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Efni: Umsögn Landspítala um þingsályktunartillögu um óháða, faglega staðarvalsgreiningu
fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús. Þingskjal 155 -  88. mál.

Landspítali hefur yfirfarið ofangreinda þingsályktunartillögu og telur ekki þörf á þeirri 
staðarvalsgreiningu sem þar er fjallað um. Helstu ástæður þess eru eftirfarandi:

■ Á síðustu 17 árum hefur fjöldi vandaðra staðarvalsgreininga sýnt Hringbrautarlóðina 
besta kostinn til að sameina bráðastarfsemi spítalans

■ Alls hafa 9 heilbrigðisráðherrar í 10 ríkistjórnum unnið eftir þeirri niðurstöðu 
samhliða endurskoðun staðarvalsins

■ Breytt staðarval fyrir uppbyggingu spítalans mun fresta langþráðri uppbyggingu á 
húsnæði fyrir bráða- og rannsóknarstarfsemi um 10 -  15 ár

■ Endurnýjun á hluta af húsnæði spítalans við Hringbraut er hafin og aðrir áfangar þola 
enga bið

Landspítali styður eindregið að á næstu árum fari fram vönduð staðarvalsgreining fyrir næstu 
kynslóð spítala sem byggður verður eftir nokkra áratugi. M ikilvægt er að taka frá hentuga lóð 
fyrir framtíðarþróun heilbrigðiskerfisins til lengri tíma. Slík greining má alls ekki trufla né 
tefja núverandi uppbyggingu við Hringbraut.

Meðfylgjandi er nánari umfjöllun.

Virðingarfyllst,

Páll M atthíasson Benedikt Olgeirsson
Forstjóri Framkvæmdastjóri þróunar
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HRINGBRAUTARVEREFNIÐ -  17 ÁRA FERLIAÐ  BAKI

2000

2002

2005

2008

2010

2010 -  2013

2012

2013

2014 -  2018

2015 -  2019

2018 -  2023

Landspítali stofnaður með sameiningu Sjúkrahúss Reykjavíkur og ríkisspítala, 
fyrirheit um byggingu nýs háskólasjúkrahús

Starfsnefnd heilbrigðisráðuneytisins leggur til uppbyggingu við Hringbraut

Ríkisstjórnin heimilar skipulagssamkeppni lóðarinnar við Hringbraut

Nefnd á vegum heilbrigðisráðuneytis endurmetur staðarvalið, Hringbraut aftur niðurstaðan

Lög um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut samþykkt á Alþingi

Forhönnun Spítal hópsins

Reykjavíkurborg samþykkir deiliskipulag Hringbrautarlóðarinnar 

Allar skipulagsáætlanir samþykktar 

Fullnaðarhönnun og bygging sjúkrahótelsins 

Fullnaðarhönnun meðferðarkjarnans

Frekari hönnun og framkvæmdir við meðferðarkjarna, rannsóknahús og fleiri byggingar

10 heilbrigðisráðherrar úr fimm stjórnmálaflokkum hafa komið að þessu ferli



LANDSPITALI XX
XX

VERKÁAFANGAR - ÁÆTLUN
• Sjúkrahótel

-  4.300 m2 -  75 herbergi

-  Hönnun 2014-2016 -  framkvæmdir 2016 - 2018

• Meðferðarkjarni
-  66.000 m2 á 7 hæðum -  sameinar bráðastarfsemi LSH við Hringbraut

-  Hönnun 2015 - 2019 -  framkvæmdir 2018-2023

• Rannsóknahús
-  14.000 m2 -  sameinar nær alla rannsóknarstarfsemi LSH
-  Hönnun 2018 -  2020 - framkvæmdir 2020 - 2023

• Bílastæða-, tækni- og skrifstofuhús
-  550 bílastæði og 2.700 m2 skrifstofurými
-  Hönnun 2018 -  2020 -  Framkvæmdir 2020 - 2021

• Heilbrigðisvísindasvið HÍ
-  10.000 m2 nýbygging auk endurbóta á Læknagarði

-  Hönnun 2018-2021 -  Framkvæmdir 2021-2023

• Endurbætur á núverandi húsnæði
-  Nýtum 55.000 m2 af núverandi húsnæði við Hringbraut
-  Framkvæmdir 2019 - 2025
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AF HVERJU HRINGBRAUT ?

Sú staðsetning sem tryggir hraðast langþráðar, nauðsynlegar umbætur í húsnæðismálum 
spítalans

Hagkvæm staðsetning. Aðrar staðsetningar kalla á mun meiri nýbyggingar og 
framkvæmdakostnað. Kostnaður við nýbyggingar um 600 -  800.ooo pr m2

Nýtum 55.000 m2 af núverandi húsnæði við Hringbraut. Kostnaður við endurbætur um 
300.000 pr m2

Nálægð við HÍ og HR. 1.800 nemendur í starfsþjálfun á LSH á ári hverju og fjöldi 
sameiginlegra starfsmanna

Vísindaþorp í Vatnsmýrinni. Samstarfverkefni RVK, LSH, HÍ og HR. Nálægð þessara 
lykilstofnanna ej jarðvegur fyrir uppbyggingu öflugs heilbrigðisklasa. Uppbygging 
Vísindagarða HÍ á randbyggð í suðurenaa lóðarinnar styrkir klasann enn frekar

Hvergi betri tengingar við almenningssamgöngur. Önnur staðsetning spítalans kallar á 
mun meiri bílaumferð starfsmanna, sjúklinga og gesta á kostnað vistvænni umferðarmáta

Lóðin við Fossvogsspítalann rúmar ekki þær nýbyggingar sem þörf er á

Við undirbúning bessa verkefnis frá 2010 hafa mörg hundruð starfsmenn spítalans tekið 
þátt í miklum fjöfda notendahópa, vinnustofa ofl. Í þeim hópi lykilstarfsmanna hefur 
verið einhugur um staðsetninguna



HVAÐ MÆLIR GEGN NÝRRI STAÐARVALSGREININGU

Hringbrautarverkefnið löngu hafið og komið vel á veg

Færsla þjóðarsjúkrahússins af Hringbraut mun fresta uppbyggingunni um a.m.k. 10 
-15 ár. Þá er gert ráð fyrir pólítískum stuðningi og sátt um verkefnið. Ef það er ekki 
raunin getur ferlið dregist enn frekar

Nýbyggingar yrðu því teknar í notkun í fyrsta lagi 2033 sem er ógnun við íslenskt 
heilbrigðiskerfi

Þetta mat á seinkun verkefnisins var unnið af Framkvæmdasýslu og 
Skipulagsstofnun 2016

Auk staðarvals kallar staðsetning á slíkri starfsemi á breytingar á svæðisskipulagi, 
aðalskipulagi og deiliskipulagi áður en hönnun getur hafist. Hönnunarferlið tekur 
síðan fjölda ára fyrir jafn umfangsmikla og flókna starfsemi

Á  næstu árum er hinsvegar skynsamlegt að huga að staðarvali fyrir næstu kynslóð 
spítala eftir 30-40 ár og taka frá lóð fyrir það verkefni
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UMFERÐARMÁLIN

• Umferðarþungi sem tengist starfsemi Landspítala hefur verið orðum aukin. Önnur 
starfsemi á Hringbrautarlóðinni gæti kallað á meiri umferð en rekstur spítalans

• Á dagvinnutíma í miðri viku er mesti fjöldi starfsmanna sem mætir til vinnu um 1.500 á 
Hringbraut og um 700 í Fossvogi

• Flestir þessir starfsmenn mæta á tímabilinu 7:30 -  8:00 þ.e. fyrir háannatímann að 
morgni. Þegar nýta um 40 % starfsmanna LSH aðra samgöngumáta en einkabílinn

• Skv. umferðarkönnunum er hlutur Landspítala í bílaumferð í Vatnsmýrinni 5-10%.

• Umferðarþunginn í Vatnsmýrinni á annatímum tengist háskólunum að stærstum hluta

• Sameining starfseminnar í Fossvogi til Hringbrautar veldur óverulegri aukningu 
umferðar

• Reykjavíkurborg vinnur að lausnum á umferðarmálum. Tilkoma borgarlínu er eitt af 
þeim verkefnum

• Vel hefur verið hugað að aðkomu sjúkrabíla til að tryggja öryggi sjúklinga
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STAÐAN FRA SJÓNARHÓLI LANDSPÍTALA

Mikil þörf er fyrir öfluga og hraða uppbyggingu innviða spítalans, án tafar 

Forgangmál að sameina bráðamóttökur, skurðstofur, gjörgæslur og rannsóknaraðstöðu 

Hringbrautin hefur haft vinninginn í staðarvalsgreiningum

Frá árinu 2000 hafa 10 heilbrigðisráðherrar og sjö ríkistjórnir stutt verkefnið við Hringbraut

Uppbygging þjóðarsjúkrahússins við Hringbraut er hafin

Verkefnið mun skila bættri þjónustu og auknu öryggi og skilvirkni

Önnur staðsetning Landspítalans tefur uppbyggingu um a.m.k. 10-15 ár => 2033-2038

Huga þarf að staðsetningu næstu kynslóðar spítala, sem mun rísa eftir nokkra áratugi


