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FRÁGREIÐING UM MEIRKOSTNAÐIN Á 102 MIÓ,- TIL H-BYGNINGIN Í MUN TIL 
503 MIÓ,-. 
 

 

Handverkaraútgreiðslur:  

 

Økingin í HVÚ (Handverkaraútreiðslunum) liggur á 14,4 % svarandi til 53 mió,- 

Ov lítið og skeivar avsettingar í upprunaligari kostnaðarætlanini, ein feilur í játtani frá 2016 og ein sparing ið 

ikki bar á mál í sáttmálasamráðingunum, eru høvuðsorsøkinar til, at kostnaðurin av HVÚ er øktur somikið 

nógv. 

 

Ráðgeving: 

 

Verkevnið er hækkað við uml. 49 % svarandi til 22 mió,- 

Umfangið er størri enn væntað, og sáttmálar eru gjørdir sum sokallaðar rammuavtalur og eru harvið ikki 

fastlæstir: Hetta hevur viðført, at torført hevur verði at halda prísin innanfyri rammuna/ avsetingina.  

Aftrat hesum eru fleiri ráðgevara kostnaðir avroknaðir upp á verkætlanina, millum annað reinsiverk, lokarenna, 

iltsentralur, partar av samanbygging av B/H-bygningi, ið kundu/ áttu at ligið í aðrari verklagslóg, og sum hædd 

upprunaliga ikki var tikin fyri. 

 

Eftirlit og byggileiðsla, umframt internar lønir: 

 

Verkevnið er hækkað við uml. 49,3 % svarandi til 12 mió,- 

Ov lítið var avsett upprunaliga. Staðfestir manglar, eyka krøv krøv frá brúkarinum og staðfestur 

meirkostnaður, viðføra longda byggitíð, ið aftur viðførir størri tørv á eftirliti, byggileiðslu og internum lønum á 

plássinum. 

Óvissur um verkætlanir, ið beinleiðis ella óbeinleiðis knýta seg at H-bygninginum, men sum eru ein fortreyt fyri 

at H-bygningurin kann takast í nýtslu, krevja stýring, og má hædd eisini takast fyri hesum. 
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Innbúgv tól og útgerð: 

 

Verkevnið “Innbúgv tól og útgerð” er hækka nakað, men kann hækkingin ikki lýsast í %, av tí at hetta er 

innbygt í verkevnini omanfyri. Millum annað var ov nógv disponera av einari oyramerktari játtan til ráðgeving 

av innbúgv, ið nú er rættað so at  treytirnar í játtanar vera hildnar, og viðførir hetta tískil eina hækking í 

verkevninum “Ráðgeving” 

Eitt sjúkrahús av hesum slag er ein krevjandi tøkniligur bygningur, tá ræður um innbúgv, tól og útgerð,  

umframt at nýggj og dagførd tøkni kemur leypandi á marknaðin, ið er við at tryggja betri viðgerðartrygd og 

styttri innleggingartíðir. Hetta viðførir millum annað at verkætlanin má tillagast, og viðførur hetta 

meirkostnaðir, bæði í mun til ráðgeving, prosjektering, leiðslu og HVÚ, og er lagt upp fyri hesum 

eykakostnaðum í verkevnunum omanfyri. 

 

Málsettar útreiðslur: 

 

Málsettar úrtreiðslur eru hækkaðar við 232 %, svarandi til 15 mió,- 

Hetta er millum annað til byggipláss til og avrigging, byggiplássrakstur, tryggingar, íbindingargjøld, útlegg, 

trygd, arbeiðsumhvørvi osfr. 

Her var alt ov lítið avsett upprunaliga, og er hesin postur er tískil hækkaður munandi. 

 

Meirkostnaðir: 

 

Meirkostnaðir eru hækkaðir nakað, men er hetta verkevnið eins og verkevnið “Innbúgv tól og útgerð” ilt at lýsa 

í %, av tí at hetta partvíst er innbýgt í verkevnunum omanfyri. 

Hetta er kostnaðir, ið eru til at dekka prosjektmanglar, feilir, eykakostnaðir og óvissur. 

 

Prís og lønarvøkstur: 

 

Prís og lønarvøkstur er hækka fyri at taka hædd fyri at longdari byggitíð, og er hetta deilt yvir verkevnini 

omanfyri. 

Hendan verkætlanin strekkir seg yvir eitt 13-14 ára tíðarskeið, og tað er tískil ilt at spáa um, hvørja ávirkan prís 

og lønarvøkstur hava á eina so drúgva verkætlan. Hædd má tó takast fyri, at verkætlanin nú strekkir seg yvir 

eitt longri tíðarskeið, enn upprunaliga varð lagt upp fyri.  

 

Samlað hækking í verkætlanini frá 503 mió,- til 605 mió,- er sløk 20% 
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