
20.9.2012 

1 

Þjóðin byggir sjúkrahús 

Katrín Ólafsdóttir, PhD 

Lektor við Viðskiptadeild 

Háskólans í Reykjavík 

Verkefnið 

 
Fyrsti áfangi     76 þúsund m2 

Húsnæði fyrir    62 þúsund m2 

 af þeim nýttir   56 þúsund m2 
Samtals   132 þúsund m2 
 
Háskóli Íslands     9 þúsund m2 
Annar áfangi   35-47 þúsund m2 (allt að 56) 
 
Heildarbyggingarmagn 290 þúsund m2  
(Spítali, HÍ, RVK og bílastæði) 
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Kostnaðaráætlun 

• Kostnaðaráætlun fyrir byggingu fyrsta 
áfanga, hljóðar upp á 45 milljarða króna 
(verðlag í janúar 2012) 

 

Kostnaðaráætlun 
• Ekki inni í þessari áætlun er 

– Tækjabúnaður (7-17 milljarðar). 
– Endurnýjun húsnæðis sem notað verður áfram (11 milljarðar). 
– Niðurrif húsnæðis sem ekki verður notað áfram. 
– Flutningskostnaður. 
– Viðbótarrekstrarkostnaður vegna stærra húsnæðis (32 þús. m2). 
– Fjármagnskostnaður. 
– Viðhald húsnæðis. 
– Háskóli Íslands (4,5-5 milljarðar). 
– Annar áfangi. 

• Á móti vegur  
– Reiknaður sparnaður af nýju húsnæði (2-3 milljarðar á ári). 
– Tekjur af seldum byggingum. 
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Heildarkostnaður 

• Fyrsti áfangi   45 milljarðar 

• Endurnýjun húsnæðis 11 milljarðar 

• Tækjakostur       7 milljarðar 

• Samtals    63 milljarðar króna 

 

• Annar áfangi   30 milljarðar 

• Samtals    93 milljarðar króna 

 

Momentum-skýrslan, apríl 2009 

90 milljarðar króna 
(105 á verðlagi í dag) 

51 milljarður króna 
(60 á verðlagi í dag) 
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Kostnaðaráætlun 

• Skýrsla Momentum New Landspitali University 
Hospital Project (NUH), Review of planned 
development frá apríl 2009: 

– „Based on experience from several similar projects 
in Norway, many of the costs appear to be 
underestimated and therefore the Cost Estimate 
appears to be low.“ 

Frávik frá kostnaðaráætlun 

• Rannsóknir Þórðar Víkings Friðgeirssonar. 

• Af 25 opinberum verkefnum voru 4 á eða 
undir kostnaðaráætlun. 

• Kostnaður af ríflega 4 af hverjum 5 verkefnum 
fór yfir kostnaðaráætlun.  

• Að meðaltali fóru verkefnin 45% framúr 
kostnaðaráætlun. 
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Heildarkostnaður – vænt gildi 

• Fyrsti áfangi   65 milljarðar 

• Endurnýjun húsnæðis 16 milljarðar 

• Tæki og tól    10 milljarðar 

• Samtals    91 milljarður króna  

 

• Annar áfangi   44 milljarðar 

• Samtals    135 milljarðar króna 

 

Umfang 

• Hversu há upphæð er 63-135 milljarðar? 

• Vaðlaheiðargöng 

– 7-15 Vaðlaheiðargöng. 

• Landsframleiðsla  

– 4-8% af landsframleiðslu. 

• Heildarútgjöld ríkissjóðs 2011 (576 milljarðar) 

– 11-23% af heildarútgjöldum 
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Fjármagnskostnaður – fyrsti áfangi 

Lánskjör miðað við skuldabréfaútgáfu: 

• 6% 

 

• Kostnaður   Vextir á ári 

63 milljarðar  3,8 milljarðar 

135 milljarðar  8,1 milljarður 

 

Hver borgar? 

• A-hluti, E-hluti, einkaframkvæmd, lán frá 
lífeyrissjóðum... á endanum borgar hið 
opinbera. 

• Með hverju? 

• sköttum. 
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Hver borgar? 

• Kostnaður á fjögurra manna fjölskyldu 

 er á bilinu frá 750 þúsund í 1,6 milljón krónur. 

 

Að lokum 

• Þurfum að vita heildarkostnað með 
fráviksmöguleikum og mismunandi 
sviðsmyndum. 

 

• Nota þær upplýsingar við ákvarðanatöku. 

 

• Í upphafi skyldi endinn skoða! 


