
Höldum áfram á markaðri braut 

Uppbygging þjóðarsjúkrahúss 
 

Ávarp Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra 

 



Hvers vegna uppbygging 

 
Við þurfum þjóðarsjúkrahús  

» með sterka innviði 
» mannað fagfólki í fremstu röð 
» sem er vel tækjum búið 
»  í húsnæði sem samræmist nútímakröfum 

og framtíðarþörf 
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Hvers vegna uppbygging við Hringbraut? 

Eftir mikla umfjöllun og ítrekaða yfirferð og endurskoðun er 
niðurstaðan m.a. byggð á þessum rökum: 

»  2/3 bráðastarfseminnar eru við Hringbraut 
»  Hægt að nýta ýmis mannvirki sem fyrir eru 
»  Hægt að byggja upp í áföngum 
»  Byggingakostnaður lægstur með þessu móti 
»  Nálægð við Háskóla Íslands 
»  Nálægð við frekari uppbyggingu heilbrigðisvísindasviðs 
»  Möguleikar á frekari uppbyggingu fyrir spítala og HÍ  
»  Liggur vel við almenningssamgöngum 
»  Rekstrarsparnaður 
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Skýr vilji Alþingis 

 
Alþingi samþykkti eftirfarandi þingsályktun um endurnýjun og 
uppbyggingu Landspítala 16. maí 2014: 
 

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að ljúka eins fljótt 
og verða má undirbúningi á endurnýjun og uppbyggingu 
Landspítala við Hringbraut í Reykjavík og hefja 
framkvæmdir þegar fjármögnun hefur verið tryggð.“ 

 
Þverpólitísk samtaða og ályktunin samþykkt samhljóða með 56 
atkvæðum (7 voru fjarstaddir). 
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Í fáum dráttum: Nútímasaga 2009-2016 

»  2009 Tillaga norskra ráðgjafa um að loka í Fossvogi og byggja upp 
 við Hringbraut. 

»  2009 Gerð forvals- og samkeppnisgagna 
»  2010 SPITAL-hópurinn vann samkeppni um forhönnun og 

 deiliskipulagsgerð 
»  2010 Alþingi samþykkti í júní lög um byggingu nýs Landspítala við 

 Hringbraut 
»  2012 SPITAL skilaði forhönnun að undangengnu notendastýrðu 

 hönnunarferli með notendum LSH 
»  2013 Deiliskipulag, aðalskipulag og svæðaskipulag samþykkt um 

 sumarið. 
»  2014 Fullnaðarhönnun sjúkrahótelsins hófst í ágúst 
»  2015 Samið um fullnaðarhönnun meðferðarkjarnans í september 
»  2015 Fyrsta skóflustunga að sjúkrahótelinu tekin (nóvember) 
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Fleiri mikilvægar vörður á vegi  

Fjármögnun verkefnisins: 

»  Fjármögnun tryggð í fjárlögum 2015 – 1 milljarður kr. 
»  Fjármögnun tryggð í fjárlögum 2016 – 1,8 m.kr. 

»  Ríkisfjármálaáætlun 2016 – 2019 
Ályktun Alþingis um stefnumörkun í ríkisfjármálum 2016-2019 var 
samþykkt 30. júní 2015.  
Samtals 5,1 milljarður króna á árunum 2016 - 2019 
 

»  Áætlunin felur í sér að; 
ljúka byggingu sjúkrahótels og hönnun meðferðarkjarnans og að 
bjóða byggingu hans út í framhaldinu. 
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Lóð Landspítala við Hringbraut 
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Vinningstillaga SPITAL að 1. áfanga Landspítala 
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