt eftirlitið við verkætlanini? 

 

Svar: 

Landsverk hevur til eina og hvørja tíð skyldu at hava eftirlit við fíggjarviðurskiftum, virkisføri 

og góðsku og tryggja, at verkætlanin livir upp til kravásetingar hjá sjúkrahússtjóranum, 

bygginevnd og politiska myndugleikanum. 

 

Grannskoðari hevur grannskoðað og góðkent roknskapirnar hvørt ár.  

 

Sjúkrahússtjórin hevur ábyrgd mótvegis aðalráðnum og skal tryggja, at gongd er í byggjarínum, 

at játtanir verða hildnar og annars tílíkt.  

 

Fyrst í nullunum varð politisk avgerð tikin um, at Landsverk skuldi verða ráðgevi hjá 

aðalráðnum í sambandi við byggjaríir, og var tað soleiðis, at verkfrøðingurin, sum tá var í 

Almanna- og heilsumálastýrinum, varð fluttur úr ráðnum til Landsverk at arbeiða, og játtan 

fylgdi við. 

 

Tá bygging er byrjað verður havt eftirlit við, at byggingin livir upp til tað, ið ásett er í 

arbeiðstøkuútboðnum. Hesi eftirlit verða framd av privatum ráðgevum. 

 

Útgrevstur:   Fyrsta arbeiðið var útgrevsturin, har LBF hevur eftirlitið.  

Jørð og kloakk, SA01:  Partur av SA01 er jørð og kloakk, har LBF hevur eftirlitið.  

Konstruktiónir:   Partur av SA01 er konstruktiónir, har LBF hevur eftirlitið. 

Inniloking:  SA02, SNA hevur eftirlitið.  

Innrætting v.m.,:  SA03, SNA hevur eftirlitið.  

HVS v.m.,:   SA04, SMJ hevur eftirlitið.  

EL v.m.:   SA05, SMJ hevur eftirlitið.   
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Spurningur: 

16) Hvussu nógvir eksternir ráðgevarar eru knýttir at verkætlanini vegna Landsverk? 

 

Svar: 

Árni Winther Arkitektar, í samband við byggiskránna. 

FPII, projektering.   

RÁÐ byggiharra ráðgeving hevði prosjekteringsleiðsluna frá 2014-2016. 

Logisystems, elevatorar, ruskskakt, seingjavask, skolirúm v.m.  

RosanBosch, Innbúgv.  

BKD rådgivning, stórkøkur og smáir køkar. 

Verkætlanar- og byggileiðslan verður gjørd av uttanhýsis ráðgevum, 3 persónar. 

 

 

Spurningur: 

17) Hvussu nógv starvsfólk hjá Landsverki eru knýtt at verkætlanini? 

 

Svar: 

Landsverk hevur 12 starvsfólk á verkætlanini, harav 3 eru uttanhýsis ráðgevarar. Talan er um: 

• Stjóra 

• Deildarleiðara 

• Fíggjarfólk 

• Løgfrøðing 

• Verkfrøðing 

• Byggifrøðing 

 

 

Spurningur: 

18) Hvørji incitament eru innbygd í sáttmálarnar við eksternar ráðgevar, sum skulu tryggja, 

at kostnaðarætlan og tíðarætlan heldur? 

 

Svar: 

Eingi incitament eru innbygd í verandi sáttmála við ráðgevarnar. 

 

Frá byrjan av verkætlanini, hevur man ikki, í nóg stóran mun framt eina verkætlanaravkláring, 

ið greitt lýsti, hvat var við í verkætlanini ella ikki. Hetta ger tað sera torført at lýsa greitt, hvat 

er fevnt av sáttmálanum ella hvat hevur ligið uttan fyri sáttmálan. Av teirri orsøk er sera trupult 

at leggja eitt incitament í ein sáttmála. 

 

Landsverk metir, at einhvør verkætlan eigur at verða so mikið væl fyrireikað frameftir, at tað 

altíð kann lata seg gera at leggja strangari treytir og incitamentir í sáttmálarnar við ráðgevarar 

og arbeiðstakarar.  
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Spurningur: 

19) Biðið verður um eina lýsing av, hvussu prosjektið er broytt frá upprunasáttmálanum 

til í dag. 

 

Svar: 

2015 Sáttmálin upp á lendisarbeiðið og byggibúningina 

2016 Sáttmáli skrivaður upp á jørð, kloakk, konstruktiónir og inniloking 

2017 Sáttmálar skrivaðir upp á innrætting, HVS og EL 

2017 Avtaluseðil gjørdur upp parkeringskjallaran 

 

Verklagslóg 47 / 2016 kom í gildi á vári 2017. 

 

Síðani hesar dagfestingar, eru bert tillagingar gjørdar í prosjektinum, og kunna nevnast: 

-innkoyringarvegurin er lutvíst tikin burturúr, minniveiting, -1,4 mió. kr. 

-útveggur í H0 fluttur út, svalagongd varð gjørd til innirúm, meirveiting, +0,6 mió. kr. 

-lendið vestanfyri og sunnarfyri bygningin er tillagað, minniveiting, -0,7 mió. kr. 

-tá parkeringskjallarin kom inn, mátti reinsiverkið takast burtur, meirveiting, 1,2 mió. kr. 

-broytingin bar í sær umleggingar av kloakkini, meirveiting, 1,3 mió. kr. 

-minninøgdir eru í jørðarbeiðinum, minniveiting, -0,7 mió. kr. 

 

Tilsaman er talan um 0,3 mió. kr. í meirkostnaði.  

 

Dagligt samskifti hevur verið – og er framhaldandi – ímillum luttakandi partarnar í 

byggimálinum. Hetta er vanligt í einhvørjum máli av slíkum slagi, at ivamál og spurningar 

verða greidd. 

 

 

Spurningur: 

20) Hvørjar fíggjarligar avleiðingar eru av hesum broytingum? 

 

Svar: 

Landsverk hevur upplýst, at fíggjarligu avleiðingarnar av tillagingunum í punkti 19 eru 0,3 

mió. kr. í meirkostnaði.  

 

 

Spurningur: 

21) Hvør hevur tikið avgerð um hesar broytingar? 

 

Svar: 

Landsverk hevur í størstan mun tikið avgerð um hesar tillagingar. Tó er tað gjørt í samráð við 

Landssjúkrahúsið. 

 

Talan er m.a. um dagførd myndugleikakrøv í sambandi við kloakkina, og har hevur Landsverk 

tikið avgerðina eftir krøvunum frá Umhvørvisstovuni. Serkønur ráðgevi hevur viðgjørt málið, 

umframt FPII, og broytingin er gjørd í samráði við teknisku deildina í Landssjúkrahúsinum. 
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Spurningur: 

22) Kann landsstýrismaðurin vátta, at upphæddin í verandi verklagslóg verður endaligi 

kostnaðurin fyri H-bygningin? 

 

Svar: 

Metingarnar, sum liggja til grund fyri verklagslógini, eru gjørdar út frá teirri vitan, sum 

Landsverk hevði í september 2019, og eru hesar kostnaðarmettar í mun til at fáa verkætlanina 

á mál, sum hon fyrilá, tá ið sáttmálarnir vórðu undirskrivaðir um ársskifti 2016/17. 

Eftirfylgjandi eru tó óvæntaðar upphæddir lagdar afturat verkætlanini, ið kunnu bera í sær 

øktan fíggjartørv, um hetta gerst aktuelt. Millum annað eru krøv komin frá arbeiðstakarum, 

umframt ein øktur tryggingarkostnaður, og eisini er ivi um háisolatiónsstovurnar lúka tey 

seinastu herdu isolatiónskrøvini.   

 

Í mun til krøvini frá arbeiðstakarum er lagt upp fyri nakað av hesum í umbønini á 101,2 mió. 

kr., men ilt er at meta um, í hvønn mun arbeiðstakarin fær viðhald í sínum krøvum ella ikki. 

Økti tryggingarkostnaðurin er ein beinleiðis avleiðing av øktari játtan og longdari byggitíð, og 

trupult er at gera nakað við hendan kostnaðin, uttan so, at landið avger at sjálvtryggja 

byggingina.  

 

Arbeitt verður við at lýsa vavið av at dagføra háisolatiónsstovurnar, men hetta arbeiðið er ikki 

komið nóg langt til, at avleiðingarnar longu eru kendar. Millum annað gera hesar óvissur, at 

tað er trupult at veita vissu fyri, at peningurin fer at røkka á mál.  

 

Í mun til krøv til háisolatiónsstovurnar, so er NIR-vejledning ‘Om behandling af patienter med 

smitsomme sygdomme, herunder isolation’ 4. Udgave 2011 ikki longur galdandi.  

Háisolatiónsstovur, sum í dag verða bygdar ella umbygdar, skulu sum meginregla prosjekterast 

eftir NIR-vejledning ‘Om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i 

sunhedssektoren’ 5.1 udgave 2019, og harafturat eftir eini ávegis CEN-standardi ‘CEN/TC 

156/WG 18, 2019-12-19’. 

 

 

Meirkostnaður á verandi verkætlan við H-bygninginum: 101,2 mió. kr. 

 

Spurningur: 

23) Biðið verður um eina nærri frágreiðing um meirkostnaðin og grundgeving fyri honum. 

 

Svar: 

Sí viðhefta fylgiskjal 1 frágreiðing um meirkostnað á 102 mió. kr. til H-bygningin.  

 

Landsverk hevur í fleiri førum gjørt vart við, at ávísar avbjóðingar kunnu standast av at 

leysgeva útgreinað tøl, ið geva innlit í, hvar fíggjarligur tørvur er staðfestur. Hetta kann skaða 

samráðingarmøguleikan ímillum Landsverk og sáttmálapartanir í verkætlanini. Landsverk er 

til reiðar at halda eina framløgu fyri politisku skipanini, har innlit verður givið í smálutinir, ið 

liggja til grund fyri umbønini um meirjáttan. 

 

Landsverk vísir í fylgiskjal 1 til eina frágreiðing, sum í prosentum vísir, hvussu nógv er lagt 

afturat á ymsu postarnir og í stuttum, hvat orsøkin er. Hetta skjalið er eitt yvirskipað skjal, ið 

kann greinast í smálutir í eini framløgu. 
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Spurningur: 

 

24) Biðið verður um yvirlit yvir umbidnu játtanina býtt á meirkostnað av (i) 

upprunaverkætlan (ii) nýggj ynski (t.d. tøkni o.a.), (iii) prosjektering og líknandi av 

tilknýttum verkætlanum. 

 

Svar: 

(i) upprunaverkætlan  

Til at lýsa meirjáttanina til upprunaverkætlanina verður víst til fylgiskjal 1 frágreiðing um 

meirkostnað á 102 mió. kr.,- til H-bygningin. 

 

(ii) nýggj ynski (t.d. tøkni o.a.),  

Her er talan um beinleiðis krøv, ið eru sett fram av bygginevnd:  

Dagsljósstýring í øllum H-bygninginum. 9,2 mió. kr. (Um hetta einans skal við á psykiatriska 

deild, verður kostnaðurin 2,7 mió. kr.) 

Ljóðbrúsir á seingjastovum á psykiatrisku deild. 0,7 mió. kr. 

DAS kalliskipan til alt Landssjúkrahúsið. 12 mió. kr. 

“Travers” skinnarar í 60 somatisku seingjastovurnar 1,6 mió. kr. Tá eru føðistovurnar ikki við. 

Alarmskipan á H0. 0,7 mió. kr. 

Broytingar í somatiskum seingjastovum. 2,6 mió. kr. 

 

 (iii) prosjektering og líknandi av tilknýttum verkætlanum. 

Viðvíkjandi prosjektering og lýknandi av tilknýttum verkætlanum er lýsing og kostnaður lýst í 

fylgiskjal 2, Kostnaðarmeting Ráðgeving og leiðsla. 

 

 

Spurningur: 

25) Hvussu stórur er prísvøksturin í samlaða prosjektinum frá byrjanini til nú? (í lm. nr. 

47/2016 var prísvøksturin 91,6 mió. kr., ið vórðu játtaðar) 

 

Svar: 

Í tekstinum til lm 47/2016 stendur, at man í 2013 metti vøksturin at svara til 63 mió. kr., men 

hetta varð ikki við í lógini frá 2013. Í lógini 47/2016 vórðu settar 91,6 mió. kr. til prísvøkstur, 

og hetta er framvegis partur av kostnaðinum. Sáttmálarnir eru fyri tað mesta galdandi til árslok 

2020, og prístalið er samsvarandi bygt inn í sáttmálarnar. Nú verður roknað við, at arbeiðini 

koma at ganga inn í 2021, helst til árslok 2021. Tí verður lagt upp fyri, at størri prísvøkstur 

verður. Landsverk mælir til, at 8-9 mió. kr. verða settar av til hetta endamálið. Samanumtikið 

kemur talið til prísvøkstur upp á 100 mió. kr. Prísvøksturin er íroknaður í teimum 102 mió. kr. 

í meirkostnaði.  
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Meirjáttan til røntgen, vaskarí og viðlíkahald 5,6 mió. 

 

Spurningur: 

26) Hvørjum bygningi/bygningum er hetta í? 

 

Svar: 

Røntgen liggur í B-bygninginum, vaskaríið liggur omanfyri J.C. Svabosgøtu millum 

stjórnardeildina og matstovna. Viðlíkahaldið fevnir um allar verandi bygningar hjá 

Landssjúkrahúsinum. Tá Landsverk gjøgnumgekk og granskaði allar fakturar, sum eru 

avroknaðir av H-bygninginum, varð funnið fram til fakturar fyri 3,7 mió. kr., sum vóru bókaðir 

av H-bygninginum, men har sum arbeiðið var gjørt í samband við røntgen. Hetta var tí rættað 

og bókað yvirum aftur. Men peningurin skal tá eisini fylgja við. Somuleiðis varð funnin 

peningur bókaður skeivt í sambandi við vaskaríið, har talan var um 0,6 mió. kr. Síðani stendur, 

at viðlíkahaldið skal hava 48,4 mió. kr., men í játtanini eru bert 47,2 játtaðar, og tískil mangla 

1,2 mió. kr. Tær 48,4 mió. kr. eru 4 mió. kr. árliga fyri árini 2019-2022, umframt 32,4 mió. kr., 

sum vóru brúktar í árunum frá 2010 til 2018. 

 

 

Útreiðslur til nýggja tøkni og útgerð 26,8 mió. 

 

Spurningur: 

27) Kostnaðarmeting fyri nýggja kalliskipan er mett til 12 mió., ikki íroknað prosjektering 

og prosjektbroyting. Hvussu stórur verður kostnaðurin mettur fyri hesa prosjektering 

og prosjektbroyting? 

 

Svar: 

Av tí at DAS skipanin ikki er roynd í Føroyum enn, er óvist, hvat kostnaður er av prosjektering 

og prosjektbroytingum. Tað er eisini orsøkin til, at hetta ikki er tikið við í teimum 12 mió. kr.  

 

Um komast skal við einum boði upp á projekteringkostnað, kann hann metast til umleið 1,5 

mió. kr. Henda upphædd er ikki íroknað í lógaruppskotinum.  

 

Spurningur: 

28) Samdøgursrútmuljós, ljóðbrúsarar, skinnarar, ávaringarskipan og hondvøsk hava tils. 

ein mettan kostnað upp á 26,8-12,0 mió. kr. = 14,8 mió. kr. Er prosjektering og 

prosjektbroyting íroknað hesa upphædd? Um ikki, hvussu stórur verður tann 

kostnaðurin mettur at verða?  

 

Svar: 

Metingin fyri samdøgursrútmuljós, ljóðbrúsarar, skinnarar, ávaringarskipan og hondvøsk 

vórðu gjørd fyri stívum ári síðani, og varð tá kostnaðarmett við prosjektering og 

projektbroytingum.  

 

Landsverk hevur fleiri ferðir gjørt vart við, at av tí, at so long tíð er gingin, er fortreytin fyri 

metingini nógv broytt, og má roknast við einari øking av hesum kostnaði. Seinasta metingin av 

økta kostnaðinum varð gjørd 21. januar 2019 og var hon tá 4 mió. kr. Henda upphædd verður 

dagførd og er ikki íroknað kostnaðarøkingini.  
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Prosjektering av B-bygninginum, 4,3 mió. kr. 

29) Grípur henda prosjektering inn í H-bygningin, ella er prosjekteringin bert í B-

bygninginum? 

 

Svar: 

Tað stutta svarið er nei. Prosjekteringin av B-bygninginum vil so ella so koma lutvíst inn yvir 

H-bygningin, av tí at nakrar av funktiónunum, ið liggja hinumegin veggin í B-bygninginum, 

mugu niðurleggjast, tá hol verður sett á, og tí má pláss finnast aðrastaðni at hýsa hesum 

funktiónum.  

 

Til dømis á H0, (H-bygningurin, hædd 0) verður komið inn í B0, (B-bygningurin, hædd 0) ið 

hýsir umklæðingarrúmum og seingjavasking. Hetta fer mest sannlíkt at bera í sær, at økið til 

nýggju umklæðingina, ið er avsett niðri í parkeringskjallarinum, má prosjekterast og játtan fáast 

til hetta arbeiði, áðrenn gamla umklæðingin verður niðurløgd. 

 

 

 

Prosjektering, avleiddar verkætlanir, 14,8 mió. kr. 

 

Spurningur: 

30) Nærri útgreining av upphæddini ynskist. 

 

Svar: 

Sí fylgiskjal 2 Kostnaðarmeting Ráðgeving og leiðsla dagfest 24. september 2019, ið 

sundurgreinar upphæddina á 14,8 mió. kr. 

 

 

 

Spurningur: 

31) Átti prosjektering av avleiddum verkætlanum ikki at verið í aðrari verklagslóg? 

 

Svar: 

Prosjektering er tikin við í hesa verklagslóg fyri tær verkætlanir, ið skulu fremjast fyri, at H-

bygningurin skal takast í nýtslu. Tað er grundarlagið fyri, at tær eru við. Í 

prosjekteringsútreiðslum er til dømis prosjektering av kjallaranum í H-bygninginum.  

 

Tá ið prosjektering er gjørd, er kostnaðurin kendur, og verða eftir ætlan gjørdar nýggjar 

verklagslógir til hesi endamálini.  

 

Hildið verður, at prosjekteringin eigur at verða við í hesi lógini, men at hon t.d. kann verða sett 

á aðrar undirkontu, eins og komandi verklagslógir. Soleiðis ber til at skera H-bygningin og 

annað undanfarið frá, soleiðis at tað fær ein enda.  
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Landsverk hevur tó sagt frá at tey meta, at tað hevði verið ein skilagóð avgerð at lagt 

projekteringsútreiðslurnar til avleiddar verkætlanir í aðra verklagslóg. Landsverk metir, at tað 

er av størsta týdningi at fáa skorið verkætlanina H-bygningurin og alt tað undanfarna, ið er 

gjørt, soleiðis til, at verkætlanin fær ein enda. Verða útreiðslurnar til avleiddar verkætlanir 

lagdar í verandi verklagslóg, er ilt at síggja, nær verklagslógin og verkætlanin nakrantíð skal 

enda. 

 

Landsverk er vitandi um, at kunngerð um verklagslógir áseta, at verklagslógin skal innihalda 

alt, ið krevst fyri, at verkætlanin verður framd til fulnar. 

 

 

Øktar útreiðslur til byggipláss, til- og avrigging og íbindingargjøld 

 

Spurningur: 

32) Við longdari byggitíð, so er skiljandi við øktum útreiðslum til byggipláss. Frágreiðing 

ynskist um, hví avrigging og íbindingargjøld hava meirkostnað við sær. 

 

Svar: 

Landsverk hevur upplýst, at játtan varð avsett, men er hon brúkt til at dekka aðrar útreiðslur í 

verkætlanini. 

 

 

 

Kostnaður fyri handan av nýtsluloyvi og 1 ára gjøgnumgongd 

 

Spurningur: 

33) Er hetta ikki slíkt, sum hoyrir til eitthvørt prosjekt, og sum tí eigur at vera við frá 

byrjan? 

 

Svar: 

Landsverk hevur upplýst, at játtan varð avsett í 2015, men er hon brúkt til at dekka aðrar 

útreiðslur í verkætlanini. 

 

 

Nakað stendur um hetta í avtaluni millum LS/LV 

 

Spurningur: 

34) Hví er 5 ára gjøgnumgongd ikki tikin við? 

 

Svar: 

Vanligt er, at 5 árs sýnið er partur av rakstrinum hjá bygninginum. Skal verkætlanin bera 

kostnaðin av 5 árs sýninum, krevst at verklagslógin verður longd við 4 árum.  
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Parkeringskjallarin 

35) Hvørja nýtslu – umframt til parkering - verður mett, at parkeringskjallarin er væl 

egnaður til? 

 

Svar: 

Eitt uppskot varð gjørt í 2017, har kjallarin skuldi brúkast til parkering, umklæðing til 

starvsfólk og goymslu.  

 

Harumframt skal kjallarin rúma seingjavaski og teknikki. 

 

 

Spurningur: 

36) Nær verður brúk fyri parkeringskjallaranum? 

 

Svar: 

Brúk verður fyri parkeringskjallararnum, tá ið H-bygningurin skal takast í nýtslu. 

 

 

 

Óvæntaðar forðingar fyri tíðarætlan og fullum gagni 

 

Spurningur: 

37) Hvørjir eksternir faktorar, sum ikki eru umfataðir av hesi verklagslóg, kunnu forða fyri, 

at H-bygningurin kann takast í nýtslu til ætlaða tíð og við fullum gagni? 

 

Svar: 

Neyðugt er við nýtsluloyvi frá Tórshavnar kommunu. Umhvørvisgóðkenning frá 

Umhvørvisstovuni. Góðkenning frá Arbeiðseftirlitinum. Góðkenningar (køkar) frá 

Heilsufrøðiligu Starvsstovuni. 

 

Bygningarnir skulu síggjast sum ein samanhangandi eind, tí hetta er líka nógv ein útbygging 

av verandi bygningum, sum hetta er ein nýbygningur. Um hugt verður at bygningunum sum 

heild, fær tað avleiðingar fyri fleiri av skipanunum, hvat ein velur av tøkni í H-bygningin, tí 

nýggj og gomul tøkni mugu í flestu førum tosa saman, og tað er ikki altíð, at hetta letur seg 

gera. Verkætlanin koyrir nú á 12 ári, og tøknin broytist samsvarandi. Hetta er millum annað 

tað, ið játtanin til Dect/ Das antennuskipan skal brúkast til.  

Logistikkurin ímillum báðar bygningarnar skal eisini tryggjast, tí fleiri av funktiónunum, ið 

liggja í H-bygninginum, skulu forsýna hinar bygningarnar og øvugt. Hetta er millum annað 

galdandi fyri stórkøkin, ið skal forsýna allar hinar bygningarnar, umframt høli til umklæðing 

og seingja/madrassuvask.  

 

Fyri at fáa nýtsluloyvi til H-bygningin, má gongd setast á verkætlanina at taka niður bygning 

C og E, tí hetta er ein treyt fyri at fáa nýtsluloyvi frá kommununi. Orsøkin er, at alt ov fá 

parkeringspláss eru til verandi bygningarnar, og hetta hevur Tórshavnar Kommuna fyrr gjørt 

vart við, tá G-bygningurin varð bygdur, tó uttan at nakað varð gjørt við hetta. 

 

Um C og E skulu takast niður, má øki finnast aðrastaðni at hýsa hesum funktiónum, t.v.s. at 

tað fær avleiðingar fyri hinar bygningarnir, at inntriv verða gjørd í virksemið á sjúkrahúsinum. 
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Tá parkeringskjallarin skuldi undir bygningin, valdi politiski myndugleikin í fyrstu atløgu ikki 

at játta pening til at innrætta kjallaran, sum millum annað fevnir um øki til parkering, goymslu 

og umklæðing. Um tað vísir seg neyðugt at niðurleggja umklæðingsrúmið í B-bygninginum, 

er neyðugt fyrst at prosjektera økið, ið er sett av til umklæðing í kjallaranum. Hetta fyri at 

tryggja, at virksemið á sjúkrahúsinum kann halda fram ótarnað.  

 

Í mun til umhvørvisgóðkenningina hjá Landssjúkrahúsinum eru kanningar gjørdar av 

spillvatninum, og fleiri ábendingar eru um, at neyðugt verður við einum nýggjum reinsiverki. 

Hetta fyri at lúka krøvini frá Umhvørvisstovuni í mun til útlát frá einum klassa 5 virki, ið 

Landssjúkrahúsið verður bólkað sum. 

 

 

Spurningur: 

38) Hvørjir eru mettir kostnaðir fyri at loysa hesar møguligu forðingar? 

 

Svar: 

Í fyrstu atløgu má hetta prosjekterast, so ein kostnaðarmeting kann gerast av verkætlanini, ið 

síðan verður grundarlagið undir umbønini til játtan. 

 

 

Landsstýrismaðurin í heilsumálum vil, at framferðarhátturin frameftir verður soleiðis, at játtan 

fyrst skal veitast til prosjektering og eftir at hon er framd og væntaðar útreiðslur kendar, ber til 

at gera nýggjar verklagslógir, ið byggja á upplýst grundarlag.  

 

 

Um fíggjarnevndin hevur fleiri spurningar ber til at venda sær til Heilsumálaráðið.  

 

 

Vinaliga 

 

 

 

Kaj Leo Holm Johannesen 

landsstýrismaður 

/ 

Turid Arge 

aðalstjóri 
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Orðalisti 

 

Av tí, at misskiljingar tíðum koma fyri, tá Landsverk og Landssjúkrahúsið senda út 

frágreiðingar við tekniskum innihaldi og nógv styttingum, verður niðanfyri roynt at lýsa, hvat 

heitini og styttingarnar merkja. 

 

Bygginevnd: Bólkur av persónum, settur av landsstýrismanninum, við serligum 

kunnleika á ávísum økjum á Landssjúkrahúsinum og 

Heilsumálaráðnum. 

 

Byggiharri: Landsverk er byggiharri og hevur ræðisrættin á játtini og er 

heimilað at gera fíggjarligar bindingar við ráðgevar og 

arbeiðstakarar. Landsverk skal tryggja, at verkætlanin livir upp til 

góðsku-, tíðar- og fíggjarlig krøv. 

 

Bygningsánari: Heilsumálaráðið og Føroya Landsstýri. 

 

Bygningsbrúkari: Landssjúkrahúsið. 

 

Prosjekt: Tekningar, tekniskar frágreiðingar, nøgdarlistar og lýsingar v.m. 

 

Prosjektering: Ráðgeving og útinnan av tekningstilfari, frágreiðingum, lýsingum 

og nøgdarlistum v.m. 

 

Eftirlit: Í eini verkætlan eru fleiri formar fyri eftirlit. Byggiharrin hevur 

eftirlit við góðsku, tíð og fíggjarviðurskiftum. Fakeftirlitið verður 

framt av ráðgevum 

 

Ráðgevar: Fyritøka, ið veitir tekniska ráðgeving umframt aðra ráðgeving  til 

bygginevnd, byggiharra og bygningsbrúkara. Talan kann verða 

um einstakar privatar fyritøkur ella toymir av privatum fyritøkum. 

 

FPII: FAERport II. Ráðgevin á verkætlanini LS-H. FAERport II er sett 

saman av LBF, SMJ og SNA. 

 

LBF: Gamla Landsbyggifelagið. 

 

SMJ: Gamla Sofus M. Jacobsen. 

 

SNA: Fyrr kallað Selmar Nielsen Arkitektar. 

 

Myndugleikar: Tórshavnar Kommuna, Arbeiðseftirlitið, Heilsufrøðiliga 

starvstovan, Umhvørvisstovan, Heilsumálaráðið o.o. 

 


