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1. INNGANGUR 
Tilgangur þessarar stöðuskýrslu verkefnisstjórnar Nýs Landspítala (NLSH) er að gera grein fyrir þeirri 
vinnu sem unnin hefur verið til undirbúnings byggingar nýs Landspítala allt frá árinu 2010 og fram til 
hausts 2013. Á þessum tíma hefur verið haldin samkeppni um frumhönnun, samið var við 
vinningshafa samkeppninnar um frumhönnun og haldið utan um notendastýrða hönnunarvinnu og 
gerð útboðsgagna vegna alútboðs. Þá fór fram forval vegna áframhaldandi hönnunarvinnu sumarið 
2013.  

Nú er verkefnið á tímamótum, vinningshafar samkeppninnar hafa lokið frumhönnun samkvæmt 
samningi. Verkefnið byggist á lögum um byggingu nýs Landspítala nr. 64/2010 sem var breytt með 
lögum nr. 53/2013 þannig að um verkefnið gilda nú lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 
84/2001. Með breytingu á lögunum var ráðherra gert heimilt að láta fara fram forval vegna útboðs á 
fullnaðarhönnun bygginga.  

Í aprílmánuði 2013 var auglýst forval vegna útboðs á fullnaðarhönnun og voru umsóknir opnaðar 18. 
júlí 2013. Forvalið var tvískipt, annars vegar vegna hönnunar meðferðarkjarna og rannsóknarhúss en 
hins vegar vegna hönnunar sjúkrahótels og bílastæðahúss. Þrír hópar voru metnir hæfir til að hanna 
meðferðarkjarna og rannsóknarhús en umsóknir bárust frá fimm hópum. Fimm hópar voru metnir 
hæfir til að hanna bílastæðahús og sjúkrahótel en umsóknir bárust frá sex hópum. Niðurstöður 
forvalsins gilda í 9 mánuði frá því þær voru kynntar. 

Í ljósi þeirra tímamóta sem nú eru í verkinu var talið nauðsynlegt að taka saman í eina stöðuskýrslu 
yfirlit yfir þá vinnu sem unnin hefur verið, tína til öll fylgiskjöl sem talin eru viðeigandi og kortleggja 
það sem lagt er til að skoðað verði nánar á næstu stigum. Við, sem unnið höfum að þessu verkefni 
síðustu árin, verðum e.t.v. ekki þátttakendur í áframhaldandi vinnu við verkefnið og því er enn 
nauðsynlegra að þeir sem taka við eða koma nýir að málum geti á einum stað nálgast þær 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru svo að verkefnið geti haldið hnökralaust áfram. 

Þeir sem komu að gerð skýrslunnar voru: 

Stefán B. Veturliðason, verkfræðingur, framkvæmdastjóri NLSH og formaður verkefnisstjórnar 
Ásdís Ingþórsdóttir, arkitekt, verkefnisstjórn og formaður notendastjórnar Landspítala 
Gyða Baldursdóttir, hjúkrunarfræðingur, notenda- og verkefnisstjórn Landspítala 
Jóhannes M. Gunnarsson, læknir, notenda- og verkefnisstjórn Landspítala 
Gísli Georgsson, verkfræðingur, deildarstjóri heilbrigðistækni á Landspítala 
Aðalsteinn Pálsson, verkfræðingur, deildarstjóri fasteignadeildar rekstrarsviðs Landspítala 
Sigurlaug Lövdahl, notendastjórn Háskóla Íslands 

2. SAMKEPPNI UM FRUMHÖNNUN 
Vorið 2010 var haldin lokuð samkeppni um frumhönnun á meðal fimm hönnunarhópa. 
Hönnunarhóparnir voru valdir í forvali sem auglýst var í árslok 2009. Samkeppnislýsing (fylgiskjal 1) 
var afhent 12. mars 2010 og skiluðu hóparnir tillögum sínum 10. júní 2010. Dómnefnd skipuðu 
eftirfarandi fulltrúar: 

Af hálfu heilbrigðisráðuneytis: 
Guðrún Ágústsdóttir, BS, fyrrverandi formaður skipulagsnefndar Reykjavíkurborgar, formaður 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, forseti borgarstjórnar 
 
Tilnefnd af Landspítala: 
Anna Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar LSH 
Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga LSH 
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Tilnefnd af Háskóla Íslands: 
Sigurlaug Ingibjörg Lövdahl, skrifstofustjóri framkvæmda- og tæknisviðs HÍ 
 
Tilnefndur af Verkfræðingafélagi Íslands:  
Aðalsteinn Pálsson, verkfræðingur VFÍ 
 
Tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands: 
Sigríður Ólafsdóttir, arkitekt 
Finnur Björgvinsson, arkitekt 
Helgi Hjálmarsson, arkitekt 
 

Alls bárust dómnefnd 36 fyrirspurnir á keppnistímanum. Í samkeppnislýsingu var lögð áhersla á að 
metnir yrðu eftirfarandi þættir í tillögunum og var þeim gefið vægi. Þessir þættir voru: 

� Heildarlausn 

� Yfirbragð 

� Ytri tengsl 

� Innri tengsl 

� Sveigjanleiki 

� Hagkvæmni 

Dómnefnd hélt alls 16 fundi og leitaði álits tveggja erlendra ráðgjafa með sérþekkingu á sviði 
spítalahönnunar við störf sín. Þeir voru Michael Ramm Östgaard arkitekt, Momentum Arkitekter AS í 
Noregi, og Johannes Eggen arkitekt, NSW Arkitekter & Planlæggere AS í Noregi.  

Auk þeirra fékk dómnefnd álit eftirtalinna aðila á einstökum þáttum: 

� Flugmálastjórnar 
� Háskóla Íslands 
� Landhelgisgæslunnar 
� Landspítala 
� Skipulags- og byggingarsviðs 

Reykjavíkurborgar 

� Skipulagsfræðingafélags Íslands 
� Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 
� Umhverfis- og samgöngusviðs 

Reykjavíkurborgar 
� VSÓ ráðgjafar 

 

Við mat sitt notaði dómnefnd svokallað tveggja umslaga kerfi þar sem tillögur keppenda vógu 85% og 
tilboð í hönnunarþóknun 15% af heildareinkunn. 

Úrslit í samkeppninni voru kunngjörð 9. júlí 2010 en það var hópur hönnuða sem saman mynduðu 
SPITAL-hópinn sem bar sigur úr býtum (fylgiskjal 2). SPITAL-hópurinn samanstendur af eftirtöldum 
hönnuðum og ráðgjöfum: 

Arkitektar: 
ASK arkitektar 
Bjarni Snæbjörnsson, arkitekt FAÍ 
Kanon arkitektar 
Teiknistofan Tröð 
 
Landslagsarkitekt: 
Landark 
 

Verkfræðiráðgjöf: 
Efla  
Lagnatækni 
Norconsult 
Medplan 

Hönnunarsamningur við SPITAL-hópinn var undirritaður 27. ágúst 2010 og í byrjun september hófst 
vinna með verkefnisstjórn og notendastjórnum LSH og HÍ að frumhönnun nýs Landspítala við 
Hringbraut og nýbyggingar fyrir Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands við Læknagarð. Nánar er gerð 
grein fyrir þeirri vinnu í þeim köflum sem hér fara á eftir.  
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3. STJÓRNUN OG VINNUTILHÖGUN 
Í kjölfar samþykktar á lögum nr. 64/2010 (fylgiskjal 3), sem samþykkt voru á Alþingi 24. júní 2010, var 
opinbert hlutafélag, sem nefnt var Nýr Landspítali (NLSH), stofnað með það að markmiði að standa 
að nauðsynlegum undirbúningi og láta bjóða út byggingu nýs Landspítala, háskólasjúkrahúss, við 
Hringbraut í Reykjavík og semja um að ríkið taki bygginguna á langtímaleigu að loknu útboði. Fyrir 
undirritun samninga að loknu útboði var félaginu skylt að leita samþykkis Alþingis með almennum 
lögum. Félaginu var heimilt að gera hvers konar samninga við aðra aðila til að ná tilgangi sínum á sem 
hagkvæmastan hátt.  

Fjármála- og efnahagsráðherra og velferðarráðherra lögðu fram minnisblað í ríkisstjórn þann 30. 
nóvember 2012, þar sem gert var ráð fyrir að fjármála- og efnahagsráðuneytið í samráði við NLSH 
ohf. og Landspítala færi yfir framkvæmda- og fjárhagsáætlanir vegna verkefnisins. Athugað var hvort 
finna mætti svigrúm í langtímaáætlun um ríkisfjármál á næstu árum í því skyni að verkefnið eða 
stærstu verkþættirnir verði framkvæmdir sem opinber framkvæmd ríkisins. Við þá skoðun var lögð 
áhersla á að halda jöfnuði í ríkisfjármálum auk þess sem tekið var tillit til hagræðingar og hagrænna 
áhrifa framkvæmdanna. Í samræmi við niðurstöðu þeirrar skoðunar var gerð tillaga að því hvernig 
áfangaskipta og forgangsraða mætti mikilvægustu verkþáttunum þannig að þeir nýttust spítalanum 
sem fyrst. Undirbúið var frumvarp um breytingar á lögum nr. 64/2010 sem gerði NLSH ohf. kleift að 
halda utan um og annast byggingu nýs Landspítala sem fjármagnaður yrði sem opinber framkvæmd 
að mestu eða öllu leyti.  

Þann 28. mars 2013 var samþykkt á Alþingi breyting á lögum um byggingu nýs Landspítala við 
Hringbraut í Reykjavík (fylgiskjal 4). Breytingin felur í sér að um hefðbundið útboð á vegum hins 
opinbera verður að ræða en ráðherra er þó heimilt að ákveða að tilteknir skýrt afmarkaðir minni 
byggingarhlutar eða byggingar séu boðnir út í formi langtímaleigu. Þá er heimilað að hefja forval 
vegna undirbúnings útboðs fullnaðarhönnunar þótt það sem eftir stendur af lagabreytingunni taki 
ekki gildi fyrr en 1. september 2013. Á fjárlögum ársins 2013 er ekki gert ráð fyrir sérstöku fjármagni 
vegna undirbúnings nýs Landspítala.  

 

Mynd 1. Skipurit – Nýr Landspítali.  
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SKÝRINGAR MEÐ SKIPURITI 

STJÓRN NLSH 

Stjórn Nýs Landspítala ohf. (NLSH) er skipuð þremur mönnum og jafnmörgum til vara. Þeir eru kosnir 
á aðalfundi ár hvert.  

Stjórn félagsins skipa frá aðalfundi í apríl 2013:  

� Gunnar Svavarsson, formaður 
� Hafsteinn S. Hafsteinsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti 
� Dagný Brynjólfsdóttir, velferðarráðuneyti 

 
Varamenn eru Ingþór Karl Eiríksson frá fjármála- og efnahagsráðuneyti og Bryndís Þorvaldsdóttir frá 
velferðarráðuneyti og Guðrún Ögmundsdóttir frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. 
 
Egill Tryggvason frá fjármála- og efnahagsráðuneyti var stjórnarmaður fram að aðalfundi 2012 og 
kom Hafsteinn í hans stað. 
 
Framkvæmdastjóri félagsins er Stefán B. Veturliðason, verkfræðingur. Um miðjan maí 2013 hafði 
stjórn NLSH haldið 48 bókaða fundi, auk aðalfunda. 
 
BYGGINGARNEFND 

Byggingarnefnd er skipuð af stjórn NLSH samkvæmt tilnefningum frá NLSH, Landspítala (LSH), 
Háskóla Íslands (HÍ) og Framkvæmdasýslu ríkisins (FSR). Nefndin heyrir undir stjórn NLSH.  

Byggingarnefnd skipa:  

� Frá NLSH:  Gunnar Svavarsson og til vara Hafsteinn S. Hafsteinsson  
� Frá LSH:  Alma Möller 

Anna Stefánsdóttir 
Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir 
Ingólfur Þórisson  

� Frá HÍ:   Guðmundur R. Jónsson og til vara Ingjaldur Hannibalsson 
� Frá FSR:  Óskar Valdimarsson og til vara Bergljót S. Einarsdóttir 

 
Formaður byggingarnefndar er Gunnar Svavarsson og varaformaður er Ingólfur Þórisson. 
Framkvæmdastjóri NLSH er starfsmaður nefndarinnar, undirbýr fundi og kemur ákvörðunum 
nefndarinnar í framkvæmd í samstarfi við verkefnisstjórn. 
 
Byggingarnefnd fer með yfirstjórn verkefnisins varðandi skipulag lóðar, fyrirkomulag innandyra, 
stefnumótun varðandi tækjaval, samræmingu verkefnisins við stefnu Landspítala og Háskóla Íslands 
varðandi breytingar á starfseminni á komandi árum, byggingartæknileg atriði og gerð og eftirfylgni 
áætlana um framgang verkefnisins. Byggingarnefndin stýrir kynningum og samráðsferli, svo sem 
samráðsþingum. Byggingarnefndin er jafnframt umsagnaraðili og framkvæmdaaðili fyrir stjórn NLSH. 

Meiriháttar ákvarðanir og þær ákvarðanir sem tengjast fjárhagslegum skuldbindingum verkefnisins 
skal alla jafna vísað til stjórnar NLSH. 

Byggingarnefnd hefur haldið alls 44 bókaða fundi. 
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VERKEFNISSTJÓRN NLSH 

Verkefnisstjórn er skipuð af stjórn NLSH og starfar á ábyrgð hennar. Samkvæmt skipuriti heyrir 
verkefnisstjórn undir byggingarnefnd.  

Verkefnisstjórn skipa:  

� Frá NLSH:  Stefán B. Veturliðason framkvæmdastjóri, formaður 
� Frá LSH:  Ásdís Ingþórsdóttir, formaður notendastjórnar LSH  

Gyða Baldursdóttir, í notendastjórn LSH 
  Jóhannes M. Gunnarsson, í notendastjórn LSH 

� Frá HÍ:   Sigurlaug Lövdahl, frá notendastjórn HÍ, og til vara Ingjaldur Hannibalsson 
 

Starfsmenn verkefnisstjórnar eru Aðalsteinn Pálsson, deildarstjóri fasteignadeildar Landspítala, og 
Gísli Georgsson, deildarstjóri á heilbrigðistæknideild, en Aðalsteinn var í verkefnisstjórn fram til 
nóvember 2011. Aðalsteinn leiddi m.a. vinnu tæknimanna Landspítala við yfirlestur verklýsinga og 
Gísli vinnu Landspítala á sviði upplýsinga- og heilbrigðistækni. Með verkefnisstjórn starfar einnig 
Bergljót S. Einarsdóttir frá FSR sem ráðgjafi og starfsmaður nefndarinnar, samkvæmt nánari 
skilgreiningu verkefnisstjórnar.  

Formaður verkefnisstjórnar er aðalverkefnisstjóri verkefnisins. Hann stjórnar fundum 
verkefnisstjórnarinnar og fer með samskipti við byggingarnefnd. Verkefnisstjórn fundar reglulega 
annan hvern fimmtudag og í desember 2012 hafði nefndin haldið alls 63 bókaða fundi. 

Hlutverk verkefnisstjórnar er að fara með stjórn verkefnisins á frumhönnunarstigi, þar með talið gerð 
deiliskipulags og undirbúningsframkvæmdir.  

Verkefnisstjórn er í nánum tengslum við notendastjórn Landspítala og notendastjórn Háskóla Íslands 
og til að tryggja þau tengsl sitja formenn og fulltrúar notendastjórna í verkefnisstjórn.  

Öll samskipti ráðgjafa við verkkaupa fara í gegnum verkefnisstjórn í samræmi við skipurit.  

Verkefnisstjórn skipuleggur aðkomu notenda að ráðgjöfum og fulltrúar verkefnisstjórnar eða 
starfsmenn hennar sitja hönnunarfundi með ráðgjöfum eftir þörfum. 

Verkefnisstjórn ber ábyrgð á að undirbúa og boða til samráðsþinga, samkvæmt nánari skilgreiningu 
byggingarnefndar. Einnig sér verkefnisstjórn um allar kynningar og samráð.  

Verkefnisstjórn skal kynna framgang verkefnisins reglulega fyrir byggingarnefnd og leggja álitamál 
fyrir nefndina til ákvörðunar.  

NOTENDASTJÓRNIR LSH OG HÍ 

Notendastjórnir eru annars vegar fyrir Landspítalann og hins vegar fyrir háskólann.  

Notendastjórn Landspítala skipa:  

• Ásdís Ingþórsdóttir, arkitekt, formaður  

• Gyða Baldursdóttir, hjúkrunarfræðingur  

• Jóhannes M. Gunnarsson, læknir 
 
Aðalsteinn Pálsson, deildarstjóri fasteignadeildar Landspítala, var formaður notendastjórnar til 
ársloka 2011 en með notendastjórn starfaði hann ásamt Gísla Georgssyni, deildarstjóra á 
heilbrigðistæknideild Landspítala, allan tímann.  
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Notendastjórn Háskóla Íslands skipa: 

• Guðmundur R. Jónsson, prófessor í iðnaðar-, véla- og tölvunarfræðideild og 
framkvæmdastjóri fjármála og reksturs  

• Ingjaldur Hannibalsson, prófessor í Viðskiptafræðideild  

• Kristján Erlendsson, dósent í Læknadeild  

• Sigurður Guðmundsson, prófessor og forseti Heilbrigðisvísindasviðs (2008-2012)  

• Sigurlaug Ingibjörg Lövdahl, skrifstofustjóri framkvæmda- og tæknisviðs 
 

Hlutverk notendastjórna er að halda utan um vinnu notendahópa og koma óskum og skilaboðum frá 
notendum inn í hönnunarvinnuna, allt í samræmi við þarfagreiningu spítalans og háskólans og 
hönnunarforsendur. 

Notendastjórn kemur óskum sínum og skilaboðum áleiðis til ráðgjafa í gegnum verkefnisstjórn.  

Notendastjórn fundar í ákveðnum fundahrinum með notendum og ráðgjöfum og vinnur síðan úr 
þeim ábendingum sem notendahópar skila af sér. Aðrir fundir með notendum og ráðgjöfum eru 
haldnir eftir þörfum og skilgreiningu verkefnisstjórnar. 

Notendastjórn fylgist með hönnunarvinnu og að hönnunarforsendur og óskir notenda skili sér inn í 
verkefnið. 

Samráðsþing voru haldin á um þriggja mánaða fresti, þar sem forystufólki, t.d. forstjóra LSH, rektor 
HÍ, borgarstjóra, formönnum læknaráðs og hjúkrunarráðs o.fl., var haldið upplýstu um verkefnið. 
Verkefnisstjórn boðaði til þinganna í samráði við byggingarnefnd. 

Á kynningum og fræðslufundum var verkefnið kynnt fyrir hagsmunaaðilum, sjúklingasamtökum og 
fleirum samkvæmt nánari skilgreiningu verkefnisstjórnar.  

ÓVISSUSTJÓRNUN 
Beitt var virkri stjórnun óvissu í verkefninu með það að markmiði að ná sem bestum árangri og halda 
áhættu í lágmarki. Óvissustjórnunarkerfið var hannað samkvæmt áhættustjórnunarstaðlinum ISO 
31000. Óvissustjórnunarkerfið var notað sem grunnur að ákvarðanatöku við stjórnun verkefnisins á 
frumhönnunarstigi og hannað þannig að það nýttist áfram við stjórnun verkefnisins í heild, þ.e. þar til 
verkefninu er lokið.   

Sett voru fram markmið varðandi ásættanlega óvissu og töluleg viðmið varðandi heildarkostnað 
verksins og heildartímann sem verkið tekur. Einnig voru sett fram viðmið varðandi rekstur (áhrif á 
gæði reksturs og rekstrarkostnað), umhverfi, öryggi og heilsu. Til að ná markmiðunum var reynt að 
bera kennsl á óvissu og af hverju hún stafaði og stjórna þessum óvissuþáttum, líta „vítt“ á þá, hvar 
þeir lægju og greina mikilvægi þeirra í samhengi við verkefnið. 

Óvissuteymið skipa:  

• Böðvar Tómasson verkfræðingur, sem jafnframt stýrði teyminu 

• Helgi Már Halldórsson, arkitekt í SPITAL-hópnum 

• Sigríður Sigurðardóttir, arkitekt í SPITAL-hópnum  

• Jóhannes M. Gunnarsson læknir, notenda,- og verkefnisstjórn NLSH 

• Stefán B. Veturliðason, verkfræðingur formaður verkefnisstjórnar NLSH 

• Kristján Guðlaugsson, deildarstjóri viðhaldsdeildar Landspítala 

Haldnir voru 27 fundir og haldin var skrá yfir óvissu í verkefninu, bæði tækifæri og áhersluþætti, svo 
og þróun þeirra, og eru þessi gögn vistuð á verkefnavef verkefnisins.  
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VISTUN GAGNA 

Öll gögn sem tilheyra verkefninu eru á svæði þess á Byggeweb. Þar með eru taldar fundargerðir, 
skýrslur, greinargerðir, allar teikningar og útboðsgögn. Lagt er til að áfram verði einn og sami 
verkefnavefurinn notaður í verkinu allt til enda verklegra framkvæmda. 

Allar teikningar sem unnar hafa verið í verkefninu eru unnar í BIM (Building Information Model), 
þrívíðu mannvirkjaupplýsingalíkani, sem byggist á hlutbundinni hönnun. 

Við gerð fyrri áætlana vegna nýbygginga við Landspítala var notaður gagnagrunnurinn dRofus fyrir 
herbergjayfirlit og hefur hönnunarteymi SPITAL-hópsins unnið áfram með gagnagrunninn. 
Gagnagrunnurinn hefur ekki aðeins að geyma fjölda og stærð allra rýma heldur er í honum hægt að 
skilgreina eiginleika rýmanna, efnisval o.fl. ásamt því að tengja hann við BIM-líkanið. Sem dæmi má 
nefna að í meðferðarkjarna eru yfir 2.300 rými skilgreind og nær ógerlegt er að halda utan um slíkan 
fjölda nema með forriti eins og dRofus.  

Lagt er til að áfram verði unnið með þessi tvö hjálpartæki (BIM og dRofus) við áframhaldandi hönnun.  

Á heimasíðu verkefnisins www.nyrlandspitali.is er einnig að finna öll opinber gögn sem tilheyra 
verkefninu auk frétta af framgangi mála, ýmsan fróðleik og fleira sem erindi á til almennings. 

Í rekstrarhandbók SPITAL-hópsins er einnig að finna nánari upplýsingar um þá aðila sem að 
verkefninu koma, þ.e. stjórnendur, hönnunarhópinn, ráðgjafa hans ofl. auk þess er fyrirkomulag 
skjalavistunar útskýrt (fylgiskjal 5). 

4. VERKEFNIN 
Hér verður gerð nánari grein fyrir þeim verkefnum sem unnið hefur verið að. Verkþættir eru þessir 
(mislangt komnir): deiliskipulag, meðferðarkjarni, rannsóknarhús, Háskóli Íslands, sjúkrahótel, 
bílastæðahús og götur/veitur og lóð. Hér verður gerð nánari grein fyrir þessum verkþáttum 
frumhönnunar. 

VERKEFNIÐ Í HEILD 

Meginforsenda verkefnisins er að ljúka sameiningu tveggja stóru spítalanna á höfuðborgarsvæðinu 
þannig að öll starfsemi Landspítala í Fossvogi geti flust á Hringbraut.  

Segja má að verkefnið í heild hafi verið tvíþætt frá því að fyrst var efnt til samkeppninnar. Annars 
vegar felst það í áfangaskiptu heildarskipulagi/deiliskipulagi af svæði spítalans við Hringbraut og hins 
vegar í því að forhanna þær nýbyggingar sem þar eiga að rísa, bæði fyrir starfsemi spítalans og 
Háskóla Íslands.  

Í samkeppnislýsingu voru nýbyggingar áætlaðar 66.000 m² vegna spítalastarfsemi og 10.000 m² vegna 
háskólastarfsemi. Óskað var eftir því að keppendur skiptu nýbyggingum upp í sjálfstæðar byggingar 
þannig að þær gætu verið sjálfstæðir verkþættir/útboð.  

Nýbyggingar spítalahlutans hýsa svokallaðan meðferðarkjarna sem í eru bráðamóttaka, 
myndgreining, skurðstofur, gjörgæsla og níu legudeildir. Auk þessa verður í meðferðarkjarna 
aðalinngangur spítalans, fyrirlestrasalir og annað sem tengist aðalinngangi. Þá eru í byggingunum 
rannsóknarstofur, sjúklingahótel, apótek og dauðhreinsun, svo að helstu þættir séu nefndir. Í 
nýbyggingu háskólahlutans verða kennslustofur, lesrými nemenda, skrifstofur kennara, sviðsskrifstofa 
Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og miðlægt „torg“ með veitingasölu.  
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 Forsögn 
samkeppni 

nettó 

Forsögn 
samkeppni 

brúttó 

Brúttó/Nettó 

hlutfall 

Lok frum-
hönnunar 

nettó 

Lok frum-
hönnunar 

brúttó 

Brúttó/Nettó 

hlutfall 

Meðferðarkjarni 26.761 49.000 1,84 28.298 58.754 2,08 

Rannsóknar- 

Stofur 

7.088 13.000 1,84 6.800 14.295 2,10 

Sjúkrahótel 2.131 4.000 1,84 2.270 3.990 1,76 

Samtals 
spítalabyggingar 35.980 66.000 1,84 37.368 77.049 (1,98) 

Háskólabygging  10.000  5.718 10.011 1,75 
Tafla 1. Heildarstærðir (nettó og brúttó) forsagnar og við lok frumhönnunar (óráðstafað rými er reiknað með). 

Eins og sjá má á ofangreindri töflu hafa meðferðarkjarni og rannsóknarstofuhús stækkað frá forsögn. 
Skýringa á stækkuninni er helst að leita í aukinni þörf fyrir rými vegna tæknikerfa húsanna en brúttó-
/nettó hlutfall í forsögn samkeppninnar var 1,84 en er að lokinni frumhönnun 1,98 að meðaltali. 
Nettófermetrar einstakra eininga og forsögnin sjálf hafa ekki tekið miklum breytingum en nánar er 
gerð grein fyrir þeim í kafla 5. 

DEILISKIPULAG 
Fljótlega í kjölfar samkeppninnar, eða í september 2010, hófst vinna við gerð deiliskipulags með 
kynningu á vinningstillögu SPITAL-hópsins fyrir skipulagsráði og starfsmönnum skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar. Vinna SPITAL-hópsins við deiliskipulagið var unnin í nánu samstarfi 
við Landspítala, Háskóla Íslands, NLSH og Reykjavíkurborg. Einnig var haft samráð vegna einstakra 
þátta við fjölda aðila, svo sem: 

� Skipulagsstofnun vegna skipulagsferilsins og fyrirkomulags í verkefninu 
� Landhelgisgæslu, Flugmálastjórn og ISAVIA vegna hindrunarflata við Reykjavíkurflugvöll og 

þyrlupalls 
� Orkuveitu Reykjavíkur vegna lagna 
� samgöngustjóra umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkurborgar og Vegagerðina vegna 

umferðarmála almennt og aðkomu sjúkrabíla að bráðamóttöku 
� garðyrkjustjóra umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkurborgar vegna gróðurs  
� Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vegna aðkomu sjúkrabíla 
� Heilbrigðiseftirlit ríkisins vegna hljóðvistar o.fl.  
� Strætó bs. vegna leiðakerfis strætisvagna höfuðborgarinnar og fyrirhugaðrar 

samgöngumiðstöðvar á U-reit  

Frá upphafi var ljóst að nýtt deiliskipulag Landspítala við Hringbraut þyrfti að vinna bæði í takt við 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulag Reykjavíkur, m.a. vegna aukins 
byggingarmagns á reitum A og B og vegna Holtsganga sem Reykjavíkurborg hafði áður samþykkt að 
fella út úr aðalskipulagi. Á sama tíma og vinnan var að hefjast við deiliskipulagið var verið að kynna ný 
skipulagslög og var unnið með hliðsjón af þeim. 

Samtals voru haldnir 15 hönnunarfundir vegna deiliskipulagsvinnunnar. Sá fyrsti var haldinn 22. 
september 2010 og sá síðasti 7. desember 2011. Segja má að hönnuninni hafi á þeim tíma verið að 
mestu lokið en í september 2011 höfðu drög að deiliskipulagi verið sett í almenna forkynningu.  

Eftirfarandi skýrslur og samantektir voru unnar í tengslum við deiliskipulagsgerðina. Þær voru unnar 
af ráðgjöfum SPITAL-hópsins eða af öðrum ráðgjöfum sem til þess voru kallaðir. Þessi fylgiskjöl er að 
finna með deiliskipulagsgreinargerðinni: 
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� Umhverfisskýrsla 
� Ferðavenjukönnun og samgöngustefna 
� Áhættumat vegna tengibrúa, þyrlupalls og vegna flutninga hættulegra efna um Hringbraut í 

tengslum við 1. áfanga 
� Fornleifaskráning 
� Hljóðvistargreining 
� Umferðargreining 
� Veðurfar. 
� Gróður á lóð Landspítala. 

Í öllum meginatriðum hélt vinningstillaga SPITAL-hópsins sér í gegnum skipulagsferlið. Nokkrar 
breytingar hafa þó orðið á verkefninu sem hafa haft áhrif á niðurstöðu deiliskipulagsvinnunnar. 
Helstu breytingar sem urðu frá samkeppnistillögu eru þessar: 

� Inngörðum meðferðarkjarna fjölgaði úr tveimur í þrjá. 
� Ein hæð vegna aðstöðu fyrir tæknibúnað bættist við meðferðarkjarna sem fór úr fimm 

hæðum í sex. 
� Ein brú er frá meðferðarkjarna að Barnaspítala í stað tveggja.  
� Gert er ráð fyrir viðbyggingum við eldhúsbyggingu og K-byggingu sem ekki voru í 

samkeppnistillögunni. 
� Verslunarkjarni norðan í bílastæðahúsi á vesturhluta lóðarinnar er ekki lengur í tillögunni. 
� Skrifstofubyggingu hefur verið bætt við vesturhlið bílastæðahúss á vesturhluta lóðarinnar.  
� Nýbygging við Læknagarð er umfangsminni en í upphafi. 
� Hótelbygging minnkar sem nemur þremur herbergjum.  

Í upphafi skipulagsferilsins var ákveðið að svæðið sem deiliskipulagið tæki til væri án svokallaðs U-
reits (Umferðarmiðstöðvarreits). Þetta svæði var hluti af því svæði sem samkeppnin tók til en þar 
sem tillaga SPITAL-hópsins nýtti ekki svæðið undir spítalastarfsemi var ákveðið að halda því utan 
deiliskipulagsreitsins. Samhliða skipulagsferlinu unnu Reykjavíkurborg, fjármálaráðuneytið, 
velferðarráðuneytið, Landspítalinn og Háskóli Íslands að samkomulagi um lóð á U-reit. Samkomulag 
um reitinn var síðan undirritað af ofangreindum aðilum þann 16. mars 2012. Í samkomulaginu er 
staðfest að uppbygging Landspítala skuli vera á A- og B-reitum við Hringbraut með auknu 
byggingarmagni en að Reykjavíkurborg hafi umsjón með deiliskipulagsvinnu á U-reit í samráði við 
hagsmunaaðila, þ.m.t. Landspítala og Háskóla Íslands. Fyrirvari er í samkomulaginu um gildistöku 
deiliskipulagsins fyrir A- og B-reit (fylgiskjal 6). 

Við upphaf vinnunnar var gert ráð fyrir að deiliskipulagið yrði samþykkt í ágúst 2011 en raunin varð sú 
að deiliskipulagstillagan var ekki auglýst fyrr en 10. júlí 2012. Tvisvar var skilafrestur athugasemda 
framlengdur og endanlegur skilafrestur var 19. október 2012. Tillaga að breyttu aðal- og deiliskipulagi 
var samþykkt af borgarstjórn 13. desember 2012. Breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
var samþykkt af hlutaðeigandi sveitarfélögum í desember 2012.  

Nýtt deiliskipulag lóðarinnar var samþykkt í borgarráði 21. mars 2013 og var auglýst í 
Stjórnartíðindum 4. apríl 2013 og tók þá þegar gildi (fylgiskjal 7 og 8). 



 

13 
 

 

Mynd 2. Deiliskipulag, fyrsti og annar áfangi auk stækkunarmöguleika. 

FORNLEIFARANNSÓKN 

Í tengslum við fyrirhugaðar framkvæmdir á lóð Landspítala við Hringbraut skráði Minjasafn 
Reykjavíkur fornleifar á lóðinni. Í skýrslunni, sem er nr. 155, 2011, kemur fram að býlið Grænaborg 
hafi staðið á túninu fyrir framan aðalbygginu Landspítala við Hringbraut. Í kjölfar niðurstöðunnar var 
leitað til Fornleifaverndar ríkisins sem skilaði af sér forkönnun í maí 2011 en í henni er mælst til þess 
að gerðar verði nánari rannsóknir á svæðinu. 

Í júlí 2011 var auglýst útboð vegna fornleifarannsóknar á lóð Landspítala og tóku fimm aðilar þátt í 
útboðinu. Í kjölfar þess var samið við lægstbjóðanda, sem var Antikva ehf. með fornleifafræðinginn 
Völu Björgu Garðarsdóttur í fararbroddi. Hafist var handa við fornleifarannsóknina í ágúst 2011 og 
lauk uppgreftrinum í nóvember sama ár. Í apríl 2012 var lokaskýrsla rannsóknarinnar tilbúin (fylgiskjal 
9) og á sama tíma voru Þjóðminjasafni Íslands afhentir 96 gripir sem fundust við fornleifauppgröftinn. 
Þeir voru flestir úr keramíki og gleri en meðal annarra áhugaverðra muna sem fundust var gamall 
korði eða skrautsverð. 

Í niðurstöðu fornleifarannsóknarinnar er staðfest að bærinn Grænaborg hafi verið í túninu fyrir 
framan aðalbyggingu spítalans og að þar hafi búið Gísli Gíslason og Sigríður Hinriksdóttir en þeim var 
veitt landspildan til leigu um 1833 en þau létust bæði 1882. Sonur þeirra, Hinrik Gíslason, og 
eiginkona hans bjuggu á bænum allt til ársins 1918.  
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Bærinn og uppbygging hans eru talin afar óvenjuleg miðað við bæi sem þekktir eru frá svipuðum 
tíma. Bærinn, sem var í raun í tveim hlutum, var burstabær með tveim burstum en þær voru ekki 
samhliða. Nafnið Grænaborg er án efa dregið af borginni sem bærinn var byggður í og að hluta til úr.  

Lagt hefur verið til að fyrirlestrasalur í nýjum meðferðarkjarna nýja spítalans fái nafnið Grænaborg til 
minningar um bæinn sem stóð nánast á þeim stað er salurinn verður.  

 

Mynd 3. Yfirlitskort af mannvistarlögum og mannvirkjum sem komu í ljós við fornleifauppgröft á lóð Landspítala. 

MEÐFERÐARKJARNI 
Stærsta húsið sem fyrirhugað er að byggja er meðferðarkjarninn. Í vinningstillögu SPITAL-hópsins var 
gert ráð fyrir að meðferðarkjarninn yrði fjórar hæðir frá efri götu en fimm hæðir frá neðri götu, auk 
kjallara og lagnakjallara. Lagnakjallari yrði neðstur, síðan kjallari með dauðhreinsunardeild, 
búningsherbergjum o.fl., þá bráðamóttaka og sjúkrahúsapótek á 1. hæð (sunnan megin), 
aðalinngangur, myndgreining og matsalur starfsmanna, ásamt smitsjúkdómadeild og kapellu, á 2. 
hæð sunnan megin (jarðhæð norðan megin), skurðstofur, æðaþræðing og gjörgæsla á 3. hæð og þar 
fyrir ofan tvær legudeildarhæðir. Byggingin skyldi hafa tvo ljósgarða til að hleypa dagsbirtu sem 
víðast inn. Strax kom í ljós óánægja með hversu legudeildir 4. hæðar voru aðkrepptar af tæknirýmum 
og því var ákveðið að 4. hæðin, hæðin beint fyrir ofan skurðstofur, æðaþræðingastofur og gjörgæslu 
skyldi vera að langmestu leyti tæknihæð. Meðferðarkjarninn verður samt sem áður ekki hærri en 
elsta byggingin á lóðinni, hús Guðjóns Samúelssonar, þar sem með tilkomu tæknihæðarinnar var unnt  
að minnka lofthæð annarra hæða. Borgaryfirvöld höfðu enda sett það sem skilyrði að ekkert hinna 
nýju húsa næði hæð gamla spítalans. Þá var ákveðið að fjölga ljósgörðum úr tveim í þrjá og jók það 
sveigjanleika og möguleika á að fjölga rýmum sem nutu dagsbirtu. 



 

Mynd 4. Meðferðarkjarni að lokinni samkeppni

Þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á sveigjanleika hússins er það hannað þannig að auðvelt verði 
að aðlaga það breyttri starfsemi
vesturs. Húsið sjálft mun síðan tengjast
fyrirhugað að það verði byggt í 2. áfanga og hýsi dag

Unnið hefur verið við að koma öllum einingum 
vera mjög nálægt hver annarri. Það þykir hafa tekist með ágætum. Greiðar flutningsleiðir eru um 
húsið en sex lyftur í þrem stigahúsum 
einnig eru fimm lyftur sunnan til
á sjúklingum. Tvær bráðalyftur, 
um svokallaðan bráðaás og tengjast þyrlupalli, sem er fyrirhugaður á þaki rannsóknarhúss,
verður sunnan við meðferðarkjarnann. 
um vesturgafl meðferðarkjarna og trufl
sjúkrabíla að henni.  

Ekki hefur verið gengið frá ráðstöfun allra rýma í meðferðarkjarna. Á 
svæði sem ætlað er fyrir miðlæga rannsóknarstarfsemi. Þar hefur m.a. verið nef
aðstöðu fyrir þær speglanir sem
verið gert ráð fyrir því að speglunardeildin yrði í eldri byggingu að loknum 1. áfanga. Þá hefur einnig 
verið rætt að hjartarannsóknir þurfi að vera í meðferðarkjarna
o.fl. Þetta þarf að útfæra ánnar á seinni stigum.

Mynd 5. Meðferðarkjarni. 

   

Meðferðarkjarni að lokinni samkeppni (t.v.) og við lok frumhönnunar (t.h.). 

Þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á sveigjanleika hússins er það hannað þannig að auðvelt verði 
að aðlaga það breyttri starfsemi, þ. á m. stækka það. Hægt verður að stækka meðferðarkjarnann til 
vesturs. Húsið sjálft mun síðan tengjast húsi austan við torgið, framan við gamla spítalann

byggt í 2. áfanga og hýsi dag- og göngudeildir, ásamt fleiri legudeildum.

Unnið hefur verið við að koma öllum einingum fyrir í meðferðarkjarnanum sem nauðsynlega þurfa að 
. Það þykir hafa tekist með ágætum. Greiðar flutningsleiðir eru um 

rem stigahúsum eru norðan til í húsinu. Þær eru ætlaðar öllum almenningi en 
sunnan til í fjórum stigahúsum en þær eru fyrst og fremst ætlaðar til flutninga 

 mun rýmri en aðrar lyftur, liggja frá bráðamóttöku upp eftir húsinu 
um svokallaðan bráðaás og tengjast þyrlupalli, sem er fyrirhugaður á þaki rannsóknarhúss,
verður sunnan við meðferðarkjarnann. Sjúklingaflutningar, svo sem flutningar á aðrar stofnanir

vesturgafl meðferðarkjarna og trufla ekki aðra innganga hússins né bráðamóttöku og aðkomu 

Ekki hefur verið gengið frá ráðstöfun allra rýma í meðferðarkjarna. Á 2. hæð hússins
svæði sem ætlað er fyrir miðlæga rannsóknarstarfsemi. Þar hefur m.a. verið nefnt að koma þurfi upp 
aðstöðu fyrir þær speglanir sem e.t.v. þarf að koma fyrir í meðferðarkjarna, þótt 
verið gert ráð fyrir því að speglunardeildin yrði í eldri byggingu að loknum 1. áfanga. Þá hefur einnig 

þurfi að vera í meðferðarkjarna, s.s. áreynslupróf, hjartaómskoðanir 
á seinni stigum. 
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Þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á sveigjanleika hússins er það hannað þannig að auðvelt verði 
meðferðarkjarnann til 

framan við gamla spítalann, og er 
ásamt fleiri legudeildum. 

sem nauðsynlega þurfa að 
. Það þykir hafa tekist með ágætum. Greiðar flutningsleiðir eru um 

ær eru ætlaðar öllum almenningi en 
en þær eru fyrst og fremst ætlaðar til flutninga 

ttöku upp eftir húsinu 
um svokallaðan bráðaás og tengjast þyrlupalli, sem er fyrirhugaður á þaki rannsóknarhúss, sem 

svo sem flutningar á aðrar stofnanir, fara 
a ekki aðra innganga hússins né bráðamóttöku og aðkomu 

2. hæð hússins er til að mynda 
nt að koma þurfi upp 

í meðferðarkjarna, þótt að öðru leyti hafi 
verið gert ráð fyrir því að speglunardeildin yrði í eldri byggingu að loknum 1. áfanga. Þá hefur einnig 

s.s. áreynslupróf, hjartaómskoðanir 

 



 

Á 4. hæð, sem aðallega verður tæknihæð, eins og áður greinir
fyrir starfsmenn á bundnum vöktum í húsinu. 
heilbrigðis- og upplýsingatæknideild
ráðstafað og einnig væri hægt að auka nýtanlegt rými á hæðinni t

Nettóstærð meðferðarkjarna var 
1,84, sem þýðir að heildarflatarmál
hækkaði við frumhönnun og er nú 2,08
frumhönnun 58.754 m² og, eins og áður hefur komið fram
Heildaraukning nettófermetra er því rétt tæpir 1.000

Í meðferðarkjarna næst að sameina á einum stað alla bráðaþjónustu spítalans, s.s. bráðamóttöku, 
myndgreiningu, skurðstofur, svæfin
sjúklingana. Þá verður dauðhreinsunardeild
tengslum við skurðstofugang. Nú
verður sameinað og tekinn verður 
lyfja. Þá má segja að sameiningu sjúkrahúsanna sé loks náð þar sem sérgreinar spítalans verða 
komnar á einn stað. Það hefur í för með sér mikinn faglegan ávinning
sjúklinga batnar og allt ferli sjúklinga verður orðið 
staðnum. 

SPITAL-hópurinn skilaði forhönnunarskýrslu
Nánar er gerð grein fyrir einstaka einingum í meðferðarkjarna

RANNSÓKNARHÚS 
Rannsóknarhúsi spítalans er ætlað að hýsa allar greina
blóðbanka. Því er fyrirhugaður staður vestur af Læknagarði,
Rannsóknarhúsið er fjórar hæðir auk inndreginnar tæknihæðar 
tengist 5. hæð meðferðarkjarna
meðferðarkjarnans en í honum eru lyftur í yfirstærð sérstaklega ætlaðar fyrir flutning bráðveikra. 

Húsið er þrjár álmur, tvær sem liggja nokk
að norðanverðu. Húsið tengist 
suðausturhorni rannsóknarhússins
vestur- og austurálmur tengdar með brú 
þýðingu fyrir samhæfingu starfseminnar í húsinu og við fyrirhugaða
Heilbrigðisvísindasviðs í Læknagarði. 
hluta. Almennt vita skrifstofur að inngarði, þar utan við
snúa þær út.  

Myndir 6 og 7. Rannsóknarhús. 

4. hæð, sem aðallega verður tæknihæð, eins og áður greinir, verður komið fyrir
á bundnum vöktum í húsinu. Einnig er fyrirhugað að hafa þar skrifstofur

deildar LSH (HUT). Á hæðinni er nokkurt rými sem ekki hefur verið 
að auka nýtanlegt rými á hæðinni t.d. fyrir skrifstofur.

var í forsögn samkeppnislýsingar 26.761 m² og var brúttó
latarmál meðferðarkjarna er um 49.000 m². Brúttó-/nettó

frumhönnun og er nú 2,08 fyrir meðferðarkjarna. Heildarflatarmál hans er
eins og áður hefur komið fram, er nettóflatarmál

rmetra er því rétt tæpir 1.000 m² eða 3,6% frá upphaflegri áætlun.

Í meðferðarkjarna næst að sameina á einum stað alla bráðaþjónustu spítalans, s.s. bráðamóttöku, 
myndgreiningu, skurðstofur, svæfingu, æðaþræðingu og gjörgæslu, ásamt legurýmum fyrir veikustu 

Þá verður dauðhreinsunardeild í kjallara byggingarinnar og verður
. Nú er hún starfrækt í austasta hluta borgarinnar. Sjúkrahúsapótek 

verður upp vélbúnaður sem eykur öryggi lyfjagjafa og minnkar rýrnu
ingu sjúkrahúsanna sé loks náð þar sem sérgreinar spítalans verða 

Það hefur í för með sér mikinn faglegan ávinning, auk þess sem aðbúnaður
og allt ferli sjúklinga verður orðið „straumlínulagað“ þar sem allar sérgreinar 

orhönnunarskýrslu vegna meðferðarkjarna í desember 2012
Nánar er gerð grein fyrir einstaka einingum í meðferðarkjarna í kafla 5. 

Rannsóknarhúsi spítalans er ætlað að hýsa allar greinar þjónusturannsókna spítalans
blóðbanka. Því er fyrirhugaður staður vestur af Læknagarði, húsi Heilbrigðisvísindasviðs 

hæðir auk inndreginnar tæknihæðar efst en þar yfir
tengist 5. hæð meðferðarkjarna með brú yfir „neðri götu“. Brúin liggur að svokölluðum bráðaás 

eru lyftur í yfirstærð sérstaklega ætlaðar fyrir flutning bráðveikra. 

álmur, tvær sem liggja nokkuð samhliða norður-suður og tengjast með þriðju álmunni 
 Læknagarði með brú á 3. og 4. hæð, bæði frá n

rannsóknarhússins og síðan tengist það meðferðarkjarna undir götu á 1. hæð. Þá eru 
g austurálmur tengdar með brú syðst á 3. og 4. hæð. Allar þessar tengingar hafa mikla 

þýðingu fyrir samhæfingu starfseminnar í húsinu og við fyrirhugaðar grunnrannsókna
garði. Undir húsinu er lagnakjallari sem þjónar m

. Almennt vita skrifstofur að inngarði, þar utan við er gangur en rannsóknarrými þar fyrir utan
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verður komið fyrir tíu svefnrýmum 
skrifstofur fyrir hluta 
sem ekki hefur verið 

.d. fyrir skrifstofur.  

og var brúttó-/nettó hlutfall 
/nettó hlutfall hússins 
hans er því að lokinni 

latarmál hans 27.699 m². 
gri áætlun. 

Í meðferðarkjarna næst að sameina á einum stað alla bráðaþjónustu spítalans, s.s. bráðamóttöku, 
ásamt legurýmum fyrir veikustu 

verður hún í beinum 
starfrækt í austasta hluta borgarinnar. Sjúkrahúsapótek 

upp vélbúnaður sem eykur öryggi lyfjagjafa og minnkar rýrnun 
ingu sjúkrahúsanna sé loks náð þar sem sérgreinar spítalans verða 

k þess sem aðbúnaður 
þar sem allar sérgreinar verða á 

vegna meðferðarkjarna í desember 2012 (fylgiskjal 10). 

r þjónusturannsókna spítalans, sem og 
eilbrigðisvísindasviðs háskólans. 

yfir er þyrlupallur sem 
svokölluðum bráðaás 

eru lyftur í yfirstærð sérstaklega ætlaðar fyrir flutning bráðveikra.  

suður og tengjast með þriðju álmunni 
bæði frá norðausturhorni og 

meðferðarkjarna undir götu á 1. hæð. Þá eru 
syðst á 3. og 4. hæð. Allar þessar tengingar hafa mikla 

grunnrannsóknarstofur 
er lagnakjallari sem þjónar meðferðarkjarna að 

er gangur en rannsóknarrými þar fyrir utan og 

 



 

17 
 

Brúttóstærð rannsóknarhúss var í forsögn samkeppnislýsingar áætluð 13.000 m². Samkeppnislýsing 
gerði ráð fyrir 7.088 m² nettórými rannsóknarstofa og gert var ráð fyrir brúttó-/nettó hlutfalli 1,84. 
Síðar var ákveðið að flytja rými fyrir kapellu og búningsherbergi, samtals 265 m², úr meðferðarhúsinu 
í rannsóknarhúsið. Niðurstaða notendavinnu og frumhönnunar er 6.800 m² nettórými en brúttó-
/nettó hlutfall er 2,10 og er því heildarstærð rannsóknarhúss nú 14.295 m² eins og áður segir. 
Nettófermetrum hússins hefur því verið fækkað frá forsögn.  

SPITAL-hópurinn skilaði forhönnunarskýrslu vegna rannsóknarhúss í desember 2012 (fylgiskjal 11). 
Nánar er gerð grein fyrir einstökum einingum í rannsóknarhúsi í kafla 5. 

HÁSKÓLI ÍSLANDS 
Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands er eitt af fimm fræðasviðum skólans eftir að nýtt skipulag var 
tekið upp á árinu 2008. Innan Heilbrigðisvísindasviðs eru sex deildir: Hjúkrunarfræðideild, 
Lyfjafræðideild, Læknadeild, Matvæla- og næringarfræðideild, Sálfræðideild og Tannlæknadeild. 
Starfsemi þeirra hefur lengi dreifst um háskóla- og spítalasvæðið og fer í dag fram á sex mismunandi 
stöðum og fylgir því mikið óhagræði. Á Heilbrigðisvísindasviði stunda liðlega 2.300 nemendur nám 
samanlagt á grunn- og framhaldsstigi. Kennsla fer fram í hefðbundnum kennslustofum, færnibúðum, 
sérstökum verkkennslustofum og kennslurannsóknarstofum. Einnig fer kennsla fram á öllum deildum 
spítalans og ýmsum rannsóknarstofum hans.  

Í samkeppnislýsingu kom fram tvíþætt markmið með byggingu háskólahlutans. Í fyrsta lagi er ætlunin 
að sameina í áföngum allar heilbrigðisvísindadeildir Háskóla Íslands undir eitt þak og ná fram þeim 
samlegðaráhrifum, rekstrarlegum og faglegum, sem sameiningu heilbrigðisvísindadeilda í eitt svið, 
væri ætlað að hafa í för með sér. Í öðru lagi þarf að tvinna enn betur saman starfsemi sviðsins og 
spítalans hvað varðar rannsóknir og kennslu. 

Í samkeppnislýsingu var gefið að brúttóstærð nýbyggingar fyrir háskólahlutann mætti vera allt að 
10.000 m2 í fyrsta áfanga og lögð var áhersla á að byggingin stuðlaði að samstarfi 
heilbrigðisvísindadeilda skólans og að samþætting háskóla- og sjúkrahúshlutans tækist vel. Einnig var 
lögð áhersla á að byggingin væri sveigjanleg og vel fallin til stækkunar.  

Í frumhönnun fyrsta áfanga er gert ráð fyrir 9.296 m2 L-laga nýbyggingu á fjórum hæðum við 
norðausturgafl Læknagarðs til austurs og suðurs. Á neðstu hæð eru kennslustofur, lesrými sem ætluð 
eru nemendum úr öllum deildum sviðsins, lokaðar hjólageymslur og sturtuaðstaða. Á annarri hæð 
byggingarinnar, sem jafnframt er inngangshæð (gengið er inn frá „neðri götu“ sunnan við 
meðferðarkjarna), eru skrifstofur fyrir stjórnsýslu sviðsins, bókasafn spítalans, lesrými nemenda 
ásamt almennu rými, eins konar hjarta byggingarinnar með veitingasölu, þar sem nemendur, 
kennarar, annað starfsfólk og gestir geta matast og átt samverustundir. Á þriðju hæð er gert ráð fyrir 
öllum verkkennslustofum tannlæknadeildar og skrifstofum fyrir kennara. Á fjórðu hæð verður að 
finna vinnuaðstöðu kennara og doktorsnema. Samgangur verður á milli nýbyggingarinnar og 
Læknagarðs og gert ráð fyrir tengingum við meðferðarkjarna. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir 
áframhaldandi starfsemi í Eirbergi.  

Í samkeppnislýsingu var gert ráð fyrir að rannsóknarstofur háskólans yrðu áfram í Læknagarði og að 
góðar tengingar væru við rannsóknarstofur spítalans til að ýta undir hagræði og faglega samræðu á 
milli vísindamanna. Í frumhönnun er gert ráð fyrir rannsóknarhúsi spítalans vestan við Læknagarð 
með göngubrúm á milli.  

Notendastjórn háskólans hafði með höndum samskipti við hönnuði og notendur. Haldnir voru 
rúmlega 20 vinnufundir með hönnuðum auk minni vinnufunda notenda og hönnuða.  

Hönnuðum var einnig falið að meta Læknagarð miðað við núverandi kröfur til 
rannsóknarstofustarfsemi. Haldnir voru fimm fundir með hönnuðum og notendastjórn auk annarra 



 

funda með notendum. Vinna hönnuða vegna Lækna
fjallað um hana í samkeppnislýsingu.

Hönnuðir skiluðu frumhönnun og 
Íslands í mars 2012 en í júlí sama ár bættist við hana sérstakur kafli um Læk
koma niðurstöður hönnuðanna 
uppfylli núverandi kröfur um rannsókna

Myndir 8 og 9. Háskóli Íslands. 

breytinga á innra skipulagi Læknagarðs 
breytingar á Læknagarði þegar nýbyggingin hefur risið. Þá er gert ráð fyrir að 
Íslands kosti framkvæmdir vegna háskólabygginganna. 

SJÚKRAHÓTEL 

Sjúkrahótel Landspítalans hefur verið starfrækt í rúm 30 ár. Í fyrstu var það rekið af Rauða krossi 
Íslands og einkum hugsað til þess að gefa sjúklingum af landsbyggðinni og aðstandendum þeirra 
tækifæri til gistingar þegar leita þurfti til höfuðbo
hefur Landspítali verið samstarfsaðili að rekstrinum og þá voru hjúkrunarfræðingar ráðnir til starfa 
við sjúkrahótelið. Rauði krossinn hefur nú dregið sig út úr rekstrinum en hótelið 
samningi Landspítala og Sjúkratrygginga Íslands í samstarfi við Sinnum ehf. Hótelið er nú 
Ármúla 9 (Park Inn hótel).  

Í tímans rás hefur áhersla í rekstri hótelsins nokkuð 
aðallega að vera athvarf fyrir þá
heimabyggð vegna rannsókna og meðferða
sjúkrahúsi sem liður í endurhæfingu og bata. Auk almennrar hótelþjónustu er gestum veitt
aðgangur að ráðgjöf og liðsinni 
heilbrigðisþjónustu.  

Staðsetning hótelsins skiptir miklu máli. 
spítalanum sem nú er og takmarkar
bygginga á Landspítalalóð er því fyrirhugað að reisa sjúkrahótel. 
Barónsstíg, samkvæmt fyrirliggjandi
kvennadeildarbyggingu. Þar er einnig gert ráð fyrir aðkomu sjúkrabíla. Nálægð
tengingar (tengigöng) við hann
hótelinu er gert ráð fyrir 77 herbergjum á 
fjölskylduherbergjum. Gert er ráð fyrir að hótelið geti stækkað til norðurs um 40 herbergi og verði
fullbyggt um 115-120 herbergi. 

Hótelgestir, sem sækja jafnvel daglega þjónu
staðsetningu hótelsins innan Lan
aðgang að öllu öryggisneti spítalans, 

funda með notendum. Vinna hönnuða vegna Læknagarðs bættist við á síðari stigum og var ekki 
fjallað um hana í samkeppnislýsingu. 

frumhönnun og greinargerð um nýbyggingu fyrir heilbrigðisvísindasvið Háskóla 
Íslands í mars 2012 en í júlí sama ár bættist við hana sérstakur kafli um Læknagarð

 um hvaða breytingar þurfi að gera á tæknikerfum hússins til að það 
kröfur um rannsóknarstofustarfsemi (fylgiskjal 12). Hönnunarvinna vegna 

Læknagarðs hefur ekki enn farið fram. Gert er ráð fyrir að ráðist verði í 
Læknagarði þegar nýbyggingin hefur risið. Þá er gert ráð fyrir að 

Íslands kosti framkvæmdir vegna háskólabygginganna.  

Sjúkrahótel Landspítalans hefur verið starfrækt í rúm 30 ár. Í fyrstu var það rekið af Rauða krossi 
Íslands og einkum hugsað til þess að gefa sjúklingum af landsbyggðinni og aðstandendum þeirra 
tækifæri til gistingar þegar leita þurfti til höfuðborgarinnar eftir heilbrigðisþjónustu. Frá árinu 2001 
hefur Landspítali verið samstarfsaðili að rekstrinum og þá voru hjúkrunarfræðingar ráðnir til starfa 

rossinn hefur nú dregið sig út úr rekstrinum en hótelið 
og Sjúkratrygginga Íslands í samstarfi við Sinnum ehf. Hótelið er nú 

a í rekstri hótelsins nokkuð breyst en, eins og áður, er tilgangur hótelsins 
þá sem þurfa heilsu sinnar vegna eða aðstandenda að dvelja fjarri 

heimabyggð vegna rannsókna og meðferðar. Auk þess nýtist sjúkrahótel þeim sem dvalið hafa á 
sjúkrahúsi sem liður í endurhæfingu og bata. Auk almennrar hótelþjónustu er gestum veitt

og liðsinni hjúkrunarfræðinga bæði vegna heilsufarsvanda og við að sækja 

Staðsetning hótelsins skiptir miklu máli. Mikið óhagræði þykir að því að hótel
spítalanum sem nú er og takmarkar það í raun mikið notkunarmöguleika þess. 
bygginga á Landspítalalóð er því fyrirhugað að reisa sjúkrahótel. Aðkoma að sjúkrahótelinu verður frá 

, samkvæmt fyrirliggjandi tillögu. Inngangur í hótelið verður norðan við 
. Þar er einnig gert ráð fyrir aðkomu sjúkrabíla. Nálægð við spítalann sjálfan
við hann, sem sniðnar verða að þörfum skjólstæðinga

hótelinu er gert ráð fyrir 77 herbergjum á fjórum hæðum, bæði einstaklings
ölskylduherbergjum. Gert er ráð fyrir að hótelið geti stækkað til norðurs um 40 herbergi og verði

 

sem sækja jafnvel daglega þjónustu inn á Landspítala, myndu hafa mikinn hag af 
innan Landspítalalóðar. Hún eykur einnig öryggi þeirra því

aðgang að öllu öryggisneti spítalans, geta kallað til aðstoð ef eitthvað kemur upp á og stutt 
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garðs bættist við á síðari stigum og var ekki 

fyrir heilbrigðisvísindasvið Háskóla 
nagarð þar sem fram 

að gera á tæknikerfum hússins til að það 
önnunarvinna vegna  

. Gert er ráð fyrir að ráðist verði í 
Læknagarði þegar nýbyggingin hefur risið. Þá er gert ráð fyrir að Happdrætti Háskóla 

Sjúkrahótel Landspítalans hefur verið starfrækt í rúm 30 ár. Í fyrstu var það rekið af Rauða krossi 
Íslands og einkum hugsað til þess að gefa sjúklingum af landsbyggðinni og aðstandendum þeirra 

rgarinnar eftir heilbrigðisþjónustu. Frá árinu 2001 
hefur Landspítali verið samstarfsaðili að rekstrinum og þá voru hjúkrunarfræðingar ráðnir til starfa 

rossinn hefur nú dregið sig út úr rekstrinum en hótelið er rekið samkvæmt 
og Sjúkratrygginga Íslands í samstarfi við Sinnum ehf. Hótelið er nú til húsa í 

er tilgangur hótelsins 
eða aðstandenda að dvelja fjarri 

. Auk þess nýtist sjúkrahótel þeim sem dvalið hafa á 
sjúkrahúsi sem liður í endurhæfingu og bata. Auk almennrar hótelþjónustu er gestum veittur 

vegna heilsufarsvanda og við að sækja 

því að hótelið sé svo langt frá 
n mikið notkunarmöguleika þess. Í 1. áfanga nýrra 

Aðkoma að sjúkrahótelinu verður frá 
. Inngangur í hótelið verður norðan við 

við spítalann sjálfan og 
skjólstæðinga, eru mikilvægar. Á 

hæðum, bæði einstaklings- og 
ölskylduherbergjum. Gert er ráð fyrir að hótelið geti stækkað til norðurs um 40 herbergi og verði þá 

myndu hafa mikinn hag af 
eykur einnig öryggi þeirra því að þeir hefðu þá 

til aðstoð ef eitthvað kemur upp á og stutt er að fara 



 

á spítalann. Þá myndu foreldrar veikra barna geta nýtt sér hótelið í auknum mæli þar
svo nálægt Barnaspítalanum og mæður, sem nýlega hafa alið barn á fæðingardeildinni
kost að vera með barnið á sjúkrahótelinu fyrstu daga þess,
og ef bið verður á því að móðir og bar

Myndir 10 og 11. Sjúkrahótel, suðurhlið og grunnmynd 4. hæðar.

Í forsögn samkeppnislýsingar var
hlutfall væri 1,84 og heildarfermetrar því 4.000
nauðsynlegar breytingar á hönnun hótelsins
m² nettó. Brúttó-/nettó hlutfall er nú 1,76

SPITAL-hópurinn skilaði forhönnunarskýrslu vegna sjúkrahótels
Nánar er fjallað um sjúkrahótelið í kafla 5. 

BÍLASTÆÐAHÚS  

Í forsögn samkeppnislýsingarinnar
bílastæðahús en keppendur þur
var ráð fyrir á lóðinni að loknum fyrsta áfanga
stæði í seinni áföngum. Í samkeppnislýsingu var óskað eftir því að 500 bíla
í bílastæðahúsum.  

Í tillögu SPITAL-hópsins er gert ráð fyrir bílastæðahúsi 
verslunarrými á 1. hæð.  

Ekkert hús, innan þessa verkefnis, tók jafn miklum kollsteypum og bílastæðahúsið í 
frumhönnunarferlinu og var það m.a. ekki inni á deiliskipulagi um tíma. Það varð þó niðurstaðan að 
byggð yrðu tvö bílastæðahús á lóðinni, líkt og tillaga SPITAL
áfanga yrði bílastæðahús vestast og syðst á lóðinni. Til að milda ásýnd bílastæðahússins frá vestri var 
atvinnuhúsnæði bætt við bílastæðahúsið að kröfu Reykjavíkurborgar. Ekki er vitað hvaða starfsemi 
fer í þetta atvinnuhúsnæði né hver muni byggja það og eiga. 

Bílastæða-, tækni- og skrifstofubyggingin er 
Bílastæði eru á öllum hæðum, samtals 560 talsins. Í kjallara 
varaaflstöðvar, spennar og kælibúnaður sem 
er auk þess aðkoma að líkhúsi rannsóknarhúss. Skrifstofuhlutinn er á fimm hæðum. Heildarstærð 
bílastæða-, tækni- og skrifstofubyggingar er 21.259 m².
1.513 m² og skrifstofuhluti 2.710 m².

SPITAL-hópurinn skilaði forhönnunarskýrslu vegna bílastæðahúss í desember 2012

 

. Þá myndu foreldrar veikra barna geta nýtt sér hótelið í auknum mæli þar
og mæður, sem nýlega hafa alið barn á fæðingardeildinni

kost að vera með barnið á sjúkrahótelinu fyrstu daga þess, t.d. þar til barnið fer í
og ef bið verður á því að móðir og barn geti farið heim. 

      

suðurhlið og grunnmynd 4. hæðar. 

samkeppnislýsingar var gert ráð fyrir að sjúkrahótelið væri 2.131 m2 
1,84 og heildarfermetrar því 4.000 m². Í fyrirliggjandi niðurstöðu

nauðsynlegar breytingar á hönnun hótelsins, er gert ráð fyrir að hótelið sé 3.990
er nú 1,76, þ.e. lægri en meðaltalshlutfall í forsögn. 

skilaði forhönnunarskýrslu vegna sjúkrahótelsins í desember 2012
Nánar er fjallað um sjúkrahótelið í kafla 5.  

innar var ekki tilgreindur ákveðinn fermetrafjöldi 
ppendur þurftu engu að síður að sýna lausn á þeim 1.600 bílastæðum sem gert 

var ráð fyrir á lóðinni að loknum fyrsta áfanga, auk þess að gera ráð fyrir að þeim gæti fjölgað í 3.400 
seinni áföngum. Í samkeppnislýsingu var óskað eftir því að 500 bílastæði yrðu neðanjarðar eða 

ráð fyrir bílastæðahúsi fyrir 500 bíla syðst og vestast á lóðinni ásamt 

Ekkert hús, innan þessa verkefnis, tók jafn miklum kollsteypum og bílastæðahúsið í 
frumhönnunarferlinu og var það m.a. ekki inni á deiliskipulagi um tíma. Það varð þó niðurstaðan að 
byggð yrðu tvö bílastæðahús á lóðinni, líkt og tillaga SPITAL-hópsins gerði ráð fyrir. Tilheyrandi fyrsta 
áfanga yrði bílastæðahús vestast og syðst á lóðinni. Til að milda ásýnd bílastæðahússins frá vestri var 
atvinnuhúsnæði bætt við bílastæðahúsið að kröfu Reykjavíkurborgar. Ekki er vitað hvaða starfsemi 

æði né hver muni byggja það og eiga.  

og skrifstofubyggingin er fimm hæðir ofan jarðar en þrjár hæðir eru neðanjarðar.
Bílastæði eru á öllum hæðum, samtals 560 talsins. Í kjallara -1 og -2, sem og á 1

nar og kælibúnaður sem þjóna meðferðarkjarna og rannsóknarhúsi. Í kjallara 
er auk þess aðkoma að líkhúsi rannsóknarhúss. Skrifstofuhlutinn er á fimm hæðum. Heildarstærð 

og skrifstofubyggingar er 21.259 m². Þar af er bílastæðahluti 17.
1.513 m² og skrifstofuhluti 2.710 m². 

skilaði forhönnunarskýrslu vegna bílastæðahúss í desember 2012
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. Þá myndu foreldrar veikra barna geta nýtt sér hótelið í auknum mæli þar sem hótelið er 
og mæður, sem nýlega hafa alið barn á fæðingardeildinni, gætu átt þess 

barnið fer í rannsókn á 5. degi 

 

 nettó, brúttó-/nettó 
niðurstöðu, eftir nokkrar 

sé 3.990 m² brúttó en 2.270 
gn.  

í desember 2012 (fylgiskjal 13). 

fjöldi sem fara ætti í 
ftu engu að síður að sýna lausn á þeim 1.600 bílastæðum sem gert 

auk þess að gera ráð fyrir að þeim gæti fjölgað í 3.400 
stæði yrðu neðanjarðar eða 

syðst og vestast á lóðinni ásamt 

Ekkert hús, innan þessa verkefnis, tók jafn miklum kollsteypum og bílastæðahúsið í 
frumhönnunarferlinu og var það m.a. ekki inni á deiliskipulagi um tíma. Það varð þó niðurstaðan að 

i ráð fyrir. Tilheyrandi fyrsta 
áfanga yrði bílastæðahús vestast og syðst á lóðinni. Til að milda ásýnd bílastæðahússins frá vestri var 
atvinnuhúsnæði bætt við bílastæðahúsið að kröfu Reykjavíkurborgar. Ekki er vitað hvaða starfsemi 

hæðir eru neðanjarðar. 
sem og á 1. og 5. hæð, eru 

meðferðarkjarna og rannsóknarhúsi. Í kjallara -1 
er auk þess aðkoma að líkhúsi rannsóknarhúss. Skrifstofuhlutinn er á fimm hæðum. Heildarstærð 

Þar af er bílastæðahluti 17.036 m², tæknirými 

skilaði forhönnunarskýrslu vegna bílastæðahúss í desember 2012 (fylgiskjal 14). 



 

 

Mynd 12. Bílastæðahús fjær og rannsóknarhús

UNDIRBÚNINGSFRAMKVÆMDIR
Í aðalsamningi við SPITAL-hópinn,
verkefni og segir m.a.: „Samhliða þessum samningi er gerður samningur við ráðgjafa um hönnun 
undirbúningsframkvæmda á svæðinu, þ.m.t. flutningur 
tengiganga neðanjarðar milli bygginga, undirbúningur byggingarsvæðis og flutningur bílastæða.“ 

Hönnunarsamningur við SPITAL-
lóð“) var undirritaður 25. mars 2011. Samningurinn 
um rannsóknir, aðgengismál að núverandi byggingum o
hámarksþóknun og tekur mið af áætluðu umfangi framkvæmdar og tímaáætlun.
ráðgjafa um umfang framkvæmda
o.fl. um 1.300 mkr. án vsk.  

Forhönnunarvinna hófst í mars 2011 en stöðvaðist að mestu í júní það ár vegna breytinga og 
seinkunar á deiliskipulagsferli. Í maí 2012 hófst vinnan að nýju og 
greinargerð, dags. 14.7.2012.  

Með greinargerð um forhönnun fylgdi ný kostnaðaráætlun upp á rúma 3,2 milljarða króna.
áætlunin hækkað verulega frá þeirri fyrri sem var 1,3 + vsk = 1,63 milljarðar króna.

Þegar áætlunin var rýnd hækkað
álag vegna ófyrirséðs niður í 10% þar sem
magntöku forhönnunar. Einnig eru liðir vegna hönnunarkostnaða
heildarálætlun verkefnisins. 

  

Verkþættir: 

Aðstæður á vinnusvæði o.fl. 

Gatnagerð 

Veitur 

Samtals með vsk. 

Ófyrirséð 

Hönnun umsjón og eftirlit 

Heildarkostnaður með vsk. 

Tafla 2. Kostnaðaráætlanir undirbúningsframkvæmdar.

rannsóknarhús í forgrunni. 

UNDIRBÚNINGSFRAMKVÆMDIR 
hópinn, sem undirritaður var 27. ágúst 2010, voru ákvæði um önnur 

Samhliða þessum samningi er gerður samningur við ráðgjafa um hönnun 
undirbúningsframkvæmda á svæðinu, þ.m.t. flutningur [Gömlu] Hringbrautar, frumhönnun 

ganga neðanjarðar milli bygginga, undirbúningur byggingarsvæðis og flutningur bílastæða.“ 

-hópinn um undirbúningsframkvæmdir (áður kallað 
var undirritaður 25. mars 2011. Samningurinn snýst um forhönnun á götum, veitum og lóð og 

um rannsóknir, aðgengismál að núverandi byggingum o.fl. Samningurinn er tímavinnusamningur með 
hámarksþóknun og tekur mið af áætluðu umfangi framkvæmdar og tímaáætlun.
ráðgjafa um umfang framkvæmda er áætlaður framkvæmdakostnaður á lóð, við götur, veitur og stíga 

Forhönnunarvinna hófst í mars 2011 en stöðvaðist að mestu í júní það ár vegna breytinga og 
Í maí 2012 hófst vinnan að nýju og henni lauk í júlí 2

Með greinargerð um forhönnun fylgdi ný kostnaðaráætlun upp á rúma 3,2 milljarða króna.
áætlunin hækkað verulega frá þeirri fyrri sem var 1,3 + vsk = 1,63 milljarðar króna.

hækkaði gatnagerðarhluti upphaflegrar áætlunar en ákveðið var að lækka 
niður í 10% þar sem grundvöllur áætlunarinnar þykir góður og

Einnig eru liðir vegna hönnunarkostnaðar, umsjónar og eftirlits teknir 

Upphafleg áætlun  Endurskoðuð áætlun

% Verð  % 

 193.500.000   

 1.750.600.000   

 481.300.000   

 2.425.400.000   

20% 485.080.000  10% 

12% 291.048.000  0% 

  3.201.528.000    

Kostnaðaráætlanir undirbúningsframkvæmdar. 
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sem undirritaður var 27. ágúst 2010, voru ákvæði um önnur 
Samhliða þessum samningi er gerður samningur við ráðgjafa um hönnun 

Hringbrautar, frumhönnun 
ganga neðanjarðar milli bygginga, undirbúningur byggingarsvæðis og flutningur bílastæða.“  

kallað „Götur, veitur og 
götum, veitum og lóð og 

Samningurinn er tímavinnusamningur með 
hámarksþóknun og tekur mið af áætluðu umfangi framkvæmdar og tímaáætlun. Samkvæmt áætlun 

væmdakostnaður á lóð, við götur, veitur og stíga 

Forhönnunarvinna hófst í mars 2011 en stöðvaðist að mestu í júní það ár vegna breytinga og 
lauk í júlí 2012 með skilum á 

Með greinargerð um forhönnun fylgdi ný kostnaðaráætlun upp á rúma 3,2 milljarða króna. Hafði 
áætlunin hækkað verulega frá þeirri fyrri sem var 1,3 + vsk = 1,63 milljarðar króna. 

i gatnagerðarhluti upphaflegrar áætlunar en ákveðið var að lækka 
þykir góður og er byggður á 

, umsjónar og eftirlits teknir með í 

Endurskoðuð áætlun 

Verð 

193.500.000 

1.807.100.000 

481.300.000 

2.481.900.000 

248.190.000 

0 

2.730.090.000 
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Endurskoðuð áætlun hljóðar því upp á 2,7 milljarða króna, sbr. sundurliðun hér að ofan. 

Hönnunarsamningur við SPITAL-hópinn um fullnaðarhönnun á götum, veitum og lóð var undirritaður 
29. júní 2012. Samningsdrög þessi voru samþykkt af stjórn á fundi 23. maí 2012 og á fundi stjórnar 
27. júní 2012 var lögð fram staðfesting FSR um að samningur þessi sé í samræmi við 
samkeppnislýsingu, sem og lög um opinber innkaup. 

Vinna við fullnaðarhönnun fór hægar af stað en ætlað var, aðallega vegna þess hve afgreiðsla á 
deiliskipulagi dróst, en einnig vegna nýrra hugmynda um nýja „Kringlu“ og breytinga á efri götu (sjá 
kafla 6). Í lok október 2012 búið að hanna verkþætti sem svarar til um 7% samningsupphæðar. 

Í framhaldi af minnisblaði ríkisstjórnarinnar um tilhögun verkefnisins í 30. nóvember 2011 ákvað 
stjórn NLSH á stjórnarfundi 5. desember 2012 að fela framkvæmdastjóra að leita samninga við 
SPITAL-hópinn um að láta ráðgjafarsamning um fullnaðarhönnun gatna, veitna og lóðar bíða þar til 
Alþingi hefur tekið ákvörðun um framhald verkefnisins. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� Skoða betur hvort þörf er á tveimur hjólastígum við efri götu eins og gert er ráð fyrir. Fjölga 
þarf bílastæðum á efri götu við Barnaspítalann og aðalinngang nýja spítalans. 

� Núverandi tengigangur milli aðalbyggingar (húss 1) og kvennadeildar (húss 2) veldur því að 
gatan upp með kvennadeild verður mjög brött og erfitt er að koma fyrir bílastæðum á því 
svæði. Hugmyndir hafa komið fram um að færa tengigang norðar en nú er ráð fyrir gert og 
það myndi minnka þennan bratta. Jafnframt yrði byggð ný aðkoma, „Kringla“, að núverandi 
aðalbyggingu með betri tengingum en nú er ráð fyrir gert inn í hús og inn á tengiganga 
neðanjarðar (sjá kafla 6). 

� Yfirborðsefni gatna – grágrýtiskantsteinn í götum, umfang hellulagna o.fl. 
� Mörk framkvæmdasvæða við útboðs áfanga einstakra húsa svo sem hæðarsetningar, 

jarðvegsfyllingar o.fl.  

� Afmörkun vinnusvæða, uppsetning girðinga, tilfærslur á framkvæmdatíma, merkingar o.fl. 

� Hæðarsetning á götum og aðkomu að vöruafgreiðslu eldhúss, vörupallur við eldhús. 

SPITAL-hópurinn skilaði forhönnunarskýrslu vegna undirbúningsframkvæmda í desember 2012 

(fylgiskjal 15). 

5. NOTENDAVINNA – RÝNI – SAMRÁÐ 
Í kjölfar niðurstöðu samkeppninnar haustið 2010 og undirritunar samninga við SPITAL-hópinn hóf 
verkefnisstjórn Landspítala að skipuleggja hvernig notendur spítalans tækju þátt í þeirri vinnu sem 
framundan var. Ákveðið var að skipta vinnunni niður eftir málaflokkum og skipaði forstjóri spítalans 
starfsfólk í þá vinnu. Upphaflegur fjöldi og heiti hópanna tók breytingum í vinnuferlinu og nýir hópar 
voru stofnaðir og aðrir lagðir af. Þetta eru þeir notendahópar sem búnir voru til um einsaka 
málaflokka:  

1) Legudeildir 

2) Skurðstofur, svæfing og dauðhreinsun 

3) Gjörgæsla 

4) Hjartagjörgæsla og hjartaþræðing 

5) Bráðamóttaka 

6) Myndgreining 

7) Rannsóknarstofur 

8) Apótek 
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9) Endurhæfing 

10) Sjúkrahótel 

11) Sameiginleg svæði (anddyri, búningsherbergi, kapella, matsalur, veitingasala o.fl.) 

12) Kennsla Háskóla Íslands (fyrirlestrasalir, almennt funda- og kennslurými) 

13) Stoðrými (starfsmannainngangar, öryggismál, flutningar, ræsting, lín, eldhús o.fl.)  

14) Tækni  

15) Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT) 

16) Rekstrarsvið (tók við málefnum af hóp 13 – Stoðrými) 

Fjallað er sérstaklega um vinnu og niðurstöðu hvers hóps síðar í þessum kafla. Þar er haldið til haga 
þeim athugasemdum sem vinna þarf með áfram. Tekið skal fram að nokkuð af vinnu 
notendahópanna skarast og er því eitthvað um endurtekningar í einstaka köflum. 

Vinna notenda, notendastjórnar og hönnuða fór þannig fram að notendahóparnir áttu fund með 
hönnuðum, ásamt notendastjórn, þar sem hönnuðir kynntu tillöguteikningar. Í kjölfarið fengu svo 
notendahóparnir tækifæri til að rýna teikningarnar og sendu í kjölfarið notendastjórn athugasemdir 
sínar. Notendastjórn yfirfór athugasemdir notenda og kom þeim áleiðis til hönnuða, stundum með 
breytingum og/eða viðbótum. Margir minni fundir voru einnig haldnir með notendahópum og 
notendastjórn.  

Fyrsta rýni notenda á fyrirliggjandi tillögum SPITAL-hópsins fór fram í september 2010 en þá rýndu 
notendur niðurstöðu samkeppninnar. Alls voru fimm slíkar yfirferðir farnar og hundruðum 
athugasemda komið á framfæri en síðasta yfirferðin var í júní 2011 hjá flestum notendahópum en 
áfram var unnið með þá sem styttra voru komnir. 

Á annað hundrað manns voru í notendahópunum sem rýndu tillögur hönnuða og komu á framfæri 
athugasemdum um það sem betur mátti fara en einnig var víðar leitað álits á tillöguteikningum og 
forsendum verkefnisins.  

Í júní 2011 kom til landsins Ivan Brandslund, prófessor og framkvæmdastjóri rannsóknarstofa á 
sjúkrahúsinu í Vejle í Danmörku (Laboratory director, Vejle Sygehus, Danmark). Hann átti tvo fundi 
með notendahópi 7 um rannsóknarstofur og tækifærin sem í því felast að nú er gert ráð fyrir að allar 
rannsóknarstofur sameinist í eina byggingu. Brandslund var sérstaklega kallaður til landsins í því skyni 
að nettófermetrum hússins yrði aftur fækkað niður í það sem upphaflega var gert ráð fyrir í forsögn 
þar sem rannsóknarhúsið hafði verið stækkað umfram upphaflegu forsögnina (fylgiskjal 16). 

Arve Olav Solumsmo, fyrrverandi yfirmaður samráðs- og kynningarmála vegna nýbygginga við St. 
Olavs háskólasjúkrahúsið í Þrándheimi, kom hingað til lands í febrúar 2012. Hann hélt erindi á 5. 
samráðsþinginu (sjá kafla 9) um reynsluna af nýbyggingu við St. Olavs sjúkrahúsið. Hann var einnig 
fenginn til að funda með notendastjórn, rýndi lauslega verkefni nýs Landspítala og var fenginn í viðtal 
í Kastljós vegna málsins.  

Í október 2012 kom Ragnhild Aslaksen arkitekt til landsins og átti fundi með sjö notendahópum um 
fyrirkomulag deilda og lagði fram margar góðar tillögur til úrbóta. Hún skoðaði einnig heildarmynd 
svæðisins, tengsl milli bygginga og nýtingu eldra húsnæðis. Ragnhild hefur verið yfirarkitekt 
enduruppbyggingar á St. Olavs sjúkrahúsinu í Þrándheimi frá árinu 1997. Um margt eru þessi tvö 
verkefni lík og því var mikill fengur fyrir notendastjórn að fá hana til landsins (fylgiskjal 17).  

Vegna tæknilausna var haft samráð við ýmsa erlenda aðila, m.a. forsvarsmenn ýmissa sjúkrahúsa í 
nágrannalöndunum sem verið er að hanna eða byggja eða nýlokið er við. Þetta eru sjúkrahúsin  
Akershus háskólasjúkrahúsið rétt utan við Osló, St. Olavs sjúkrahúsið í Þrándheimi, AUH í Árósum, 
OUH í Óðinsvéum og Rigshospitalet í Kaupmannahöfn. Ýmsir sem tengjast verkefninu á einn eða 
annan hátt hafa heimsótt öll þessi sjúkrahús.  
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Upplýsingar voru einnig fengnar frá ýmsum fyrirtækjum, bæði framleiðendum og seljendum 
tæknibúnaðar og tækja um mögulegar útfærslur og kostnaðarmat varðandi m.a. sjálfvirka tækni í 
apóteki, dauðhreinsun, sorpflokkunarkerfi, flutningskerfi, s.s. rörpóst og sjálfvirka vagna, og enn 
fremur varðandi ýmis lækningatæki. Ýmsir sem tengjast verkefninu hafa einnig heimsótt nokkur slík 
fyrirtæki. 

Starfsmenn verkefnisins og notendur hafa farið nokkrar kynnisferðir til útlanda.  

Í júlí 2007 var farið til Noregs og sjúkrahótelið á Ullevål sjúkrahúsinu heimsótt ásamt því að 
Ríkisspítalinn í Osló var skoðaður, svo og sjúkrahúsið í Ringerike og nýbyggingin á Akershus-
sjúkrahúsinu. 

Í september 2007 fór hópur á vegum verkefnisins til Bandaríkjanna í þeim tilgangi að skoða 
bráðamóttökur. Ný bráðamóttaka í Spartanburg í Suður-Karólínu var skoðuð ásamt bráðamóttöku á 
Rowan hospital í Norður-Karólínu. Þá var arkitektinn Jon Huddy heimsóttur en hann hefur sérhæft sig 
í hönnun á bráðamóttökum. 

Í september 2008 fór þáverandi byggingarnefnd og nokkrir starfsmenn verkefnisins í kynnisferð til 
Oslóar og Stokkhólms. Nýbyggingin á Akershus-sjúkrahúsinu var skoðuð ásamt því að almennt opið 
rými á Ríkisspítalanum í Osló var skoðað. Í Stokkhólmi kynntu starfsmenn Karólínska sjúkrahússins 
byggingaráform spítalans. 

Í nóvember 2010 fór hópur hönnuða frá SPITAL-hópnum, ásamt nokkrum starfsmönnum verkefnisins 
til Noregs. St. Olavs sjúkrahúsið í Þrándheimi var skoðað ásamt því að farið var á Ríkisspítalann í Osló 
þar sem m.a. var skoðuð aðstaða fyrir jáeindaskönnun (PET-skönnun). Þá var sérstök ferð farin til að 
skoða Radium hospitalet, sem er sérstök eining innan Ríkisspítalans. 

Þá fór hópur frá myndgreiningu á vegum verkefnisins til Danmerkur til að kynna sér sérstaklega 
fyrirkomulag og rekstur á jáeindaskanna. Ennfremur hafa einstakir starfsmenn LSH lagt sig eftir því í 
ferðum sínum á Norðurlöndum að kynna sér jáeindaskanna sérstaklega. 

Hluti af notendahópi apóteks fór í heimsókn á Akershus-sjúkrahúsið 2011 til að kynna sér hvernig til 
hafði tekist með nýjungar í apótekinu, s.s. vélskömmtun. 

Aðalsteinn Pálsson og Sigurbergur Kárason skoðuðu sjúkrahúsið í Tallin í Eistlandi dagana 17.-19. 
desember 2009. Ferðin var að hluta í boði fyrirtækisins Inter þar sem kynnt var skurðstofuhæð sem 
var nýlega innréttuð eingöngu með kerfisveggjum og öðrum færanlegum búnaði. Þá var einnig 
skoðuð ný gjörgæsludeild sem byggð var upp á staðnum.  

Þá má geta þess að einstakir starfsmenn LSH hafa nýtt aðrar ferðir sínar til útlanda til að kynna sér 
nýjungar á sjúkrahúsum sem að gagni gætu komið. Segja má að allar þessar ferðir hafi verið afar 
lærdómsríkar og haft áhrif á hönnun spítalans. 

Samráð var haft við fjölda aðila út af ýmiss konar málum. Hér að framan var birtur listi yfir aðila sem 
samráð var haft við vegna deiliskipulagsins (sjá kafla 4) en í tengslum við vinnu notendastjórnar og 
notendahópa var einnig haft víðtækt samráð við ýmsa. Hér eru nefndir nokkrir þeirra sem haft var 
samráð við: 

- Sýkingavarnir vegna einangrunarherbergja á legudeildum 

- Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vegna aðkomu sjúkrabíla að bráðamóttöku og vegna 

sjúklingaflutninga 

- Sóttvarnir Landlæknisembættisins vegna aðstöðu fyrir afeitrun o.fl. í tengslum við 

bráðamóttöku 

- sjúklingasamtök svo sem MND-félagið vegna sérútbúinnar íbúðar á sjúkrahóteli 
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- Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum – vegna útfærslu á BSL3-

rannsóknarstofu 

- ISAVIA vegna lendingarpalls fyrir þyrlur 

- hótelstjóra vegna sjúkrahótels 

- Lyfjastofnun vegna apóteks 

- Vinnueftirlitið vegna starfsaðstöðu á byggingartíma 

- samtökin Planetree, sem unnu með hópum sjúklinga, sjálfboðaliða, foreldra veikra barna og 

starfmanna að viðamikilli skýrslu um núverandi og væntanlega starfsemi spítalans 

NOTENDAHÓPUR 01 – LEGUDEILDIR 
Ljóst var að nauðsynlegt yrði að gera ráð fyrir a.m.k. jafnmörgum sjúkrarúmum  í nýbyggingunni og 
nú eru í Fossvogi, og helst rúmlega það, til að ná því markmiði fyrsta áfanga að flytja alla starfsemi í 
Fossvogi á Hringbraut. Í samkeppnislýsingu er því tekið fram að í 1. áfanga skuli gera ráð fyrir 180 
sjúkrarúmum, 133 almennum rýmum, 33 einangrunarrýmum fyrir snertismit og 14 
einangrunarrýmum fyrir loftborið smit. Auk þess skyldi gert ráð fyrir 17 rúma smitsjúkdómadeild með 
13 snertismitsrými og fjögur fyrir loftborið smit og 16 rúma hjartagjörgæslu. Þá var einnig tekið fram 
að legudeild krabbameins- og blóðlækninga skuli hafa yfir að ráða fleiri einangrunarherbergjum en á 
almennum deildum. Allar sjúkrastofur skyldu vera einbýli með baðherbergi þar sem væri salerni og 
sturta. Ákveðið var að hverri legudeild yrði skipt í 2-3 þyrpingar, sem hver um sig hefði 8-12 rúm. 
Hverri þyrpingu væri þjónað frá vaktrými sem veitti góða yfirsýn yfir viðkomandi sjúkrastofur. 
Vaktrými skyldi vera tvískipt, innri hluti þess lokaður, þannig að þar væri hægt að halda lokaða fundi 
og tala í síma, en fremri hlutinn væri opinn fram á gang. Hver þyrping þyrfti einnig að hafa 
lyfjaherbergi og skolaðstöðu. Þá skyldi á hverri legudeild gera ráð fyrir: 

- sameiginlegri móttöku, sem blasir við þegar komið er inn á deildina 

- móttökustöð fyrir rörpóst 

- matsal/setustofu fyrir sjúklinga 

- býtibúri 

- baðherbergi með baðkeri 

- útskotum fyrir línvagna 

- tækjageymslu 

- fundar- og/eða kennsluherbergi 

- herbergi fyrir aðstandendur 

- starfsmannaherbergi  

- skrifstofum fyrir deildarstjóra og aðstoðardeildarstjóra 

Í upphafi frumhönnunar var gert ráð fyrir að smitsjúkdómadeild yrði á 2. hæð meðferðarkjarna en 
aðrar legudeildir á 4. og 5. hæð. Þá var gert ráð fyrir að tæknirými, sem nauðsynlegt er að hafa fyrir 
ofan skurðstofur, yrði í suðurhluta á 4. hæð. Þegar á vinnuna leið var ljóst að tæknikerfi kröfðust þess 
einnig að þeim væri ætlað pláss á vesturvæng 4. hæðar. Þetta fyrirkomulag takmarkaði fjölda 
legurýma, svo og útsýni frá legudeildum á 4. hæð til suðurs. Mikil óánægja var með þetta 
fyrirkomulag hjá notendum og verkefnastjórn. Þegar á leið varð ljóst að nauðsynlegt yrði að auka 
svigrúm legudeildanna og þess vegna var ákveðið að hafa 4. hæðina alfarið tæknihæð og setja 
legudeildirnar á 5. og 6. hæð hússins. Við þessa breytingu var eins og legudeildirnar leystust úr 
álögum, útsýni varð meira og betra og deildirnar bjartari og skemmtilegri og sveigjanleiki hússins í 
heild batnaði verulega. 

Snemma í vinnu við frumhönnun var ákveðið að hafa hjartagjörgæslu ekki sérstaka einingu heldur 
bæta rúmum fyrir hana við almennar legudeildir. Þá var einnig ákveðið að miða þar við 12 rúm í stað 
16. Þetta fjölgaði legurýmum á legudeildum úr 180 í 192. 
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Mynd 13. Grunnmynd 6. hæðar meðferðarkjarna við lok frumhönnunar. 

Legudeildirnar verða 8, fjórar á hvorri hæð. Þær eru L-laga og hver legudeild samanstendur af þrem 
þyrpingum sem hver um sig er með 7-8 einbýli. Á hverri legudeild er ein þyrping í austur-vesturhluta 
deildarinnar og tvær í norður-suðurhluta. Í austur-vesturþyrpingunni er vaktstofa, lyfjaherbergi og 
móttaka fyrir rörpóst, auk þess sem stór skolaðstaða er í þeim hluta, sem þjónar að nokkru allri 
deildinni, sem og tækjageymsla. Í vinnunni með notendum var ákveðið að á mótum þyrpinganna í 
norður-suðurhlutanum yrði sameiginlegt lyfjaherbergi og skolaðstaða. Þá eru í þyrpingunum útskot 
fyrir línvagna, hjúkrunarvörur o.fl. Í norður-suðurhluta deildanna er eitt sameiginlegt kennslu- og 
fundarherbergi, sem og baðherbergi með baðkeri. Hvert einbýli er með sérsalerni. Samkvæmt 
húsrýmisáætlun á það að vera 6 m2 að stærð þar sem gera má ráð fyrir að tveir hjálparmenn aðstoði 
sjúkling við salernisferðir og böðun. Á því hefur orðið nokkur misbrestur, á annað hundrað salerni eru 
undir 5,5 m2 skv. dRofus-gagnagrunninum og það þarf að skoða nánar þegar lengra verður haldið. Þá 
þarf að gera ráð fyrir brautum í loftið til að flytja sjúkling úr rúmi inn á salernið. Rætt hefur verið um 
að e.t.v. þurfi ekki að koma brautum fyrir alls staðar strax í byrjun, þótt gert sé ráð fyrir að það sé 
hægt. Annað myndi takmarka notagildi herbergjanna og kalla á flutning sjúklinga úr einu herberginu í 
annað ef brautirnar verða ekki hluti af búnaði allra sjúkrastofa. Slíkt er óæskilegt vegna aukinnar 
smithættu. 

Á mótum norður-suðurþyrpinganna og austur-vestur þyrpingarinnar er sameiginleg móttaka, með 
vinnuaðstöðu, matsalur/setustofa fyrir sjúklinga, býtibúr, starfsmannaherbergi og skrifstofur 
deildarstjóra og aðstoðardeildarstjóra ásamt herbergi fyrir aðstandendur. 

Notendur komu með margar góðar ábendingar. Meðal þeirra var að hentugt væri að koma fyrir 
nokkurs konar drykkjarstöð á mótum norður-suðurþyrpinganna, þar sem sjúklingar og aðstandendur 
gætu fengið sér vatn og kaffi og var henni bætt inn. Þá var einnig ákveðið að hafa útskot þar sem 
væru 4-6 sæti þar sem hægt yrði að tylla sér niður, því að norður-suðurhluti deildarinnar er 67,5m 
langur og því tilvalið að hafa áfangastað á honum miðjum, auk þess sem birtu er hleypt inn á ganginn. 

Nokkur umræða skapaðist um það í hópnum hvernig framreiðslu matar til sjúklinga skyldi háttað. 
Ákveðið var að stofna vinnuhóp sem skoða skyldi mismunandi framreiðslu- og framleiðsluaðferðir 
fæðis fyrir sjúklinga á nýjum Landspítala og velja þá aðferð sem væri talin henta best. Hitann og 
þungann af vinnu hópsins bar Heiða Björg Hilmisdóttir deildarstjóri eldhúss og matsala LSH sem m.a. 
hefur kynnt sér hvernig þessu er háttað á sjúkrahúsum í nágrannalöndunum. Ásamt henni voru í 
vinnuhópnum Bylgja Kærnested og María V. Sverrisdóttir úr notendahópi legudeilda og Gyða 
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Baldursdóttir. Hópurinn skilaði áliti í mars 2011. Þegar tekið hafði verið tillit til mikilvægis næringar 
fyrir meðferð og ánægju sjúklinga, flutningsleiða, tíma, krafna um öryggi og gæði, kostnaðar o.fl. var 
ákveðið að mæla með því að á LSH yrði tekin upp svokölluð hraðkælieldun (cook chill). Maturinn 
kemur þá tilbúinn í vögnum á matarbökkum, merktum sjúklingum. Hraðkælieldun er talin örugg 
aðferð og hagkvæm (fylgiskjal 18). 

Sýkingavarnadeild var nokkrum sinnum kölluð til notendastjórnar m.a. til að ákveða tilhögun 
einangrunarherbergja á legudeildunum. Eins og áður hefur komið fram var í fyrstu ákveðið að 
einangrunarherbergin á almennu legudeildunum yrðu 47, 33 fyrir snertismit og 14 fyrir loftborið smit. 
Á smitsjúkdómadeildinni yrðu allar sjúkrastofur einangrunarstofur, 13 fyrir snertismit og fjórar fyrir 
loftborið smit, þannig að einangrunarherbergi á legudeildum yrðu 64 alls. Eftir yfirferð með 
sýkingavarnadeild og notendum var ákveðið að fækka einangrunarherbergjum nokkuð á almennum 
legudeildum þar sem öll sjúkrarúm verða einbýli og það minnkar þörf fyrir sérstök 
einangrunarherbergi. Ákveðið var einnig að gera greinarmun á varnareinangrun og einangrun vegna 
loftborins smits. Niðurstaðan varðandi einangrunarherbergi á legudeildum varð því eftirfarandi: 

Deild Snertismit Varnareinangrun 
Varnareinangrun 

Bruni 
Loftborið 

smit ALLS 

Smitsjúkdómadeild 13 0 0 4 17 
Almennar legudeildir 18 0 2 0 20 
Blóðlækningadeild 5 4 0 0 9 
Krabbameinslækningadeild 1 1 0 1 3 
ALLS 37 5 2 5 49 
Tafla 3. Tegund, staðsetning og fjöldi einangrunarherbergja.  

Tegund 
einangrunarherbergis Fjöldi Loftræsing Loftþrýstingur Skoltæki 

Snertismit 37 Almenn loftræsing 0 í gátt og sjúkrastofu Skolpottur á 
snyrtingu 

Varnareinangrun 5 Hepa-síur á 
innblástur 

Yfirþrýstingur í gátt, 0+ á 
sjúkrastofu 

Skolpottur á 
snyrtingu 

Varnareinangrun 
(bruni) 

2   Skolpottur á 
snyrtingu 

Loftborið smit 5 Hepa-síur á 
útblástur, tryggt að 
ekki sé bakflæði í 
loftræsingu 

Undirþrýstingur í gátt, enn 
meiri undirþrýstingur á stofu 

Skolpottur á 
snyrtingu  

 Tafla 4. Tegund einangrunarherbergja og sérútbúnaður vegna þeirra. 

Þá var farið yfir útbúnað einangrunarherbergja með sýkingarvarnadeild. Starfsmenn hennar ráðleggja 
að á öllum snertismits- og loftsmitseinangrunarherbergjum skuli gera ráð fyrir skolpotti á salerni. 
Engin þörf sé á gegnumréttingarskápum. Handlaugar skulu vera í fordyri (gátt), á einangrunarstofunni 
sjálfri og inni á salerni sjúklings. 

Á lýtalækningadeild í Fossvogi hefur verið útbúin sérstök aðstaða til að sinna brunasjúklingum. 
Ákveðið var að gera ráð fyrir sambærilegri aðstöðu á nýjum spítala. Því var hönnuðum falið að sýna á 
teikningum slíka aðstöðu á einni legudeildinni. Hún er fyrirhuguð syðst á legudeild 7 á 6. hæð 
meðferðarkjarna. Þar eru sýnd tvö einangrunarherbergi fyrir brunasjúklinga, auk 37 m2 

bað/aðgerðarstofu handan gangsins. Inn á þessi þrjú herbergi eru sérstakar dyr, þ.a. syðsti hluti 
gangsins virkar sem eins konar gátt (fordyri). 

Smitsjúkdómadeildin er staðsett í vesturenda á 2. hæð meðferðarkjarna. Það kemur til út af því að 
þar er byggingin aðeins breiðari en á 5. og 6. hæð, sem er nauðsynlegt fyrir smitsjúkdómadeildina þar 
sem öll sjúkrarými eru með fordyri (gátt). Einnig þykir kostur að geta í einstökum tilvikum komið með 



 

sjúklinga að vesturinngangi spítalans beint inn á deildina, án þess að þurfa að fara í geg
bráðamóttöku eða aðalanddyri. 
auk þess hefur þriðja vaktrýminu verið komið fyrir framan við stofurnar fyrir loftborið smit.
svalir eru fyrirhugaðar á deildinni, út frá öðru vaktherberginu, frá einni sjúkrastofu fyrir snertismit og 
frá eldhúsi/matsal fyrir sjúklinga.

Eins og á öðrum legudeildum er gert ráð fyrir móttöku, skrifstofum fyrir deildarstjóra og 
aðstoðardeildarstjóra, starfsmannaherbergi, aðstandendaherbergi, kennslu
baðherbergi með baðkeri og útskot
báðar þyrpingar, staðsett nokkuð sunnarlega á ganginum
viðbótar er á deildinni sérstakt herbergi fyrir óhreint lín, þar sem ekki er niðurkast fyrir lín og sorp á 
smitsjúkdómadeildinni eins og gert er ráð fyrir á öðrum deildum.

Notendur telja það til mikilla bóta ef hægt verður að koma við 
sjúkrastofur af 17. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar
einangrunarherbergi og alltaf þarf að fara um fordyri til að komast að sjúklingum. 
þá séð fram á ganginn og starfsfólkið fylgst með sjúklingunum í gegnum glugga.

  

 Myndir 14 og 15. Grunnmynd smitsjúkdómadeildar og útlit vesturgafls meðferðarkjarna.

Ragnhild Aslaksen fór yfir legudeildirnar á rýnifundi í október 2012. Hún var almennt mjög ánægð 
með fyrirkomulag deildanna. Hún telur stærð sjúkrastofa og baðherbergja við hæfi, 
þyrpingafyrirkomulagið hafi gefið góða raun en mikilvægt sé að hafa eina sameiginlega móttöku 
sem starfsfólk geti verið saman á næturvakt. Ekki hafi verið gert ráð fyrir því á 
Þrándheimi og það skapar vandamál. Þá bendir hún réttilega á að frá vaktstofum sem tilheyra syðstu 
þyrpingunum næst ekki nógu góð yfirsýn yfir sj
þeirra í Þrándheimi að þar sem gluggar
byrgða. Gluggar hafi kosti og galla. Ragnhild er hrifin af svölum á smitsjúkdómadeildinni, segir þær 
mjög til bóta þar sem sjúklingar liggi oft nokkuð lengi

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru:

� tengsl syðstu vaktstofu almennra legudeilda við sjúkrastofur
� stærð og fyrirkomulag lyfjaherbergja á almennu legudeildunum, athuga

samhengi við hvernig lyfjaafgreiðslu frá apóteki verður háttað
� fjöldi útskota fyrir hjúkrunarvörur, lín, aðhlynningarvagn, e.

vökvadælur, athuga þarf einnig hvort
� yfir 120 baðherbergi virðast skv. dRofus
� brautir í lofti til að flytja sjúkling úr rúmi á salerni,
� svalir á smitsjúkdómadeild,

hvort þar að fjölga eða fækka
� athuga hvort nauðsynlegt 

sjúklinga að vesturinngangi spítalans beint inn á deildina, án þess að þurfa að fara í geg
bráðamóttöku eða aðalanddyri. Á deildinni eru 17 rúm, tvær þyrpingar hvor með sína vaktstofu, en 
auk þess hefur þriðja vaktrýminu verið komið fyrir framan við stofurnar fyrir loftborið smit.
svalir eru fyrirhugaðar á deildinni, út frá öðru vaktherberginu, frá einni sjúkrastofu fyrir snertismit og 

sjúklinga. 

Eins og á öðrum legudeildum er gert ráð fyrir móttöku, skrifstofum fyrir deildarstjóra og 
stjóra, starfsmannaherbergi, aðstandendaherbergi, kennslu- 

baðherbergi með baðkeri og útskoti fyrir lín og hjúkrunarvörur. Þá er á deildinni eitt lyfjaherbergi fyrir 
báðar þyrpingar, staðsett nokkuð sunnarlega á ganginum, og ein sameigin
viðbótar er á deildinni sérstakt herbergi fyrir óhreint lín, þar sem ekki er niðurkast fyrir lín og sorp á 
smitsjúkdómadeildinni eins og gert er ráð fyrir á öðrum deildum. 

Notendur telja það til mikilla bóta ef hægt verður að koma við gluggum af sjúkragangi inn á 11 
sjúkrastofur af 17. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem ekki er hægt að hafa op

og alltaf þarf að fara um fordyri til að komast að sjúklingum. 
tarfsfólkið fylgst með sjúklingunum í gegnum glugga. 

Myndir 14 og 15. Grunnmynd smitsjúkdómadeildar og útlit vesturgafls meðferðarkjarna. 

fór yfir legudeildirnar á rýnifundi í október 2012. Hún var almennt mjög ánægð 
með fyrirkomulag deildanna. Hún telur stærð sjúkrastofa og baðherbergja við hæfi, 
þyrpingafyrirkomulagið hafi gefið góða raun en mikilvægt sé að hafa eina sameiginlega móttöku 
sem starfsfólk geti verið saman á næturvakt. Ekki hafi verið gert ráð fyrir því á St.
Þrándheimi og það skapar vandamál. Þá bendir hún réttilega á að frá vaktstofum sem tilheyra syðstu 
þyrpingunum næst ekki nógu góð yfirsýn yfir sjúkrastofurnar vegna tæknirýmis. Hún segir það reynslu 
þeirra í Þrándheimi að þar sem gluggar séu á sjúkrastofum óski sjúklingar oftar en ekki að hafa þá 

kosti og galla. Ragnhild er hrifin af svölum á smitsjúkdómadeildinni, segir þær 
liggi oft nokkuð lengi á þeirri deild. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru:

tofu almennra legudeilda við sjúkrastofur 
tærð og fyrirkomulag lyfjaherbergja á almennu legudeildunum, athuga þarf þetta

samhengi við hvernig lyfjaafgreiðslu frá apóteki verður háttað 
jöldi útskota fyrir hjúkrunarvörur, lín, aðhlynningarvagn, e.t.v. akútvagn, hjólastóla

athuga þarf einnig hvort gert er ráð fyrir nógu plássi 
fir 120 baðherbergi virðast skv. dRofus-gagnagrunninum vera undir 5,5 m
rautir í lofti til að flytja sjúkling úr rúmi á salerni, athuga þarf hvort þær 
valir á smitsjúkdómadeild, athuga þarf hvor þær eiga að vera eins og sést á 

fækka þeim 
nauðsynlegt er að hafa baðherbergi með baðkeri á smitsjúkdómadeild
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sjúklinga að vesturinngangi spítalans beint inn á deildina, án þess að þurfa að fara í gegnum 
þyrpingar hvor með sína vaktstofu, en 

auk þess hefur þriðja vaktrýminu verið komið fyrir framan við stofurnar fyrir loftborið smit. Þrennar 
svalir eru fyrirhugaðar á deildinni, út frá öðru vaktherberginu, frá einni sjúkrastofu fyrir snertismit og 

Eins og á öðrum legudeildum er gert ráð fyrir móttöku, skrifstofum fyrir deildarstjóra og 
 og fundarherbergi, 

Þá er á deildinni eitt lyfjaherbergi fyrir 
sameiginleg skolaðstaða. Til 

viðbótar er á deildinni sérstakt herbergi fyrir óhreint lín, þar sem ekki er niðurkast fyrir lín og sorp á 

gluggum af sjúkragangi inn á 11 
hægt að hafa opnar dyr inn á 

og alltaf þarf að fara um fordyri til að komast að sjúklingum. Sjúklingarnir geta 
 

 

fór yfir legudeildirnar á rýnifundi í október 2012. Hún var almennt mjög ánægð 
með fyrirkomulag deildanna. Hún telur stærð sjúkrastofa og baðherbergja við hæfi, 
þyrpingafyrirkomulagið hafi gefið góða raun en mikilvægt sé að hafa eina sameiginlega móttöku þar 

St. Olavs sjúkrahúsinu í 
Þrándheimi og það skapar vandamál. Þá bendir hún réttilega á að frá vaktstofum sem tilheyra syðstu 

úkrastofurnar vegna tæknirýmis. Hún segir það reynslu 
á sjúkrastofum óski sjúklingar oftar en ekki að hafa þá 

kosti og galla. Ragnhild er hrifin af svölum á smitsjúkdómadeildinni, segir þær 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

þarf þetta einnig í 

t.v. akútvagn, hjólastóla og 

m2 
 verða í öllum stofum 

sést á teikningu og 

að hafa baðherbergi með baðkeri á smitsjúkdómadeild 
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� staðsetning lyfjaherbergis á smitsjúkdómadeild 

Notendahóp legudeilda skipa: 

Bylgja Kærnested, hjúkrunarfræðingur, formaður 
Kolbrún Gísladóttir, hjúkrunarfræðingur 
María Vigdís Sverrisdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Stefanía Arnardóttir, hjúkrunarfræðingur 
Steinunn Ingvarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Svandís Bára Karlsdóttir, sjúkraliði 

NOTENDAHÓPUR 02 – SKURÐSTOFUR, SVÆFING OG DAUÐHREINSUN  
Áhersla var lögð á það í samkeppnislýsingu að skurðstofur í meðferðarkjarna yrðu staðsettar þannig 
að flutningsleið með sjúklinga frá bráðamóttöku og myndgreiningu að skurðstofum og gjörgæslu yrði 
bein og greið. Þá var einnig lögð áhersla á að lendingastaður þyrlu tengdist þessum flutningsás og að 
flæði milli allra eininga yrði hnökralaust. Óskað var eftir að æðaþræðingastofur og „hybrid 
skurðstofur“ yrðu tengdar skurðstofugangi nálægt hjartaþræðingastofum. Með hugtakinu „hybrid 
skurðstofa“ er átt við skurðstofu sem er stærri en almennt gerist, 80-100 m², og er útbúin tækjum til 
myndgreiningar, æðaþræðinga hvers konar og nægjanlega útbúin til þess að mismunandi 
sérþekkingarteymi geti starfað saman með sjúkling samtímis við hvers konar skurðaðgerðir, bæði 
opnar aðgerðir og með speglunartækjum. Tekið var fram að gera þyrfti ráð fyrir að sjúklingar kæmu á 
skurðstofur beint að heiman og því væri móttaka og biðstofa, aðstaða til að tala við sjúklingana, til 
fataskipta o.fl. á skurðstofuganginum eða nálægt honum. Sjúklingar gætu síðan farið á legudeildir eða 
á gjörgæsludeild eftir aðgerðir eftir atvikum ellegar á sjúkrahótel eða til síns heima og þar af leiðandi 
þyrfti aðstaða að vera fyrir hendi til að útskrifa þá. 

Tengsl kvennadeildar og Barnaspítala Hringsins við skurðstofugang eru mjög mikilvæg þar sem ljóst er 
að sjúklingar sem liggja þar þurfa að eiga greiða leið yfir á skurðstofurnar í meðferðarkjarnanum. Þó 
er tekið fram í samkeppnislýsingu að hugsanlegt geti verið að skurðstofur verði áfram á kvennadeild 
fyrir bráðakeisaraskurð og aðrar bráðaaðgerðir tengdar fæðingum.  

Í frumathugun var gert ráð fyrir að skurðstofur yrðu alls 22 á spítalanum, 16 í meðferðarkjarna og sex 
á dag- og göngudeild. Þar sem nú verður aðeins byggður 1. áfangi og húsnæði dag- og göngudeildar 
bíður, er ráðgert að í þessum áfanga verði skurðstofurnar 16 en skurðstofur fyrir léttari aðgerðir verði 
á núverandi skurðstofugangi á Hringbraut á 2. hæð í aðalbyggingu. Í samkeppnislýsingu er tilgreint að 
meðalstærð skurðstofa skyldi vera 60 m2 og æskilegast væri að þær væru allar á sömu hæð og til að 
stytta vegalengdir og ná yfirsýn að þær yrðu beggja vegna gangs sem yrði a.m.k. 3,5 m breiður.  

Vegna sýkingavarna og rekstraröryggis var í samkeppnislýsingunni tekið fram að skurðstofunum yrði 
skipt í tvær megineiningar. Hvor um sig þarf að geta starfað sjálfstætt ef t.d. loka þyrfti annarri 
einingunni. Æskilegast var talið að báðar einingarnar yrðu á sömu hæð og gjörgæsla í góðum 
tengslum við þær báðar. Mikil samvinna yrði með skurðstofum, þræðingastofum og gjörgæslu. 

Auk skurðstofanna sjálfra þarf á skurðstofuganginum að vera margs konar önnur aðstaða, s.s. ýmis 
aðstaða fyrir starfsmenn, skolaðstaða, lager, geymslur o.þ.h. Þá þarf að vera góð aðstaða til 
handþvotta. 

Undirbúningssvæði þar sem sjúklingar eru undirbúnir fyrir aðgerð skyldi búið 12 rúmstæðum, að 
lágmarki 10 m2 hvert, og tengjast móttöku annars vegar og skurðstofu og vöknun hins vegar. Gert 
skyldi ráð fyrir samnýtingu undirbúningssvæðis og vöknunar þar sem líklegt er að á morgnana verði 
meiri þungi á undirbúningssvæðinu og á kvöldin á vöknun. Því yrðu þau svæði að vera nálægt hvort 
öðru. Á vöknun yrðu 24 stæði, hvert um sig a.m.k. 10 m2, en fjögur þeirra yrðu aflokuð og nokkuð 
stærri, m.a. vegna sýkingarhættu, fyrir sjúklinga með sérþarfir og konur sem fara í keisaraskurð. Þá 
var gert ráð fyrir sex rúmstæðum fyrir börn sem þyrftu að vera nógu stór til að einn fylgdarmaður hið 
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minnsta gæti fylgt þeim. Rúmstæði á vöknun fyrir börn skyldu vera að einhverju leyti aðskilin frá 
öðrum rúmstæðum. Á vöknun skyldi einnig vera lyfja-, lín- og skolaðstaða og tækjaherbergi í nánd. 

Notendur hafa unnið með notendastjórn og komið með margar góðar ábendingar. Þá hafa nokkrir 
þeirra kynnt sér skurðstofur og dauðhreinsunardeildir á erlendri grund og aflað þannig mikilvægra 
upplýsinga um það sem að gagni má koma við hönnun.  

Á fyrirliggjandi teikningum er gert ráð fyrir að skurðstofur, gjörgæsla, vöknun, undirbúningssvæði og 
hjarta- og æðaþræðing, ásamt tilheyrandi móttöku og vöktunarsvæði, verði á 3. hæð í 
meðferðarkjarna. Búningsherbergi þeirra sem eingöngu vinna á skurðstofugangi verða í kjallara í 
sérstöku búningsherbergi. Starfsfólkið fer síðan upp með lyftu og inn á skurðstofuganginn í gegnum 
sérstakt búningsherbergi á ganginum sem ætlað er til að taka af sér yfirhafnir og hafa skóskipti, auk 
þess sem það búningsherbergi er ætlað þeim sem vinna að hluta til á skurðstofuganginum en hafa 
aðrar skyldur á spítalanum, s.s. á legudeildum, t.d. skurðlæknum.  

Skurðstofurnar eru 16 talsins, 11 þeirra eru hefðbundnar skurðstofur, um 60 m2 að stærð, og fimm 
eru stærri, eða um 70 m2. Í tveimur þeirra er gert ráð fyrir svokallaðri hybrid-tækni. Vera kann að þær 
skurðstofur þurfi að verða enn stærri í framtíðinni og hugsað er fyrir því að stækka megi skurðstofur, 
með því t.d. að sameina tvær í eina seinna meir. Gert er ráð fyrir að hybrid-skurðstofur geti verið allt 
að 75-80 m² að stærð, en stærð staðalmála (módúla) byggingarinnar, þ.e. 7,5 m milli súlna, með 56 
m² ferningslagaðan flöt, leyfir ekki meira, nema rýmin verði mjög aflöng (>1:2) eða súlurnar standi 
inni í rýmunum, en hvort tveggja getur verið óhentugt fyrir starfsemina. Hafa þyrfti þetta í huga við 
framtíðarhönnun burðarvirkis seinni áfanga sem ráðgert er að verði reistur vestan við 
meðferðarkjarna.  

Skurðstofurnar eru allar sunnanmegin á 3. hæð og teygja sig upp á vestur- og austurhlið. Þótt 
æskilegt hafi verið talið í samkeppnislýsingu að þær lægju beggja vegna gangs var ákveðið að 
dagsbirta á skurðstofum vægi þungt, 12 skurðstofur eru með suðurglugga, tvær með vesturglugga og 
tvær með glugga í austur. Ákveðið var að hafa eina skurðstofu einangrunarstofu með gátt og liggur 
hún austast á skurðstofuganginum, aðlæg einangrunarstofu gjörgæslu. Þá var áveðið að koma fyrir 
svokallaðri inngripastofu, sem er um 30 m2 að stærð. Þessi stofa er hugsuð fyrir minniháttar inngrip, 
sem þurfa dauðhreinsað umhverfi eins og á skurðstofu en ekki eins mikið pláss. Breidd 
skurðstofugangs er 3,2 m en niðurstaða notendahópsins var sú að ekki væri þörf á þeim 3,5 m sem 
forskrifaðir voru í samkeppnislýsingu. 

Geymslur, skolaðstaða, búningsherbergi, tvær kaffistofur, ein fyrir hvora einingu, skráning, aðstaða 
vaktstjóra o.fl. er í norðurhluta skurðstofugangsins og á miðjum ganginum er sameiginlegt svæði 
beggja eininga. Á því svæði eru einnig lyftur sem ganga eingöngu á milli skurðstofugangs og 
dauðhreinsunardeildar í kjallara. Hægt væri að nota annan helming gangsins þótt loka þyrfti hinum 
t.d. vegna sýkinga eða þess háttar. Við ganginn eru tvær stórar lyftur sem liggja niður á bráðamóttöku 
og upp á legudeildir og tengjast þyrlupalli. Önnur þeirra verður alltaf forgangslyfta fyrir 
bráðaflutninga. Fundarherbergi starfsmanna skurðstofugangs eru í norðurhluta hæðarinnar. Þau eru 
tvö talsins, samliggjandi, og hægt er að breyta þeim í eitt stórt ef þurfa þykir. Móttaka fyrir sjúklinga 
sem koma beint að heiman er norðan til á miðri hæðinni. Þar er gert ráð fyrir góðri aðstöðu fyrir 
starfsfólk, biðsvæði o.fl. Nálægt biðsvæðinu er herbergi til fataskipta fyrir sjúklinga og þrjú 
viðtalsherbergi þar sem hægt er að tala við þá fyrir aðgerð og útskrifa að henni lokinni. Geymslur eru 
á skurðstofuganginum sjálfum en einnig víðar á hæðinni. M.a. er um 70 m2 geymsla fyrir norðan 
skurðstofuganginn, sunnan við undirbúningssvæði. Í því rými hefur m.a. verið talað um að starfsmenn 
heilbrigðistæknideildar hafi aðstöðu til tækjaviðgerða því að notendur telja nauðsynlegt að einhver 
slík aðstaða sé fyrir þá starfsmenn þar sem þeir þurfa tíðum að gera við tæki sem notuð eru á 
ganginum. Sex staðir eru á skurðstofugangi ætlaðir til handþvotta, þrír á hvorri skurðstofueiningu. 
Rætt hefur verið hvort e.t.v. séu þetta of fáir staðir og íhuga þarf að fjölga þeim. Gert er ráð fyrir að 
hrein og uppbúin rúm komi á skurðstofu frá rúmamiðstöð í kjallara og skurðstofa óski eftir rúmi við 
lok aðgerðar. Því þarf ekki að koma með rúm fyrir sjúklinga af deildum og geyma um lengri eða 



 

30 
 

skemmri tíma á ganginum hafi þeir komið beint að heiman (same day surgery). Með þessu 
fyrirkomulagi flæðir rúmaumferð betur en ef geyma þyrfti öll rúm á skurðstofuganginum en gert er 
ráð fyrir nokkrum rúmstæðum inni á honum. 

 

Mynd 16. Grunnmynd 3. hæðar meðferðarkjarna. (Skýringar: grænt = skurðstofur, appelsínugult = gjörgæsla, gult = þræðing 

og drapplitað = undirbúningur og vöknun). 

Á undirbúningssvæði er gert ráð fyrir 12 rúmstæðum. Það er tengt við hluta vöknunar, sem liggur 
norðan við undirbúningssvæðið með 18 rúmstæði og enn norðar eru síðan fimm sérherbergi fyrir 
vöknun fyrir börn, eitt fyrir konur sem hafa farið í keisaraskurð og eitt vöknunarherbergi er 
einangrunarstofa. Sú stofa þykir nokkuð afskekkt og þyrfti að skoða staðsetningu hennar betur við 
fullnaðarhönnun. Þannig eru vöknunarstæðin alls 25, en einungis sjö sérútbúin en ekki tíu eins og 
gert var ráð fyrir og hafa notendur samþykkt þá fyrirætlan. Í notendavinnu kom í ljós að salerni við 
vöknun vantaði og var einu salerni komið fyrir inni á stóra vöknunarsvæðinu og einu handan 
gangsins. Tvö salerni eru síðan í nálægð við vöknunarstofurnar sem eru einbýli. Skolaðstaða fyrir 
vöknun er handan gangsins við stóra vöknunarherbergið. Vinnuaðstaða er fyrir hjúkrunarfræðinga 
inni á vöknunarherberginu en sennilega er sú aðstaða of lítil og þarf því á seinni stigum að 
endurskoða hana og jafnvel fækka vöknunarstæðum til að bæta aðstöðu fyrir lín, lyf, vökva o.þ.h. 

Gert er ráð fyrir brú sem tengir skurðstofugang við Barnaspítala Hringsins. Sú brú verður um 27 m 
löng. Brúin tengist inn á 2. hæð á Barnaspítalanum þar sem nú eru skrifstofur, leikstofa, skóli o.fl. 
Nokkur umræða hefur skapast um hvernig meðferð kvenna sem fara í keisaraskurð verður háttað. 
Gert er ráð fyrir að allir fyrirfram ákveðnir keisaraskurðir verði framkvæmdir á skurðstofum 
meðferðarkjarna. Hins vegar er ljóst að skurðstofur þær sem nú eru á kvennadeild leggjast af en 
útbúin verður ný skurðstofa á kvennadeild fyrir bráðakeisaraskurð. Sú skurðstofa verður að öllum 
líkindum á 3. hæð og þar af leiðir að svæfingalæknar o.fl. sem þurfa að vera til taks við keisaraskurði 
þurfa að fara yfir brúna og upp tvær hæðir. Staðsetning skurðstofunnar skiptir miklu máli því að mikið 
er í húfi ef gera þarf bráðan keisaraskurð og hver sekúnda getur skipt þar máli. Þetta mál á eftir að 
fara betur yfir með starfsfólki fæðingadeildar og Barnaspítala. Keisaraskurðir árið 2011 voru 539 
talsins, eða 16,6% allra fæðinga, þar af voru 343 bráðakeisaraskurðir, eða 10,6% allra fæðinga. 

DAUÐHREINSUN 
Dauðhreinsunardeildin annast þjónustu við allar deildir sem þurfa dauðhreinsað lín, áhöld og einnota 
vörur. Hreinu líni frá þvottahúsi er pakkað og það dauðhreinsað í gufuofnum á dauðhreinsunardeild. 
 



 

Mynd 17. Grunnmynd dauðhreinsunardeildar í kjallara meðferðarkjarna. 

Skurðdeild er langstærsti viðskiptavinur 
og dauðhreinsuð sama dag og þau eru notuð. 
þvottur, dauðhreinsun og pökkun áhalda, sem nú fer að miklu leyti fram á skurðstofugöngunum 
sjálfum, fari fram á nýrri dauðhreinsunardeild. 
 
Því var tekið fram í samkeppnislýsingu að m
tengslum við skurðstofur með 
óhreint. Þetta kallar á aukna starfsemi á dauðhreinsunardeild, sem þarf þá að vera opin allan 
sólarhringinn. Á móti kemur að minni þörf verður fyrir rými fyrir hreinsun, pökkun, dauðhreinsun og 
frágang áhalda á sjálfum skurð
skurðstofuganginum sjálfum verður í lágmarki en 

Með notendum var unnið að því að raða einingum deildarinnar þannig upp að vinnsluferlið renni vel í 
gegnum deildina. Þannig hafa rými eitthvað verið færð
óvíst er nú hvernig tæknin verður þegar kemur að því að ákveða tækjakaup á deildina. Við 
dauðhreinsun eru notaðir gufusæfar (autoklavar) og á seinni stigum þarf að meta hver þörfin verður 
út frá afkastagetu tækjanna og þörf fyrir þj
tækni) verið að ryðja sér til rúms
hana þegar til kemur og koma þá fyrir viðeigandi tækjum á dauðhreinsunardeildinni. 
frumhönnuninni varð niðurstaðan að
öðrum nauðsynlegum búnaði, s.s. sjálfvirkum vélmennum sem mata dauðhreinsunarofna og flokka 
og raða hreinum áhöldum, en slík kerfi hafa verið tekin í notkun erlendis til að drag
sýkingarhættu. Gufa fyrir dauðhreinsun verður framleidd á deildinni.

Ljóst er að dauðhreinsunardeild er mjög mikilvægur hlekkur í þeirri keðju að halda skurðstofum 
gangandi og án hennar gætu skurðstof
nauðsynlegt verði að vera með einhvers konar varadauðhreinsun ef eitthvað kemur fyrir 
dauðhreinsunardeildina til að tryggja áframhaldandi starfsemi. Hugað hefur verið að því víða í 
spítalanum að hægt verði að loka hluta deilda, s.s. gjörgæslu,
óhapp, sýking, bruni eða annað
varaaðstöðu (back-up) fyrir dauðhreinsunardeild.

Ragnhild Aslaksen fór yfir 3. hæðina
Ragnhild ráðleggur að fjölga handþvottastöðv
leggur hún til að íhugað verði að sleppa hurðum á geymslum. Þær eru að hennar mati óþarfar og 
auðveldara er fyrir starfsmenn ef
breiðan, 3,2 m, en notendur höfðu óskað eftir 3
talsvert mjórri á Akershus-sjúkrahúsinu,
enda eru víða útskot á honum. 

 
. Grunnmynd dauðhreinsunardeildar í kjallara meðferðarkjarna.  

stærsti viðskiptavinur dauðhreinsunardeildarinnar. Áhöld skurðdeildar eru þvegin
og dauðhreinsuð sama dag og þau eru notuð. Í nýrri byggingu er gert ráð fyrir þeirri nýbreytni að 
þvottur, dauðhreinsun og pökkun áhalda, sem nú fer að miklu leyti fram á skurðstofugöngunum 

fari fram á nýrri dauðhreinsunardeild.  

Því var tekið fram í samkeppnislýsingu að miðlæg eining dauðhreinsunar þyrfti 
 beintengingu beggja skurðstofueininga með lyftum fyrir hreint og 

kna starfsemi á dauðhreinsunardeild, sem þarf þá að vera opin allan 
sólarhringinn. Á móti kemur að minni þörf verður fyrir rými fyrir hreinsun, pökkun, dauðhreinsun og 
frágang áhalda á sjálfum skurðstofuganginum og lager fyrir dauðhreinsaðar vörur á 

tofuganginum sjálfum verður í lágmarki en þær afgreiddar frá dauðhreinsunardeild.

að því að raða einingum deildarinnar þannig upp að vinnsluferlið renni vel í 
hafa rými eitthvað verið færð til. Tækni við dauðhreinsun fleygir fram og 

nú hvernig tæknin verður þegar kemur að því að ákveða tækjakaup á deildina. Við 
sæfar (autoklavar) og á seinni stigum þarf að meta hver þörfin verður 

út frá afkastagetu tækjanna og þörf fyrir þjónustu deildarinnar. Þá hefur hátíðni
s við þvott á áhöldum og meta þarf hvort áhugi verðu

og koma þá fyrir viðeigandi tækjum á dauðhreinsunardeildinni. 
varð niðurstaðan að gera ráð fyrir 6-8 þvottavélum, 4-6 dauðhreinsunarofnum og 

öðrum nauðsynlegum búnaði, s.s. sjálfvirkum vélmennum sem mata dauðhreinsunarofna og flokka 
og raða hreinum áhöldum, en slík kerfi hafa verið tekin í notkun erlendis til að drag
sýkingarhættu. Gufa fyrir dauðhreinsun verður framleidd á deildinni. 

Ljóst er að dauðhreinsunardeild er mjög mikilvægur hlekkur í þeirri keðju að halda skurðstofum 
skurðstofur, þræðingar o.fl. ekki starfað. Því þarf að huga 

nauðsynlegt verði að vera með einhvers konar varadauðhreinsun ef eitthvað kemur fyrir 
dauðhreinsunardeildina til að tryggja áframhaldandi starfsemi. Hugað hefur verið að því víða í 
spítalanum að hægt verði að loka hluta deilda, s.s. gjörgæslu, skurðstofugangs o.fl., ef eitthvert 

annað þess háttar, hendir en ekki hefur verið hugað að því varðandi 
fyrir dauðhreinsunardeild. 

. hæðina í heimsókn sinni. Hún taldi að flæði skurð
handþvottastöðvum ef einhver vafi er á að þær séu nógu margar. Þá 

leggur hún til að íhugað verði að sleppa hurðum á geymslum. Þær eru að hennar mati óþarfar og 
ef engar hurðir eru á þeim. Ragnhild taldi ganginn

m, en notendur höfðu óskað eftir 3,5 m breiðum gangi í upphafi. Samsvarandi g
sjúkrahúsinu, eða 2,4 m, og dugar hann samt ágætlega

 Þá velti Ragnhild Aslaksen fyrir sér hvort búið væri að ákveða hvar 
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skurðdeildar eru þvegin 
Í nýrri byggingu er gert ráð fyrir þeirri nýbreytni að 

þvottur, dauðhreinsun og pökkun áhalda, sem nú fer að miklu leyti fram á skurðstofugöngunum 

þyrfti að vera í góðum 
beintengingu beggja skurðstofueininga með lyftum fyrir hreint og 

kna starfsemi á dauðhreinsunardeild, sem þarf þá að vera opin allan 
sólarhringinn. Á móti kemur að minni þörf verður fyrir rými fyrir hreinsun, pökkun, dauðhreinsun og 

lager fyrir dauðhreinsaðar vörur á 
afgreiddar frá dauðhreinsunardeild. 

að því að raða einingum deildarinnar þannig upp að vinnsluferlið renni vel í 
reinsun fleygir fram og 

nú hvernig tæknin verður þegar kemur að því að ákveða tækjakaup á deildina. Við 
sæfar (autoklavar) og á seinni stigum þarf að meta hver þörfin verður 

hátíðnitækni (ultrasound-
við þvott á áhöldum og meta þarf hvort áhugi verður á því að nota 

og koma þá fyrir viðeigandi tækjum á dauðhreinsunardeildinni. Í 
6 dauðhreinsunarofnum og 

öðrum nauðsynlegum búnaði, s.s. sjálfvirkum vélmennum sem mata dauðhreinsunarofna og flokka 
og raða hreinum áhöldum, en slík kerfi hafa verið tekin í notkun erlendis til að draga úr 

Ljóst er að dauðhreinsunardeild er mjög mikilvægur hlekkur í þeirri keðju að halda skurðstofum 
, þræðingar o.fl. ekki starfað. Því þarf að huga að því hvort 

nauðsynlegt verði að vera með einhvers konar varadauðhreinsun ef eitthvað kemur fyrir 
dauðhreinsunardeildina til að tryggja áframhaldandi starfsemi. Hugað hefur verið að því víða í 

gangs o.fl., ef eitthvert 
hendir en ekki hefur verið hugað að því varðandi 

að flæði skurðstofugangs virki vel. 
ef einhver vafi er á að þær séu nógu margar. Þá 

leggur hún til að íhugað verði að sleppa hurðum á geymslum. Þær eru að hennar mati óþarfar og 
taldi ganginn vera alveg nógu 

Samsvarandi gangur er 
ágætlega að mati Ragnhild, 

fyrir sér hvort búið væri að ákveða hvar 
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skurðstofur fyrir bráðaaðgerðir yrðu. Gangur sem liggur í norður-suður frá móttökusvæði inn á 
skurðstofugang fannst henni nokkuð einhæfur og dimmur. Breiðari gangar væru ekki alltaf vistlegri 
en hinir og kom hún með þá tillögu að íhugað yrði að opna ganginn nokkuð, bjóða upp á nokkurs 
konar afdrep á honum miðjum þar sem menn gætu tekið tal saman og þar sem dagsbirtu yrði hleypt 
inn. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� tengsl skurðstofugangs við Barnaspítala, einkum vegna bráðra keisaraskurða 

� fjöldi handþvottastöðva á skurðstofugangi 

� aðstaða fyrir lyf, lín og lager á vöknun 

� staðsetning einangrunarstofu vöknunar 

� aðstaða fyrir starfsmenn heilbrigðistæknideildar við skurðstofugang 

� hurðir á dyrum geymslna á skurðstofugangi 

� staðsetning bráðaskurðstofa 

� rýmkun norður-suðurgangs, opna hann, búa til afdrep og hleypa inn dagsljósi 

� tæki á dauðhreinsun, fjöldi og gerð (sæfar og e.t.v. hátíðnitæki) 

� varaaðstaða (back-up) fyrir dauðhreinsunardeild ef eitthvað hendir hana 

� staðsetning dauðhreinsunarlagers í meðferðarkjarna eða núverandi húsnæði 

� fylgjast almennt með aukinni sjálfvirkni á dauðhreinsunardeildum erlendis og skoða þörf hér  

Notendahóp skurðstofu og dauðhreinsunar skipa: 

Helga Kristín Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður 
Guðjón Birgisson, læknir 
Herdís Alfreðsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Hrönn Harðardóttir, hjúkrunarfræðingur 
Rikka Mýrdal, hjúkrunarfræðingur 
Sigurbergur Kárason, læknir 

 

NOTENDAHÓPUR 03 – GJÖRGÆSLA 
 

Í samkeppnislýsingu er tekið fram að gjörgæsludeild skuli vera tvær 12 rúma einingar, sem liggi 
saman m.a. vegna samnýtingar starfsfólks og tækjabúnaðar. Þá er þess óskað að gjörgæsla tengist vel 
skurðstofum og einnig sé greið leið á bráðamóttöku og myndgreiningu. Hvert sjúkrarými á gjörgæslu 
skal vera 25 m2 vegna mikils og flókins tækjabúnaðar sem fylgir hverjum sjúklingi. Nauðsynlegt er að 
hægt verði að komast að sjúklingi frá öllum hliðum. Af rýmunum 24 var áætlað að fimm yrðu 
einangrunarrými, þar af tvö sem uppfylltu staðla sem brunaherbergi og hafi þau sameiginlega 
baðaðstöðu. Aðstandendur dvelja í auknum mæli hjá sjúklingum á gjörgæslu og því þarf að huga vel 
að aðstöðu fyrir þá, sem og góðri aðstöðu fyrir starfsfólk.  

Í samkeppnislýsingu var ekki gert ráð fyrir því að sjúkrarými á gjörgæslu yrðu einbýli en í vinnu með 
notendahópum kom fljótt í ljós að nauðsynlegt er að gera sömu kröfu til sjúkrarýma á gjörgæslu og á 
legudeildum. Í fyrirliggjandi teikningum eru því öll legurými gjörgæslunnar einbýli, 24 talsins. 
Einangrunarstofur eru 5, tvær fyrir brunasjúklinga, eitt fyrir sjúklinga í varnareinangrun og tvö fyrir 
sjúklinga með loftborið smit (sjá mynd 16).  



 

Mynd 18. Austurgafl meðferðarkjarna –

Gjörgæsludeildin liggur austan til á 
milli þeirra er sameiginlegt rými, fyrir starfsmenn annars vegar og aðstandendur hins vegar. Gangar 
eininganna eru nokkuð breiðir og því hefur verið komið fyrir aðstöðu fyrir hjúkrunarfræðinga á 
ganginum fyrir framan sjúkrastofurnar
horft inn á sjúklinginn, tveir saman vakta tvær stofur

Eystri gangurinn er breiðari og þar hefur verið bætt við 9

Ekki er gert ráð fyrir salernum við sjúkrastofur á deildinni
almennt þannig að salerni nýtist þeim
en að höfðu samráði við notendur var því salerni breytt í nokkurs konar skol
komið fyrir skolpotti, handlaug og vaski. Eitt baðherbergi er á deildinni fyrir sjúklinga sem hafa heilsu 
til að fara á salerni og í sturtu. 

Allar sjúkrastofur verða með rennihurð nema einangrunarstofur, innangengt verður á milli 
samliggjandi stofa á sjö stöðum og á milli nokkurra stofa verður gluggi. Þetta er talið nauðsynlegt til 
að nýta starfskrafta og tæki betur en einnig til þess 
að vistin getur orðið einmanaleg inni á gjörgæslustofu t.d. þegar setið er yfir sjúklingi í öndunarvél.

Stofurnar eru hannaðar með tilliti til þess að hægt sé að koma fyrir öllum nauðsynlegum tækjabúnaði 
beggja vegna sjúklings á lofthengdum hreyfanlegum súlum, sem hægt er að færa 
meðferð sjúklings.  

Ragnhild Aslaksen skoðaði teikningar a
hjúkrunarfræðinga utan við sjúkrastofur sem hún hafði ekki séð áður og hafði efasemdir 
hennar og benti á að með tilkomu glugga þ

– gjörgæsla er á 2. hæð frá efri götu. 

Gjörgæsludeildin liggur austan til á 3. hæð (frá neðri götu), henni er skipt upp í tvær einingar
milli þeirra er sameiginlegt rými, fyrir starfsmenn annars vegar og aðstandendur hins vegar. Gangar 

okkuð breiðir og því hefur verið komið fyrir aðstöðu fyrir hjúkrunarfræðinga á 
ganginum fyrir framan sjúkrastofurnar að danskri fyrirmynd. Þar geta hjúkrunarfræðingar

, tveir saman vakta tvær stofur. 

ðari og þar hefur verið bætt við 9 m2 afdrepi til að hafa stutta fundi/rapport.

Ekki er gert ráð fyrir salernum við sjúkrastofur á deildinni enda er ástand sjúklinga á gjörgæslu 
st þeim ekki. Upphaflega var gert ráð fyrir salerni á einangrunarstofum 

en að höfðu samráði við notendur var því salerni breytt í nokkurs konar skolaðstöðu
komið fyrir skolpotti, handlaug og vaski. Eitt baðherbergi er á deildinni fyrir sjúklinga sem hafa heilsu 

Allar sjúkrastofur verða með rennihurð nema einangrunarstofur, innangengt verður á milli 
stöðum og á milli nokkurra stofa verður gluggi. Þetta er talið nauðsynlegt til 

að nýta starfskrafta og tæki betur en einnig til þess að menn geti hjálpast að og viti hver af öðrum því 
vistin getur orðið einmanaleg inni á gjörgæslustofu t.d. þegar setið er yfir sjúklingi í öndunarvél.

Stofurnar eru hannaðar með tilliti til þess að hægt sé að koma fyrir öllum nauðsynlegum tækjabúnaði 
beggja vegna sjúklings á lofthengdum hreyfanlegum súlum, sem hægt er að færa 

Ragnhild Aslaksen skoðaði teikningar af gjörgæsludeildinni. Athygli hennar vakti aðstaða fyrir 
hjúkrunarfræðinga utan við sjúkrastofur sem hún hafði ekki séð áður og hafði efasemdir 

og benti á að með tilkomu glugga þyrfti að huga vel að hljóðvist. 
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, henni er skipt upp í tvær einingar og á 
milli þeirra er sameiginlegt rými, fyrir starfsmenn annars vegar og aðstandendur hins vegar. Gangar 

okkuð breiðir og því hefur verið komið fyrir aðstöðu fyrir hjúkrunarfræðinga á 
að danskri fyrirmynd. Þar geta hjúkrunarfræðingar setið og 

afdrepi til að hafa stutta fundi/rapport. 

ástand sjúklinga á gjörgæslu 
á einangrunarstofum 

aðstöðu, þar sem verður 
komið fyrir skolpotti, handlaug og vaski. Eitt baðherbergi er á deildinni fyrir sjúklinga sem hafa heilsu 

Allar sjúkrastofur verða með rennihurð nema einangrunarstofur, innangengt verður á milli 
stöðum og á milli nokkurra stofa verður gluggi. Þetta er talið nauðsynlegt til 

að menn geti hjálpast að og viti hver af öðrum því 
vistin getur orðið einmanaleg inni á gjörgæslustofu t.d. þegar setið er yfir sjúklingi í öndunarvél. 

Stofurnar eru hannaðar með tilliti til þess að hægt sé að koma fyrir öllum nauðsynlegum tækjabúnaði 
beggja vegna sjúklings á lofthengdum hreyfanlegum súlum, sem hægt er að færa til ef þörf er á við 

f gjörgæsludeildinni. Athygli hennar vakti aðstaða fyrir 
hjúkrunarfræðinga utan við sjúkrastofur sem hún hafði ekki séð áður og hafði efasemdir um nýtingu 
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Þess má geta að notendur eru afar sáttir við þessa útfærslu og finnst hún auka möguleika til að vakta 
sjúklinga. Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� staðsetning ritara – m.t.t. inngangs 

� staðsetning lyfjaherbergis á eystri gangi 

Notendahóp gjörgæslu skipa: 

Gísli H. Sigurðsson, læknir, formaður 
Lovísa Baldursdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Alma Möller, læknir 
Kristín Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
 

NOTENDAHÓPUR 04 – ÞRÆÐINGAR 
Í samkeppnislýsingu var óskað eftir því að aðgerðarstofur fyrir hjartarannsóknir og -meðferð yrðu 
nálægt skurðstofum. Gera skyldi ráð fyrir fjórum stofum en auk þess þyrfti að vera aðstaða til að taka 
á móti sjúklingum sem koma að heiman, þurfa að hafa fataskipti fyrir rannsóknina og jafna sig í 
nokkra klukkutíma eftir hana. Gera þyrfti ráð fyrir 12 vöktunarstæðum vegna þessa. Þá var og gert 
ráð fyrir að hjartagjörgæsla með 16 rúm yrði í nánum tengslum við aðgerðarstofurnar og almenna 
gjörgæslu. 

 

Mynd 19. Þræðingastofur – möguleiki á fjölgun.  

Æðaþræðingastofum (öðrum en hjartaþræðingastofum) er komið fyrir á 3. hæð við hlið 
hjartarannsóknar- og meðferðarstofa (sjá mynd 16). Þannig er talið að samlegðaráhrif náist, s.s. hvað 
varðar aðstöðu fyrir sjúklinga, lagerhald o.fl., og til að þær tengist skurðstofugangi eins og 
nauðsynlegt er vegna fyrirsjáanlegrar þróunar „hybrid“-tækni. Þá var á fyrstu mánuðum 
notendavinnunnar hætt við að hafa sérstaka hjartagjörgæslu en rúmum á legudeildum var fjölgað til 
mótvægis.  

Gert er ráð fyrir að allar þræðingastofur verði í vesturhluta 3. hæðar. Í fyrstu voru teiknaðar fjórar 
hjartarannsóknarstofur á 3. hæð og tvær æðaþræðingastofur á 2. hæð. Eins og áður kom fram var 
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fljótlega ákveðið að hafa allar þræðingastofur saman á 3. hæð og þeim var fækkað um eina og eru nú 
fimm talsins. Nokkurrar óánægju gætti hjá fulltrúum hjartaþræðinga vegna þess að nú eru aðeins 
þrjár stofur merktar þeim í stað þeirra fjögurra sem óskað hafði verið eftir. Notendur þræðingastofa 
eru þó sammála um að einhver samlegðaráhrif muni verða og því sé alls ekki loku fyrir það skotið að 
hjartarannsóknir geti farið fram á þeim stofum sem merktar eru æðaþræðingu. Þá hefur einnig verið 
sett fram áætlun um hvernig hægt yrði að koma fyrir fleiri þræðingastofum á hæðinni með því að 
byggja ofan á hluta af þaki 2. hæðar reynist það nauðsynlegt í framtíðinni.  

Nálægt þræðingastofum norðan til á hæðinni er gert ráð fyrir 12 almennum vöktunarstæðum, hverju 
um sig um 10 m2 að stærð, og einu 14 m2 fyrir veikari sjúklinga. Þá er á því svæði herbergi fyrir 
sjúklinga til að hafa fataskipti, lager, kaffistofa, skoðun, vinnuherbergi og skrifstofa. Í 
norðausturhorninu hefur síðan verið komið fyrir úrlestrarherbergi, auk tveggja fataskiptaherbergja 
fyrir starfsfólk til að flýta fyrir því að starfmenn sem koma að heiman á vöktum geti sem allra fyrst 
komist í vinnu við þræðingarnar. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� fjöldi þræðingastofa  

� staðfesta lagerpláss inni á stofum og á sérstökum lagerrýmum 

Notendahóp þræðinga skipa: 

Gestur Þorgeirsson, læknir 
Björg Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur 
Davíð O. Amar, læknir 
Fríða Björk Skúladóttir, hjúkrunarfræðingur 
Hjalti Már Þórisson, læknir 
Sigurlaug Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur 

 

NOTENDAHÓPUR 05 – BRÁÐAMÓTTAKA 
Staðsetning og starfsemi bráðamóttöku hvers spítala er gríðarlega mikilvæg. Þangað koma þeir 
sjúklingar sem leita til spítalans með bráðan vanda. Móttaka þeirra og flæði um deildina verður að 
ganga snurðulaust, auk þess sem flokkun þeirra eftir því hversu alvarlegt ástand þeirra er verður að 
vera skýr frá upphafi. Hönnun slíkrar deildar er því vandasöm. Gera verður starfsfólki hennar kleift að 
sinna skyldum sínum við sjúklinga, flokka þá strax í upphafi og koma þeim í réttar hendur sem allra 
fyrst. 

Á Landspítala er nú starfrækt slysa- og bráðamóttaka í Fossvogi. Auk hennar er starfrækt móttaka 
hjartasjúklinga á Hringbraut, bráðamóttaka barna á Barnaspítala Hringsins, móttaka geðsjúkra á 
geðdeild og móttaka kvenna á kvennadeild. Komur á bráðamóttökur Landspítala árið 2011 voru 
tæplega 97.000. Mikið óhagræði er að því að hafa bráðamóttöku á svo mörgum stöðum en einnig 
getur það orðið til þess að töf verður á því að sjúklingur komist í réttar hendur.  

Það er því mikið kappsmál þeirra sem starfa við bráðamóttöku að koma allri slíkri starfsemi undir eitt 
þak öryggis sjúklinga vegna því að allar greinar læknisfræðinnar verða þá á sama stað og það eykur 
samvinnu og hagkvæmni. 

Í samkeppnislýsingu er tekið fram að á þeirri bráðamóttöku sem byggja á muni fara fram fyrsta 
greining og meðferð, auk þess sem gera skuli ráð fyrir skammverueiningu þar sem hægt verði að vista 
sjúkling í allt að sólarhring. Þá verði að gera ráð fyrir því að bráðamóttaka sé nálægt myndgreiningu, 
gjörgæslu og skurðstofu og gott aðgengi sé að hjartarannsóknarstofum.  



 

Bráðamóttaka hefur þá sérstöðu að gegna mikilvægu hlutverki í almannavarnaskipulagi landsins og 
því verður að vera góð aðstaða innan dyra til að sinna hópslysum og afeitrun og skolun við eiturefna
og geislaslys. Þá verður að vera pláss utanhúss, en 
afmengunartjöldum sem gæti þurft að nota 

Aðkoma að deildinni þarf að vera greið bæði fyrir þá sem koma sér sjálfir á deildina og þá sem koma 
með sjúkrabíl og sú aðkoma þarf að vera aðskil
bráðamóttöku. 

Mynd 20. Aðkoma gangandi að bráðamót

Deildinni er skipt upp í nokkrar einingar sem hver hefur sitt hlutverk
vera miðsvæðis á deildinni, kapella, tvö aðstandendaherbergi, a.m.k. eitt einangrunarherbergi og eitt 
afeitrunarherbergi. 

Þá var sérstaklega tekið fram í samkeppnislýsingu að sérstaka áherslu skyldi leggja á öryggi sjúklinga, 
aðstandenda og starfsmanna og mikilvægi þess að umhverfi deildarinnar dragi úr álagi, yki 
vinnuafköst og bætti starfsanda. Tryggja s
yfirsýn. 

Í frumhönnun er gert ráð fyrir að bráðamóttakan sé á neðstu hæð meðferðarkjarna. Af 
„neðri“ götu er gengið beint inn á deildina, en frá „efri“ götu verður að fara niður eina
komast á bráðamóttöku. Sjúkrabíla

Skipaður var notendahópur bráðamóttöku haustið 2010. Strax á fyrsta fundi varð ljóst að talsverð gjá 
var á milli notenda og hönnuða og því
deildarinnar. Ágreiningurinn var einna mestur 
notendum fannst alls ekki nógu gott í fyrstu
menn ekki á eitt sáttir um uppröðun eininga á deildinni. Tillaga 
sem ætlað var fyrir ljósgarða sem hluta af deildinni eða bæta við lágreistri viðbyggingu
kostnað hinnar almennu kröfu um dagsbirtu í öllum rýmum þar sem sjúklingar eða starfsmenn 
dveljast eða starfa.  

Notendahópurinn vann með notendastjórn og hönnuðum að því að ná sem bestri niðurstöðu frá 
september 2010 og fram á vor 2011. Í jú

Bráðamóttaka hefur þá sérstöðu að gegna mikilvægu hlutverki í almannavarnaskipulagi landsins og 
að vera góð aðstaða innan dyra til að sinna hópslysum og afeitrun og skolun við eiturefna

og geislaslys. Þá verður að vera pláss utanhúss, en mjög nálægt deildinni
afmengunartjöldum sem gæti þurft að nota við eitrun og/eða geislaslys. 

ðkoma að deildinni þarf að vera greið bæði fyrir þá sem koma sér sjálfir á deildina og þá sem koma 
rf að vera aðskilin. Þá skyldi gera ráð fyrir þyrlupalli

Aðkoma gangandi að bráðamóttöku í suðausturhorni meðferðarkjarna.  

Deildinni er skipt upp í nokkrar einingar sem hver hefur sitt hlutverk. Sérstök 
vera miðsvæðis á deildinni, kapella, tvö aðstandendaherbergi, a.m.k. eitt einangrunarherbergi og eitt 

Þá var sérstaklega tekið fram í samkeppnislýsingu að sérstaka áherslu skyldi leggja á öryggi sjúklinga, 
aðstandenda og starfsmanna og mikilvægi þess að umhverfi deildarinnar dragi úr álagi, yki 
vinnuafköst og bætti starfsanda. Tryggja skyldi góða birtu en hafa þó sérstaklega í huga flæði, rými og 

Í frumhönnun er gert ráð fyrir að bráðamóttakan sé á neðstu hæð meðferðarkjarna. Af 
„neðri“ götu er gengið beint inn á deildina, en frá „efri“ götu verður að fara niður eina

abílar kom að suðurhlið hússins en gangandi að austurhliðinni.

Skipaður var notendahópur bráðamóttöku haustið 2010. Strax á fyrsta fundi varð ljóst að talsverð gjá 
var á milli notenda og hönnuða og því væri ærið verkefni framundan við að ná 

. Ágreiningurinn var einna mestur um yfirsýn og flæði sjúklinga um deildina, sem 
notendum fannst alls ekki nógu gott í fyrstu, svo og að dýrmætt pláss færi undir ljósgarða. Þá voru 

ir um uppröðun eininga á deildinni. Tillaga notendahópsins var að nýta það rými 
sem hluta af deildinni eða bæta við lágreistri viðbyggingu

kostnað hinnar almennu kröfu um dagsbirtu í öllum rýmum þar sem sjúklingar eða starfsmenn 

vann með notendastjórn og hönnuðum að því að ná sem bestri niðurstöðu frá 
september 2010 og fram á vor 2011. Í júní 2011 ritaði notendahópurinn notendastjórn bréf þar sem 
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Bráðamóttaka hefur þá sérstöðu að gegna mikilvægu hlutverki í almannavarnaskipulagi landsins og 
að vera góð aðstaða innan dyra til að sinna hópslysum og afeitrun og skolun við eiturefna- 

ni, til að koma fyrir 

ðkoma að deildinni þarf að vera greið bæði fyrir þá sem koma sér sjálfir á deildina og þá sem koma 
. Þá skyldi gera ráð fyrir þyrlupalli sem tengdist beint 

 

. Sérstök myndgreining skyldi 
vera miðsvæðis á deildinni, kapella, tvö aðstandendaherbergi, a.m.k. eitt einangrunarherbergi og eitt 

Þá var sérstaklega tekið fram í samkeppnislýsingu að sérstaka áherslu skyldi leggja á öryggi sjúklinga, 
aðstandenda og starfsmanna og mikilvægi þess að umhverfi deildarinnar dragi úr álagi, yki 

kyldi góða birtu en hafa þó sérstaklega í huga flæði, rými og 

Í frumhönnun er gert ráð fyrir að bráðamóttakan sé á neðstu hæð meðferðarkjarna. Af svokallaðri 
„neðri“ götu er gengið beint inn á deildina, en frá „efri“ götu verður að fara niður eina hæð til að 

austurhliðinni. 

Skipaður var notendahópur bráðamóttöku haustið 2010. Strax á fyrsta fundi varð ljóst að talsverð gjá 
efni framundan við að ná sáttum um hönnun 
yfirsýn og flæði sjúklinga um deildina, sem 

dýrmætt pláss færi undir ljósgarða. Þá voru 
hópsins var að nýta það rými 

sem hluta af deildinni eða bæta við lágreistri viðbyggingu, sem þá yrði á 
kostnað hinnar almennu kröfu um dagsbirtu í öllum rýmum þar sem sjúklingar eða starfsmenn 

vann með notendastjórn og hönnuðum að því að ná sem bestri niðurstöðu frá 
notendastjórn bréf þar sem 
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hann lýsir því hvernig hópurinn hafi verið vongóður um að ásættanleg hönnun deildarinnar væri að 
nást en sú von hafi fjarlægst og alltof mikið beri enn í milli. Hópurinn nefnir einkum yfirsýn og flæði, 
samnýtingarmöguleika milli eininga, s.s. bráðavakt 1 og 2, of miklar vegalengdir, staðsetningu og 
fyrirkomulag barnamóttöku o.fl. Hópurinn veltir því m.a. upp í bréfinu hvort rétt sé að byrja upp á 
nýtt (fylgiskjal 19). 

Eftir nokkra yfirlegu notenda- og verkefnastjórnar með hönnuðum var ákveðið að leggja þær 
hugmyndir sem fyrir lágu til hliðar og hugsa hönnun deildarinnar upp á nýtt með nýju fólki að hluta til 
og opnum huga. Notendahópurinn var endurskipaður, einhverjir viku úr hópnum en aðrir, m.a. 
læknar sem voru nýkomnir heim úr sérnámi í bráðalæknisfræði, komu inn í hópinn. Flest varðandi 
deildina var tekið til endurskoðunar, m.a. hvort breyta ætti um inngangshlið og hafa innganginn 
vestanmegin í húsinu. Frá ágúst 2011 var því fundað stíft með notendum og hönnuðum til að sættast 
á fyrirkomulag deildarinnar. Samstarfið gekk vel og undir mánaðamót febrúar og mars 2012 var 
notendahópurinn orðinn nokkuð sáttur við niðurstöðuna.  

 

Mynd 21. Grunnmynd bráðamóttöku. 

Eftir ítarlega skoðun á því hvort heppilegra væri að færa inngang deildarinnar til vesturs var ákveðið 
að snúa aftur til fyrri hugmynda um að hafa sjúkrabílainngang frá suðri og almenna aðkomu frá 
austri. Sá inngangur var reyndar færður á suðausturhornið. 

Á þeirri teikningu sem nú liggur fyrir er gert ráð fyrir eftirtöldum móttöku-/skoðunarstofum: 

- flokkun (triage), 4 herbergi 
- bráðastæði (trauma), 4 stæði 
- barnamóttaka, 12 skoðunarherbergi 
- gönguvakt, 11 herbergi, þar af sex skoðunarherbergi , tvö svokölluð „supertrack“ 

skoðunarherbergi, gifsherbergi, saumaherbergi og HNE-skoðun 
- geðmóttaka, 4 skoðunarherbergi 
- bráðavakt, 29 skoðunarherbergi, þar af 26 almenn skoðunarherbergi, 2 einangrunarherbergi, 

annað fyrir snertismit og hitt fyrir loftborið smit og afeitrunarherbergi 
- skammverueining, 18 herbergi 
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Þá eru vakteiningar á barnamóttöku, gönguvakt, geðmóttöku, skammverueiningu og þrjár á 
bráðavakt, tvö aðstandendaherbergi, kapella/kyrrðarstofa, tækjaherbergi, geymslur, lyfjaherbergi 
o.fl. Gott rými er fyrir vinnuaðstöðu starfsmanna í norðausturhluta deildarinnar ásamt matsal og 
fundarherbergjum. Ekki var gert ráð fyrir því í upphafi að salerni væru inn af sjúkrastofunum. 
Notendahópurinn óskaði eftir að því yrði breytt og a.m.k. yrðu salerni á nokkrum stofum m.a. vegna 
sjúklinga sem þurfa að einangrast frá öðrum. Nú er gert ráð fyrir sjö skoðunarherbergjum á bráðavakt 
með salerni og eitt skoðunarherbergi á skammverueiningunni, auk þess sem tvö skoðunarherbergi 
deila einu salerni á tveimur stöðum á skammverueiningunni. Á barnavaktinni er sama fyrirkomulag, 
þ.e. tvö skoðunarherbergi deila salerni á tveimur stöðum. Um 50 salerni eru nú á deildinni allri, ætluð 
bæði sjúklingum og starfsfólki. Á innri biðstofu, þar sem sjúklingar bíða þegar þeir hafa verið flokkaðir 
(búnir að fara í „triage“), er eitt salerni sem ekki er ætlað fötluðum.  

Myndgreiningareining er á deildinni miðri og tölvusneiðmyndaherbergi er handan gangsins við 
bráðaherbergi en auk þess eru tvær venjulegar röntgenstofur, ómstofa, úrlestur og stjórn á 
myndgreiningareiningunni. Nokkrar umræður spunnust um það í notendahópum bráðamóttöku og 
myndgreiningar hvernig þjónustu myndgreiningar ætti að vera háttað á bráðadeildinni. Sú skoðun var 
viðruð að myndgreiningareining þyrfti ekki að vera á deildinni sjálfri heldur væri hægt að una vel við 
að tölvusneiðmyndatæki væri á næstu hæð fyrir ofan. Flestir töldu þó þá lausn ófæra – nauðsynlegt 
væri að hafa tölvusneiðmyndatæki á nýjum spítala nánast aðlægt bráðastæðunum. Starfsmenn 
myndgreiningar töldu síðri kost að þurfa að hafa sérstaka einingu utan við meginhluta deildarinnar, 
þ.e. á næstu hæð fyrir ofan bráðamóttöku, en féllust á það með þeim skilyrðum að 
myndgreiningareining bráðamóttöku yrði jafnframt notuð utan dagvinnutíma fyrir inniliggjandi 
sjúklinga spítalans. Þá var talið nauðsynlegt að staðsetja myndgreininguna þannig að hægt yrði að 
koma með sjúklinga af öðrum deildum til rannsóknar þar án þess að þeir þyrftu að fara um 
bráðamóttökuna sjálfa. Því er myndgreiningareiningin höfð nyrst á deildinni við almennan gang 
norðan til í meðferðarkjarnanum. 

Aðkoma sjúkrabíla og aðstaða sjúkraflutningsmanna á deildinni var nokkuð til umræðu. Haldnir voru 
fundir með starfsmönnum SHS (Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins), sem komu með margar góðar 
tillögur til úrbóta. Starfsmenn SHS settu það sem forgangskröfu að ekki þyrfti að bakka inn í 
bílastæði/innkeyrslu, heldur yrði hægt að keyra inn í innkeyrsluna á einum stað og út á öðrum. 
Sjúkrabílamóttaka var stækkuð umtalsvert frá forsögn. Í húsrýmisáætlun voru henni ætlaðir 200 m2 
en hún er nú áformuð 375 m2. Þetta er það einstaka rými meðferðarkjarna sem hefur stækkað mest 
frá upphaflegri húsrýmisáætlun, en leitast hefur verið við að halda öllum rýmum innan þess ramma 
sem settur var þar og ef eitthvað hefur stækkað þá hefur annað minnkað á móti. Í 
sjúkrabílamóttökunni geta nú verið sex bílar samtímis og nokkuð gott athafnasvæði er við bílana. Þá 
er á deildinni, rétt innan við sjúkrabílamóttökuna, geymsla fyrir sjúkrabörur, kaffistofa og salerni, 
fyrst og fremst ætlað sjúkraflutningsmönnum. 

Greið leið er frá bráðamóttöku á skurðstofu og gjörgæslu með bráðalyftum, sem eru tvær og 
staðsettar vestarlega á deildinni við aðkomu sjúkrabíla og þær teygja sig upp á þyrlupall. Þær eru 
mun stærri en venjulegar lyftur, eða 13 m2, og þar af leiðandi á að vera auðvelt að fara með sjúkling 
sem tengdur er tækjum á milli hæða. Þyrlupallur verður staðsettur á þaki rannsóknarhúss. Þaðan er 
farið á yfirbyggðri brú yfir í meðferðarkjarnann og beint að bráðalyftunum. Rétt er að benda á að 
menn hafa nokkuð rætt hvernig flutningi sjúklinga af bráðamóttöku yfir á vestustu álmur legudeilda 
verður háttað, þar sem bráðamóttakan sjálf opnast út í inngarðinn og því eru þar engin tengsl 
sunnanmegin í húsinu beint frá bráðamóttöku í vesturhluta hússins. Því verður að fara með sjúkling 
sem á að leggjast inn frá bráðamóttökunni í vesturhluta hússins út af bráðamóttökunni norðan til og 
flytja hann til deildar í þeim lyftum sem annars eru hugsaðar fyrir allan almenning. Þetta er þó ekki 
mikið áhyggjuefni og menn verða e.t.v. að sæta lagi með flutning utan mesta annatíma almennings 
um húsið. 

Háþrýstiklefi hefur verið rekinn í tengslum við bráðamóttökuna í Fossvogi en gert er ráð fyrir að hann 
verði staðsettur í núverandi húsnæði spítalans á Hringbrautarlóð. 
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Ragnhild Aslaksen rýndi í teikningar bráðamóttöku á fundi í október 2012. Hennar fyrstu viðbrögð 
voru þau að deildin væri gríðarlega stór. Henni var þá kynnt hvernig og hvaða sjúklingar koma á 
bráðamóttökuna. Lýsti hún þeirri skoðun sinni að hún teldi að alltof margir sjúklingar á deildina, 
sjúklingar sem ætti að vera hægt að sinna á öðrum vettvangi innan heilbrigðiskerfisins. Umræðan tók 
þá að snúast um mismuninn á uppbyggingu og skipulagi heilbrigðisþjónustu í Noregi og á Íslandi. 

Ragnhild telur að deildin sé of „pökkuð“, of dimm og dagsljós þurfi að auka. Hún leggur til að opna 
deildina meira með því t.d. að fækka skoðunarstofum og hleypa þannig dagsbirtu úr innigörðum 
lengra inn á deildina.  

Þá er Ragnhild þeirrar skoðunar að sjúklingar ættu ekki að vera lengur á skammverueiningu en 
sólarhring. Slíkar einingar eigi til að verða fjölnota (multifunctional), sem sé ekki góður kostur fyrir 
sjúklingana sem eigi að komast sem fyrst á viðeigandi deild. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� stærð deildar – fækkun skoðunarstofa til að fá meira dagsljós inn á deildina og rýmka til 

� matsalur starfsfólks er e.t.v. í minnsta lagi – athuga hvaða rými liggja að honum m.t.t. þess 

hversu auðvelt yrði að stækka hann síðar ef þyrfti 

� lyfjaherbergi er austarlega á deildinni – staðsetningu þess og hvaða lyf ætlunin er að hafa 

nær vettvangi, inni á hvaða einingu – staður til að undirbúa blóð- og vökvagjafir 

� pláss fyrir hjúkrunarvörur, skápar og annað 

� Salerni fyrir fatlaða flokkaða sjúklinga (búna í „triage“) á innri biðstofu nauðsynlegt 

� stjórnherbergi hópslysa – tilgreina þarf hvaða herbergi verður tekið til þessara þarfa og 

tryggja nauðsynlegar tengingar/lagnir í það rými 

Notendahóp bráðamóttöku skipa: 

Elísabet Benedikz, yfirlæknir bráðalækninga, formaður 
Anna María Þórðardóttir, klínískur sérfræðingur í bráðahjúkrun  
Guðbjörg Pálsdóttir, klínískur sérfræðingur í bráðahjúkrun 
Halldóra Ólafsdóttir, geðlæknir 
Hilmar Kjartansson, bráðalæknir 
Hjalti Már Björnsson, bráðalæknir 
Kristín Halla Marinósdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Laufey Ýr Sigurðardóttir, barnalæknir 
 

NOTENDAHÓPUR 06 – MYNDGREINING 
Röntgendeild Landspítala veitir þjónustu á öllum sviðum læknisfræðilegrar myndgreiningar, þar með 
eru taldar tölvusneiðmyndir og samsæturannsóknir (ísótópar). Deildin veitir öllum deildum spítalans 
þjónustu, sem og víðtæka þjónustu út fyrir spítalann. Það er því hlutverk hennar að bjóða upp á þá 
myndgreiningarþjónustu sem talin er nauðsynleg og best hverju sinni. Í ljósi þessa var á fyrri stigum 
undirbúnings byggingar sameinaðs Landspítala tekin ákvörðun um að gera ráð fyrir jáeindaskanna í 
nýbyggingu spítalans. Það er sú myndgreiningaraðferð sem vex hraðast í heiminum um þessar 
mundir en hefur ekki verið komið upp hér á landi til þessa og er langveigamesta nýjungin sem gert er 
ráð fyrir í tengslum við myndgreiningu á spítalanum. Lögð var áhersla á að myndgreiningardeildina 
skyldi hanna sem heildstæða og samofna einingu á einum stað og að mikilvægt sé að tengsl við 
bráðadeild og göngudeildir séu sem best. Lagt var til að deildin byggðist á klasaskipulagi þar sem 
henni er skipt í sjö klasa í megindráttum skiptir eftir tækni:  

1) segulómun 
2) tölvusneiðmyndir 
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3) hefðbundið röntgen og skyggning 
4) ísótópar og JS-skannar 
5) ómun 
6) æðaþræðingar og rannsóknarinngrip 
7) bráða- og kvöld- og helgarstarfsemi  

Með skiptingu af þessu tagi fæst mest skilvirkni og samlegðaráhrif hvað varðar nýtingu starfsfólks. 
Undantekningin er kvöld- og helgarstarfsemi, sem er minni að umfangi en starfsemi á virkum dögum 
og hana er því nauðsynlegt að draga saman á einn afmarkaðan stað og hægt væri að framkvæma 
flestar algengustu rannsóknir. Í þessum klasa þarf því að vera hefðbundið röntgen, sneiðmyndatæki 
(TS) og ómun. 

 

Mynd 22. Meginstarfsemi myndgreiningar á 2. hæð meðferðarkjarna (ljósgrænn).  

Krafa notendahóps bráðamóttöku var frá byrjun að sneiðmyndatæki (TS) lægi sem næst 
bráðaherbergi á bráðamóttöku. Fallist var á rök fyrir því og varð niðurstaðan sú að klasinn sem þjóna 
ætti bráða- og kvöld- og helgarstarfsemi yrði á bráðamóttöku og skildist frá meginsvæði 
myndgreiningar en þjónaði þörfum fyrir inniliggjandi sjúklinga um kvöld, nætur og helgar að svo 
miklu leyti sem tækjabúnaður hans leyfði. Til þess að takmarka samgang utanspítalasjúklinga og 
inniliggjandi koma þessir sjúklingar hverjir úr sinni áttinni. Í þessum klasa er gert ráð fyrir einu 
sneiðmyndatæki (TS), tveim stofum fyrir hefðbundna röntgenskoðun, ómskoðun og aðstöðu lækna til 
úrlesturs myndgagna. 

Best þótti henta að æðaþræðingar og rannsóknarinngrip væru í skurðstofuumhverfi þar sem hægt 
væri að viðhafa sóttvarnir í líkingu við það sem krafist er á skurðstofum þó að mismunandi sérgreinar 
komi þar að. Varð niðurstaðan sú að allar æðaþræðingar, þ. m. t. tvær stofur sem þjóna verkefnum 
myndgreiningar, væru á 3. hæð í vestustu álmu meðferðarkjarna, enda er þar hægt að fullnægja 
loftræsiþörf með sama móti og á skurðstofum. „Hybrid-skurðstofa“ verður þar við hliðina og auðvelt 
verður að byggja tvær stofur við þetta svæði til austurs yfir norðurálmu meðferðarkjarnans ef 
þræðingainngripum fjölgar í framtíðinni eins og líklegt er. 

Eftir að frumtillögu SPITAL-hópsins um tvo inngarða í byggingunni var breytt í þrjá fannst lausn á því 
að koma klasanum með þrem segulómtækjum fyrir á svæði sem veit að vestasta inngarðinum þannig 
að segulsvið þeirra verði ekki fyrir truflun frá bílaumferð eða öðrum málmhlutum á hreyfingu, eins og 
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hefði orðið ef tækin væru við suðurhlið meðferðarkjarna. Þó er gert ráð fyrir umferð neyðarbíla í 
inngarðinum en takmarka þarf þá umferð eins og kostur er. 

JS-skönnum og ísótóparannsóknum (SPECT) er ætlað pláss á 2. hæð, á afmörkuðu svæði vestast á 
suðurhlið myndgreiningardeildarinnar. Svæðið fyrir geislavirku lyfjaframleiðsluna er síðan á 1. hæð 
þar undir og geislavirku lyfin eru send á milli hæða í lyftu og hringhraðallinn fyrir framleiðslu 
geislavirku efnanna og rými honum tengd eru í kjallara og neðanjarðar þar undir. Um rýmisþörf og 
fyrirkomulag hefur verið leitað samráðs við norræna ráðgjafa sem hafa reynslu af rekstri slíkra deilda. 

Um JS-rannsóknirnar var myndaður sérstakur notenda- og ráðgjafahópur en í honum áttu sæti: 

Brynjar Vatnsdal Pálsson, verkfræðingur á heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT) LSH 
Halla Halldórsdóttir, læknir á myndgreiningardeild 
Valdís Guðmundsdóttir, eðlisfræðingur á myndgreiningardeild og HUT á LSH 

Danskir ráðgjafar frá Háskólasjúkrahúsinu í Árósum voru fengnir til samstarfs við hópinn og voru þeir 
heimsóttir og einnig komu þeir hingað til lands til fundahalda um skipulag á starfsemi 
jáeindaskannans  í meðferðarkjarnanum. Dönsku ráðgjafarnir voru: Sören Baardsgaard Hansen, 
yfireðlisfræðingur á PET-Centret á Háskólasjúkrahúsinu í Árósum, og Helle Danielsen, 
ísótópageislafræðingur á PET-Centret á Háskólasjúkrahúsinu í Árósum. Gísli Georgsson, 
verkfræðingur og eðlisfræðingur hjá NLSH, starfaði með hópnum. 

Vinnuhópurinn fór í þriggja daga leiðangur til Kaupmannahafnar á ísótópadeild Ríkisspítalans (Afd. for 
Klinisk Fysiologi) og til Árósa á jáeindamiðstöðina (PET-Centret) á Háskólasjúkrahúsinu þar. Hópurinn 
skoðaði aðstöðu og fór ítarlega yfir verkferla og innra skipulag starfseminnar með ráðgjöfum og 
starfsfólki. Jáeindarannsóknir á sjúklingum hafa verið stundaðar á þessum sjúkrahúsum í yfir 20 ár en 
Danir hafa mesta og lengsta reynslu nágrannaþjóðanna í þeim efnum. Stjórnendur á 
myndgreiningardeild og sérfræðingar LSH og NLSH hafa áður farið og skoðað jáeindastarfsemi á 
dönskum, sænskum og norskum sjúkrahúsum á árunum 2007-2010.  

Eftir töluverðar umræður hönnuða og notenda var að nokkru fallið frá strangri útfærslu á 
klasauppbyggingu myndgreiningarstarfseminnar hvað varðar tölvusneiðmyndir, hefðbundið röntgen 
og skyggningu, sem bæði er norðan- og sunnan til á deildinni í þeim tilgangi að takmarka samgang 
innlagðra sjúklinga og þeirra sem koma utan frá. Að öðru leyti er klasauppbyggingu haldið hvað 
varðar: 

1) bráðamyndgreiningu á bráðadeild á 1. hæð með tölvusneiðmyndatæki, stafrænni 
röntgenmyndgerð á tveimur stofum og ómrannsóknaraðstöðu,  

2) ísótóparannsóknir með bæði jáeindaskanna (PET/CT) og gammasneiðmyndatækjum 
(SPECT/CT) á 2. hæð í suðvesturenda deildarinnar,  

3) segulómrannsóknir í tengiálmu og  
4) ómskoðun, sem verður í norðurhluta deildarinnar.  

 

 Myndgreining Bráðamóttaka Alls 

Tölvusneiðmyndir  3 1 4 

Segulómun 3  3 

Ómun 3 1 4 

Almennt röntgen 3 2 5 

Skyggning 1  1 

Jáeindaskanni 2  2 

Gammasneiðmyndir 2  2 

Æðaþræðingar og rannsóknarinngrip 2  2 

Tafla 5. Samantekt á fjölda rannsóknarrýma myndgreiningar.  
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Frávik frá forsögn, sem bæst hafa við á þennan lista í meðförum notenda og notendastjórnar, eru 1 
sneiðmyndatæki (TS-tæki), 1 segulómtæki (MRI) og 1 ómstofa. Aftur á móti eru nokkrar líkur á að 
ekki verði þörf fyrir nema annað áætlaða gammasneiðmyndatækið, þar sem jáeindaskannarnir 
(PET/CT) taki að mestu yfir þær rannsóknir. 

Þau mál sem þarf að skoða sérstaklega við áframhaldandi vinnu vegna myndgreiningar eru: 

� Ekki er hægt að fjölga segulómtækjum á suðurhlið deildarinnar og það verður tæpast gert 
nema með því að koma viðbótartækinu fyrir í tengiálmu austan við deildina eða við hana. 
Síðari tíma þróun og aukin myndgreiningarstarfsemi gæti því þrengt að starfsemi í 
endurhæfingu. 

� Skoða þarf staðsetningu á myndgreiningu á bráðaspeglunaraðstöðu, sem krefst 
röntgenskyggnitækis. 

Notendahóp myndgreiningar skipa : 

Pétur Hannesson, yfirlæknir, formaður  
Alda Steingrímsdóttir, geislafræðingur 
Brynjar Vatnsdal Pálsson, verkfræðingur  
Hildur Einarsdóttir, læknir  
Hjalti M. Þórisson, læknir, sem einnig tók þátt í starfi þræðingarhóps 
Maríanna Garðarsdóttir, læknir 
 

NOTENDAHÓPUR 07 – RANNSÓKNARSTOFUR  
Í samkeppnislýsingu um frumhönnun frá mars 2010 segir að meginverkefni rannsóknarstofa 
Landspítala sé þjónustu- og tilvísunarrannsóknir fyrir allar heilbrigðisstofnanir í landinu, auk kennslu, 
vísindarannsókna og umsjónar með rannsóknartengdu námi. 

Í forsögn samkeppnislýsingar er gert ráð fyrir að grunnrannsóknarstofur Landspítala og 
grunnrannsóknarstofur og þjónusturannsóknarstofur Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands verði 
staðsettar í „rannsóknarhúsi“. Mál hafa skipast svo að Háskóli Íslands mun endurinnrétta Læknagarð 
sem rannsóknarhús fyrir grunnrannsóknir í heilbrigðisvísindum en rannsóknarhús Landspítala rísi 
vestan við Læknagarð með góðum brúar- og neðanjarðartengingum milli húsanna. 

Rannsóknarstofur skulu vera búnar stöðluðum og færanlegum einingum þannig að gott svigrúm sé 
fyrir breytingar innan þeirra. Einnig skulu veggir vera færanlegir til að geta stækkað eða minnkað 
rannsóknarstofurnar eftir þörfum. Í frumathugun er gert ráð fyrir að stór og dýr rannsóknartæki verði 
samnýtt og staðsett miðlægt. 

Starfsemi rannsóknarstofa Landspítala hefur aukist um 3-7% árlega um nokkurt árabil og er svipuð 
aukning fyrirsjáanleg næstu ár hið minnsta. 

Deildir rannsóknarstofanna eru átta talsins:  

1) blóðmeinafræði  
2) klínísk lífefnafræði  
3) erfða- og sameindalæknisfræði  
4) ónæmisfræði en nátengd henni er rannsóknarstofa í gigtlækningum  
5) sýklafræði  
6) veirufræði  
7) meinafræði 
8) blóðbanki 
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Stefnt er að aukinni samþættingu rekstrar þessara deilda eftir því sem hægt er. Sumar þeirra eru þær 
einu sinnar tegundar í landinu og þjóna því sem rannsóknarstofur heilbrigðisþjónustunnar við 
lýðheilsuverkefni (public health). 

Skipulag rannsóknarstofa Landspítala miðast við að faglegri þróun verði fylgt, að stöðugt séu teknar 
upp nýjar rannsóknir, eldri aðferðum breytt og úreltar rannsóknir lagðar af. Allar rannsóknarstofurnar 
stefna að faggildingu hafi þær ekki þegar náð því marki. Mikilvægt er að rannsóknarstofur spítalans 
séu í nánum tengslum innbyrðis. Tengsl við rannsóknarstofur Háskóla Íslands í lífvísindum í 
samtengdum húsum eru mikilvæg. 

Meginhlutverk rannsóknarstofu í meinafræði er vinna úr og greina vefjasýni frá lifandi sjúklingum en 
undir starfsemina falla einnig krufningar, réttarlæknisfræði, taugameinafræði, lífsýnasafn og 
sameindameinafræði. Sérstök aðkoma þarf að vera fyrir líkbíla og lögreglu- og sjúkrabíla. 

Blóðbankinn gegnir blóðbankaþjónustu fyrir landið allt. Vinnsla eigin blóðmyndandi stofnfruma 
(autologous stem cells) mun aukast í blóðbankanum. Stofnfrumumeðferð, sem og hröð þróun í 
rannsóknum og jafnvel nýtingu bandvefs-, æða- og hjartavefsfrumna, sem og beinmyndandi 
stofnfrumna, gerir ríkari kröfur til starfsemi blóðbankans en áður. 

Á upphaflegri teikningu SPITAL-hópsins, að lokinni samkeppni, var gert ráð fyrir 13.000 m² 
rannsóknarhúsi á fjórum hæðum í þremur samtengdum álmum, auk kjallara fyrir tæknilagnir og 
þyrlupalls ofan á byggingunni með tengibrú yfir í meðferðarkjarna. Fyrstu hugmyndir að niðurröðun 
starfseminnar í húsið hafa eðlilega tekið breytingum með nánari útfærslu starfseininga enda tóku 
þær nær eingöngu mið af því hvort þarfagreining sérgreinanna rímaði við heildarstærð hússins. 
Notendastjórn og notendahópur hefur unnið náið með hönnuðum að haganlegu fyrirkomulagi innan 
þess stærðarramma sem úthlutað var. Reyndi oft á þar sem brúttó-/nettó hlutfall hússins hækkaði úr 
1,84 í 2,10 einkum fyrir það að fyrirferð tæknikerfa var vanmetin í byrjun. 

 
Í samkeppnislýsingu var gert ráð fyrir 7.088 m² nettórými fyrir rannsóknarstofur. Í rannsóknarhúsið 
var síðar ákveðið að flytja 40 m² rými fyrir kapellu og 225 m² búningsherbergi úr meðferðarhúsinu, 
eða samtals 265 m². Við úrvinnslu notendahópsins óx nettórými fyrir rannsóknarstofur í 7.236 m² og 
þar sem brúttó-/nettó hlutfall hússins hafði vaxið úr 1,84 í 1,98 var húsrýmisáætlun orðin 15.000 m² 
brúttó. 
 
Framkvæmdastjórn LSH samþykkti á fundi 18. apríl 2011 að stærð fyrirhugaðs rannsóknarhúss skyldi 
ekki fara yfir 13.000 m2. Notendahópi ásamt notendastjórn var falið að vinna að því að yfirfara 
þarfagreiningu og draga saman þær áætlanir sem gerðar höfðu verið. Áhersla var lögð á að standa 
faglega að þeim niðurskurði, rýna vel í samlegðarmöguleika o.fl. Við niðurskurðinn var m.a. reynt að 
breyta staðalmáli (módúl) hússins til að spara rými. 
 
Í júní 2011 var Ivan Brandslund, prófessor og yfirmaður klínískrar og vísindalegrar 
rannsóknarþjónustu í sunnanverðri Danmörku, fenginn til ráðgjafar fyrir hópinn. Hefur hann haft 
forgöngu um róttæka nýskipan rannsóknarstofa innan heilbrigðisþjónustunnar í Danmörku og verið 
fenginn til ráðgjafar víðar um lönd. Í samræmi við ráðleggingar Brandslunds skilgreindi 
notendastjórnin ásamt yfirlæknum að nýju umfang og eðli fyrirhugaðrar starfsemi, húsbúnað, tækni 
og tæki. Var þetta gert fyrir öll rannsóknarrýmin samkvæmt húsnæðisáætlun. Þessari vinnu er ólokið 
fyrir blóðbankann þar sem ágreiningur er um rýmisþörf hans milli notendastjórnar og yfirlæknis 
blóðbanka. Deildir viðkomandi sérgreina fengu einnig það verkefni að draga eins og kostur er úr 
stærð rýma. Samhliða þessu var skipulögð sameiginleg aðstaða fyrir sameindalíffræðilegar rannsóknir 
og birgðahald sameinað. Jafnframt var húsnæði sýkla- og veirufræðideildar samþætt enn frekar en 
orðið var, aðstaða til frumuræktunar og flæðifrumusjá verður á einum stað en kjarnarannsóknarstofa 
stækkuð í samræmi við ráðleggingar Ivans. Þessi vinna skilaði 334 m² hagræðingu í húsrýmisáætlun. 
Þar sem markmiðum varð ekki náð að fullu með sátt innan notendahópsins var leitað ráðgjafar hjá 
Ólafi Steingrímssyni, fyrrverandi sviðsstjóra rannsóknarsviðs, og var í framhaldi af því dregið enn 



 

44 
 

saman í samrýmum, þ. m. t. lífsýnasafni 9%, blóðbanka 15%, ónæmisfræði 5% og skrifstofurýmum 
9%, eða samtals um 422 m². Nettóhúsrými rannsóknarstofa var þá 6.745 m², þar með eru taldir 265 
m² sem fluttir voru úr meðferðarkjarna (fylgiskjal 20).  

 
Í júní 2012 gerði notendastjórn byggingarnefnd grein fyrir framgangi mála hvað varðar hönnun og 
stærð rannsóknarhúss og gerði þá ráð fyrir að í útboðsgögnum yrði húsið 14.000 m² (fylgiskjal 21). 
Eftir endanlega úrvinnslu notendahóps og hönnuða er nettórými rannsóknarstofa að lokinni 
frumhönnun 6.800 m² en brúttó-/nettó hlutfall fór úr 1,84 í 2,10 og hefur húsið þannig stækkað í 
14.295 m² brúttó. 

 
Aðalinngangur byggingarinnar er á norðausturhorni byggingarinnar á 2. hæð. Ragnhild Aslaksen gerði 
þá athugasemd að anddyri hússins væri gefið of lítið rými og mikilvægt væri að gestir sæju í gegnum 
bygginguna úr inngangi, einnig þar sem starfsmenn koma inn á efri hæðirnar.  
 
Tengingar eru um göng á 1. hæð og brú á 3. hæð yfir á norðanverðan Læknagarð og brú er á milli 
austurálmu rannsóknarhússins og Læknagarðs að sunnanverðu. Hefur það mikla þýðingu þar sem 
göngin og brýrnar tengja rannsóknarstofur í grunnvísindum við skyldar greinar þjónusturannsókna 
spítalans. Þá eru álmur rannsóknarhúss spítalans tengdar með brú á suðurenda á 3. og 4. hæð. 
Mögulegt er í framtíðinni að bæta við einni álmu með þverbyggingu sunnan við þær álmur sem lýst 
hefur verið. Meginreglan við uppröðun rýma í húsið er að skrifstofur vita að inngarði en 
rannsóknarstofur út á við þótt á því séu einstaka frávik ef hagkvæmt hefur þótt. 
 
1. HÆÐ 
Í austurálmu er gert ráð fyrir móttöku blóðgjafa með sérstökum inngangi og bílastæði fyrir þá við 
innganginn. Í rýminu er gert ráð fyrir átta bekkjum fyrir hefðbundna blóðgjöf og sex stæðum fyrir 
blóðskiljur ásamt tilheyrandi rými fyrir móttöku, biðstofu, viðtalsherbergi, vinnuherbergi 
starfsmanna, geymslur, salerni o.fl. Fataskiptaklefar starfsmanna eru nyrst í austurálmu. Í kverkinni 
milli austur- og norðurálmu er rúmgóð kaffistofa og er því fyrirkomulagi haldið á öllum hæðum 
hússins. Í norðurálmu er lífsýnabanki og krufningaraðstaða með aðkomu líkbíla á norðvesturhorni um 
bílastæðahús. Skrifstofur, fundarherbergi og kaffistofur meinafræðideildar vita að inngarði. 
Meinafræði nýtir síðan alla vesturálmu þessarar hæðar. Góð sátt hefur náðst um niðurröðun 
starfseminnar á þessari hæð þó að nokkuð hafi þrengt að lífsýnasafni. Undanskilið er þó svæði 
blóðbankans en yfirmaður hans hefur ekki tekið þátt í starfi með notendastjórn eða arkitektum frá 
vori 2012. 

  
Myndir 23 og 24. Grunnmyndir 1. og 2. hæðar rannsóknarhúss. 
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2. HÆÐ 
Blóðbankanum er ætluð öll hæðin í austurálmu byggingarinnar. Skipulagsvinna blóðbankans er þó 
skemmra á veg komin en annarra hluta byggingarinnar sbr. það sem fram kemur hér að framan. Gert 
er ráð fyrir sameiginlegri sýnamóttöku við anddyri á 2. hæð þar sem rörpóstur verður staðsettur fyrir 
alla sýnamóttöku hússins. Þaðan er ætlað að innsendum sýnum verði miðlað áfram á rétta staði í 
húsinu. Norðurálma hæðarinnar er ætluð að stórum hluta fyrir kjarnarannsóknarstofu þar sem 
sjálfvirkur matari (robot) fæðir 40-50 m langa vinnslulínu. Í vesturálmu hússins er gert ráð fyrir 
blóðmeinafræði og syðst í þeirri álmu er sameindameinafræði ætlað pláss. Í megindráttum er 
samstaða um fyrirkomulag á þessari hæð ef undan er skilin hin sameiginlega sýnamóttaka 
blóðbankans og annarra sérgreina. 

 
3. HÆÐ 
Í austurálmu hússins er gert ráð fyrir að sameindaerfðafræði verði fyrir komið og í suðurenda þeirrar 
álmu verði stofnfrumurannsóknir. Þar verður tengibrú yfir í Læknagarð þar sem ætlað er að verði 
samsvarandi grunnrannsóknir á vegum Háskóla Íslands. Sömuleiðis verður þar tengibrú yfir í 
vesturálmu rannsóknarhússins.  
 
Í norðurálmu er klínískri lífefnafræði ætlað pláss, auk nokkurs hluta sameindaerfðafræði. Í vesturálmu 
er ónæmisfræði og gigtrannsóknum ætlað rými en þessar rannsóknarstofur samnýta talsverðan hluta 
hæðarinnar. 

  
Mynd 25 og 26. Grunnmyndir 3. og 4. hæða rannsóknarhúss. 

 
4. HÆÐ 
Sýklafræði og veirufræði samnýta 4. hæðina að verulegu leyti. Er þetta mjög í anda þess sem Ivan 
Brandslund talaði fyrir. Í norðvesturhorni hæðarinnar er sameiginlegt þjónusturými, s. s. birgðastöð, 
aðkoma sjálfvirkra flutningsvagna (AGV = Automated Guided Vehicles), glasaþvottastöð, ætisgerð, 
efnageymslur, sæfing o.fl. Í suðurenda er gert ráð fyrir öryggisrannsóknarstofu (BSL-3) sem hér 
verður gerð sérstök grein fyrir. 

 
Öryggisrannsóknarstofa, BSL-3 
Sérstakur starfshópur var settur saman um þessa rannsóknarstofu sem þannig var 

skipaður: 

Einar G. Torfason, veirufræðideild 
Erla Sigvaldadóttir, sýklafræðideild 
Sigfús M. Karlsson, sýklafræðideild 
Guðrún Sigmundsdóttir, sýklafræðideild 
Kristín Jónsdóttir, lífeindafræðingur 



 

Gísli Georgsson, verkfræðingur og 
Aðalsteinn Pálsson, deildarstjóri fasteignadeildar
Þórður Steingrímsson, SPITAL
Sæbjörn Kristjánsson, SPITAL
 

Skammstöfunin BSL-3 stendur fyrir
örverur, sýkla og veirur sem rannsakendum og öðrum sem komast 
lífshætta af og krefjast sérstakra ráðstafana til einangrunar. Leitað var ráða hjá Oysten Skauge og 
Björn Mordal hjá Norconsult um hönnun rannsóknarstofunnar. Þá hefur lagnahönnuður SPITAL
hópsins, Sæbjörn Kristjánsson, nýverið tekið þátt í hönnun BSL
ferska reynslu þaðan. Nokkuð 
hringinn umhverfis rannsóknarstofuna
hafa hinar raunverulegu öryggisrannsóknarstofur tvær í stað þriggja en rými fyrir saursýna
sníkjudýrarannsóknir yrði látið þjóna sem forrými 
álitamál vegna öryggisrannsóknarstofa 
 

Skoðaðar hafa verið tilbúnar veggjaeiningar og einingalausnir fyrir öryggisrannsóknarstofur hjá 
þýskum framleiðanda en hægt er að kaupa slíkar lausnir til

Mynd 27 og 28. Þyrlupallur á þaki rannsóknarhúss og tenging hans við meðferðarkjarna.

 
Þyrlupallur 
Þyrlupallur er staðsettur á þaki rannsóknarhúss og 
og þaðan með lyftum á bráðamóttöku og skurðstofur. Gert er ráð fyrir að einungis bráðir 
neyðarflutningar fari um þennan þyrlu
þyrlupallsins var þess sérstaklega gætt að umferð um hann hefði sem minnst áhrif
rannsóknarhúsi og var þar sérstaklega hugað að hugsanlegum titringi, vindsveipum og mengun.
hönnunarforsendum þyrlupallsins er
Landhelgisgæslu Íslands vegna fyrirsjáanlegrar endurnýjunar. Allar nánari upplýsingar um 
hönnunarforsendur vegna þyrlupalls er að finna í skýrslu SPITAL
(fylgiskjal 22). 
 
Við síðustu yfirferð notendahóps 
athugasemdir sem flestar ætti að vera auðvelt að koma til mó
Athugasemdirnar hafa verið yfirfarnar af notendastjórn
rannsóknarhússins er skemur á veg komin en annarra nýbygginga vegna nýs Landspítala
23). Það sem helst þarf að skoða nánar við áframhaldandi hönnun er eftirfarandi:
 

� Ljúka þarf þarfagreiningu og útfærslu vegna 
þarfagreining annarrar starfsemi í rannsóknarhúsi

� Leita þarf leiða til að minnka 
� Skoða þarf hvort hægt er

athugasemda Ragnhildar

Gísli Georgsson, verkfræðingur og verkefnisstjóri NLSH 
Aðalsteinn Pálsson, deildarstjóri fasteignadeildar 
Þórður Steingrímsson, SPITAL-hópnum 
Sæbjörn Kristjánsson, SPITAL-hópnum 

3 stendur fyrir „biosafety level 3“ sem þýðir að þar er fengist við hættulegar 
örverur, sýkla og veirur sem rannsakendum og öðrum sem komast í snertingu við þær getur stafað
lífshætta af og krefjast sérstakra ráðstafana til einangrunar. Leitað var ráða hjá Oysten Skauge og 

Norconsult um hönnun rannsóknarstofunnar. Þá hefur lagnahönnuður SPITAL
nýverið tekið þátt í hönnun BSL-3 rannsóknarstofu á Keldum

. Nokkuð vafðist fyrir starfshópnum hvort þjónustugangur sk
hringinn umhverfis rannsóknarstofuna, sem tæki þá mikið pláss („hús í húsi“). Að lokum var sæst á
hafa hinar raunverulegu öryggisrannsóknarstofur tvær í stað þriggja en rými fyrir saursýna

látið þjóna sem forrými fyrir BSL-3 svæðin. Þannig eru ekki nein óleyst 
vegna öryggisrannsóknarstofa á þessu stigi. 

Skoðaðar hafa verið tilbúnar veggjaeiningar og einingalausnir fyrir öryggisrannsóknarstofur hjá 
þýskum framleiðanda en hægt er að kaupa slíkar lausnir tilbúnar og setja upp í einu lagi inn í rýmið.

 

Þyrlupallur á þaki rannsóknarhúss og tenging hans við meðferðarkjarna. 

rannsóknarhúss og er beintengdur 5. hæð meðferðarkjarna 
með lyftum á bráðamóttöku og skurðstofur. Gert er ráð fyrir að einungis bráðir 

neyðarflutningar fari um þennan þyrlupall en slík tilvik hafa verið tæplega 20 á ári
var þess sérstaklega gætt að umferð um hann hefði sem minnst áhrif

rannsóknarhúsi og var þar sérstaklega hugað að hugsanlegum titringi, vindsveipum og mengun.
ins er gert ráð fyrir þyrlu sem er lengri og þyngri en núverandi þyrlur 

Landhelgisgæslu Íslands vegna fyrirsjáanlegrar endurnýjunar. Allar nánari upplýsingar um 
þyrlupalls er að finna í skýrslu SPITAL-hópsins sem gefin var út í apríl 2011 

Við síðustu yfirferð notendahóps rannsóknarhússins með hönnuðum voru gerðar nokkrar 
athugasemdir sem flestar ætti að vera auðvelt að koma til móts við á síðari stigum hönnunar. 
Athugasemdirnar hafa verið yfirfarnar af notendastjórn en tekið skal fram að hönnun 

er skemur á veg komin en annarra nýbygginga vegna nýs Landspítala
Það sem helst þarf að skoða nánar við áframhaldandi hönnun er eftirfarandi:

þarfagreiningu og útfærslu vegna blóðbanka sem ekki er komin jafn vel á
starfsemi í rannsóknarhúsinu. 

þarf leiða til að minnka brúttó/nettó hlutfall hússins. 
þarf hvort hægt er að opna og rýmka anddyri í norðausturhorni hússins í 

ar Aslaksen. 
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sem þýðir að þar er fengist við hættulegar 
í snertingu við þær getur stafað 

lífshætta af og krefjast sérstakra ráðstafana til einangrunar. Leitað var ráða hjá Oysten Skauge og 
Norconsult um hönnun rannsóknarstofunnar. Þá hefur lagnahönnuður SPITAL-

3 rannsóknarstofu á Keldum og hefur 
hvort þjónustugangur skyldi vera allan 

Að lokum var sæst á að 
hafa hinar raunverulegu öryggisrannsóknarstofur tvær í stað þriggja en rými fyrir saursýna- og 

Þannig eru ekki nein óleyst 

Skoðaðar hafa verið tilbúnar veggjaeiningar og einingalausnir fyrir öryggisrannsóknarstofur hjá 
búnar og setja upp í einu lagi inn í rýmið.  

 

5. hæð meðferðarkjarna með brú 
með lyftum á bráðamóttöku og skurðstofur. Gert er ráð fyrir að einungis bráðir 

hafa verið tæplega 20 á ári. Við hönnun 
var þess sérstaklega gætt að umferð um hann hefði sem minnst áhrif á starfsemi í 

rannsóknarhúsi og var þar sérstaklega hugað að hugsanlegum titringi, vindsveipum og mengun. Í 
ráð fyrir þyrlu sem er lengri og þyngri en núverandi þyrlur 

Landhelgisgæslu Íslands vegna fyrirsjáanlegrar endurnýjunar. Allar nánari upplýsingar um 
sem gefin var út í apríl 2011 

með hönnuðum voru gerðar nokkrar 
ts við á síðari stigum hönnunar. 

skal fram að hönnun 
er skemur á veg komin en annarra nýbygginga vegna nýs Landspítala (fylgiskjal 

Það sem helst þarf að skoða nánar við áframhaldandi hönnun er eftirfarandi: 

ekki er komin jafn vel á veg og 

hússins í anda 



 

47 
 

 

Notendahóp rannsóknarstofa og blóðbanka skipa: 
 

Karl G. Kristinsson yfirlæknir sýklarannsóknadeildar, formaður  
Ísleifur Ólafsson, yfirlæknir blóðmeinafræðideild 
Jón Jóhannes Jónsson, yfirlæknir erfða- og sameindalæknisfræði 
Kristín Jónsdóttir, lífeindafræðingur 
Lárus Jónasson, yfirlæknir meinafræði 
Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir blóðbanka 
 

NOTENDAHÓPUR 08 – APÓTEK 
 

Viðamikil starfsemi fer fram í sjúkrahúsapóteki Landspítalans, s.s. almenn lyfjafræðiþjónusta og 
blöndun ýmissa lyfja. Þá hefur klínísk lyfjafræðiþjónusta stöðugt verið að aukast og gert er ráð fyrir að 
svo verði enn um sinn. Lyfjafyrirmæli eru nú rafræn og í nýjum spítala er gert ráð fyrir að tiltekt lyfja 
verði vélvædd. Sjálfvirk lyfjatiltekt (vélmenni) hefur verið að ryðja sér til rúms á sjúkrahúsum erlendis 
og er hún talin auka öryggi sjúklinga til muna, fyrningar minnka og dýrmætur tími hjúkrunarfræðinga 
á deildum sparast. Horft hefur verið til Noregs í þessu sambandi en í Akershus-sjúkrahúsinu var slík 
sjálfvirk lyfjatiltekt tekin í notkun samfara nýrri byggingu.  

Á nýjum spítala mun dreifing lyfja aðallega fara fram með rörpósti og mun það flýta afgreiðslu til 
deilda. Það, ásamt því að gert er ráð fyrir að sólarhringsþjónusta verði tekin upp í apótekinu, ætti að 
hafa þau áhrif að deildir komist af með minni birgðir af lyfjum en það er mikið keppikefli fyrir 
spítalann vegna mikils kostnaðar. Þrjár rörpóstsstöðvar eru fyrirhugaðar inni á vinnslusvæði 
apóteksins og ein frammi í vinnslusal. 

Blöndun lyfja útheimtir góða aðstöðu og þarf að hanna blöndunareininguna m.t.t. ýtrustu smitgátar 
og öryggis. Meðal annars eru krabbameinslyf, sýklalyf og verkjadreypi blönduð þar en einnig 
næringarlausnir.  

Þá rekur apótekið lyfsölu til sjúklinga spítalans sem ekki liggja inni. Þrátt fyrir að nýtt húsnæði verði í 
meðferðarkjarna fyrir sjúkrahúsapótekið er gert ráð fyrir því að söluapótekið verði áfram í gömlu 
húsunum nálægt göngudeildum eftir 1. áfanga. Þar þarf að búa svo um að aðstaða sé til að tala við 
sjúklinga þar sem farið er yfir notkun þeirra lyfja sem þeir fá ávísað. 

Þótt aðaldreifingarleið lyfja innan spítalans verði með rörpósti og sjálfvirkum flutningsvögnum (AGV) 
verður eitthvað um að starfsmenn spítalans sæki lyf, næringarblöndur o.fl. í apótekið. Þannig þarf að 
koma fyrir afgreiðsluborði í apótekinu. Þá verða sum lyf frá birgjum afhent beint í apótekið án 
milligöngu almennrar vörumóttöku. Rými verður auk þess að vera fyrir sjálfvirka flutningsvagna (AGV) 
inni í apótekinu en fyllt verður á þá inni í vörumóttöku/vörudreifingu apóteksins. 

Ýmsar góðar athugasemdir hafa komið frá notendahópi varðandi tilhögun í apótekinu. Þá fóru nokkrir 
starfsmenn apóteksins, sem jafnframt eru í notendahópnum, til Akershus-sjúkrahússins til að kynnast 
fyrirkomulagi í nýja apótekinu þar. Það kom hópnum á óvart hversu illa tekist hafði til við að 
skipuleggja apótekið. Þar hafði láðst að gera ráð fyrir geymslum og almennu athafnasvæði ásamt því 
að nýja vélmennið virkaði ekki sem skyldi. Starfsmenn Akershus-sjúkrahússins bentu m.a. á að 
mikilvægt væri að hafa tvö vélmenni í stað eins þar sem talsverðan tíma tæki að fylla á o.fl. og þá lægi 
öll skömmtun niðri á meðan. Bentu þeir á að sjúkrahúsið í Þrándheimi hefði farið þá leið að kaupa tvö 
vélmenni. Notendur hafa verið í sambandi við sjúkrahúsið í Þrándheimi til að fylgjast með hvernig 
gengur með vélmennin þar en þegar síðast fréttist voru þau ekki farin að virka alveg sem skyldi. Þá 
hefur notendastjórn reynt að komast að því í gegnum erlent fyrirtæki hvernig gengið hefur með 
vélmennin þar sem verið er að setja þau upp. Er skemmst frá því að segja að enn hefur ekki fundist sá 
staður í Evrópu þar sem vitað er að notkun vélmenna gangi snurðulaust fyrir sig. Í Ameríku munu ekki 
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vera samsvarandi erfiðleikar og þarf að skoða það mál nánar áður en lengra er haldið. Gert er ráð 
fyrir 200 m2 fyrir vélmennin í apótekinu. 

  

Mynd 29. Grunnmynd apóteks á 1. hæð meðferðarkjarna og sjálfvirk lyfjatiltekt (vélmenni). 

Framleiðslueiningin var endurskoðuð og hönnuð að nýju með hjálp norskra ráðgjafa og að óskum 
notenda. Ágæt sátt ríkir um eininguna á fyrirliggjandi teikningu. 

Í húsrýmisáætlun var gert ráð fyrir 15 m2 kaffistofu í apótekinu. Það er heldur lítið þar sem þar vinna 
hugsanlega samtímis um 45 manns. Hún var því stækkuð og er nú 20 m2. Þá hefur fyrirkomulagi á 
skrifstofum verið breytt nokkuð frá upphaflegri áætlun, án þess að það hafi komið niður á 
heildarfermetrafjölda. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� hvernig vélmenni hafa virkað þar sem þau hafa verið prófuð; eitt eða fleiri 
� fjöldi og staðsetning rörpóstsstöðva 

 

Notendahóp apóteks skipa: 

Elín Ingibjörg Jacobesn, lyfjafræðingur, formaður (áður Inga J. Arnardóttir) 
Anna Friðriksdóttir, lyfjafræðingur 
Erla Dögg Ragnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Þórunn K. Guðmundsdóttir, lyfjafræðingur 

 

NOTENDAHÓPUR 09 – ENDURHÆFING 
 

Endurhæfingardeild er rekin innan veggja spítalans. Henni er ætlað að veita þverfaglega 
endurhæfingarþjónustu fyrir inniliggjandi sjúklinga, sem og göngudeildarsjúklinga. Með tilkomu 
einbýla er áætlað að endurhæfing inniliggjandi sjúklinga fari að einhverju leyti fram á legudeildunum 
en síðar á endurhæfingardeildinni sjálfri. Þó nokkuð er einnig um að fyrrverandi sjúklingar komi til 
endurhæfingar á spítalann eftir útskrift. 

Í samkeppnislýsingu er nefnt að mikilvægt sé að sjúkra- og iðjuþjálfun sé staðsett miðlægt á nýjum 
spítala og liggi þannig vel við, bæði fyrir þá sjúklinga sem liggja á spítalanum, eru á sjúkrahóteli og 
koma að heiman.  
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Í tengslum við endurhæfingu er þess getið í samkeppnislýsingu að gera þurfi ráð fyrir rými fyrir 
miðlægan hjálpartækjabanka vegna skammtímaútlána, svo og geymslu fyrir hjálpartæki. Áætlaðir 
voru 70 m2 fyrir það. Þá var og gert ráð fyrir að 100 m2 þyrfti fyrir geymslur, rými fyrir lager, þrif á 
tækjum o.þ.h. 

 

Mynd 30. Grunnmynd endurhæfingar á 2. hæð meðferðarkjarna.  

Í fyrirliggjandi frumhönnun er gert ráð fyrir að endurhæfingardeildin verði á 2. hæð meðferðarkjarna. 
Á þeirri hæð er aðalinngangur spítalans og aðgangur er því mjög góður fyrir þá sem að heiman koma. 
Þá geta inniliggjandi sjúklingar komið inn á deildina sunnan megin í byggingunni. Gert er ráð fyrir að 
sjúkra- og iðjuþjálfun verði á sömu deild ásamt fimm meðferðarherbergjum, s.s. fyrir talþjálfun o.fl. 

Margar góðar athugasemdir komu frá notendum og hefur deildin tekið nokkrum breytingum á 
tímabilinu. Mikil áhersla var lögð á það hjá notendum að fá samliggjandi fundarsal og kaffistofu til að 
geta opnað á milli þegar starfsmannafundir eru haldnir, sem oft eru í hádeginu. Þá kom einnig fram 
að nauðsynlegt væri að hafa sturtu á fataskiptaherbergjum fyrir sjúklinga þar sem margir þeirra þurfa 
að fara í sturtu eftir æfingar. Nokkuð var um að herbergi væru færð til  þar sem talið var nauðsynlegt 
fá sem mesta dagsbirtu í þeim rýmum þar sem sjúklingar eru. Góð sátt náðist við notendur um 
breytingar og tilfærslu á rýmum. 

Deildin samanstendur nú af: 

- hópaþjálfun 2x35 m2 

- einstaklingsmeðferð 80 m2 

- æfingasal 90 m2 

- iðjuþjálfun 50 m2 

- einstaklingsmeðferð 4x10 m2 

- talþjálfun 13 m2 

- kaffistofu 45 m2 

- fundarherbergi 60 m2 

- skrifstofuaðstöðu, sameiginlegri 135 m2 
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- skrifstofum, einstaklings 10x4 m2 

- fataherbergi fyrir sjúklinga 2x14 m2 

- geymslum, salerni, ræstingu o.fl. 
- rými fyrir hjálpartækjabanka (80 m2) var komið fyrir í kjallara 

Í ljósi þess að sjúklingar komu umtalsvert sjaldnar til iðjuþjálfa á göngudeild á árinu 2012 en árið 
2011, eða um 50% sjaldnar frá jan.-okt., er rétt að fara á seinni stigum yfir rými sem ætlað er til 
iðjuþjálfunar í meðferðarkjarna. E.t.v. mætti íhuga að nota rýmið fyrir inniliggjandi sjúklinga að 
einhverju leyti og þess vegna endurspegla göngudeildarkomur ekki þörf fyrir rýmið en engu að síður 
er mikilvægt að fara yfir rýmisþörfina. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� þörf fyrir iðjuþjálfun í meðferðarkjarna  

� stærð rýmis fyrir geymslu, þrif á tækjum o.s.frv.  

Notendahóp endurhæfingar skipa: 

Stefán Yngvarsson, endurhæfingarlæknir, formaður 
Anna Ingileif Erlendsdóttir, iðjuþjálfi 
Sara Hafsteinsdóttir, sjúkraþjálfari 

 

NOTENDAHÓPUR 10 – SJÚKRAHÓTEL 
Gert er ráð fyrir að byggt verði sjúkrahótel í 1. áfanga nýrra bygginga á Landspítalalóð. Með byggingu 
þess er ætlunin að bæta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur þeirra ásamt því að stuðla að 
auknum afköstum og hagkvæmni í rekstri.  

Legutími á sjúkrahúsum hefur styst talsvert á undanförnum árum. Aukin áhersla er nú lögð á göngu- 
og dagdeildarstarfsemi. Dvöl á sjúkrahóteli getur því verið afbragðslausn til að brúa bil á milli 
sjúkrahúsdvalar og heimferðar og einnig fyrir þá sem þurfa, jafnvel daglega, að koma til rannsókna 
eða meðferðar á spítalann, s.s. til geislameðferðar, en búa fjarri höfuðborgarsvæðinu. Þá hafa 
foreldrar barna sem þurfa að dvelja á spítalanum mikinn hag af sjúkrahóteli.  

Landspítali hefur um nokkur skeið rekið sjúkrahótel en það er talsvert langt frá spítalanum og 
takmarkar það notkunarmöguleika þess. Nýtt sjúkrahótel mun auka öryggi þeirra sem þar dvelja 
vegna þess að þá verður aðgangur að þjónustu spítalans greiður, auk þess sem gestir hótelsins, 
sjúklingar og aðstandendur, komast á milli deilda spítalans þurrum fótum um undirgöng. 

Í samkeppnislýsingu um frumhönnun frá 2010 er tekið fram að sjúkrahótel skuli vera á lóðinni, þar 
eigi að vera 80 rúm, 55 einstaklingsherbergi, 15 fjölskylduherbergi og tíu herbergi samsvarandi 
tveggja manna herbergjum með tvíbreiðu rúmi. Þá skuli gera ráð fyrir því að hægt verði að bjóða 
öðrum, t.d. ferðamönnum, upp á laus rými þegar fáir sjúklingar nýta hótelið.  

Gert er ráð fyrir að dvalargestir hótelsins séu sjálfbjarga með athafnir daglegs lífs en þurfi hugsanlega 
að styðjast við hjálpartæki, s.s. hækjur, göngugrindur og hjólastóla. Ef gestir eru ekki sjálfbjarga er 
gert ráð fyrir að þeir geti haft með sér hjálparmann til aðstoðar, s.s. maka. Útbúnaður hótelsins 
verður því í alla staði að vera þannig að auðvelt sé að fara um vistarverur þess og það haft í huga við 
alla hönnun og frágang hússins. Hægt á að vera síðar að stækka hótelið til norðurs um 40 herbergi. 

Haustið 2010 var skipaður notendahópur um sjúkrahótelið, sem hefur fylgst náið með frumhönnun 
þess, rýnt í teikningar, gert athugasemdir og bent á úrbætur og lausnir. Þá hitti notendastjórn 
reyndan hótelstjóra og fékk frá honum góð ráð varðandi byggingu og innra skipulag hótels. Hann 
lagði m.a. áherslu á eftirfarandi þætti: 
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- Stefna beri að því að hótelið uppfylli kröfur þriggja stjörnu hótels. 

- Blanda ætti saman herbergjagerðum á hverri hæð, s.s. fjölskylduherbergjum, herbergjum 

fyrir fatlaða og einstaklingsherbergjum, þó þannig að allar hæðir séu eins skipulagðar.  

- Hafa þarf rúmgóða setustofu á fyrstu hæð við móttöku og veitingasal fremur en að dreifa 

rými fyrir litlar setustofur á allar hæðir. 

- Heppilegt er að hafa ísskáp á hverju herbergi og aðstöðu til að hita sér eitthvað, s.s. kaffi og 

te. Ekki ráðlegt að hafa tæki til frekari eldunar. Því fylgja ýmis óþægindi, s.s. matarlykt. 

- Huga verður vel að flutningum, s.s. vöruflutningum, til hótelsins, reyna að beina þeim annað 

en um aðalanddyri.  

- Sérstaklega þarf að huga að því að ekki er víst að allir starfsmenn hótelsins verði starfsmenn 

Landspítala, t.d. ef einhver þáttur í rekstri þess verður boðinn út, s.s. veitingasala, þrif o.fl. Þá 

þarf sérstaklega að huga að aðstöðu fyrir þá starfsmenn, s.s. búnings- og salernisaðstöðu. 

- Þá þarf að gera ráð fyrir geymslu á hverri hæð fyrir 1-2 rúm og ræstivagna. 

 

Mynd 31. Grunnmynd 1. hæðar sjúkrahótels. 

Vinna hönnuða með notendastjórn hefur m.a. byggst á ábendingum og athugasemdum frá notendum 
og ráðgjöfum og ýmsum öðrum ábendingum sem hafa borist notendastjórn á tímabilinu. Má þar 
einkum nefna: 

- Tilmæli eru frá framkvæmdastjórn Landspítala um að bæta aðstöðu fyrir barnafjölskyldur þar 

sem spítalinn og aðrir hagsmunaaðilar hyggjast með tilkomu hótelsins fækka þeim íbúðum 

sem reknar eru í borginni fyrir fjölskyldur utan af landi sem þurfa að dvelja lengur eða skemur 

í Reykjavík vegna veikinda barna. Horft skyldi til hugmyndafræði samtakanna Ronald 

McDonald sem hafa beitt sér fyrir bættum aðbúnaði fyrir fjölskyldur á sjúkrahúsum. Tillaga 

liggur fyrir (fylgiskjal 24). 

- Ábendingar frá MND-félaginu um að eitt herbergi hótelsins þyrfti að vera útbúið fyrir mikið 

fatlaðan einstakling, s.s. með brautum í lofti, nægu rými fyrir rafmagnshjólastól o.fl. 
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Innangengt þarf að vera í aðlægt rými fyrir aðstoðarmanneskju. Tillaga liggur fyrir (fylgiskjal 

25).  

- Rætt var við hönnuði um flóttaleiðir úr C-álmu kvennadeildar (gamla Ljósmæðraskólans) en í 

dag er flóttaleið úr byggingunni um svalir á gafli hússins sem mun lokast af þegar nýbygging 

hótels rís. Nokkrar lausnir voru ræddar en ekki fékkst endanleg niðurstaða (fylgiskjal 26).  

Að lokinni frumhönnun samanstendur sjúkrahótelið af 77 herbergjum, 44 einstaklingsherbergjum, 23 
fjölskylduherbergjum og tíu sérstaklega útbúnum herbergjum fyrir fatlaða, þar af einu fyrir 
sérstaklega mikið fatlaða, s.s. MND-sjúklinga. Hægt er að tengja saman tvö herbergi á tveimur 
stöðum á hverri hæð. Skoðuð hefur verið breyting m.t.t. bættrar aðstöðu fyrir barnafjölskyldur (skv. 
Ronald McDonald). Þar hafa tvær útfærslur verið skoðaðar, A og B. Í tillögu A fækkar herbergjum um 
fjögur einstaklingsherbergi og verða herbergi hótelsins þá 73 í stað 77. Í stað þeirra sem fara koma 
setustofur með eldunaraðstöðu á 2. og 3. hæð og tvö herbergi verða hluti af öðrum tveggja herbergja 
einingum. Í tillögu B fækkar herbergjum um tvö einstaklingsherbergi og verða herbergin þá 75 í stað 
77. Í stað þeirra sem fara koma setustofur með eldunaraðstöðu á 2. og 3. hæð. Tvö herbergi eru gerð 
samtengjanleg hvort á sinni hæðinni. Ekki hefur verið ákveðið hvort farið verður í þessar breytingar 
en möguleikinn er fyrir hendi. 

Helstu breytingar frá húsrýmisáætlun aðrar en þær sem varða herbergin sjálf eru: 

- Í kjallara hótelsins hefur verið komið fyrir búningsaðstöðu og niðurkasti fyrir sorp. 

- Á fyrstu hæð hótelsins hefur eldhús verið stækkað, setustofu komið fyrir við hlið matsalar og 

sleppt á öðrum hæðum, móttaka stækkuð og útbúin kaffistofa fyrir starfsmenn. Þá hefur 

verið gert ráð fyrir sjálfsölum í tengslum við móttökuna. 

Samkvæmt frumhönnun tengist sjúkrahótelið öðrum byggingum spítalans um göng í kjallara 
hótelsins. Þannig verður flutningur aðfanga til og frá hótelinu mögulegur með sjálfvirkum 
flutningsvögnum (AGV). Þá er fyrirhuguð yfirbyggð gönguleið úr suðvesturhluta hótelsins yfir á 
Barnaspítala Hringsins. Gert er ráð fyrir sérstakri vörumóttöku beint inn í eldhúsið frá suðurhlið. Í 
sjúkrahótelinu er einnig gert ráð fyrir einni rörpóststöð, sem tengist kerfi spítalans. 

Á hverri hæð hótelsins er sérstakt herbergi fyrir ræstivagn, lín og geymslu. Stigahús er aflokað þannig 
að sem minnst truflun verði af umferð um húsið fyrir hótelgesti. 

Í húsrýmisáætlun samkeppnislýsingar var gert ráð fyrir að sjúkrahótelið yrði um 4.000 m2 brúttó. 
Leitast hefur verið við að halda húsinu innan þeirra stærðarmarka. Herbergjum var m.a. fækkað 
vegna þessa þar sem bæta þurfti sameiginlegu aðstöðuna eins og áður er nefnt. Í vesturhluta fjórðu 
hæðar hússins eru stórar svalir, síðdegissvalir, þar sem áður voru fyrirhuguð þrjú herbergi. Á rýnifundi 
með Ragnhild Aslaksen í október 2012 var farið yfir teikningar af frumhönnun hótelsins og hún beðin 
um að gefa álit á teikningunum. Henni leist í stórum dráttum mjög vel á húsið. Hún kom með góðar 
ábendingar varðandi bætta aðstöðu fyrir fjölskyldur og að mikilvægt væri að gera það svæði eins 
heimilislegt og kostur væri. Þá benti hún á að fleiri svalir myndu bæta húsið til muna. Á St. Olavs 
sjúkrahúsinu í Þrándheimi er gert ráð fyrir þakgörðum þar sem börn geta verið að leik og eru þeir 
notaðir mjög mikið. Þá kom fram hjá Ragnhild Aslaksen að veitingasalurinn yrði að vera þannig úr 
garði gerður að hann gæti nýst öllum, líka þeim sem ekki væru sjúklingar þar sem fyrirhugað væri að 
nýta laust gistirými fyrir aðra en þá sem tengjast spítalanum. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� bætt aðstaða fyrir fjölskyldur 

� herbergi fyrir mikið fatlaða einstaklinga 

� tenging neðanjarðar við kvennadeild og aðrar byggingar (þarf að endurskoða ef tillaga 

SPITAL-hópsins um nýja „Kringlu“ (sjá kafla 6) verður að veruleika) 
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� flóttaleið úr C- álmu kvennadeildar 

Notendahóp sjúkrahótels skipa: 

Bryndís Konráðsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður 
Alda Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Már Kristjánsson, læknir 
Rannveig Rúnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
 

NOTENDAHÓPUR 11 – SAMEIGINLEG SVÆÐI 
Ákveðið var að mynda notendahóp sem fjallaði um sameiginleg rými spítalans. Þar er átt við svæði 
eins og aðkomusvæði að spítalanum, anddyri, búningsherbergi, matsal starfsmanna, svefnrými, 
kapellu og  þjónustusvæði, s.s. verslun, kaffihús o.fl. 

Notendahópurinn skoðaði ýmis svæði spítalans, kom með ýmsar ábendingar um það sem á vantaði 
eða betur mátti fara. Fljótlega kom m.a. í ljós að aðstaða til að framreiða mat í matsal fyrir 
starfsmenn var alltof lítil. Þá vantaði flutningsleið, lyftu, fyrir aðföng svo að ekki þyrfti að fara með 
þau um aðalanddyri. Komið var til móts við þessar athugasemdir en innra skipulag í eldhúsi við matsal 
starfsmanna þarfnast frekari útfærslu. 

Aðstöðu fyrir veitingar við stóra fyrirlestrasalinn skorti einnig því að kaffiveitingar eru oft í boði á 
löngum fundum og því er nauðsyn að gera ráð fyrir svæði fyrir þær. Úr þessu var bætt en hið sama 
hefur einnig komið í ljós varðandi Hringsal sem er í Barnaspítalanum þar sem ekki var heldur gert ráð 
fyrir slíkri aðstöðu, sem er bagalegt. Þá fjallaði hópurinn um búnings- og sturtuaðstöðu fyrir 
starfsmenn. Komst hópurinn m.a. að þeirri niðurstöðu að starfsmenn hafa ekkert á móti stórum 
búningsherbergjum en þeim þykir mikilvægt að hafa aðgang að sturtum við þau. Þeir eru sáttir við að 
flestar sturturnar séu í opnum rýmum, líkt og í sundlaugunum, ef nokkrar verði lokaðar. Tilmæli komu 
frá notendahópi um að komið verði fyrir þurrkskáp í búningsherbergi fyrir blaut föt. 

Svefnrými fyrir þá starfsmenn sem eru á bundnum vöktum í húsinu en geta starfs sín vegna mögulega 
lagt sig yfir nóttina voru til umræðu í þessum hópi. Leitað var álits hópsins um hvar þeim væri best 
fyrir komið en einnig hversu mörg hópurinn taldi að þau þyrftu að vera. Notendahópurinn komst að 
þeirri niðurstöðu að svefnrýmin ættu að vera eins nálægt vinnustað viðkomandi og hægt væri. Þar 
sem flestir sem kæmu til með að nýta sér aðstöðuna starfa á skurð-, svæfinga- og gjörgæsludeild ætti 
aðstaðan að vera sem næst þeim deildum. Notendahópur og notendastjórn komu sér saman um að 
ásættanlegur fjöldi svefnrýma yrðu 10, en fara þarf yfir þann fjölda í næstu yfirferð. 

Sjálfsalar voru nokkuð til umræðu og var notendahópur þeirrar skoðunar að sjálfsalar þyrftu að vera 
víða um húsið en ekki einungis í anddyri og við bráðamóttöku. Notendastjórn tók ekki undir þá ósk 
notenda þar sem slíkum sjálfsölum þarf að sinna, menn dvelja nokkuð við þá og ekki talið æskilegt að 
hafa þá þar sem enginn starfsmaður er nálægur, s.s. á göngum fyrir framan legudeildir o.s.frv. 
Aðgengi innan meðferðarkjarnans er mjög gott og stutt að fara frá legudeildum, gjörgæslu og 
skurðstofugangi í anddyri og matsal. 

Fjöldi salerna við fyrirlestrasal var til umræðu í þessum notendahópi, sem og notendahópi 12 
(„Kennsla Háskóla Íslands“), þar sem notendur voru sammála um að salerni væru of fá. Var sú 
ábending réttmætt og því var bætt úr því og salernum fjölgað. 

Notendahópur hefur bent á að huga þyrfti að því að koma fyrir heilsurækt eða kyrrðarrými fyrir 
starfsmenn. Þetta hafi verið gert á geðdeildum með góðum árangri. Notendastjórn hefur bent á að 
laust rými er fyrir hendi á 4. hæð meðferðarkjarnans en ekki hefur verið ákveðið endanlega hvernig 
það rými verður notað – en margir hafa borið í það víurnar. 
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Ýmsar aðrar athugasemdir komu frá notendahópnum um það sem betur mátti fara og voru margar 
þeirra teknar til greina. Almenn sátt er meðal notenda um fyrirliggjandi teikningar. 

Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� stærð rýmis og aðstaða fyrir vinnslu og framreiðslu matar í matsal starfsmanna 

� innra skipulag í eldhúsi við matsal starfsmanna 

� fjöldi svefnrýma fyrir starfsmenn á bundnum vöktum 

� kyrrðarrými eða heilsurækt fyrir starfsmenn í meðferðarkjarna 

� búningsherbergi, stærð þeirra og fyrirkomulag: 

o fjöldi skápa (m.a. fyrir nemendur) 

o aðstaða til að þurrka hár o.s.frv. 

o þurrkskápur fyrir blaut föt starfsmanna 

o afgreiðsla starfsmannafatnaðar og áhrif hennar á aðstöðu 

Notendahóp sameiginlegra svæða skipa: 

Kristín Sophusdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður  
Egill Jóhannsson, umsjónarmaður fasteigna 
Hólmfríður Erlingsdóttir, sjúkraþjálfari 
Margrét I. Hallgrímsson, hjúkrunarfræðingur 
Vigdís Stefánsdóttir, matvæla- og næringarfræðingur 
 

NOTENDAHÓPUR 12 – KENNSLA HÁSKÓLA ÍSLANDS 
Þegar nýtt skipulag var tekið upp í Háskóla Íslands árið 2008 urðu til fimm fræðasvið. Eitt þeirra, 
Heilbrigðisvísindasvið, samanstendur af sex deildum, sem eru dreifðar um allt háskóla- og 
sjúkrahússvæðið. Mikil áhersla er lögð á samvinnu Heilbrigðisvísindasviðs og spítalans enda eru 
sameiginlegir hagsmunir miklir og á annað hundrað manns starfa bæði á Heilbrigðisvísindasviði og 
Landspítala. Notendahópurinn sem var settur á fót hafði einkum það hlutverk að líta til samvinnu við 
Háskóla Íslands og aðstöðu til kennslu og fyrirlestrahalds inni á spítalanum. 

Upphaflega var fyrirhugað að hafa færnibúðir (skills lab) í meðferðarkjarna en að höfðu samráði við 
notendahópinn var ákveðið strax haustið 2010 að hafa þær ekki í meðferðarkjarnanum en reka þær 
sameiginlega með Háskóla Íslands í Eirbergi. Notendahópurinn lagði á það áherslu að reynt yrði að 
koma fyrir undirgöngum út í Eirberg. Það verður ekki í 1. áfanga en ekki er loku fyrir það skotið að 
þeim verði komið fyrir síðar. 

Í samkeppnislýsingu var áætlað að í meðferðarkjarnanum yrði 400 manna fyrirlestrasalur. Hann er 
fyrirhugaður á 1. hæð, norðan við bráðamóttökuna. Talsverð umræða varð í hópnum um salinn og 
voru notendur þeirrar skoðunar að hann væri of stór og að of mörg sæti væru föst. Salinn mætti því 
minnka og gera sætin aðgengilegri, sum með borðum. Sætin þyrftu að vera þægileg og e.t.v. mættu 
sum þeirra vera færanleg en að borð/plata þyrfti að vera við öll sæti. Þá bentu notendur ítrekað á að 
of fá salerni væru við salinn. 

Hönnuðir endurskoðuðu hönnun salarins en auk þess fóru þeir, notendahópur og notendastjórn í 
heimsókn í Háskólann í Reykjavík og fengu að skoða salina þar. Að þeirri skoðun lokinni komu 
hönnuðirnir með nýja hugmynd. Á fyrirliggjandi teikningum tekur salurinn 300 manns í sæti, hluti 
sætanna er með föstum stólum og engu borði, önnur með borði. Hægt er að koma hjólastólum, 
lausum stólum og rúmum fyrir í salnum. Salerni eru nú sex við salinn, þar af eitt fyrir fatlaða. Salerni 
eru einnig á efri hæðinni. Þá hefur stjórnklefa verið bætt við salinn en hann var ekki inni í forsögn. 
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Þá er rétt að geta þess að notendahópur 11 („Sameiginleg svæði“) kom á framfæri athugasemd um 
aðbúnað vegna veitinga í og við fundarsalinn, s.s. eins og hvort ekki þyrfti að gera ráð fyrir kæli 
og/eða geymslu vegna veitinga sem stundum verða væntanlega fram bornar við salinn. Rætt var um 
tæknirými salarins sem var fyrir honum miðjum. Ákveðið var að það yrði áfram á sínum stað fyrir 
miðju salarins en vinstra megin við það yrði geymsla fyrir veitingar o.þ.h. sem opnast út á gang og 
hægra megin geymsla sem opnast inn í salinn.  

Notendahópurinn hefur lýst yfir ánægju sinni með fyrirliggjandi teikningar af salnum og telur að 
komið hafi verið til móts við óskir þeirra. 

Á fundi með notendum í maí 2012 var ákveðið að tæknibúnaður í kennslu- og fundarýmum yrði 
skilgreindur. Notendastjórn sendi hópnum tillögu að tækjabúnaði hvers funda- og kennsluherbergis 
en úr þeim lista urðu til flokkar og skilgreiningar sem sendar voru hönnuðum (fylgiskjal 27).  

Rétt er að halda til haga þeirri hugmynd að stóri fyrirlestrasalurinn fái nafnið Grænaborg en bærinn 
Grænaborg stóð á þeim stað sem salurinn verður og tók notendahópurinn vel í hugmyndina.  
 
Notendahópurinn taldi mikilvægt að kennslu- og fundaherbergjum á legudeildum yrði haldið sem 
slíkum og þau ekki ætluð undir annað. Þá taldi hann mikilvægt að herbergið væri við inngang 
viðkomandi deildar, innangengt yrði í það af deildinni og að starfsfólk deildarinnar hefði með not þess 
að gera. Komið var til móts við óskir um þessa staðsetningu og var hópurinn ánægður með hvernig 
þessum herbergjum er komið fyrir á deildunum. 
 
Notendahópurinn benti á að Háskóli Íslands mun ekki bjóða nemum í verklegu námi á Landspítala 
upp á búningsaðstöðu. Því þarf að gera ráð fyrir búningsaðstöðu fyrir þá á vegum spítalans. Skoða 
þarf á seinni stigum hversu marga skápa talið er að nauðsynlegt sé að áætla fyrir nemendur. 

 

Mynd 32. Grunnmynd fyrirlestrasalar á 1. hæð í meðferðarkjarna. 
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Þeir þættir sem þarf sérstaklega að huga að við lokahönnun og taka afstöðu til eru: 

� Fjöldi salerna við fyrirlestrasal. 
� Aðstaða fyrir veitingar við fyrirlestrasal. 
� Búningsaðstaða fyrir nemendur í verklegu námi á Landspítala. 

 
Notendahóp kennslu skipa: 

Hrund Sch. Thorsteinsson, hjúkrunarfræðingur, formaður 
Hörður Þorgilsson, sálfræðingur 
Magnús Karl Magnússon, læknir 
Martha Á. Hjálmarsdóttir, lífeindafræðingur 
Ólöf Ámundadóttir, sjúkraþjálfari 
Sigríður Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Tómas Guðbjartsson, læknir 

 

NOTENDAHÓPUR 13 – STOÐRÝMI  
Verkefni hópsins er að rýna sérstaklega þau svæði sem ekki eru innan skilgreindra deilda eða annarra 
notendahópa. Þetta eru svæði eins og inngangar, aðstaða öryggisvarða og öryggisvarsla almennt, 
afgreiðsla starfsmannafatnaðar o.fl. Ólíkt öðrum notendahópum rýndi þessi hópur öll húsin, þ.e. 
meðferðarkjarna, sjúkrahótel og rannsóknarhús.  

Meðal þeirra atriða sem rædd voru af notendahópnum og ákveðin í samráði við notendastjórn voru 
sjálfsafgreiðsla starfsmannafatnaðar. Skynjarar (RFID) fyrir eftirlit með skilum eru saumaðir inn í fötin 
þannig að starfsmenn geta ekki safnað fatabirgðum og þurfa að skila af sér áður en nýr fatnaður er 
sóttur í sérstaka fataafgreiðsluvél. Gert er ráð fyrir fataafgreiðslu í kjallara meðferðarkjarna í góðum 
tengslum við búningsherbergi og lyftur. Það hefur sýnt sig erlendis að slík kerfi geta sparað verulegar 
fjárhæðir og bæta umgengni um einkennisfatnað. 

Stjórnstöð og aðstaða vaktmanna var staðsett við aðalinngang og voru opnunartímar ræddir. Gert er 
ráð fyrir sjúklingaflutningum á vesturgafli meðferðarkjarna þar sem þeir trufla ekki aðra umferð, t.d. 
á bráðamóttöku. Aðstaða fyrir ræstingu, bæði á deildum og í húsunum í heild, var rýnd og metin.  

Rúmageymslu, rúmamiðstöð og rúmaþvotti er ætlað rými í kjallara meðferðarkjarna en gert er ráð 
fyrir að þar verði miðlægur og sameiginlegur rúmalager fyrir allt húsið. Í skoðun eru sérstakar 
sjálfvirkar þvottavélar fyrir þvott og sótthreinsun á rúmum.  

Ferli sjálfvirkra flutningsvagna (AGV) var skoðað sérstaklega og þörf fyrir flutning innan svæðisins 
skilgreind en gert er ráð fyrir að matur, lín og aðrar vörur komi á deildir með slíkum vagni.  

  

Mynd 33 og 34. Sjálfvirkir flutningsvagnar (AGV) og sjálfsafgreiðsla á starfsmannafatnaði. 
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Mögulegar flutningsleiðir, m.a. með sjálfvirkum flutningsvögnum (AGV) milli bygginga, og tengingar 
við eldhús og vörumóttöku voru einnig ræddar og teknar upp að nýju í notendahópi 16 
(„Rekstrarsvið“). Að lokinni fimmtu yfirferð notendastjórnar og hönnuða með notendahópnum tók 
notendahópur 16 við verkefni þessa hóps.  

Nánar er fjallað um stoðrými og önnur tengd mál í kaflanum um notendahóp 16 („Rekstrarsvið“). 

Notendahóp stoðrýma skipuðu: 

Ágúst K. Steinarsson, deildarstjóri á rekstrarsviði, formaður 
Valur Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri viðhaldsdeildar 
Halldór Ólafur Sigurðsson, deildarstjóri innkaupadeildar 

 

NOTENDAHÓPUR 14 – TÆKNI 
Notendahópur um tækni hafði það meginhlutverk að yfirfara tæknilegar forsagnir SPITAL-hópsins í 
samræmi við gögnin „Technical Program“ og „Sketch project report“ frá C.F. Möller sem fylgdu 
samkeppnislýsingu ásamt gildandi stöðlum og reglum. Aðalsteinn Pálsson var framan af verkefninu 
formaður notendastjórnar en vorið 2011 fór hann úr notendastjórn og fékk það hlutverk að vera í 
forsvari fyrir tæknileg málefni af hálfu Landspítala ásamt því að vera notendastjórn til ráðgjafar. 
Framan af verkefninu voru samskipti um tæknileg málefni við SPITAL-hópinn og ráðgjafa þeirra 
einkum í formi þess að ráðgjafarnir staðfestu að skilningur á gögnum í samkeppnislýsingu og 
almennum kröfum Landspítala væri réttur. Vegna þessa voru haldnir nokkrir fundir með SPITAL-
hópnum og erlendum ráðgjöfum, símafundir með Norconsult og fundað var með fulltrúum 
Norconsult þegar fulltrúar í notendahópnum áttu leið um Noreg haustið 2010. Þá voru haldnir 
sérstakir fundir með sýkingarvarnadeild LSH um loftræsingu einangrunarherbergja og aðgerðir til 
varnar legionellu í vatni. Aðalsteinn tók þátt í öllum þessum fundum og aðrir fulltrúar í hópnum eftir 
þörfum. Haustið 2011 kom Valur Sveinbjörnsson inn í þessa vinnu sem rekstrarstjóri lagna LSH. Í lok 
árs 2011 og ársbyrjun 2012 voru haldnar fundarlotur um tæknimálefni lagna- og rafkerfa og varð 
útkoman úr þeim síðan grunnur að kröfulýsingu útboðsgagna. Gísli Georgsson kom jafnframt inn í 
þessa vinnu 2011-2012 og Guðbjartur Á. Ólafsson frá Framkvæmdasýslu ríkisins í árslok 2011. Kristján 
Guðlaugsson fór út úr verkefninu á vormánuðum 2012.  

Notendahóp tækni skipa: 

Kristján Guðlaugsson, deildarstjóri viðhaldsdeildar, formaður (til vorsins 2012) 
Kristján Helgi Theódórsson, rekstrarstjóri viðhaldsdeildar 
Valdimar G. Guðmundsson, fasteignadeild 
Valur Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri viðhalsdeildar 
 

NOTENDAHÓPUR 15 – HEILBRIGÐIS- OG UPPLÝSINGATÆKNI (HUT) 
Hlutverk notendahópsins var að yfirfara teikningar með tilliti til aðstöðu heilbrigðis- og 
upplýsingatæknideildar, auk þess að yfirfara útboðsgögn með sérstöku tilliti til tölvunetlausna og 
aðstöðu fyrir tölvu- og tækjabúnað. 

Hópurinn lagði fram minnisblað 1. nóvember 2011 (fylgiskjal 28) en fyrsti og eini notendafundur með 
hópnum og notendastjórn var haldinn 28. nóvember sama ár. Á fundinum kom m.a. fram að óskað er 
eftir aukinni aðstöðu fyrir starfsmenn HUT í meðferðarkjarna í tengslum við skurðstofur og í 
rannsóknarhúsi. Ekki var unnt að verða við öllum óskum hópsins en gert verður ráð fyrir rými fyrir 
starfsmenn HUT í tengslum við skurðstofur og í rannsóknarhúsi.  

Gerð hefur verið áætlun um lækninga- og rannsóknartækjaþörf í meðferðarkjarna og rannsóknarhúsi 
og skoðuð áhrif tækja á hönnunarforsendur, þ.e. stærðir rýma, raforkuþörf, loftræsiþörf, hljóðvist 
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o.fl. Þó er ljóst að auknar fjárveitingar til LSH á næstu árum geta haft veruleg áhrif á kostnaðaráætlun 
varðandi endurnýjun tækjabúnaðar. Afar mikilvægt er að öflun lækningatækjabúnaðar verði vel 
skipulögð í aðdraganda þess að nýjar byggingar verða teknar í notkun fyrir starfsemi LSH og 
uppsetningu stærri tækja, sem verið er að endurnýja, verði frestað í 2-3 ár og þau sett upp í 
nýbyggingunum til að einfalda og stytta flutningsferli starfsemi LSH í þær. Þetta þarf þó að skoða og 
skipuleggja í ljósi þarfagreiningar og öryggis starfseminnar. 

Notendahóp HUT skipa: 

Björn Jónsson, deildarstjóri HUT, formaður 
 Hannes Þór Bjarnason, rekstrarstjóri hugbúnaðarlausna HUT 
 Herdís Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
 Kristján Þ. Valdimarsson, tæknifræðingur innkaupadeildar á fjármálasviði 
 Ólafur Halldórsson, rekstrarstjóri rekstrarlausna HUT 
 Óskar Einarsson, sérfræðilæknir á lyflækningasviði 
 Þorgeir Pálsson, rekstrarstjóri heilbrigðistækni HUT 
 

NOTENDAHÓPUR 16 – REKSTRARSVIÐ 
Notendahópur 16 („Rekstrarsvið“) fékk tvö meginverkefni. Í fyrsta lagi var verkefnið að veita 
hönnuðum forsendur við forhönnun eldhúss og vörumiðstöðvar sem nánar er fjallað um í kafla 6. Í 
öðru lagi fékk hópurinn verkefni notendahóps 13 („Stoðrými“) og rýndi tillöguteikningar haustið 
2012. Eftirfarandi atriði voru rýnd af hópnum: 

• teikningar 

• staðsetning og stærð stoðrýma og umsögn um þau gefin 

• staðsetning og fjöldi rörpóststöðva 

• flutningaleiðir sjálfvirkra flutningsvagna (AGV) og staðsetning á stöðvum fyrir þá 

• stærð og fyrirkomulag ræstimiðstöðvar og ræstiherbergja 

• staðsetning á sorp- og línniðurkasti á tæknihæð meðferðarkjarna 

• áætlað magn af vörum á skurðdeildir 

 
Athugasemdir hópsins um ofangreind mál fylgja hér (fylgiskjal 29). Notendastjórn á eftir að taka 
afstöðu til þeirra og eftir atvikum koma þeim áleiðis til hönnuða.  

Notendahóp rekstrarsviðs skipa: 

Gylfi Skarphéðinsson, deildarstjóri flutninga- og símaþjónustu, formaður 
Heiða Björg Hilmisdóttir, deildarstjóri eldhúss og matsala 
Karólína Guðmundsdóttir, deildarstjóri þvottahúss og ræstingar 
Nanna Ólafsdóttir, birgðastjóri birgðastöðvar innkaupadeildar 
Viktor Ellertsson, verkefnastjóri á rekstrarsviði 

6. ÖNNUR TENGD VERKEFNI 
Tvö verkefni voru unnin af SPITAL-hópnum sem voru ekki hluti af upphaflegum samningi um hönnun 
á nýjum spítala. Talin var þörf á því að skoða sérstaklega tvö mál, þ.e. vörumóttöku og eldhús annars 
vegar og nýtingu eldra húsnæðis spítalans hins vegar. Forhönnunarskýrsla vegna vörumóttöku og 
eldhúss var gefin út í september 2012 og forskoðun vegna nýtingar á eldra húsnæði í nóvember sama 
ár.  

Tekið skal fram að bæði þessi verkefni eru mun styttra á veg komin en hönnun nýrra bygginga.  



 

VÖRUMÓTTAKA OG ELDHÚS
Þegar verkefni um nýjan spítala fór af stað var hönnun og útfærsla á vörumiðstöð og eldhúsi við nýjan 
spítala ekki inni í samningum við SPITAL
byggingarreit fyrir vörumóttöku og eldhús 
nánar þarfir fyrir þessa miðstöð og var því samið við SPITAL
og nýtingu núverandi húsnæðis fyrir þessa starfsemi. 

Í árslok 2011 var stofnaður nýr notendahópur 
greina þarfir fyrir aðstöðu fyrir miðlæga vörumóttöku, birgðastöð, línmiðstöð, sorpmiðstöð
eldhús, sem ráðgert er að verði bygg

Hópurinn tilgreindi þörf fyrir rými, tengingar milli eininga og flæði á vörum og vögnum innan þessarar 
miðstöðvar. Þarfagreiningin byggði
sem mæta þörfum spítalans til lengri tíma litið
þarf að gera varðandi samnýting
heilbrigðissjónarmiðum. Hópurinn gerði ráð fyrir fullbyggðum spítala og að flutningar geti farið fram 
með sjálfvirkum flutningsvögnum 

Myndir 35 og 36. Afstaða vörumóttöku, birgðastöðvar, sorps o

Niðurstaða vinnunnar lá fyrir í október 2012 þegar forhönnunarskýrsla vegna vörumóttöku og 
eldhúss var gefin út. Í skýrslunni er gerð grein fyrir því hvernig eldhús og vörumóttaka fellur að nýju 
deiliskipulagi og bent er á það sem þarf að leggja
nokkuð nákvæmlega frá starfseminni sem fer fram í vörumóttöku og eldhúsi en í skýrslunni liggja fyrir 
teikningar af fyrstu tillögum að fyrirkomulagi þessara 

Við áframhaldandi vinnu við forsagnargerð og hönnun þessa verkefnis er nauðsynlegt að hafa 
eftirfarandi atriði í huga: 

� Skilgreina þarf áfangaskiptingu verkefnisins m.t.t. áfanga nýbygginga.

� Skilgreina þarf nákvæmlega sorpflokkun og aðstöðu

� Yfirfara þarf hugsanlega 

� Burðarþolslegar forsendur

� Aðstöðu, vinnuferli og framleiðslu í eldhúsi þarf að yfirfara og staðfesta. 

� Staðfesta þarf stærðarþörf einstakra eininga m.t.t. umfangs þjón

� Taka þarf afstöðu til staðsetningar dauðhreinsunarlagers, hvort hann verður í 

meðferðarkjarna eða í vörumóttöku núverandi húsnæðis. 

VÖRUMÓTTAKA OG ELDHÚS 
Þegar verkefni um nýjan spítala fór af stað var hönnun og útfærsla á vörumiðstöð og eldhúsi við nýjan 

samningum við SPITAL-hópinn að öðru leyti en því að gerð var grein fyrir 
vörumóttöku og eldhús á deiliskipulagsuppdráttum. Nauðsynlegt var að skilgreina 

nánar þarfir fyrir þessa miðstöð og var því samið við SPITAL-hópinn um frumhönnun á
og nýtingu núverandi húsnæðis fyrir þessa starfsemi.  

Í árslok 2011 var stofnaður nýr notendahópur (notendahópur 16 – Rekstrarsvið) 
aðstöðu fyrir miðlæga vörumóttöku, birgðastöð, línmiðstöð, sorpmiðstöð

sem ráðgert er að verði byggt eða endurbætt í núverandi húsnæði á norðanverði lóðinni.

Hópurinn tilgreindi þörf fyrir rými, tengingar milli eininga og flæði á vörum og vögnum innan þessarar 
miðstöðvar. Þarfagreiningin byggðist á hagkvæmum vinnu- og framleiðsluferlum fyrir þessa starfsemi 

til lengri tíma litið. Jafnframt tilgreindi hópurinn þær 
era varðandi samnýtingu á rými, flutningsleiðum og vögnum út frá hreinlætis

rigðissjónarmiðum. Hópurinn gerði ráð fyrir fullbyggðum spítala og að flutningar geti farið fram 
vögnum (AGV) og sogkerfum fyrir lín og sorp. 

 

. Afstaða vörumóttöku, birgðastöðvar, sorps o.fl. til núverandi bygginga.  

Niðurstaða vinnunnar lá fyrir í október 2012 þegar forhönnunarskýrsla vegna vörumóttöku og 
. Í skýrslunni er gerð grein fyrir því hvernig eldhús og vörumóttaka fellur að nýju 

bent er á það sem þarf að leggja áherslu á við hönnun slíkra viðbygginga. Þá er greint 
nokkuð nákvæmlega frá starfseminni sem fer fram í vörumóttöku og eldhúsi en í skýrslunni liggja fyrir 
teikningar af fyrstu tillögum að fyrirkomulagi þessara eininga (fylgiskjal 30). 

ið forsagnargerð og hönnun þessa verkefnis er nauðsynlegt að hafa 

Skilgreina þarf áfangaskiptingu verkefnisins m.t.t. áfanga nýbygginga. 

kvæmlega sorpflokkun og aðstöðuþörf vegna þess. 

Yfirfara þarf hugsanlega skörun á hreinu og óhreinu, bæði líni, vögnum, vörum o

Burðarþolslegar forsendur eldri bygginga þarf að skoða. 

Aðstöðu, vinnuferli og framleiðslu í eldhúsi þarf að yfirfara og staðfesta.  

Staðfesta þarf stærðarþörf einstakra eininga m.t.t. umfangs þjónustunnar.

Taka þarf afstöðu til staðsetningar dauðhreinsunarlagers, hvort hann verður í 

meðferðarkjarna eða í vörumóttöku núverandi húsnæðis.  
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Þegar verkefni um nýjan spítala fór af stað var hönnun og útfærsla á vörumiðstöð og eldhúsi við nýjan 
að gerð var grein fyrir 

á deiliskipulagsuppdráttum. Nauðsynlegt var að skilgreina 
um frumhönnun á slíkri byggingu 

ekstrarsvið) sem ætlað var að 
aðstöðu fyrir miðlæga vörumóttöku, birgðastöð, línmiðstöð, sorpmiðstöð og 

eða endurbætt í núverandi húsnæði á norðanverði lóðinni. 

Hópurinn tilgreindi þörf fyrir rými, tengingar milli eininga og flæði á vörum og vögnum innan þessarar 
og framleiðsluferlum fyrir þessa starfsemi 

þær takmarkanir sem 
á rými, flutningsleiðum og vögnum út frá hreinlætis- og 

rigðissjónarmiðum. Hópurinn gerði ráð fyrir fullbyggðum spítala og að flutningar geti farið fram 

 

Niðurstaða vinnunnar lá fyrir í október 2012 þegar forhönnunarskýrsla vegna vörumóttöku og 
. Í skýrslunni er gerð grein fyrir því hvernig eldhús og vörumóttaka fellur að nýju 

hönnun slíkra viðbygginga. Þá er greint 
nokkuð nákvæmlega frá starfseminni sem fer fram í vörumóttöku og eldhúsi en í skýrslunni liggja fyrir 

ið forsagnargerð og hönnun þessa verkefnis er nauðsynlegt að hafa 

skörun á hreinu og óhreinu, bæði líni, vögnum, vörum o.fl. 

 

ustunnar. 

Taka þarf afstöðu til staðsetningar dauðhreinsunarlagers, hvort hann verður í 
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Næsta verkefni hópsins er að kynna sér eldhús og vörumóttöku á öðrum háskólasjúkrahúsum á 
Norðurlöndum vegna þeirrar skilgreiningarvinnu sem enn er ólokið. Verkefnið er mun skemur á veg 
komið en önnur hönnunarverkefni er tengjast nýjum spítala eins og áður hefur komið fram. 

NÝTING ELDRA HÚSNÆÐIS 
Vorið 2012 fól byggingarnefnd notendastjórn að vinna að greiningu á nýtingu núverandi húsnæðis í 
samvinnu við SPITAL-hópinn. Ekki var neinn eiginlegur notendahópur með í vinnunni heldur var 
notendastjórn í hlutverki notendahóps við þessa vinnu. SPITAL-hópurinn skilaði forskoðunarskýrslu 
vegna verkefnisins í nóvember 2012 (fylgiskjal 31). 

Um 7.800 m² af núverandi húsnæði á Hringbraut losnar þegar starfsemi flyst í meðferðarkjarna og 
rannsóknarhús. Á móti þarf starfsemi sem nú er í um 7.434 m² að komast í það rými. Þá hefur ekki 
verið gert ráð fyrir 300 m² fyrir starfsemi HUT úr Fossvogi né skrifstofum rekstrarsviðs á Barónsstíg 
47, sem eru 342 m². Meginverkefni hópsins var að skoða hvernig starfseminni yrði best fyrir komið 
miðað við ofangreindar forsendur. 

Starfsemin sem koma þarf fyrir á Hringbraut og fer ekki í nýbyggingar er fyrst og fremst 
göngudeildarstarfsemi og tilheyrandi skrifstofur úr Fossvogi, sem og minni einingar úr Ármúla 1A, af 
Eiríksgötu 19 -29, Þorfinnsgötu 14-16 og Eiríksgötu 37. Nokkur óvissa ríkir um þessar smærri einingar 
en á móti kemur að fyrir hendi er rými í meðferðarkjarna sem ekki hefur verið ráðstafað og ekki hefur 
verið tekin ákvörðun um nýtingu skrifstofuhúsnæðis sem ráðgert er við bílageymslu.  

Þó að ástand núverandi bygginga Landspítala við Hringbraut sé æði misjafnt var í skýrslunni ekki gert 
ráð fyrir auknu tæknirými. Nettófermetrafjöldi í gömlu byggingunum var jafngildur 
nettófermetrafjölda í nýjum spítala. Hins vegar er gert ráð fyrir að K-byggingin verði stækkuð til 
austurs og er það forsenda þess að sú bygging verði nýtt fyrir dag- og göngudeild. Breytingin hefur 
verið staðfest í nýju deiliskipulagi.  

Í megindráttum verður starfsemi í núverandi byggingum sem hér segir að loknum fyrsta áfanga: 

- Hús 1 – Almennar göngudeildir, skurðstofur dag- og göngudeilda, legudeildir, geislameðferð 
krabbameina og skrifstofur. Að auki verður vörumóttaka í hluta hússins (sjá kaflann hér að 
ofan). 

- Hús 2 – Barnaspítali með legurýmum og göngudeild, fæðingardeild með 
bráðakeisaraskurðstofu, legudeildir og skrifstofur. Almenn göngudeild. 

- Hús 8 – Skrifstofur. 
- Hús 9 – Skrifstofur. 
- Hús 16 – Skrifstofur og færnibúðir.  

Innri samgöngur og umferðarleiðir voru skoðaðar sérstaklega en þar endurspeglast bútakennd 
byggingarsaga spítalans best í miklu misræmi milli gólfflata og flókinna tenginga milli hæða og 
bygginga. SPITAL-hópurinn lagði til að byggt yrði nýtt anddyri í stað núverandi „Kringlu“ en fram hafði 
komið frá notendastjórn að núverandi „Kringla“ væri mjög farin að láta á sjá og kostnaður við 
lagfæringu hennar metinn á um 130 milljónir króna. Ávinningur nýrrar anddyrisbyggingar eru talinn 
vera: 

- Nýtt anddyri tengir betur saman allar stærstu byggingar spítalans, að frátöldum geðdeildum 
austast á svæðinu.  

- Tenging við kvennadeild/Barnaspítala færist norðar en upphaflega var ráðgert og þá verður 
hægt að draga úr landhalla sem hefur verið talinn fullmikill fyrir bílastæði og umferð 
hjólastóla.  

- Inngangur í nýtt anddyri getur snúið til suðurs andspænis anddyri meðferðarkjarnans og 
verið því sem næst í sömu hæð og það. Þannig myndu aðalinngangar meðferðarkjarnans og 



 

göngudeilda spítalans „kallast á“ og leið sjúklinga og gest
meðferðarkjarna yrði greið

 
Í upphaflegum áætlunum um nýjan spítala voru 11 milljarðar
eldra húsnæðis (sjá kafla 12). Síðan þá
gert í skýrslu SPITAL-hópsins.  

Markverðast í ofangreindri skýrslu SPITAL
flyst úr Fossvogi og inn á lóð Landspítala við Hringbraut kemst fyrir í 
tillaga SPITAL-hópsins um nýtt anddyri afar athyglisverð.

Mynd 37. Nýtt anddyri Gamla spítalans 

Við áframhaldandi vinnu við fors
atriði í huga: 

� Nauðsynlegt er að áfangaskipta og tímastilla nýtingu eldra húsnæðis í takt við áfangaskiptingu 

nýbygginga.  

� Kostnaðarmeta þarf verkefnið.

� Taka þarf afstöðu til þess hvort tillaga SPITAL

� Horfa verður á notagildi Ljósmæðraskólans

kvennadeildarinnar og tengingar hans við sjúkrahótel.

Ítrekað skal að verkefnið um endurnýtingu
skemur á veg komið en önnur hönnunarverkefni er tengjast nýjum spítala.

7. BREEAM-VOTTUN OG HUGMYNDAFRÆÐI 
SAMTAKANNA 

Fyrir samkeppnina var ákveðið að 
rannsóknarhús, byggingu Háskóla 
BREEAM International Bespoke 2010, sem rekið er af BRE Global Limited í Bretlandi. Markmið 
BREEAM-kerfisins er að hvetja til 
jafnframt góðrar umhverfisstjórnunar
Einnig er lögð áhersla á þætti sem stuðla að heilsusamleg

göngudeilda spítalans „kallast á“ og leið sjúklinga og gesta frá bílastæðum austan 
greið.  

Í upphaflegum áætlunum um nýjan spítala voru 11 milljarðar króna eyrnamerktir 
Síðan þá hefur áætlunin ekki verið sundurliðuð  og var það heldur ekki 

Markverðast í ofangreindri skýrslu SPITAL-hópsins er annars vegar sú staðreynd að starfsemin sem 
t úr Fossvogi og inn á lóð Landspítala við Hringbraut kemst fyrir í eldri byggingum og 

um nýtt anddyri afar athyglisverð. 

. Nýtt anddyri Gamla spítalans – hugmyndaskissa SPITAL-hópsins. 

Við áframhaldandi vinnu við forsögn og hönnun þessa verkefnis er nauðsynlegt að hafa 

Nauðsynlegt er að áfangaskipta og tímastilla nýtingu eldra húsnæðis í takt við áfangaskiptingu 

Kostnaðarmeta þarf verkefnið. 

Taka þarf afstöðu til þess hvort tillaga SPITAL-hópsins um nýja „Kringlu“ verður 

orfa verður á notagildi Ljósmæðraskólans almennt (kvennadeild, C-álma) m.t.t. 

og tengingar hans við sjúkrahótel. 

kað skal að verkefnið um endurnýtingu, flutning og röðun starfsemi í núverandi húsnæði er mun 
r hönnunarverkefni er tengjast nýjum spítala. 

VOTTUN OG HUGMYNDAFRÆÐI PLANETREE

að sækjast eftir umhverfisvottun fyrir meðferðarkjarna, sjúkrahótel, 
áskóla Íslands og skrifstofuhluta bílastæðahúss 

BREEAM International Bespoke 2010, sem rekið er af BRE Global Limited í Bretlandi. Markmið 
kerfisins er að hvetja til góðrar hönnunar á byggingum með tilliti til umhverfisins

umhverfisstjórnunar, bæði á byggingartíma og rekstrartíma viðkomandi 
Einnig er lögð áhersla á þætti sem stuðla að heilsusamlegu umhverfi fyrir notendur byggingarinnar. 
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frá bílastæðum austan 

eyrnamerktir til endurnýtingar 
og var það heldur ekki 

er annars vegar sú staðreynd að starfsemin sem 
eldri byggingum og hins vegar er 

 

gn og hönnun þessa verkefnis er nauðsynlegt að hafa eftirfarandi 

Nauðsynlegt er að áfangaskipta og tímastilla nýtingu eldra húsnæðis í takt við áfangaskiptingu 

verður notuð.  

álma) m.t.t. 

í núverandi húsnæði er mun 

PLANETREE-

meðferðarkjarna, sjúkrahótel, 
 samkvæmt kerfinu 

BREEAM International Bespoke 2010, sem rekið er af BRE Global Limited í Bretlandi. Markmið 
með tilliti til umhverfisins og 

viðkomandi byggingar. 
umhverfi fyrir notendur byggingarinnar. 
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BREEAM-kröfunum er skipt upp í níu umhverfisáhrifaflokka. Í hverjum flokki eru mismargar kröfur 
sem hver gefur ákveðinn stigafjölda. Með því að uppfylla kröfurnar er safnað stigum og er gefin 
heildareinkunn í samræmi við stigafjölda. 

BREEAM-vottunarferlið er þannig að fyrst fer fram úttekt á hönnunarstigi og eftir að framkvæmdum 
er lokið fer fram lokaúttekt þar sem einkunn er gefin fyrir fullbúna byggingu. Hönnunarteymi, 
verkkaupi, umsjónaraðili og verktaki þurfa að skila sönnunargögnum í samræmi við BREEAM-
handbók til að stig fáist. BREEAM-matsaðilar hér á landi taka saman sönnunargögn og sjá um að 
útbúa matsskýrslu annars vegar fyrir hönnunarvottun og hins vegar fyrir vottun á fullbúinni byggingu. 
Vottunarskírteini er gefið út af BRE í Bretlandi eftir mat. 

 

Mynd 38. BREEAM-flokkunin. 

Fyrir hverja nýbyggingu hefur BRE gefið út stigareikni sem sýnir þær kröfur sem eru í boði, þ.e. 
BREEAM-kröfuramma verkefnisins. Fyrir vottun á hönnun byggingarinnar og fyrir fullbúna byggingu 
skal í verkefninu ná einkunninni „Excellent“, þ.e. að lágmarki 70% stiga miðað við útreikning í 
stigareikni byggingarinnar. Í forskori (forstigagjöf) SPITAL-hópsins má sjá hvaða kröfur eru skilgreindar 
sem skilyrtar fyrir hverja byggingu, ákveðnar kröfur eru skilyrtar af BRE en aðrar af kaupanda. Einnig 
má sjá hvaða stig eru valkvæð eða útilokuð. Við forhönnun SPITAL-hópsins var tekið tillit til BREEAM-
krafna og voru þær settar fram í kröfulýsingum hverrar byggingar. Nánari lýsingu á kröfum má finna í 
BREEAM-handbók. 

Eftirtalin BREEAM-gögn eru til fyrir hverja byggingu:  

• Handbók: BREEAM International Bespoke 2010, version 1.0, Scheme Document SD 5069  
• Stigareiknir (e. Scoring Spreadsheet)  
• Viðaukaskjal um kröfur (e. Criteria Appendix Document)  
• Forstigagjöf fyrir BREEAM-kröfur, unnin af SPITAL-hópnum  

 
PLANETREE-SAMTÖKIN 
Á ársfundi Landspítala vorið 2005 hélt Susan Framton, forseti bandarísku samtakanna Planetree, 
erindi um hugmyndafræði samtakanna, sem stofnuð voru í Bandaríkjunum 1978. Markmið þeirra er 
m.a. að gera spítala vistlega, sjúklingamiðaða og fjölskylduvæna, auka ánægju sjúklinga og starfsfólks 
og minnka starfsmannaveltu. Allt umhverfið þarf að skoða frá sjónarhóli sjúklingsins. Margir hrifust af 
hugmyndum Framton og úr varð að nokkrir starfsmenn spítalans fóru á ráðstefnu samtakanna um 
haustið til að kynnast hugmyndum Planetree-samtakanna betur, þar sem til stóð að hefja 
framkvæmdir við nýjar byggingar Landspítala. Fyrir tilstilli formanna hjúkrunar- og læknaráðs ákvað 
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þáverandi byggingarnefnd Landspítala að fá ráðgjafa samtakanna hingað árið 2007 til að ráðleggja 
um undirbúning nýs Landspítala. Ráðgjafarnir, sem voru þrír, hittu um 200 manns í allmörgum 
misstórum hópum, þáverandi og fyrrverandi sjúklinga, foreldra veikra barna, Hringskonur, almenna 
borgara o.fl. til að fá fram hvað það væri sem fólk vildi helst sjá í nýjum spítala. Niðurstöðum gerðu 
þeir skil í viðamikilli skýrslu, sem Susan Framton kynnti á Landspítala vorið 2007.  

Ráðleggingar samtakanna varðandi hönnun eru settar fram í sex flokkum í kafla 3 í skýrslu 
samtakanna. Þar er að finna mikinn fróðleik um viðhorf notenda þjónustunnar og almennings og eru 
þetta dýrmætar upplýsingar fyrir verkefni sem þetta.  

Í samkeppnislýsingu voru keppendur beðnir um að kynna sér þessar ráðleggingar og taka mið af þeim 
eða sambærilegri hugmyndafræði við tillögugerð og áframhaldandi vinnu við hönnun spítalans. 

Áherslur í niðurstöðum Planetree-samtakanna voru í megindráttum eftirfarandi: 

1) Bílastæði og aðkoma að byggingum (inngangar) 
2) Leiðarvísar og skilti 
3) Hönnun sem skapar andrúmsloft sem býður viðkomandi velkominn 
4) Hönnun sem mildar tæknibúnað 
5) Aðstaða sjúklinga 
6) Græn hönnun („Green design“) 

 

Allir hóparnir voru sammála um hvað mestu máli skipti í nýjum spítala en það eru einbýli með baði. 
Þá voru önnur mikilvæg atriði tilgreind, s.s. aðstaða fyrir fjölskyldu, gott aðgengi að 
upplýsingum/bókasafn og kostur á fjölbreyttu og heilsusamlegu fæði. 

Mikilvægt er að hafa hugmyndafræði Planetree-samtakanna til hliðsjónar allt frá fyrstu stigum 
hönnunar til loka hennar. Á næstu stigum hönnunarinnar er því afar mikilvægt að hafa hana að 
leiðarljósi þar sem um endanlega útfærslu er að ræða (fylgiskjöl 32 og 33). 

8. KYNNINGARMÁL 
Allt frá árinu 2010 hefur verkefnið verið kynnt ýmsum hópum innan og utan Landspítalans. Kynningar 
hafa aðallega verið í formi fyrirlestra en einnig hefur ýmsum aðilum og hópum verið boðið á 
Heilsuverndarstöðina til skrafs og ráðagerða. Fundir hafa bæði verið ætlaðir ákveðnum hópum og 
einnig hafa verið haldnir opnir fundir fyrir alla, s.s. á Háskólatorgi. Þá hafa aðstandendur verkefnisins 
verið beðnir um að kynna verkefnið hjá ýmsum stjórnmála- og félagasamtökum. Ýmsum félögum og 
hópum sem tengjast heilbrigðiskerfinu, s.s. stéttarfélög heilbrigðisstétta og sjúklingahópum, hefur 
einnig verið boðin kynning á verkefninu (fylgiskjal 34). 

Til kynningar á verkefninu hafa greinar verið skrifaðar í blöð og tímarit, bæði af starfsmönnum 
spítalans, verkefnisins og SPITAL-hópsins, viðtöl verið tekin í sjónvarpi og útvarpi. Þá var útbúinn 
veglegur kynningarbæklingur sem gefinn var út í febrúar 2012 (fylgiskjal 35). 

Vorið 2010 fór Gunnar Svavarsson, formaður stjórnar NLSH, ásamt Jóhannesi M. Gunnarssyni og 
Gyðu Baldursdóttur verkefnastjórum í ferð um landið til að kynna verkefnið. Eftirtaldir staðir voru 
heimsóttir: 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi 
Sjúkrahúsið í Stykkishólmi 
Sjúkrahúsið á Ísafirði 
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi 
Sjúkrahúsið á Sauðárkróki 
Sjúkrahúsið á Akureyri 
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Háskólinn á Akureyri 
Sjúkrahúsið á Húsavík 
Sjúkrahúsið á Egilsstöðum 
Sjúkrahúsið í Neskaupstað 
Sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum 
Sjúkrahúsið á Selfossi 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík 
St. Jósefsspítali/Sólvangur, Hafnarfirði 

Framan af var í gildi samningur við almannatengslastofuna Athygli um ráðgjöf í kynningarmálum en 
stofan sá meðal annars um að setja upp heimasíðu og Facebook-síðu og ritstýra þeim. Í janúar 2012 
var Elva Björk Sverrisdóttir, blaðamaður og upplýsingafulltrúi, ráðin sem ráðgjafi í hlutastarfi til að 
taka að sér verkefnastjórn kynningarmála. Hún hvarf til annarra starfa í ágúst en þá var Bryndís 
Sveinsdóttir blaðamaður ráðin í hlutastarf og hóf hún störf í september. Í starfi ráðgjafanna fólst 
meðal annars að ritstýra heimasíðu og Facebook-síðu verkefnisins, setja inn fréttir og gögn og svara 
fyrirspurnum um verkefnið. Ráðgjafar sáu einnig um að vakta umfjöllun um verkefnið í fjölmiðlum og 
bregðast við henni, sinna samskiptum við frétta- og blaðamenn, senda út fréttir af verkefninu og 
koma fulltrúum þess að í fréttir og spjallþætti í útvarpi og sjónvarpi. Þá höfðu þeir yfirumsjón með 
greinaskrifum og sáu um útgáfu upplýsingaefnis, m.a. bæklings um verkefnið og upplýsingarits í 
dagblaðaformi sem var dreift með Fréttablaðinu 27. nóvember 2012 (fylgiskjal 36). Þessi rit voru 
unnin í samstarfi við almannatengslastofuna Athygli. 

9. SAMRÁÐSÞING 
Byggingarnefnd Nýs Landspítala hefur reglulega staðið fyrir samráðsþingum með þeim aðilum sem 
nefndin hefur talið að gagn hefðu af upplýsingum um framgang verkefnisins um byggingu nýs 
Landspítala og Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og þeim er búa yfir þekkingu eða sjónarmiðum 
sem að gagni koma við framgang verkefnisins. 

Haldin hafa verið alls sjö samráðsþing. Til samráðsþings er m.a. boðið fulltrúum frá 
velferðarráðuneytinu, Reykjavíkurborg, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Samtökum iðnaðarins, 
Strætó, Krabbameinsfélaginu og lífeyrissjóðum, ásamt Landspítala, Háskóla Íslands o.fl. (fylgiskjal 37). 
Á þingunum hafa verið tekin fyrir ýmis mál sem tengjast byggingunni og efst eru á baugi, ásamt því að 
þangað hafa einnig verið fengnir erlendir gestir.  

Dagskrá þinganna hefur verið sem hér segir: 

1. samráðsþing 16. nóvember 2010 
Dagskrá: 

- Þarf nýjan Landspítala? Jóhannes M. Gunnarsson læknir og Gyða Baldursdóttir, 
hjúkrunarfræðingur LSH 

- Vinningstillaga SPITAL-hópsins: Helgi Már Halldórsson, arkitekt SPITAL-hópsins 
 
2. samráðsþing 15. mars 2011 
Dagskrá: 

Nýr Landspítali 
- Faglegur ávinningur: Björn Zoëga, forstjóri LSH 
- Fjárhagslegur ávinningur: Ingólfur Þórisson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs LSH 

 
3. samráðsþing 31. ágúst 2011 
Dagskrá: 

- Háskóli og háskólasjúkrahús: Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands 
- Deiliskipulagsdrög: Helgi Már Halldórsson og Helga Bragadóttir, arkitektar SPITAL-hópsins 
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4. samráðsþing 23. nóvember 2011 
Dagskrá: 

- Hagkvæmniúttekt – niðurstaða: María Heimisdóttir læknir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
LSH 

- Umferðarmál verkefnisins: Bergþóra Kristinsdóttir, umferðarráðgjafi SPITAL-hópsins 
- Sjónarmið umferðarnefndar – hagsmunaaðilar: Birgir Finnsson, varaslökkviliðsstjóri SHS 

 
5. samráðsþing 24. febrúar 2012 
Dagskrá: 

- Tækni og heilbrigðistæknikerfi á nýjum Landspítala: Gísli Georgsson, verkfræðingur LSH 
- Reynsla af nýbyggingu St. Olavs háskólasjúkrahússins í Þrándheimi: Arve-Olav Solumsmo, 

fyrrverandi yfirmaður samráðs- og kynningarmála vegna byggingar St. Olavs 
háskólasjúkrahússins 

 
6. samráðsþing 10. október 2012 
Dagskrá: 

- Staða verkefnisins: Stefán Veturliðason, framkvæmdastjóri NLSH 
- Hvaða þýðingu hefur nýr Landspítali fyrir Háskóla Íslands og menntun 

heilbrigðisvísindastétta? Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands 
 
7. samráðsþing 11. desember 2012 
Dagskrá: 

- NLSH – grænar bólur: Sigurður Einarsson arkitekt 
- Ný kostnaðaráætlun: Stefán Veturliðason, verkefnastjóri NLSH 

 
Ágæt aðsókn hefur verið á samráðsþingin og oft hafa góðar spurningar og ábendingar komið fram á 
þingunum. Allar frekari upplýsingar um samráðsþingin og kynningarnar sem þar fóru fram eru á 
vefnum www.nyrlandspitali.is. 

10. BÚNAÐUR 
Við lokayfirferð útboðsgagna fyrir nýbyggingar NLSH var gengið frá skiptingu verkefna sem tengjast 
tækjabúnaði, annars vegar þeim tækjum sem tilheyra byggingarþáttum og voru hluti af 
heildarhönnun SPITAL-hópsins og þar með innifaldir í kostnaðaráætlun byggingakostnaðar og hins 
vegar þess hluta sem skilgreindur var sem sérbúnaður og er fjallað sérstaklega um hér. Þessi 
sérbúnaður er ekki hluti af heildarhönnun SPITAL-hópsins né hluti af alútboðsgögnum, þótt slíkur 
búnaður hafi víða áhrif á hönnunina. Í sumum tilfellum var þó gert ráð fyrir því að alverktaki annaðist 
samhæfingu, uppsetningu og prófun búnaðarins í alútboðslýsingu. 

Í þessum kafla er stuttlega gerð grein fyrir mörgu af því sem fellur undir seinni liðinn. Það eru ýmis 
konar tæki, búnaður og kerfi sem snerta starfsemina í húsunum og er nauðsynlegur fyrir 
nútímasjúkrahússtarfsemi og hagkvæman rekstur. Þessum tækjum og búnaði er skipt niður í sjö 
meginþætti og hverjum meginþætti í einstök verkefni, sem eru alls 33 talsins, og er þeim sumum lýst 
nánar í fylgiskjali (fylgiskjal 38).  

Þessi verkefni eru: 

1.  Lækninga- og rannsóknartæki: 

a. Endurnýjun þess búnaðar sem nú er í notkun á Landspítala 

b. Ný tækni, sem ekki er til staðar á Landspítala nú, bæði tæki og kerfi  

c. Klínískar lýsingarlausnir 

d. Loftsúlur og tenglarennur 

e. Aðgerðar- og skoðunarlampar  
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f. Einingaveggjakerfi fyrir skurðstofur 

2. Tækja- og tæknikerfi fyrir ýmsa stoðstarfsemi: 

a. Tækjabúnaður í sjúkrahúsapóteki 

b. Dauðhreinsunardeild 

c. Rúmaþvottur og sótthreinsun 

d. Skilveggir milli rúma á vöknun, svæfingu og vöktun 

e. Fataafgreiðslukerfi og sjálfsalar 

f. Hjálpartækjabanki 

g. Ræstimiðstöð og þrifabúnaður 

3. Sérhæfður tækjabúnaður á ýmsum deildum: 

a. Sjúklingaskjáir fyrir margmiðlun á legudeildum 

b. Rúm, vagnar og sjúklingaborð 

c. Skoltæki, bekkenpottar, þvottavélar og kæliskápar 

d. Hitaskápar og ýmis minniháttar tæki 

4. Flutningskerfi: 

a. Rörpóstur 

b. AGV-vagnakerfi (sjálfvirkir flutningsvagnar) 

c. Sorp- og línsöfnunarkerfi 

5. Tölvu-, net- og samskiptakerfi: 

a. Þráðlaus netbúnaður 

b. Staðarnetsbúnaður og svissar 

c. Almennar tölvur 

d. Tölvusalur 

e. Símstöð og símtæki 

f. TETRA-samskiptabúnaður 

g. Stimpilklukkukerfi 

6. Öryggis- og upplýsingakerfi: 

a. Miðlægur búnaður fyrir mynd-, hljóð- og margmiðlunarkerfi 

b. Mynd- og hljóðbúnaður í ýmsum rýmum 

c. Vaktkerfi fyrir frysta og kæla 

7. Húsgögn: 

a. Laus húsgögn í öllum byggingum 

b. Kapella: Innréttingar og búnaður 

c. Lagnir fyrir lausan búnað 

Dæmi eru þó um tæki og búnað sem ekki er sérstaklega fjallað um hér og er heldur ekki að finna í 
alútboðsgögnum SPITAL-hópsins en taka þarf engu að síður tillit til í síðari áfanga hönnunar, s.s. 
skurðstofuvaskar, skoltæki, stálborð og vaskar á skurðstofum og í þræðingaherbergjum á 3. hæð í 
meðferðarkjarna eða við þau.  

Í kostnaðaráætlun norsku ráðgjafanna frá Momentum frá 2008 varðandi tækjabúnað var gert ráð 
fyrir að 7 milljarða króna þyrfti til kaupa á tækjum og búnaði. Sú áætlun miðaðist við að 
byggingarkostnaður væri um 35 milljarðar króna (með virðisaukaskatti) eins og staðan var í 
upphaflegri kostnaðaráætlun. Í almennum kostnaðaráætlunum fyrir sjúkrahús í Danmörku og Noregi 
er miðað við að tækjakostnaður sé um 20-25% af byggingarkostnaði og er lægri hlutfallstalan notuð 
fyrir viðbyggingar og endurbygginu eldri sjúkrahúsa, þar sem gera má ráð fyrir að hægt sé að nýta 
töluvert af eldri tækjum og búnaði, en hærri talan fyrir nýbyggð háskólasjúkrahús með öllu því sem 
slíku tilheyrir. Rétt er að taka fram að þar eru kostnaðaráætlanir án virðisaukaskatts. 
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Í verkefni NLSH hefur byggingarkostnaður verið endurmetinn eftir að forhönnun SPITAL-hópsins var 
lokið og er hann nú talinn vera 48,5 milljarðar króna. Samsvarandi tækjakaupakostnaður verður þá 
9,7 milljarðar króna. Hafa þarf þó í huga að fyrirhugaðar nýbyggingar LSH hýsa þá starfsemi þar sem 
mest er notað af dýrustu tækjunum og tækninni, þ.e. starfsemi eins og myndgreining, skurðstofur, 
gjörgæsla, hjartadeild, allar rannsóknarstofurnar og dauðhreinsun, auk þess sem ný tækni, sem ekki 
hefur verið í notkun á Landspítalanum áður, verður innleidd, s.s. jáeindaskanni, sjálfvirkt apótek o.fl. 
Lokaniðurstaða endurmats kostnaðaráætlunar fyrir tæki og búnað er þó nokkuð hærri en fyrrgreind 
upphæð, eða 12-15 milljarðar króna, enda er gert ráð fyrir umtalsverðri endurnýjun núverandi 
lækninga- og rannsóknartækja. Slíkt er óhjákvæmilegt miðað við ástand tækjabúnaðar LSH í dag. 
Viðbótarfjárveitingar til tækjakaupa á næstu árum, líkt og gert var á þessu ári, gætu þó haft í för með 
sér minni þörf á nýjum búnaði í tengslum við nýbyggingar.  

Í kostnaðaráætlun fyrir ofangreindan búnað er gert ráð fyrir að 12-15 milljarða króna þurfi til að hægt 
sé að tækjavæða nýbyggingarnar eins og þörf er á miðað við núverandi tækjaeign LSH. Ekki er þó þörf 
á að leggja fram alla þá fjármuni í einu, þar sem einhvern tíma tekur að byggja og flytja búnað úr eldri 
byggingum og gangsetja nýjan. Þetta verður gert í áföngum og t.d. er hægt að byrja með einn 
jáeindaskanna og bæta öðrum við þegar hinn er fullnýttur.  

Einnig ætti að stýra fjárfestingu með því að hægja á endurnýjun tækja í gömlu húsunum í 2-3 ár fyrir 
flutning og nota þá fjármuni sem sparast til að kaupa tæki fyrir starfsemina í nýbyggingunum þannig 
að starfsemin geti farið þar af stað á meðan verið er að flytja eldri tæki úr gömlu byggingunum. Gera 
má ráð fyrir að uppsetning og prófun nýrra tækja í nýbyggingum taki 3-6 mánuði áður en starfsemin 
hefst og síðan taki flutningur eldri tækja 6-9 mánuði ef flytja þarf mikið af tækjabúnaði. 

11. ÚTBOÐSGÖGN 
Hér er gerð grein fyrir þeim útboðsgögnum sem unnin voru og rýnd. Í fylgiskjali (fylgiskjal 39) er 
upptalning á þessum gögnum og hvar þau er að finna á Byggeweb. Notendastjórn yfirfór 
herbergjalista, stærðir rýma og heiti í dRofus-gagnagrunninum. Aðrar upplýsingar sem er að finna í 
dRofus hafa ekki verið yfirfarnar. Ákvæði um BREEAM-vottunarkerfið og 0TK-kafli voru yfirfarin af 
fulltrúa Framkvæmdasýslu ríkisins en önnur gögn af fulltrúum notendahóps 14.  

Kröfulýsing vegna sjúkrahótels kom til yfirferðar í febrúar 2012, meðferðarkjarninn í apríl og aðrar 
byggingar í júlí og ágúst 2012. Kröfulýsingar eru nokkuð umfangsmiklar, eða um 1.200 bls., auk 
fylgigagna og teikninga. Nokkuð vantaði upp á ritstýringu útboðsgagna af hálfu SPITAL-hópsins og 
ósamræmi var í frágangi, sem varð þess valdandi að aukin vinna fór í yfirferð gagna.  

Fulltrúar notendahóps 14 fóru yfir allar kröfulýsingar og þar af í tvígang yfir meðferðarkjarna og 
sjúkrahótel. Verkaskiptingin var þannig að Kristján H. Theódórsson, rekstrarstjóri viðhaldsdeildar 
Landspítala, og Gísli Georgsson fóru yfir rafmagnshluta, Valur Sveinbjörnsson yfir lagnahluta, 
Valdimar G. Guðmundsson yfir hljóðvist og frágang utan- og innanhúss, Guðbjartur Á. Ólafsson fór 
yfir jarðvinnu, burðarvirki, hljóðvist og 0TK-kafla og Aðalsteinn Pálsson fór yfir alla kafla. Fulltrúar 
heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar LSH komu jafnframt að yfirferð fjarskiptalagnahluta 
útboðsgagna. Skilaði hópurinn inn athugasemdum sem vistaðar eru á Byggeweb undir „Útboðsgögn“.  

Á haustmánuðum 2012 var farið að ræða um að fyrirkomulagi útboðs yrði væntanlega breytt frá því 
sem upphaflega var gert ráð fyrir, þ.e. horfið yrði frá leiguleið og farið yrði í hefðbundið útboð. Var þá 
ákveðið að SPITAL-hópurinn myndi færa inn í útboðsgögnin athugasemdir þar sem taka þarf afstöðu 
til einstakra mála sem yrðu þá afgreidd við lokaafgreiðslu þeirra. Fulltrúar Landspítala í 
notendahópum hafa ekki farið yfir síðustu skil SPITAL-hópsins né sannreynt að tekið hafi verið tillit til 
þeirra athugasemda sem gerðar voru við yfirferð fyrri gagna. Í útboðsgögnum er vísað í fjölda staðla 
og reglugerða og notendastjórn ekki farið yfir þá framsetningu að öðru leyti en að um verkefnið skuli 
gilda íslenskir staðlar og reglur, auk þess sem viðmiðum fyrir sambærileg sjúkrahús á Norðurlöndum 
sé fylgt. Framsetning á síðustu skilum útboðsgagna er nokkuð misjöfn milli kafla og jafnvel húsa, þ.e. 
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ýmist koma athugasemdir fram framan við hvern kafla eða á sérblaði, athugasemdir eru inni í texta 
eða engar athugasemdir er að finna. Það er því ljóst að nokkur vinna er eftir við lokayfirferð 
útboðsgagnanna, meðal annars m.t.t. þeirrar útboðsleiðar sem farin verður. 

Hér verða tekin saman helstu atriði sem þarf að skoða nánar. 

� Tengigangar neðanjarðar. Skoða þarf lausnir á norðanverðri lóðinni m.t.t. þess hvort ný 
„Kringla“ verður byggð eins og hugmyndir komu fram á haustmánuðum 2012. 

� Sjúkrahótel. Skoða þarf betur flóttaleið úr C-álmu kvennadeildar. 
� Meðferðarkjarni. Stækka þarf dauðhreinsunardeild ef lager fyrir dauðhreinsaðar vörur 

verður færður frá vörumóttöku yfir á deildina. Yfirfara þarf stærðir og lausnir á 
rúmaþvottastöð. Skoða þarf nánar staðsetningu á rýmum og loftinntökum fyrir 
öndunarloftpressur m.t.t. sambrunahættu og möguleika á framleiðslu á súrefni skv. nýjum 
Evrópustöðlum. Tæknikerfi í tæknibyggingu tengdri bílastæðahúsi er hluti af rafkerfi 
meðferðarkjarna. Eftir er að útfæra allan frágang innanhúss á skurðstofuhæð og 
þræðingarstofum. Eftir að finna lausnir á innanhússfrágangi vegna jáeindaskanna (PET) á 
öllum hæðum. Hönnun apóteks er háð endanlegri lausn á lyfjaróbotum. Skoða þarf nánar 
brunatæknilegar kröfur á tvöfaldar hurðir vegna rúmaumferðar og láréttar rýmingar. Yfirfara 
þarf fjölda tengla á hvert sjúklingarými og þá sérstaklega RJ45-nettengla. Í lagnakafla þarf að 
yfirfara loftmagnstölur fyrir loftræsingu. Ganga þarf úr skugga um að burðarvirki leyfi að bætt 
verði við a.m.k. einni legudeildarhæð á meðferðarkjarna. 

� Rannsóknarhús. Í gögnum eru nýir kaflar um þyrlupall sem ekki hafa verið yfirfarnir. Þá þarf 
að yfirfara. Skoða þarf nánar brunamál tengd þyrlupalli og öryggishólfun með tilliti til lagna 
frá tæknibyggingu bílastæðahúss yfir í meðferðarkjarna. Gasgeymslu, endurvinnslu og söfnun 
á formalíni o.fl. frá rannsóknarstofum þarf að yfirfara. E.t.v. þarf að meta betur hættu á að 
útblástursmengun frá þyrluumferð berist ekki inn í loftinntök loftræsikerfa í inngarði. 

� Bílastæðahús. Tilgreina þarf sérstaklega í útboðsgögnum að tæknikerfi meðferðarkjarna eru 
að hluta til staðsett í bílastæðahúsi.   

� Allar byggingar. Samræma þarf útboðslýsingu á undirbúningsframkvæmdum og frágangi 
lóðar við sérlýsingar á hverri byggingu m.t.t. fyllingar að húsum o.fl. Vegna rekstraröryggis fer 
val á hússtjórnarkerfi og öðrum kerfum í öðrum byggingum eftir því hvaða hússtjórnunarkerfi 
verður fyrir valinu í meðferðarkjarna.  Ákvæði um eignarhald á teikningum þarf að skýra en 
LSH þarf að hafa fullan aðgang að teikningum á opnu formati til seinni tíma breytinga og 
viðbóta. Handbækur húsa þurfa að fara inn í heildstætt upplýsingakerfi fyrir byggingarnar 
þannig að það nýtist sem viðhaldskerfi og tryggi aukið rekstraröryggi til lengri tíma, sem og 
markvissari prófunartíma á rekstri tæknikerfa áður en spítalinn verður tekinn í notkun. Fara 
þarf betur yfir kröfugerð og útfærslu lausna varðandi aðgangsstýringar. Ný 
byggingarreglugerð kom fram á árinu 2012 og í einhverjum tilfellum þarf að yfirfara gögn 
m.t.t. nýrra og breyttra ákvæða. 

12. ÁÆTLAÐUR KOSTNAÐUR 
Kostnaðaráætlanir við verkefnið voru unnar af SPITAL-hópnum að mestu leyti. Hann hefur áætlað 
kostnað vegna allra bygginga og framkvæmda á lóð. NLSH hefur áætlað kostnað við rekstur félagsins 
á framkvæmdatíma, kaup á ráðgjöf og kaup á framkvæmdaeftirliti. 

Við áætlun á kostnaði vegna framkvæmda við endurnýjun á eldra húsnæði er notast við upphaflega 
áætlun norsku ráðgjafanna, sem kemur einnig fram í frumvarpi til laga nr. 64/2010, þ.e. 11 milljarðar 
króna, og er sú upphæð framreiknuð til verðlags í október 2012.  

Upphafleg áætlun norsku ráðgjafanna: 

Momentum Arkitekter AS og Hospitalitet, New Landspitali University Hospital Project April 2009: Bls. 
46: Alternative 2: Negative NPV in the order of -8 to + 4 billion ISK, and is therefore the best of the 
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current strategies in economic terms. Investment requirements are significantly lower than for 
Alternative 1, and are estimated at 51 billion ISK. Bls. 45: Basic assumptions: Cost reference date: 
March 2009. New facilities project cost 609,000 ISK/m² (incl. equipment costs, excl. Parking). 

Fyrir 66.000 m2 nýbyggingu á 609.000 kr./m2 er heildarkostnaður þá 40,2 milljarðar króna. Kostnaður 
vegna tækjakaupa er um 7,0 milljarðar króna, þannig að kostnaður vegna nýbygginga er þá 33,2 
milljarðar króna. Bílastæðahús er ekki innifalið og væntanlega ekki heldur bílastæði á lóð og aðrar 
lóðaframkvæmdir.  

Frumvarp til laga nr. 64/2010, lögin samþykkt 11. júní 2010: 

„Áætlanir gera ráð fyrir því að heildarkostnaður við verkið verði um 51 milljarður 
króna, þar af um 33 milljarðar króna til nýbygginga og 7 milljarðar króna í tækja- 
og búnaðarkaup. Auk þess er gert ráð fyrir að 11 milljarðar króna fari í endurbætur 
á núverandi húsnæði spítalans við Hringbraut sem nýtt verður áfram undir rekstur 
hans.“ 

Kostnaðaráætlun ráðgjafa: 

Kostnaðaráætlun ráðgjafa er í töflu hér að neðan og til samanburðar er frumáætlun norsku 
ráðgjafanna. Eldri áætlun er færð til verðlags í október 2012 til samræmis við endanlega áætlun 
ráðgjafa sem byggð er á forhönnun verkefnisins. Eins og sjá má í töflunni hér að neðan nær upphafleg 
áætlun aðeins til sjúkrahúsbygginganna þriggja, meðferðarkjarna, rannsóknarhúss og sjúkrahótels. 
Bílastæði, bílastæðahús, götur, veitur og lóð eru ekki með í þeirri áætlun. Það sama á við um kostnað 
vegna forhönnunar, reksturs NLSH, aðkeypta ráðgjöf og eftirlit með framkvæmdum. 

Sjúkrahúsbyggingarnar þrjár hafa stækkað í hönnunarferlinu um 11 þús. fermetra, eða um 16,7%, en 
kostnaður hefur hækkað um 6,4% skv. áætlun og er nú 41,1 milljarður króna.  

Kostnaður við aðrar framkvæmdir, bílastæðahús, tæknihús, þann hluta brúa og tengiganga sem 
tilheyra nýbyggingum og sá hluti kostnaðar vegna gatna, veitna og lóðar sem kemur í hlut NLSH (70%) 
er samtals áætlaður um 3,2 milljarðar króna. 

Annar kostnaður, sem er áfallinn kostnaður vegna hönnunar, rekstur NLSH á hönnunar- og 
framkvæmdatíma, aðkeypt ráðgjöf á sama tíma og kostnaður við eftirlit með framkvæmdum, er 
áætlaður samtals um 4,2 milljarðar króna. 

Samtals áætlaður kostnaður vegna nýbygginganna er þá um 48,5 milljarðar króna. 

Frumkostnaðaráætlun vegna endurbóta á eldra húsnæði var um 11 milljarðar króna og á verðlagi í 
október 2012 er sú upphæð um 12,9 milljarðar króna. Inni í þeim lið er gert ráð fyrir endurbótum á 
þeim byggingum sem nýtast sameinuðum spítala, stækkun á vörumiðstöð og eldhúsi, bygging nýrrar 
„Kringlu“ með breytingum á landhæð þannig að aðkoma verði betri, hluti tengiganga neðanjarðar og 
einnig hluti framkvæmda við götur, veitur og lóð. Þar að auki er kostnaður við skrifstofubyggingu 
áfasta bílastæðahúsi að vestanverðu sett undir þennan lið. Þessi bygging er tilkomin vegna kröfu 
skipulagsyfirvalda og henni hefur ekki verið fundið verkefni innan starfsemi Landspítala. 

Í upphaflegum áætlunum var gert ráð fyrir um 7 milljörðum króna til tækjakaupa. Framreiknað á 
sama hátt er sú upphæð nú um 8,2 milljarðar króna. Nýjar áætlanir gera ráð fyrir að kostnaður vegna 
tæknibúnaðar sé um 12 milljarðar króna, um 7 milljarða þurfi strax við opnun en afgangur geti dreifst 
á um sjö ár frá opnun nýja spítalans. 

Samtals er því áætlun fyrir nýbyggingar, endurnýjun eldra húsnæðis og tækjakaup um 66,1 milljarður 
króna, sem er um 10,4% hærri upphæð en gert var ráð fyrir í upphaflegri áætlun. Taka skal fram að 
inni í upphaflegri kostnaðaráætlun voru ekki allir kostnaðarliðir sem eru í endanlegri áætlun. 
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Verkþættir Upphafleg áætlun, Alþingi   Lokagögn forhönnunar 

  
Stærð  
í m

2
  

  Verð í 
mars 2009 

  Verð í 
okt. 2012 

Stærð  
í m

2
 

   Verð í 
okt. 2012 Breyting 

         

Aðalbyggingar         

Meðferðarkjarni      58.754 31.629  

Rannsóknarhús      14.295 7.877  

Sjúkrahótel      4.000 1.641  

Samtals 
sjúkrahúsbyggingar 66.000 33.000 38.669 77.049 41.147 106,4% 
Aðrar framkvæmdir         

Bílastæðahús      16.987 1.724  

Tæknihús      1.551 231  

Brýr og tengigangar        260  

Gatna- og lóðaframkvæmdir       1.911  

Þátttaka borgarinnar í kostnaði við bílastæði     -900  

Kostnaður borgarinnar við undirgöng og stíga     -75  

Samtals aðrar framkvæmdir          3.151   

Annar kostnaður         

Kostnaður við forhönnun      1.360  

NLSH, rekstur, jan. 2013 til des. 2018      918  

Aðkeypt ráðgjöf       778  

Eftirlit með framkvæmdum      1.107  

Samtals annar kostnaður         4.163   

         

Samtals, heildarkostnaður án fjármagnskostnaðar     48.461   

ENDURNÝJUN ELDRA HÚSNÆÐIS       

Kostnaðaráætlun frá apríl 2009 11.000 12.937     12.937   

Sundurliðun, frumdrög         

Endurbætur á húsnæði       9.621  

Vörumiðstöð og 
eldhús 

      800  

Ný „Kringla“       500  

Tengigangar, hluti       200  

Gatna- og lóðaframkvæmdir  30%     819  

Skrifstofubygging vestan við bílastæðahús     997  

Samtals endurnýjun eldra húsnæðis 
11.000 12.937   12.937   

         

TÆKI OG BÚNAÐUR 7.000 8.233     12.000   

         

HEILDARÁÆTLUN NÝR LANDSPÍTALI 51.000 59.839 77.049 66.084 110,4% 
         

Háskóli Íslands         9.160 3.781 82,1% 

Tafla 6. Samanburður á upphaflegri áætlun og áætlun við lok frumhönnunar.  

Í október 2012 var ákveðið að fá VSÓ ráðgjöf og danska ráðgjafarfyrirtækið NIRAS til að rýna 
kostnaðaráætlunina. Í töflu hér að neðan má sjá mismun á áætlun SPITAL-hópsins og fyrirtækjanna 
VSÓ og NIRAS. Fyrir aðalbyggingar spítalans er ekki marktækur munur á áætlunum, frá -1,5% til 7,1%. 
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Meiri munur er á áætlun vegna bílastæðahúss, sem þarf að skoða betur, en hann vegur ekki þungt í 
heildaráætluninni. 

Eining SPITAL VSÓ og  NIRAS MISMUNUR 

Aðalbyggingar: 

  

Hámark 
Líklegur 

kostn. Lágmark 

Hámarks- 
kostnaður 

SPITAL 

Líklegur 
kostnaður 

SPITAL 

Lágmarks-
kostnaður 

SPITAL 

1  Meðferðarkjarni  31.627 33.713 32.358 31.003 2.086 731 -624 

2  Rannsóknarhús 7.877 8.649 8.301 7.953 772 424 76 

3  Sjúkrahótel 1.641 1.685 1.622 1.559 44 -19 -82 

Samtals 1-3 41.145 44.047 42.281 40.515 2.902 1.136 -630 

 

    
7,10% 2,80% -1,50% 

 

       Bílastæðahús 1.724 2.616 2.494 2.372 892 770 648 

Tæknihús við 
bílastæðahús 231 240 227 214 9 -4 -17 
Tafla 7. Niðurstaða rýni VSÓ og NIRAS á kostnaðaráætlun SPITAL-hópsins. 

Eins og tilgreint er í myndlistarlögum nr. 64/2012 skal verja að minnsta kosti 1% af 

heildarbyggingarkostnaði opinberrar nýbyggingar til listaverka í henni og umhverfi hennar. Í lögunum 

segir m.a.: „Með listaverkum er átt við hvers konar fasta og lausa listmuni, svo sem veggskreytingar 

innan húss og utan, höggmyndir, málverk, myndvefnað og aðra listræna fegrun. Þá getur listaverk 

verið eiginlegur byggingarhluti, að hluta eða í heild, og órjúfanlegur hluti af byggingu eða umhverfi 

hennar.“ Í frumhönnun bygginga og lóða hefur verið gert ráð fyrir að listaverkum verði komið fyrir á 

síðari stigum.  

13. LOKAORÐ 
Það er von okkar, sem unnið höfum að undirbúningi þessa verkefnis, að ofangreind samantekt varpi 

ljósi á þá vinnu sem unnin hefur verið frá lokum samkeppninnar árið 2010. Mikill fjöldi fylgiskjala 

fylgir stöðuskýrslunni og var það vísvitandi gert þar sem verkefnisstjórn telur að slíkt fyrirkomulag 

hentaði samantekt sem þessari þar sem ógrynni gagna liggur að baki þeirri vinnu sem hér hefur verið 

unnin. Lista yfir fylgiskjöl má sjá hér að aftan en þau er að finna á geisladiski sem gefinn verður út 

með stöðuskýrslunni. 

 

F.h. verkefnisstjórnar 

 

Stefán B. Veturliðason 
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14. YFIRLIT YFIR FYLGISKJÖL 
 

Kafli Fylgiskjal  Heiti 

   2 1 Samkeppnislýsing 

2 2 Niðurstaða dómnefndar 

3 3 Lög nr. 64/2010 

3 4 Lög nr. 64/2010 með breytingum 

3 5 Rekstrarhandbók SPITAL-hópsins 

4 6 Samningur um U-reit 

4 7 Deiliskipulag – greinargerð 

4 8 Deiliskipulag – uppdrættir 

4 9 Fornleifarannsókn 

4 10 Meðferðarkjarni – forhönnunarskýrsla 

4 11 Rannsóknarhús – forhönnunarskýrsla 

4 12 Greinargerð um Háskóla Íslands 

4 13 Sjúkrahótel – forhönnunarskýrsla 

4 14 Bílastæðahús – forhönnunarskýrsla 

4 15 Undirbúningsframkvæmdir – forhönnunarskýrsla 

5 16 Ivan Brandslund – samantekt 

5 17 Ragnhild Aslaksen – samantekt 

5 18 Máltíðir sjúklinga – minnisblað frá notendum 

5 19 Athugasemdir notendahóps 05 maí 2011 

5 20 Bréf til byggingarnefndar frá notendastjórn með fylgigögnum 

5 21 Minnisblað til byggingarnefndar frá notendastjórn 

5 22 Þyrlupallur – hönnunarforsendur 

5 23 Greinargerð notendahóps 07– 6. sept. 2012 

5 24 Sjúkrahótel – aðstaða fyrir fjölskyldur 

5 25 Sjúkrahótel – aðstaða fyrir mikið fatlaða 

5 26 Sjúkrahótel – flóttaleið úr C-álmu kvennadeildar 

5 27 Tillaga að búnaði fundaherbergja 

5 28 Athugasemdir notendahóps 15 – HUT 

5 29 Athugasemdir notendahóps 16 – stoðrými 

6 30 Forhönnunarskýrsla – vörumóttaka og eldhús 

6 31 Forhönnunarskýrsla – nýting eldra húsnæðis 

7 32 Úttekt Planetree-samtakanna á Landspítala 

7 33 Planetree-samtökin – almenn kynning 

8 34 Kynningar- og samráðsfundir – yfirlit 

8 35 Kynningarbæklingur – febrúar 2012 

8 36 Kynningarblað – nóvember 2012 

9 37 Samráðsþing – boðslisti 

10 38 Búnaður 

11 39 Útboðsgögn – listi 
 


