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Útdráttur 

 

Það er ekki á hverjum degi sem ákvörðun er tekin um að fara í stórframkvæmdir hér á landi. 

Ákvörðun hefur þó verið tekin um að fara í byggingu á nýjum Landspítala við Hringbraut. 

Sagan segir okkur það að verkefni hér á landi fari oft á tíðum framúr kostnaðar- og 

tímaáætlunum, því er mikilvægt að vel sé staðið að stórframkvæmd sem þessari.  

Í þessari rannsókn var skoðað hvernig staðið var að undirbúningi Nýja Landspítalans 

samanborið við lágmarkskröfur (QA) sem eru notaðar í Noregi. En Noregur er eitt af þeim 

löndum sem Ísland vill bera sig við. Rannsóknin er eigindleg sem þýðir að skoðaðar voru 

aðferðir sem notaðar voru og lagt mat á hversu góðar þær eru. Skoðaðar voru átta skýrslur 

sem skrifaðar hafa verið um og fyrir Nýja Landspítalann, var þeim skipt upp í tvo flokka, þ.e 

skýrslur sem falla undir ábyrgð ráðuneyta og ábyrgð ráðgjafa.     

Rannsóknin leiddi það í ljós að mismunur er á því hvernig staðið var að undirbúningi Nýja 

Landspítalans miðað við aðferðir Norðmanna. Má þar helst nefna aðkomu utanaðkomandi 

ráðgjafa að verkefninu. En mun meiri áhersla er lögð á innkomu þeirra í Noregi en hér á landi. 

Hér er því tækifæri fyrir íslenska ríkið að gera betur. 

 

Lykilorð: Stórframkvæmd, opinber verkefni, Noregur, ákvarðanatökur, 

lágmarkskröfur.  
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Abstract 

 

Decisions about starting a public mega projects are not very common here in Iceland. 

Recently there was made a decision about starting of a mega project of the New Landspitali 

facility. The history have told us that estimates of cost and time often runs over budget for 

that matter it is important to take a look at methods that have been used at early phase of 

projects.  

In this study it will be examined what methods were used in the preparation for the New 

Landspítali and compare them to the minimum requirement that are used in Norway. Norway 

is one of the countries Iceland what to compare to. This study is a qualitative research which 

means that it will be looked into methods that were used an evaluated how good they were.  It 

was looked at eight reports that have been written for/about the New Landspitali facility, they 

were divided into two categories, which are reports that fall under responsibility of ministries 

and responsibility of consultants.  

The research has shown us that the preparation was not good in enough in the New 

Landspitali facility project compared to the minimum requirements in Norway, particular in 

the involvement of external consultants. In Norway it is put much more emphasis in the 

consultant part than here in Iceland. For that matter there is a big opportunity for the Icelandic 

government to do much better.   

 

Key words: Mega project, public project, Norway, decision analysis, minimum 

requirements.  
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Þakkir  

 

Til að byrja með vil ég þakka leiðbeinanda mínum honum Þórði Víkingi Friðgeirssyni lektor 

við Háskólann í Reykjavík fyrir leiðsögnina og aðstoðina við ritgerðarvinnuna undanfarin 

misseri.   

Þá vil ég einnig þakka Ingunni Sæmundsdóttir fyrir allan þann skilning sem hún hefur veitt 

mér á meðan verkefninu stóð.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning og aðstoð sem þau 

hafa veitt mér undanfarna mánuði.  
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1. Inngangur  

1.1 Bakgrunnur 

Á síðustu áratugum hefur stórum, flóknum og viðamiklum verkefnum fjölgað um allan 

heim. Slík verkefni fara yfirleitt í gegnum hagkvæmnismat en þrátt fyrir það virðist sem að 

slík möt dugi ekki eingöngu til þar sem að stór hluti opinberra verkefna fara yfir þær áætlanir 

sem gerðar eru um þau (Jia, Yang, Wang, Hong, & You, 2011). Það hefur komið í ljós í 

gegnum árin að stór verkefni hvar sem er í heiminum eiga það til að fara yfir 

kostnaðaráætlanir. Dæmi eru um verkefni sem fara meira en 1000% yfir áætlunum (Flybjerg, 

2005). Algengt er að kostnaðaráætlanir fari um 150 -200% fram yfir áætlanir og tímaáætlanir 

fari  200-300% fram yfir áætlaðan eindaga. Þrátt fyrir vaxandi áhuga hagsmunaaðila, eiganda, 

birgja og notenda framkvæmdar þá er kostnaðarmat mjög erfitt verkefni (Doloi, 2011). Of á 

tíðum eru ekki næg gögn til staðar, né nægur tími eða peningur til þess að vinna 

kostnaðarmatið nægilega vel. Jafnvel þó að kostnaðarmatið sé gert rétt þá eiga háttsettir 

stjórnendur til að lækka verðgildi á einstaka atriðum til þess að láta það líta betur út. Er það 

gert vegna þess að áætlanir sem gerðar eru eiga stóran þátt í að ákveða hvort verkefni skulu 

framkvæmd eða ekki (Doloi, 2011). 

Það er ekki oft sem ákvarðanir eru teknar um mjög stórar opinberar framkvæmdir hér á landi. 

Hvað þá á tímum sem þessum. Þó hefur verið tekin sú ákvörðun að byggja nýtt 

Landsspítalasjúkrahús við Hringbraut. Miklar umræður hafa skapast vegna þessarar 

fyrirhugðar byggingar, þá sér í lagi um kostnað hennar, staðsetningu og stærð (Baldursson, 

2011; Jónsson, 2012).  

Í því ljósi er áhugavert að skoða hvernig staðið var að undirbúningi verkefnis og bera saman 

við þekkt viðmið. Norðmenn hafa sett fram aðferðarfræði sem á að tryggja að réttar 

ákvarðanir eru teknar varðandi opinber verkefni þar sem að stjórnmál hafa sem minnstu áhrif. 

Í þessari ritgerð verður skoðuð sú aðferðarfræði sem norska ríkið hefur sett fram varðandi 

ákvarðanatökur í opinberum verkefnum og reynt að varpa ljósi á hvaða áhrif þessar aðferðir 

hefðu getað haft hér á landi og hvort að aðrar niðurstöður hefðu fengist varðandi Nýja 

Landspítalann hefðu þessar aðferðir verið notaðar hér.   
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1.2 Markmið  

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort að bæta þurfi þær aðferðir sem notaðar 

eru í upphafsskrefum opinberra verkefna í dag með samanburði við það sem telja má gott 

verklag. Finna út hvernig og hvaða aðferðir eru notaðar í dag og skoða til hliðsjónar hvað 

aðrir eru að gera í löndunum í kringum okkur.   

Skoðað verður raunverulegt verkefni, þ.e undirbúningur á framkvæmd við Nýja 

Landspítalann. Norðmenn hafa sett fram skýrar aðferðir um upphafsskref verkefna því mun 

þær aðferðir verða skoðaðar og bornar saman við aðferðirnar sem eru notaðar hér á landi. 

Skoðað verður hvort norska aðferðin (QA1) gefi okkur aðrar niðurstöður um ákvörðun á Nýja 

Landsspítalanum en þær niðurstöður sem settar hafa verið fram nú þegar.   

 

1.3 „Improvement of public project life cycle“ 

Þessi rannsókn er hluti af stærra verkefni sem kallast „Improvement of public project life 

cycle“ (IPPL) er það unnið við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík undir stjórn 

Þórð Víkings Friðgeirssonar lektors við skólan. Í heildina er markmiðið með verkefninu að 

kafa ofan í verkfræðilega aðferðir í opinberum verkefnum og bera saman við hvernig fræðin 

segja okkur að best sé að gera það svo hægt sé að meta út frá því hvort að nægilega góðar 

aðferðir eru notaðar hér á landi nú til dags. Markmiðið er að leggja til þekkingu á núverandi 

ástandi þannig að í framtíðinni notist Íslendingar að minnsta kosti við jafn góðar aðferðir og 

verklag og þær þjóðir sem við berum okkur saman við.  

Þetta viðfangsefni fellur undir hluta D1, í skipuriti sem sett var fram um áhugaverða hluti að 

skoða útfrá stjórnunaraðferðum. Ekki verður þó farið ofan í alla þá þætti sem falla undir D1, 

en skoðað verður D1.WP1 þ.e ákvarðanatökur í upphafi verks og D1.WP2 þ.e hagkvæmni 

verkefnis og bera saman við norsku viðmiðin. 
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Mynd 1 Skipurit af IPPL 

1.4 Tilgátan  

Hér á landi er algengt að opinber verkefni fari framúr kostnaðaráætlun (Friðgeirsson, 

2012). Ekki er hægt að útiloka að um sé að kenna skorti á fullnægjandi aðferðir við 

undirbúning verkefna og er því mikilvægt að finna út hver ástæða þess sé. Ekki síst í ljósi þess 

að mikil gagnrýni hefur verið á fyrirhugað verkefni Nýja Landspítalans og kemur sú gagnrýni 

úr öllum áttu. Helsta gagnrýnin er á kostað verkefnisins, staðsetningu þess og stærð. Brýnt er 

því að skoða hvort þessi gagnrýni eigi við rök að styðjast og hvaða verkfræðilegar aðferðir 

voru notaðar við undirbúning Nýja Landspítalans.  

1.5 Takmarkanir 

Þessi rannsókn takmarkast einungis við upphafsskref verkefnis Nýja Landspítalans, það er 

skref D1 og D2 sem fjallað er um í Improvement of public project life cycle. 

Þegar verið er að greina leiðbeiningar í samræmi við bestu aðferðir þá er greiningin 

takmörkuð við það viðfangsefni sem höfundur hefur ákveðið að fjalla um. Þær aðferðir sem 

skoðaðar eru er fjallað um í öðrum kafla þessarar ritgerðar.  
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Rannsóknin takmarkast einnig við þau gögn sem sett hafa verið fram opinberlega á vef 

framkvæmdar Nýja Landspítalann. Þess má geta að Þórður Víkingur Friðgeirsson hefur beðið 

um frumgögn og aðferðafræðilýsingu en við þeirri beðni hefur ekki verið orðið þegar þessi 

ritgerð er gerð. Ekki er því hægt að útiloka að önnur gögn finnist sem ekki eru birt á 

framkvæmdarvefnum og verður því að túlka niðurstöðurnar með þeim fyrirvara.  

Ekki verður fjallað frekar um deilur manna á Nýja Landspítalann.  

1.6 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin sem sett verður fram er eftirfarandi: 

i. Hversu vel stóðst aðferðarfræðin sem notuð var við Nýja Landspítalann þær 

lágmarkskröfur sem notaðar eru í Noregi við undirbúning stórra mannvirkja?  

1.7 Rannsóknaraðferðin 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar er að rannsaka þær aðferðir sem notaðar voru í 

upphafs undirbúningi Nýja Landspítalans og bera saman við norskar aðferðir. Til að byrja 

með verður skoðuð aðferðafræði,  sem hér verður kölluð gæðatrygging (QA) sem stjórnvöld í 

Noregi hafa sett á stofn sem verkfæri við ákvarðanatökur í stórum opinberum verkefnum. Því 

næst verður farið í fræðilega úttekt á því efni sem tengist QA og er mikilvægt að lögð sé 

áhersla á við framkvæmd Nýja Landspítalans. Því næst verða skýrslur skoðaðar sem skrifaðar 

hafa verið um Nýja Landspítalann og sett upp rannsókn um samanburð á QA og skýrslum um 

Nýja Landspítalann. Útgefnar fræðigreinar, fræðibækur og kennslubækur verðar notaðar við 

stuðnings á skrifum á fræðunum m.a til að varpa ljósi á spennandi aðferðir sem hugsanlega 

gætu gagnast við undirbúning verkefnis af þessari stærðargráðu og flækjustigi. 

Rannsóknaraðferðum má skipta upp í tvo meginflokka þ.e eigindlegar rannsóknir og 

megindlegar rannsóknir. Megindleg rannsóknaraðferð snýst um að safna tölfræðilegum 

gögnum og vinna úr þeim. Dæmi um megindlega rannsókn er þegar spurningarlisti er lagður 

fyrir hóp af fólki sem tölfræði er síðan unnin út frá. Í þessari ritgerð verður notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. En eigindlegar aðferðir leitast við að fá innsýn og skilja 

skynjun fólks á heiminum, hvort sem einstaklinga eða hópa. Í eigindlegum rannsóknum er 

viðhorf, skilningur og skoðanir fólks meðal annars rannsakað (Fellows & Liu, 2008). 

Eigindlegar rannsóknir eru mikið notaðar í félagsvísindum en henta einnig til að varpa ljós á 

ýmsa huglæg eða hálfhlutlæg atrið sem skipta máli í upphafi verkefna.  
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Þessi rannsókn flokkast sem tilviksrannsókn (e. case study) þar sem afmörkuð viðfangsefni er 

rannsökuð. Viðfangsefni þessara rannsóknar eru skýrslur sem gefnar hafa verið út og birtar 

opinberlega á vef framkvæmdar Nýja Landspítalans, www.nyrlandspitali.is .  

Verkefnið verður unnið í nokkrum megin skrefum. Til að byrja með verður norska 

gæðatryggingin skoðuð og þau fræði sem eiga við í verkefninu. Til þess verða skoðaðar birtar 

greinar og útgefna bækur sem finna má á internetinu og bókasöfnum. Því næst verður farið í 

gegnum þau gögn sem birt hafa verið í tengslum við Nýja Landsspítalaverkefnið. Eftir að hafa 

farið í gegnum fræðin og þau gögn sem unnin hafa verið fyrir Nýja Landspítalann verður 

gerður samanburður á því hvernig verkið var unnið samanborið við QA og þau fræði sem sett 

hafa verið fram um hvernig það á að vinna að verkinu. Í lokin mun svo fara fram skrifa á 

ritgerðinni sjálfri.  

1.8 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin mun skiptast upp í sjö kafla. Í fyrsta kafla  er fjallað um bakgrunn, markmið og 

tilgátu rannsóknarinnar. Hvað er það sem leitast er eftir og hvaða aðferðir verða notaðar við 

rannsóknina. Sett er fram rannsóknarspurning og rannsóknaraðferðin útskýrð í megin dráttum.  

Strax í næsta kafla verður fjallað um þau fræði sem snúa að rannsókninni. Þau fræði sem 

verða skoðuð í þessari ritgerð er meðal annars norsk aðferðafræði, gæðatrygging (e. quality 

assurance, QA) sem sett hefur verið fram til að hjálpa við ákvarðanatökur í stórum opinberum 

verkefnum í Noregi. Skoðuð verða þau fræðilegu atriði sem falla að QA og þarf að skoða áður 

en ákvörðun um framkvæmd verkefnis er tekin.  

Í þriðja kafla verður fjallað um Nýja Landspítala verkefnið og farið yfir hvaða skýrslur verða 

skoðaðar og þau gögn sem eiga við norsku gæðatrygginguna (QA). Settur verður fram 

samanburðargátlisti yfir þau atriði sem skoðuð verða sérstaklega.   

Í fjórða kafla verða niðurstöður settar fram, þ.e dregið saman hvernig QA-ferlið segi til um 

hvernig undirbúningsferlið eigi að vera og svo hvernig það var unnið fyrir NLS.   

Í fimmta kafla fara fram umræður um norsku viðmiðin og hversu vel verkefnið við Nýja 

Landsspítalann var unnið miðað við þau. Reynt verður varpa ljósi á hvernig niðurstöður á 

ákvörðunum um Nýja Landspítalann hefðu orðið ef norsku gæðatryggingunni hefði verið 

fylgt eftir. 
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Í sjötta kafla eru svo settar fram lokaniðurstöður á heildarrannsókninni. 

Rannsóknarspurningunni sem sett var fram í fyrsta kafla verður svarað. Markmiðin sem sett 

voru fram í byrjun verða endurmetin og skoðað verður hvernig frekari rannsóknir geti leitt 

okkur áfram með viðfangsefnið. Í lokin verða teknar saman þær heimildir sem eiga við og 

viðaukar þar á eftir. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Inngangur  

Árið 2010 var stofnað opinbert hlutafélag, Nýr Landspítali ohf. (NLSH), sem hafði það að 

markmiði að standa að nauðsynlegum undirbúningi og láta bjóða út byggingu nýs Landspítala 

og semja við ríkið um að það tæki bygginguna á langtímaleigu að útboðnu loknu. Gert var ráð 

fyrir kaupleigusamningi sem næði til 40 ára þar sem NLSH mundi eignast húseignirnar á 

leigutímanum („Nýr Landspítali við Hringbraut“, 2012.).  

Spítalaverkefnið er samstarfsverkefni NLSH, Landspítala (LSH) og Háskóla Íslands (HÍ) og 

sitja fulltrúar þeirra í byggingarnefnd ásamt fulltrúa frá Framkvæmdarsýslu ríkisins (FSR). 

Verkefnisstjórn er skipuð fulltrúum NLSH, LSH og HÍ og henni til halds og trausts eru 

notendastjórnir og notendahópar Landspítalans og háskólans. Undir verkefnisstjórnina heyrir 

verkefnastjóri og hönnunarstjóri SPITAL-hópsins sem aftur skiptir með sér verkum eftir 

einstökum verkáföngum („Nýr Landspítali við Hringbraut“, 2012.). 
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Mynd 2 Skipurit NLSH 
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Það komu upp nýjar hugmyndir um að breyta fyrirkomulaginu með Nýja Landspítalann og 

breyta framkvæmdinni í opinbera framkvæmd. Aðal röksemdir fyrir því eru að talið er að 

innlendi verktakamarkaðurinn hafi ekki burði til að fjármagna stærstu verkþættina og bera á 

þeim fjárhagslega ábyrgð en eitt af frumskilyrðum leigusamningsins er að leigusali taki fulla 

ábyrgð á byggingu og rekstri húsnæðisins. Því væri hagkvæmara að ríkið sjái sjálft um 

bygginguna og rekstur þess („Nýr Landspítali verði opinber framkvæmd“, 2012.). Samþykkt 

var á Alþingi í lok þings í mars 2013 að flokka framkvæmdina sem opinbera framkvæmd. 

Fullnaðarhönnun og útboð framkvæmdarinnar skal því fylgja lögum nr. 84/2001 sem fjalla 

um tilhögun opinberra framkvæmda.  

Þegar ákveðið er að fara af stað með opinbert verkefni hér á landi þarf að fylgja lögum um 

skipan opinberra framkvæmda (lög 84/2001). Samkvæmt 1.gr. laganna merkir opinber 

framkvæmd gerð, viðhald eða breyting mannvirkis sem kostuð er af ríkissjóð að nokkru eða 

öllu leyti. Þar sem áætlaður kostnaður ríkissjóðs sé a.m.k 5 millj. kr.  

Annar kafli laganna fjallar um frumathugun sem er viðfangsefni þessarar ritgerðar. En 

frumathugun er skilgreind sem könnun og samanburður þeirra kosta sem koma til greina við 

lausn þeirra þarfa sem framkvæmdinni er ætlað að fullnægja. Í lögunum er tekið fram það sem 

þarf að koma fram í frumathugun þ.e  

 „ Í greinargerðinni um frumathugum skulu vera áætlanir um kosti. Þessar áætlanir skulu 

vera tvíþættar, annars vegar áætlun um stofnkostnað, þ.m.t kostnað við áætlunargerð, og hins 

vegar áætlun um árlegan rekstrarkostnaðar, þ.m.t lánsfjárkostnað og tekjur ef við á. Í 

greinargerðinni skal skýrt frá þeim rökum er liggja að vali kosts þess sem tekinn er, þar á 

meðal hagkvæmisreikningum sem notaðir eru í samanburði. Greinargerð um frumathugun 

skulu auk þess fylgja tillögum um staðsetningu og stærð, svo og frumuppdrættir að 

fyrirhugaðri framkvæmd, eftir því sem við á“ (3. gr. Laga nr. 84/2001, Lög um skipan 

opinberra framkvæmda). 

Árið 2002 setti fjármálaráðuneytið fram verklagsreglur um tilhögun frumathugunar, 

áætlanagerðar og verklegar framkvæmdar við opinberar framkvæmdir sem frekari útfærslu á 

lögunum.  

Undir frumathugun, sem er umfjöllunar efni þessara rannsóknar, flokkast: 

 Forathugun  
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 Frumáætlun 

Segir í reglugerðinni; „Fara skal skilmerkilega í gegnum þessa tvo þætti frumathugunarinnar 

og skal forathugun ljúka með ákveðinni niðurstöðu áður en ráðist er í frumáætlun. Í báðum 

meginþáttunum felast undirþættir og getur vægi þeirra verið misjafnt eftir verkefnum en þeim 

skal öllum sinnt eins og kostur er”(„Verklagsreglur um tilhögun frumathugunar, 

áætlunargerðar og verklegrar framkvæmdar við opinberar framkvæmdir“, 2002). 

Undur forathugun falla eftirfarandi liðir:  

 Lýsing verkefnis 

 Hagsmunaaðilar 

 Þarfagreining – húsrýmisáætlun  

 Skoðun lausna  

 Mat á stofn- og rekstarkosti lausna  

 Mat á hagkvæmni lausna  

 Niðurstaða og afgreiðsla  

Undir frumáætlun þarf að skoða eftirfarandi liði. 

 Forsendur lausna 

 Frumuppdrættir 

 Áætlanir 

 Niðurstaða 

 Afgreiðsla  

Í lögunum er ekki fjallað um hvaða aðferðir skuli nota í verkferlunum og er það því  mjög 

opið fyrir þá aðila sem koma að verkinu að velja sér aðferðir. Þetta kann að vera galli því ekki 

er víst að þær aðferðir sem valdar eru séu endilega þær bestu. Það er því ekki hægt að ráða af 

opinberum íslenskum viðmið hverjar lágmarkskröfurnar eru til „bestu aðferða“ íslenska ríkið 

setur fram. Því er nauðsynlegt að skoða hvaða fræði eru talin til sem „bestu aðferðir“ og eru 

nauðsynleg til að vinna eftir norsku gæðatryggingunni sem er umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar.  
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2.2 Besta aðferðin (e. best practice) 

Í stórframkvæmd líkt og Nýi Landspítalinn stefnir í að verða er mikilvægt að bestu 

aðferðir séu notaðar á öllum stigum verkefnisins. En Verkefnastjórnunarstofnunin í 

Bandaríkjunum (Project management institute) hefur sett fram svokallað fullmótunarlíkan 

fyrir verkefnastjórnun (e. Organizational project management maturity model, OPM3).  

Besta aðferðin hefur verið skilgreind í OPM3 sem ákjósanleg leið sem er viðurkennd af 

iðnaði til þess að ná fram markmiðum. Í skipulagsstjórnun felur þetta í sér hæfni til að skila 

verkefnum áreiðanlega, stöðugt, og með góðum árangri við innleiðingu skipulagsaðferða. 

Ennfremur er „besta aðferðin“ afdrifarík vegna þess að hún þróast með tímanum eins og nýjar 

og betri nálganir þróast til að ná fram settum markmiðum. Með því að nota bestu aðferðina 

eykur það líkurnar á að settum markmiðum verði náð.  

Líklega er nákvæmasta útgáfa bestu aðferða að finna hjá PMI í Bandaríkjunum sem gefur út 

ítarleg viðmið um verkefnastjórnun. Má þar nefna fyrrnefnd OPM3 en þar segir svo: Bestu 

aðferðinni er best náð með þróun og kennslu á aðferðum, en sést það best með mælanlegum 

niðurstöðum („Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)“, 2003).  

Rétt er að taka fram að ekki er víst að fullkomið samræmi sé á milli norsku viðmiðana og 

bestu aðferða sem PMI gefur út. Samræmið var ekki skoðað sérstaklega en við fljótlega 

yfirferð virðist þó sem að samræmi sé töluvert. Í ítarlegum norskum leiðbeiningum norska 

fjármálaráðuneytisins um kostnaðar- og ávinningsmat er t.d vísað til PMI og fjölda annarra 

aðferða en enga slíka tilvísun er að finna í íslenskum texta um opinberar framkvæmdar sem 

skoðaður var við vinnslu þessa verkefnis. 

Þau atrið sem mikilvægt er að skoða í sambandi við QA og Nýja Landspítalann eru 

eftirfarandi:  

 Verkefnastjórnun  

 Hagkvæmnismat 

o Kostnaðar- og ávinningsmat 

 Kostnaðarfræði  

o Kostnaðaráætlanir  

o Núvirði 

 Ákvarðatökuaðferðir  
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2.3 Verklagsreglur í Noregi 

2.3.1 Gæðatrygging (Quality assurance).  

Reynslan frá Noregi hefur sýnt að opinber verkefni hafa ekki alltaf gengið að óskum. 

Vandamál hafa verið með kostnað, ávinningi hefur ekki verið náð sem og að verkefni hafa 

ekki náð að þjóna þeirri samfélagslegri þörf sem þeim var ætlað til. Útskýringar á því má 

rekja til undirbúnings framkvæmda, pólitískra ákvarðana og til framkvæmdarinnar sjálfrar 

(Volden, 2013). Af þeim sökum setti fjármálaráðuneyti Noregs árið 2000 fram nauðsynlega 

gæðastjórnunar- og rannsóknaráætlun til að reyna að minnka framúrkeyrslu í kostnaði og tíma 

í verkefnum. Þessi áætlun var til að byrja með fyrir verkefni sem kostuðu yfir 95 milljónir 

evra (u.þ.b 15 milljarðar ISK). Hluti af þessari áætlun var að skoða upphafsskref verkefna, 

það er að segja ákvörðunina um að fara af stað í verkefnið. Þetta var gert til að sjá fram á að 

rétt verkefni yrðu valin til framkvæmdar og óhagstæðari verkefni yrðu látin sitja hjá. Úr vinnu 

norska ríkisins var kerfi hannað til að bæta greiningar og ákvarðanir í svokölluðu „front-end“ 

stigi, og þá sérstakalega skörunina á milli þessa tveggja þátta. Var það byggt á nauðsynlegum 

útboðsreglum fyrir ákvarðanatökur sem voru þegar til, aftur á móti voru ekki til neinar reglur 

sem sáu til þess að gæði og stöðuleiki væri á ákvörðunum og í greiningarferlinu. Í fullkomnu 

tæknilegu líkani af ákvarðanatökuferli væri þetta ekki nauðsynlegt. Þar sem ákvarðanir og 

greining færu eftir rökréttu ferli og í réttri tímaröð sem myndi að lokum leiða til valins 

verkefnis án ófyrirséðra inngripa og átaka eins og sjá má á mynd 3 (Samset, Berg, & Klakegg, 

2006).  

Í raunveruleikanum getur verið erfitt að halda utan um ferlið þar sem áhrif frá 

hagsmunaaðilum geta verið mikil. Ferlið getur orðið flókið, skipulagið minnkar og óvissan 

eykst. Greiningin getur orðið hlutdræg eða ófullnægjandi. Ákvarðanir geta smitast af 

stjórnmálum meira en hollt er, sérstakalega þar sem stjórnmálaáherslur geta breyst ört, 

bandalög og þrýstingur frá hópum og einstaklingum getur einnig haft áhrif. Magn upplýsinga 

getur einnig orðið yfirþyrmandi og mistúlkað á milli hópa og einstaklinga. Svona mætti lengi 

telja (Samset o.fl., 2006).   
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Mynd 3 Fullkomið tæknilegt líkan af ákvörðunartökuferli skv. QA. D stendur fyrir ákvörðun og A fyrir aðgerðir, myndin 
lýsir hvernig fullkomið flæði í ákvörðunartöku er hugsað.  

Norðmenn töldu þessar áskoranir yrðu ekki leystar með setningu strangra og yfirgripsmikilla 

reglugerða, heldur voru þeir frekar á því að (1) setja ætti fram skýr þáttaskil og 

ákvörðunarhlið sem ættu við fjárfestingarverkefni sem myndi virka óháð því í hvaða 

ráðuneyti eða stofnunum verkefnin ættu heima. (2) Til að tryggja pólitíska stjórnun á 

grundvallaratriðum um að framkvæma/ekki framkvæma ákvarðanir. (3) Til að tryggja 

fullnægjandi grundvöll fyrir ákvörðunum. (4) Til að einbeita sér að mikilvægum málum en 

ekki einstökum atriðum í ákvörðunum. Lausn á þessu var að (1) taka mikilvægustu 

ákvarðanirnar í sjálfum ráðuneytunum. (2) Að koma á kerfi fyrir gæðamati á grundvelli 

ákvarðana sem voru óháðar stjórnmálum og nægilega hæfar til að útiloka sérfræðinga og (3) 

til að sjá til þess að stjórnsýslu fyrirkomulagið væri í samræmi við reglur og venjur viðeigandi 

ráðuneyta og stofnana (Samset o.fl., 2006). Ekki er að sjá að íslensku viðmiðin taki á þessum 

vandamálum með sambærilegum hætti. 

 Áhugavert er að samkvæmt norsku gæðatryggingunni (QA) eru fyrirfram valdir hæfir 

utanaðkomandi ráðgjafar til að tryggja að löglega sé staðið að ákvörðunum í öllum opinberum 

fjárfestingarverkefnum sem fara yfir 60 milljónir evra í fjárhagsáætlunum.  Fyrstu fjögur árin 

sem þessi aðferð var tekin í notkun var henni beitt á 50 verkefni þar sem kostnaðaráætlanir og 

ákvörðunarskjöl voru yfirfarin fyrir ríkið. Byggt á aukinni reynslu og þekkingu var 

reglugerðin stækkuð árið 2005, sem faldi í sér að gera tvær aðskildar gæðaathuganir í röð til 

að tryggja að ákvörðuninni réttan grundvöll: (1) við val á viðfangsefni (QA1), og (2) að 

fjárhagsáætlun, stjórnun, samningatækni og fleira á verkefnamöguleikunum (QA2) (Samset 

o.fl., 2006). Eins og sjá má af þessu er Norðmönnum vel kunnugt um hvað undirbúningur 
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getur verið vandasamur og hvað mikilvægt er að beita góðum aðferðum til að hagsmunum 

almennings, sem ábyrgist í raun fjárhagslega hlið framkvæmdarinnar, sé sem best gætt. 

 

 

 

Mynd 4 Ákvörðunartökuferli í QA 

QA1 á að hjálpa til við að tryggja að val á verkefnum á pólitískum toga séu valin 

sanngjarnlega og skynsamlega í þágu almannahagsmuna. Þar sem valið á verkefninu er 

pólitískt, þá er hlutverk ráðgjafans skorðað við að fara yfir hvort fagleg gæði sé undirliggjandi 

í skjölunum sem ákvörðunin er byggð á. Ráðgjafinn hefur enga aðra hagsmuni en þá að 

tryggja að leikreglunum sé fylgt. Ákvörðunarferlinu er stýrt af skrifstofu forsætisráðherra sem 

síðan hrindir af stað frumathugun á hagkvæmni verkefnisins. Áður en ákvörðun er tekin þarf 

ráðuneytið sem er ábyrgt fyrir verkefninu að fara yfir allavega tvo valmöguleika ásamt þeim 

möguleika að gera ekkert. Þeir þurfa að undirbúa eftirfarandi gögn:  

1. Þarfagreining til að kortleggja alla hagsmunaaðila og aðila sem verða fyrir áhrifum 

og meta áhrif sem yrðu af valinni framkvæmd með tillit til þarfa þeirra og 

forgangsröðun. 

2. Heildarstefna til að tilgreina á þessum grundvelli, raunhæf og sannanleg langtíma 

markmið.  

3. Heildarkröfur sem þurfa að vera uppfylltar, til að mynda fagurfræðilegar, tæknilegar, 

rekstralegar og efnahagslegar kröfur 

4. Greining á valkostum sem skilgreinir „núll-aðgerð“ (gera ekkert) og að minnsta kosti 

tvo aðra möguleika, tilgreina rekstrarmarkmið, óvissur og kostnaðarmat. 
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Möguleikarnir eiga að byggjast að fullu á félags- og efnahagslegri greiningu. Einnig 

skal fara fram kostnaðar- og ávinningsmat á valmöguleikunum (Samset o.fl., 2006).   

Það sem ráðgjöfum er ætlað að gera í QA1 er eftirfarandi;  

 Fara yfir gögn með áherslu á innra og gagnkvæmt samræmi  

 Meta ferli og aðferðir sem notaðar eru til að kortleggja „tækifærisrýmdina“ þ.e 

þarfir, markmið, tilgangur og kröfur.  

 Gera mat á fyrirhuguðum möguleikum þar sem athuga skal: 

o getu til að ná markmiðum og tilgangi 

o hvort farið sé eftir heildar þörfum/kröfum 

o hvort náð sé fram áhugaverðasta og hagkvæmasta möguleikanum innan 

„tækifærisrýmdarinnar“  

 Framkvæma óháða óvissugreiningu á öllum valmöguleikum, nota sama ramma og 

er settur í QA2 fyrir fjárfestingarkostnað, en á nákvæmnisstigi sem miðast af 

forathugun. Einnig skal skoða óvissu tengda langtímaáhrifum á kostnað og 

ávinning. 

 Gera kostnaðar- og ávinningsmat, nota vænt gildi og slembidreifingu  

 Gefa ráðleggingar varðandi ákvarðanatökuaðferðir 

 Raða upp fyrirhuguðu vali sem er byggt á heildarmati áhrifa (túlkað í peningalegu 

gildi eða á annan veg), einnig eftir sveigjanleika ákvarðana og hagkvæmni í 

ríkisfjármálum. 

 Gefa ráðleggingar varðandi framkvæmdarleiðir. Með áherslu á ávinning og 

viðhorf verkkaupa (ríkið). Gefa ráð um hvaða  þætti frá QA1 ætti að nota í 

verkefnastjórnunarskjölunum.. („Quality Assurance of the choice of concept 

(QA1)“, 2012.)  

QA2 er gert í lokin á frumathugunarstiginu, sem miðar af því að veita ráðuneyti í 

ábyrgð óháða endurskoðun á ákvarðanaskjölum áður en norska þingið ráðstafar fjármunum. 

Þetta er að hluta til lokaskrefið að því markmiði að fjárhagsáætlun sé raunhæf og skynsamleg 

og að hluta til æfing til að skilgreina stjórnunarlegar áskoranir sem eru framundan. Greiningin 

á að hjálpa til við rökstyðja loka ákvörðun varðandi fjármagnsúthlutun verkefnis, og skal 

notað á meðan framkvæmd stendur sem viðmiðun við stjórnun. Áhersla er á stefnumarkandi 

skjalastjórnun, og ráðgjafinn mun endurskoða í samræmi við fyrri ákvarðanir þegar verkið var 

valið (QA1) svo og áhrif verkefnisins sem hugsanlega breytingar sem hefðu getað orðið eftir 
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á, og að kostnaðar ramminn, þar á meðal nauðsynleg óvissa, til að sjá til þess að 

fjárhagsáætlunin sé raunhæf (Samset o.fl., 2006). 

Hlutverk ráðgjafa í QA2 er:  

 Gefa ráð um kostnaðaráætlun, þar á meðal nauðsynlega óvissuþætti 

 Gefa ráð um hvernig verkefnið ætti að vera stjórnað og skipulagt til að tryggja 

skilvirka framkvæmd.  

Í meiri smáatriðum þá skal ráðgjafinn 

 Sjá til að verkefnishugmyndin sé vel útfærð og að hún hafi verið þróuð samhliða 

tilgátunni sem er skilgreind í QA1 

 Fara yfir verkefnastjórnunarskjölin og meta hvort þau séu nægjanleg fyrir mat, 

óvissugreiningu og stjórnun. 

 Stjórna kostnaðarmatinu (fullkláruðu, raunhæfu, gegnsæju)  

 Fara yfir mat á samningar aðferðum  

 Skrá niður velgengisþætti og gildrur 

 Framkvæma óháða óvissugreiningu, með sérstaka áherslu á eftirfarandi þætti í 

verkefniskostnaði: 

o Meta óvissu í einstökum og samanlögðum kostnaðaráætlunum  

o Staðsetja óvissu, sett fram með líkindadreifingu  

o áhættustjórnun, greina þarf aðferðir og leiðir til að minnka áhættur, þar á meðal 

efnahagslega möguleika og samsvarandi kostnað 

o Skrásetja möguleika á að einfalda og minnka verkefnið ef þörf krefur, án þess 

að ógna gæðum verkefnisins.  

 Gefa heildar ráðleggingar varðandi kostnaðaráætlun, þar á meðal nauðsynlegar 

ófyrirsjáanlegar pantanir og kostnaðaráætlun fyrir þá stofnun sem er í ábyrgð. 

Kostnaðaráætlunin þarf að lokum að vera samþykkt af norska þinginu.  

 Gefa ráðleggingar varðandi skipulag og stjórnun verkefnisins, þar á með val á 

samningaleið. („Quality Assurance of the management base and cost estimate (QA2)“, 

e.d.) 

Eftir að hafa farið í gegnum QA1 og QA2 er mikilvægt að skoða þau fræði sem tengjast 

aðferðunum. Má  þar nefna (1) verkefnastjórnun, (2) kostnaðarfræði, en mikil áhersla er lögð 

á kostnaðarmat í QA2, (3) kostnaðar- og ávinningsmat, en í QA1 er það bæði hlutverk 
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ráðuneyta og ráðgjafa að framkvæma slíkt mat, því er nauðsynlegt að vita hvernig standa á að 

slíka mati. Til að undirstrika mikilvægi kostnaðar- og ávinningsmats í QA þá hafa Norðmenn 

gefið frá sér leiðbeiningar um framkvæmd þess (Official Norwegian Report NOU, 2012). Svo 

að lokum, (4) ákvarðanatökur, þar sem bæði QA1 og QA2 byggist á því að taka ákvörðun um 

verkefni, því mikilvægt að skoða hvaða leiðir henta í ákvarðanatökum fyrir opinber verkefni.  

2.3.2 Gæðatrygging (QA) fyrir sjúkrahúsverkefni  

QA – ferlið í Noregi er í stöðugri þróun og t.d. var gerð sérstök rannsókn á 

sjúkrahúsverkefnum árið 2010. Rannsóknin var unnin útfrá 10 verkefnum á fimm ára tímabili, 

þessi verkefni tilheyrðu fjórum heilbrigðisumdæmum í Noregi. Rannsóknin var notuð til að 

meta hvað vel var gert og hvað mætti betur fara í sjúkrahúsverkefnum. 

Mynd 5 sýnir áfanga í „front-end“ áætlunargerð sem notuð er í norskum 

sjúkrahúsbyggingarverkefnum, og ákvörðunarpunkta frá upphafi verks (B1) þar til loka 

ákvörðun hefur verið tekin til að hefja nákvæmar tæknilegar hannanir og framkvæmdir (B4). Í 

þessum þremur áföngum eru eftirfarandi skýrslur og skjöl gerð: Í fyrsta áfanganum, 

hugmyndaáfangi, þarf að koma fram greining á valmöguleikum, þarfagreining og 

framtíðarsýn. Í greiningu valkosta skal alltaf skoða „núll-kost“ þ.e. lýsing á núverandi lausn 

með fjármagn til að viðhalda mikilvægum byggingum (Myrbostad, Rohde, Martinussen, & 

Lauvsnes, 2010).

 

Mynd 5 Ferill fyrir sjúkrahúsverkefni í Noregi 

Í fyrsta fasanum eru lögð fram þau gögn sem notuð verða í öðrum fasa sem líkja má við 

viðskiptaáætlun fyrir valin valkost, hönnuð til að mæta þeim markmiðum og kröfum sem sett 

eru um fjárfestingarverkefni. Viðskiptaáætlunin á að innihalda samanlagða áætlun um 

hagnýtni, framtíðar afkastagetu, skipulag á þjónustu á sendingarkerfum, áhrif á rekstarkostnað 

og áhrif  á fjárfestingu á innviðum. Leggja ætti áherslu á heilbrigðisþjónustu og fjárhagsstöðu 
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sjúkrahúsa. Í Noregi er ekki beitt PPP (public-private-partnership) eða PFI (private finance 

initiative) fjárfestingu í sjúkrahús verkefnum (Myrbostad o.fl., 2010).  

Viðskiptaáætlunin er svo grundvöllur fyrir þriðja fasa. Þessi fasi felur í sér nákvæma bestun, 

verkfræðilegan undirbúning, mat og gæðatryggingu á kostnaði og áformum í 

byggingaráföngum. Heilbrigðisráðuneytið krefst svo nákvæmrar frumathugunarskýrslu áður 

en verkefnið fær formlegt samþykki (Myrbostad o.fl., 2010).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þörf var á breytingum og þróun á 

skipulagsferlinum á vissum hlutum gagnanna. Auðkenning á markmiðum var ábótavant í 

mörgum verkefnanna sem skoðuð voru. Mikilvægt er að markmið sé skilmerkilegt strax frá 

grunni og á öllum stigum, skortur á skýrum markmiðum skapast að hluta til vegna veikburða 

tengsla í þróunarferlinu á markmiðunum og þörfum á breytingum í heilbrigðisþjónustunni. 

Pólitísk þátttaka og skortur á skýrleika á efsta stigi í ákvarðanatökunni í upphafi verkefnis 

gæti einnig verið hluti af skýringunni. Í mörgum verkefnum var ekki lýst hvernig ætti að ná 

fram betri heilbrigðisþjónustu, heldur var aðaláherslan lögð á skilmála, nýjar og betri 

byggingar og fjármálalausnir en þessi vandamál þarf að samþætta betur.  

Að áætla stig fyrir stig eykur hættuna á skörun milli fasa. Rannsóknin sýndi skort á skýrleika 

á milli fasa og í efni hvers fasa sem og skilyrðum fyrir vali á völdum valmöguleika. Ákvörðun 

fyrir vali á valinni lausn þarf að vera sett skýrari fram (Myrbostad o.fl., 2010).  

Þessi norska rannsókn gefur góða mynd af því að stór verkefni eru ekki auðveld til 

undirbúnings og margt sem getur farið úrskeiðis. Af þeirri ástæðu m.a. var QA-ferlinu komið í 

gang. Spyrja má hvort niðurstöður Norðmanna hafi verið notaðar hér en ekki var leitað ekki 

var leitað sérstaklega að svari við því. 

2.4 Verkefnastjórnun  

Verkefnastjórnun er verkfæri sem notað er í öllum helstu verkefnum sem framkvæmd eru, 

hvort sem QA1 eða aðrir álíka ferlar eru notaðir í verkefni, því mikilvægt að taka það fyrir. Í 

viðmiðum PMI, sem fyrr var minnst á er verkefnastjórnun skipt í fimm stig (PMBOK, 2008). 

Í seinni tíð hefur verkefnastjórnun færst í að taka einnig til stefnumarkandi atriða svo sem 

hagkvæmismats (Jugdev & Muller, 2005) sem er megin viðfangsefni þessara ritgerðar. 

- Stig 1:  Upphafskref 

- Stig 2: Skipulag og hönnun 
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- Stig 3: Framkvæmd 

- Stig 4: Eftirlit og stjórnun 

- Stig 5: Loka skil   

QA-ferlið mundi falla hér undir upphafskref verkefna, þar sem QA er ferli til að finna út hvort 

fara eigi í framkvæmd eða ekki. Margt af því sem nauðsynlegt er að gera í QA er hægt að 

skilgreina beint undir fræðisvið verkefnastjórnar, má þar nefna sem dæmi greiningu 

hagsmunaaðila og þarfargreiningu. Það síðast talda skiptir miklu máli hér enda getur 

þarfagreining falið í sér kostnaðar- og ávinningsmat framkvæmdarinnar. 

Verkefnastjórnun felst í því að beita þekkingu, færni, verkfærum og aðferðum í verkefnum í 

því skyni að mæta þörfum og væntingum hagsmunaaðila fyrir verkefninu. Að mæta þörfum 

og væntingum hagsmunaaðila felst í að koma jafnvægi á kröfur þeirra auk þess þarf að sjá 

um: 

 Umfang verkefnis, tíma, kostnað og gæði 

 Hagsmunaaðilar með mismunandi kröfur og væntingar 

 Gera greinarmun á þörfum og væntingum. Skilgreina þarfir og óskilgreina væntingar 

til verkefnisins.  

Hugtakið verkefnastjórnun er stundum notað til að lýsa skipulagðari nálgun við stjórnun á 

rekstri sem er þegar í gangi. Þessi nálgun, sem væri skilmerkilegra skilgreind sem „stjórnun 

verkefna“, meðhöndlar marga þætti í yfirstandandi rekstri sem verkefni í því skyni að beita 

verkefnastjórnun í þeim (PMBOK, 2008). 

Verkefnastjórnun nú til dags er að færast yfir í stefnumarkandi ákvarðanatöku eins og áður 

um getur. Hér áður fyrr voru verkefni eingöngu talin vel heppnuð ef kostnaðar- og 

tímaáætlanir stóðust. En nú til dags eru mun fleiri atriði tekin til greina við að ákvarða hvort 

að verkefni séu vel heppnuð eða ekki. En samkvæmt Judgev & Muller (2005) hafa 

áhersluatriðin farið úr því að hugsa eingöngu um mikilvægi þess að standast tíma- og 

kostnaðaráætlanir yfir í það að greina hagkvæmni verkefnanna í okkar tilfelli fyrir hagsmuni 

almennings. Það er því í raun hægt að segja að norska gæðastjórnunin sé verkefnastjórnun 

með aðaláherslur á stefnumarkandi ákvarðanatökur til að tryggja að verkefni fari af stað á 

réttum forsendum.  
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Lífsferill verkefnis (e. project life cycle) snýst um að skilgreina atburðarrásina frá upphaf til 

loka verkefnis. Skilgreining á lífsferlinum ákveður hvort að hagkvæmismat sé hluti af fyrsta 

stigi verkefnis eða aðskilið verkefni. Ferlið skilgreinir einnig hvaða aðgerðir í undir lokin falla 

undir lok verkefnis (PMBOK, 2008).  

Lífsferillinn skilgreinir eftirfarandi atriði: 

 Hvaða tæknilegu atriði skulu unnin á hvaða stigi 

 Hver á að taka þátt á hvaða stigi.  

Lýsingin getur bæði verið mjög nákvæm eða mjög almenn. En mjög nákvæm lýsing 

inniheldur mörg form, rit, gátlista til að viðhalda uppbyggingu og samræmi verkefnis 

(PMBOK, 2008).  

Ávinningur af verkefnastjórnun getur verið margvíslegur, til að mynda: 

 Verkefnastjórnun gerir okkur kleyft að framkvæma meiri vinnu á skemmri tíma, með 

færra fólki 

 Hagnaður eykst 

 Verkefnastjórnun mun auðvelda breytingarstjórnun  

 Verkefnastjórnun hjálpar fyrirtækjum að ná meira árangri  

 Verkefnastjórnun gerir okkur kleyft að vinna nánar með viðskiptavinum  

 Verkefnastjórnun er leið til að leysa vandamál  

 Öll verkefni munu hagnast á því að nota verkefnastjórnun 

 Verkefnastjórnun eykur gæði  

 Verkefnastjórnun minnkar valdabaráttu  

 Verkefnastjórnun  veitir lausnir  

 Verkefnastjórnun mun auka viðskiptin  

(Kerzner, 2009) 

Þess skal gerið að verkefnastjórnun í þeim skilningi að tryggja skilvirkni á 

framkvæmdarstiginu er ekki hluti af umfangi þessarar ritgerðar. 

2.5 Kostnaðarfræði 

Eitt af aðalatriðunum í QA2 er gerð á kostnaðaráætlun. En nauðsynlegt er að skila inn 

fullbúni kostnaðaráætlun ásamt óvissumatinu. Kostnaðarfræði er tól sem hjálpar fyrirtækum 
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og stofnum við að ákvarðanatökur. Þetta er aðferð til að spá/meta kostnað við starfsemi og 

framleiðslu. Undir kostnaðarfræði fellur: kostnaðaráætlanir, núvirðisútreikningar, vísitölur og 

verðbætur, arðsemismat, kostnaðargreining og hagkvæmisathugun og kostnaðar- og 

verkeftirlit.  

2.5.1 Kostnaðaráætlanir  

Kostnaðaráætlanir á upphafstigum verkefna er mjög mikilvægar. Þær hafa áhrif á hvort 

farið er í framkvæmdina eða ekki. Ef áætlun er of há gæti það þýtt tap á mögulegum 

verkefnum, en ef kostnaðaráætlun er of lág gæti það þýtt tap á verkefninu (Roy, 2003). 

Kostnaðaráætlun er í raun spá sem byggist upp á upplýsingum sem þegar eru til staðar. Því 

þarf að yfirfara kostnaðaráætlanir þegar ný atriði koma í ljós. Með því mun kostnaðaráætlunin 

verða nákvæmari eftir því sem líður á verkið. Áætla þarf kostnað fyrir öll aðföng sem notast 

skal til verksins, þetta takmarkast þó ekki við vinnu, efni, tæki þjónustu og aðstöðu. Til að 

mynda þarf að gera ráð fyrir verðbólgu, verðlagsþróun og fjármagnskostnaði (PMBOK, 

2008).  

PMBOK (2008) lýsir gerð kostnaðaráætlana á eftirfarandi hátt:  

 

Mynd 6 Kostnaðaráætlun, inntak, verkfæri og tækni og afköst 

Mynd 6 sýnir hvernig ferlið fyrir gerð kostnaðaráætlunar er: 

 

Inntaksgögn 

•1. Grunnlína umfangs 

•2. Verkefnisáætlun 

•3. Mannauðsáætlun 

•4. Skráning á áhættuþáttum 

•5. Utanaðkomandi þættir 

 

Verkfæri og tækni 

•1. Sérfræðiálit 

•2. Hliðstætt mat 

•3. Mat á einingarverðum  

•4. "bottom up" mat 

•5. Þriggja-punkta mat 

•6. Ófyrirséður kostnaður 

•7.Gæðakostnaður 

•8. Verkefnastjórnuna 
hugbúnaður 

•9. Greining á tilboðum 
verktaka 

Afköst  

•1. Virk kostnaðaráætlun 

•2. Grundvöllur mats 

•3. Uppfærsla verkefnaskjala 
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Inntaksgögn 

1. Grunnlína umfangs 

 Verkefnislýsing inniheldur lýsingu á vöru, viðmið, lykilstærðir, verkefnismörk,  

ályktanir og skorður. Ein grundvallarforsenda sem þarf að gera þegar meta á 

verkefniskostnað er hvort að matið verði takmarkað við beinan kostnað 

eingöngu eða hvort að óbeinn kostnaður falli undir áætlunina. Óbeinn 

kostnaður er sá kostnaður sem ekki er hægt að rekja beint til ákveðins 

verkefnis. Ein af algengustu skorðum verkefna er takmarkaði fjármagn.  

 Vinnuskipulag (WBS) veitir tengingar á milli allra verkefnaþátta og  því sem á 

að skila í verkefninu.  

 Vinnuskipulags orðabók og aðrar tengdar lýsingar á vinnufyrirkomulagi veitir 

auðkenningu á því sem á að skila í verkefninu og lýsingu á vinnunni innan 

hvers ramma í vinnuskipulaginu.  

2. Verkefnisáætlun  

Tegundir og magn aðfanga og sá tími sem aðföng þurfa til að ljúka við verkþætti eru 

lykilþættir í ákvörðun á verkefniskostnaði.    

3. Mannauðsáætlun 

Tímaverð fyrir starfsfólk og þóknun er nauðsynlegur þáttur við framkvæmd á 

kostnaðarmati. 

4. Skráning á áhættuþáttum 

Skráning áhættuþáttum ætti að skoða með tilliti til kostnaðar til að draga úr áhættu. 

Áhættur sem geta annaðhvort verið ógnir eða tækifæri hafa bæði áhrif á starfsemi og 

heildarkostnað verkefnisins. Sem almenn regla, þegar verkefni verður fyrir neikvæðri 

áhættu þá hækkar yfirleitt kostnaður fyrir tíma, sem veldur einnig stundum töfum í 

verkefnaáætlunum.  

5. Utanaðkomandi áhrif 

Utanaðkomandi áhrif sem hafa áhrif á kostnað en takmarkast þó ekki við, eru 

eftirfarandi: 

 Markaðsaðstæður: Markaðsaðstæður lýsa hvaða vörur, þjónusta og útkomur 

eru mögulegar, frá hvaða aðilum og undir hvaða skilyrðum. Svæðisbundin þörf 

á vörum getur einnig haft mikil áhrif á aðfangakostnað.  

 Birtar upplýsingar. Kostnaðartölur fyrir aðföng er oft mögulegt að fá úr 

gagnagrunnum sem fylgist með hæfni og mannauðskostnaði. Gagnagrunnar 
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veita einnig upplýsingar um staðlaðan kostnað á efnum og tækjum. Dæmi um 

slíkan gagnagrunn hér á landi er tildæmis Hannarr. Útgefnir verðbæklingar frá 

söluaðilum er önnur uppspretta upplýsinga.  

Verkfæri og tækni 

1. Sérfræðiálit  

Við gerð kostnaðaráætlana þarf að huga að ýmsum þáttum má þar nefna vinnuafl, 

efniskostnaður, verðbólga, áhættuþættir og fleira. Álit sérfræðinga, sem fengið er frá 

sögulegum upplýsingum, veitir dýrmæta innsýn og upplýsingar um fyrri sambærileg 

verkefni. Sérfræðiálit er einnig hægt að nota til að ákvarða hvort að hægt sé að 

sameina kostnaðarmatsaðferðir og hvernig væri þá best að samræma muninn á milli 

þeirra.  

2. Hliðstætt mat 

Hliðstætt mat notast við upplýsingar t.d kostnaðar- og tímaáætlanir, mælikvarða, 

flækjustig og fleiri þætti frá öðrum sambærilegum verkefnum.  Upplýsingarnar eru þó 

stundum lagfærðar að þekktum mismun í flækjustigum milli verkefna. Hliðstætt mat 

er oft notað þegar áætla þarf verð á t.d lengdarmetra, þegar það eru til takmarkaðar 

upplýsingar  um verkefnið, t.d á frumstigi verkefna.  

3. Mat á einingarverðum  

Við mat á einingarverðum er notast við tölfræðileg tengsl milli sögulegra gagna og 

annarra breyta (t.d fermetrafjöldi byggingarflatar) til að reikna út virkt einingarverð. 

Þessi tækni getur gefið meiri nákvæmni háð tæknilegum og undirliggjandi gögnum 

sem eru byggð inni í líkanið. Kostnaðaráætlanir byggðar á einingarverðum er hægt að 

beita í heildarverkefni eða hluta af verkefni, í samblandi með öðrum aðferðum.  

4. „Bottom-up“ mat 

„Bottom-up“ mat er aðferð til að meta hluta af vinnu. Kostnaður einstakra verkþátta er 

áætlaður á hæsta stigi smáatriða. Nákvæmur kostnaður er síðan tekin saman í heildar 

kostnað fyrir skýrslur og í rekjanlegum tilgangi. Kostnaður og nákvæmni í „bottom-

up“ mati er venjulega háð stærð og flækju í einstaka aðgerðum eða vinnupökkum.  

5. Þriggja punkta mat 

Áætlaðan kostnað er hægt að gera nákvæmari með svokölluð þriggja punkta mati. Þá 

er bætt inn óvissu og áhættum. Slíkt mat er hægt að gera með PERT greiningu.  
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 Líklegasta áætlunin (CM):  Kostnaður vegna starfsemi, byggt á raunhæfu mati 

fyrir nauðsynlega vinnu og öllum spáðum gjöldum.  

 Bjartsýnasta áætlunin (CO): Kostnaður sem byggist á greiningu fyrir bestu 

mögulegu útkomu. 

 Svartsýnasta áætlunin (CP): Kostnaður sem byggist á greiningu fyrir verstu 

mögulegu útkomu.  

Út frá þessum gildum er reiknaður væntur kostnaður (CE) með því að reikna út vegið 

meðaltal þessara þriggja gilda: 

 

Kostnaðaráætlun reiknuð á þennan hátt getur gefið meiri nákvæmni en ella.  

6. Ófyrirséður kostnaður 

Kostnaðaráætlanir geta innihaldið ófyrirséðan kostnað. Er þessi kostnaður ákveðin 

óvissa sem hægt er að gefa upp sem fasta tölu eða sem tölulegt reikningsgildi. Eftir því 

sem áætlunin verður nákvæmari er hægt að lækka þessa fjárhæð og með tímanum 

útrýma alveg úr áætluninni. Ófyrirséðan kostnað þarf að tilgreina skilmerkilega í 

verkefnisgögnum. Þessi kostnaður þarf að vera hluti af fjármögnunarkröfunni.  

7. Gæðakostnaður 

Forsendur um gæðakostnað má nota til að undirbúa virkt kostnaðarmat.  

Gæðakostnaður nær yfir allan kostnað yfir líftíma verkefnis sem verður vegna 

ósamræma í kröfum og mistök við að mæta kröfum. Mistaka kostnaður flokkast oft 

sem innri (mistök í verkefni) og ytri (mistök vegna kúnna, breytingar o.fl.) kostnaður. 

Mistakakostnaður en einnig kallaður kostnaður vegna slakra gæða.  

8. Hugbúnaður fyrir verkefnastjórnun 

Við mat á verkefnastjórnunarkostnaði er að verða algengara að nota hugbúnað, rafræn 

skjöl og tölfræðileg verkfæri til aðstoðar. Slík verkfæri einfalda mjög gerð 

kostnaðaráætlana og auka einnig hraðan á gerð þeirra.   

9. Greining á tilboðum verktaka 

Kostnaðaráætlanir geta innihaldið greiningu á hvað verkið eigi að kosta byggt á 

tilboðum frá hæfum verktökum. Þar sem verkefnum er úthlutað til verktaka á 

samkeppnishæfum grundvelli, þá er hægt að  fara fram á að aukakostnaður sé metin af 



 Samanburður á undirbúningi Nýja Landspítalans 

  við norskar lágmarkskröfur til stórra mannvirkja  

 

25 

 

verkefnisteyminu til að kanna verð á einstökum atriðum og reikna kostnað til að styðja 

við endanlega heildarkostnað.  

Afköst 

1. Virk kostnaðaráætlun 

Virk kostnaðaráætlun er tölulegt mat á hugsanlegum kostnaði sem þarf til að ljúka 

fullkláruðu verki. Kostnaðaráætlanir er hægt að setja fram sem samantekt eða í 

smáatriðum. Kostnaður er áætlaður út frá öllum aðföngum sem eiga við 

kostnaðaráætlunina. Þar á meðal, þó ekki takmarkað, beinn launakostnaður, efni, tæki, 

þjónusta, aðstaða, upplýsingatækni og sérstakir flokkar s.s verðbólga, dagpeningar eða 

ófyrirsjáanlegur kostnaður. Óbeinn kostnaður, ef hann er tiltekin í verkefnisáætluninni, 

getur verið innifalinn.  

2. Mats grundvöllur 

Magn og tegundir af viðbótarupplýsingum sem styðja kostnaðaráætlunina eru 

breytileg eftir verkefnum. Burtséð frá hversu nákvæm fylgiskjölin eru þarf sýna 

skýran og fullan skilning á því hvernig kostnaðarmatið er fengið.  

Fylgiskjöl við kostnaðaráætlunina getur verið: 

 Skráning yfir grundvöll áætlunarinnar (þ.e hvernig hún var þróuð) 

 Skráning yfir allar forsendur 

 Skráning á öllum þekktum skorðum 

 Upplýsingar um breidd hugsanlegrar áætlanar (t.d 100.000 kr. (± 10%) til að 

sýna að væntur kostnaður getur legið á einhverju bili), og 

 Upplýsingar um öryggisstig fyrir endanlega áætlun.  

  

3. Uppfærsla verkefnaskjala 

Verkefnisskjöl sem geta verið uppfærð  innihalda meðal annars áhættumat.  

(PMBOK, 2008) 

2.5.2 Núvirðisútreikningar  

Núvirðisútreikningar eru til þess ætlaðir til reikna út fjárhagslega arðsemi verkefnis. 

Verkefni getur þó verið hagkvæmt þrátt fyrir að það skili ekki fjárhagslegri arðsemi. Núvirði 

mætti útskýra sem mun á innflæði og útflæði peninga. Jafnan sem notuð er fyrir 

núvirðisútreikninga er:  
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I0 = upphafsfjárfesting 

N = líftími verkefnis 

An = heildar peningaflæði í enda tímabils n 

i = MARR, lægstu ásættanlegu vextir  

(Park, 2007) 

Markmið Nýja Landspítalans er ekki það að hagnast eigi fjárhagslega á framkvæmdinni.  Þrátt 

fyrir það er nauðsynlegt að framkvæma núvirðisútreikninga til að hægt sé að sjá mun á 

mismunandi útfærslum á framkvæmdinni. Leitast er eftir að velja þann valmöguleika sem 

sýnir hæsta núvirðið. Núvirðið er eitt að þeim atriðum sem mikilvægt er að taka til skoðunar í 

kostnaðar-og ávinningsmati, en slíkt mat er eitt af aðalatriðunum í QA1. 

2.6 Kostnaðar- og ávinningsmat  

Kostnaðar- og ávinningsmat er einn af stærstu þáttunum í QA1. Slíkt mat skal unnið bæði 

af ráðuneyti sem og ráðgjöfum. Það eitt að báðir aðilar séu krafðir um slíkt mat undirstrikar 

mikilvægi þess að mati höfundar. Í viðauka B má sjá greiningu á því hvernig skýrslur um 

Nýja Landspítalann féllu að hefðbundnu kostnaðar- og ávinningsmati.  

Ein leið til að ákveða hvort eigi að fara í framkvæmdir er að notast við kostnaðar- og 

ávinningsmat. Kostnaðar- og ávinningsmat snýst ekki um peninga, heldur snýst það um hag 

þess sem í hlut á. Peningar eru samt sem áður sú eining sem notuð er til að lýsa félagslegum 

kostnaði og ávinningi í verkefni. Þegar verið er að mæla mismunandi hluti í verkefnum, t.d 

magn drykkjarvatns, tímasparnað, tíðni slysa o.s.frv. þá er það mælt í mismunandi einingum 

en til að koma þessum ólíku þáttum yfir í sömu eininguna er gott að nýtast við peninga, á 

þennan hátt nýtast peningar í kostnaðar- og ávinningsmati.  

Kostnaðar og ávinningsmat snýst einnig um velferð einstaklinga sem verða fyrir áhrifum 

vegna verkefnisins. Breytingar á velferð er það sem hagfræðingar hafa áhuga á að mæla, en 

getur það verið mjög krefjandi verkefni þar sem ekki er hægt að mæla velferð beint. Til að 

leysa þetta vandamál hafa hagfræðingar  fundið leið, þ.e að nota peninga til að tjá velferð.  

        Sköpun nýrra starfa er yfirleitt litið á sem ávinning verkefna en sú vinna sem lögð er 

í framkvæmd verkefna er í raun ekki ávinningur, þar sem þau störf voru til að einhverju leiti 

áður hjá verktökum (Rus, 2010).  



 Samanburður á undirbúningi Nýja Landspítalans 

  við norskar lágmarkskröfur til stórra mannvirkja  

 

27 

 

2.6.1 Saga kostnaðar- og ávinningsmats   

Sögu kostnaðar- og ávinningmats má rekja allt aftur til 1808 þegar Albert Gallatin 

fjármálaráðherra Bandaríkjanna vildi gera samanburðarmat á kostnaði og ávinningi í 

vatnstengdum iðnaði (Hanley, Spash, & Cullen, 1993). Það var þó ekki fyrr en upp úr 1930 

sem farið var að nota kostnaðar- og ávinningsmat hjá hinu opinbera sem viðbót við 

ákvarðanatökur í opinberum verkum sem og í ákvörðunum um opinber útgjöld. Upp úr því 

hófst frekari mótun á aðferðinni. Kostnaðar- og ávinningsmats aðferðin náði til Bretlands í 

kringum 1960 sem og til annarra vestrænna landa sem aðferðafræðin hélt áfram að þróast. Það 

sem mætti kalla í dag nútíma kostnaðar- og ávinningsmat má rekja til 1970  þó hélt notkun á 

upprunalegu aðferðinni einnig áfram að þróast í Bandaríkjunum  (Fuguitt & Wilcox, 1999).  

2.6.2  Eðli kostnaðar- og ávinningsmats  

Tilgangur með framkvæmd kostnaðar- og ávinningsmat er að svara spurningunni hvern af 

verkefnakostum A,B,C... o.s.frv. skuli framkvæma (Mishan, 1988) og hvort að fjármögnunar 

sjóðir geta staðið undir einhverri af framkvæmdunum og hvaða framkvæmd ætti þá að velja af 

tilgreindum verkefnakostum.   

Eðli kostnaðar- og ávinningsmats er frekar einfalt (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 

1996). Aðferðinni má skipta niður í níu þrep:  

1. Ákveða hvaða ávinning og kostnað skuli að telja til.  

2. Velja viðeigandi möguleika í verkefninu.  

3. Lista upp væntanleg áhrifaatriði valdra möguleika og velja viðeigandi mælikvarða  

4. Spá um stærð áhrifaatriðanna yfir líftíma verkefnisins 

5. Verðmeta (setja verðgildi) á öll áhrif/áhrifavalda 

6. Ákveða ávöxtunarkröfuna fyrir núvirðisútreikninga 

7. Gera núvirðisreikninga á valkostunum. Ef NPV = B – C > 0 þá skal halda áfram með 

þann möguleika  

8. Gera næmnigreiningu  

9. Mæla með þeim möguleika sem hefur meiri ávinning  

Í fyrsta þrepi þarf að ákveða hvaða ávinning og hvaða kostnað ætti að telja með tillit til 

hagsmunaðila (Boardman o.fl., 1996).  
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Í öðru þrepi þarf að setja fram þá valkosti sem koma til greina í verkefninu. Þó verður að 

athuga að hafa kostina ekki of marga. Til dæmis hvort NLHS ætti að flytja alla starfsemi á 

Hringbrautina eða hafa hana áfram á tveimur stöðum (Boardman o.fl., 1996) 

Í þriðja þrepi þarf að lista upp alla þá áþreifanlega áhrifavalda sem geta haft áhrif á val á 

valkostum. Einnig þarf að velja viðeigandi mælikvarða á áhrifavaldana. Dæmi um áhrifavalda 

gætu verið umhverfislegir, samfélagslegir og fjárhagslegir svo dæmi séu tekinn (Boardman 

o.fl., 1996).  

Í fjórða þrepi þarf að spá fyrir um stærð áhrifavaldana á öllum stigum verkefnisins. Það getur 

þó orðið mjög flókið og erfitt að spá fyrir um stærð áhrifavalda, þá sérstakalega þeim sem 

snúast að ávinningi í velferð (Boardman o.fl., 1996). 

Í fimmta þrepi þarf að ákveða hversu mikið virði, peningalega séð, hver áhrifavaldur hefur. 

Mjög erfitt getur þó verið að meta til fjár þá áhrifavalda sem eru í raun óáþreifanlegir, til 

dæmis virði lífs. Umhverfisáhrif eru einnig mjög líklegt þrætuefni þegar meta á það til fjár. Í 

kostnaðar- og ávinningsmati er virði mæld sem „vilji til að borga“ (e. willingness-to-pay) 

(Boardman o.fl., 1996).  

Í sjötta þrepi þarf að ákveða ávöxtunarkröfu verkefnisins svo hægt sé að fara í næsta skref, þ.e 

núvirðisreikninga, þetta á þó einungis við verkefni sem eru yfir nokkur ár. Til eru margar 

mismunandi aðferðir til þess að ákveða ávöxtunarkröfuna, þó er einnig algengt að ríkið ákveði 

hvaða ávöxtun það vill sjá í verkefninu, annað dæmi er um að setja ávöxtunarkröfuna sem 

10% það eru þó margir hagfræðingar sem telja það vera of háa prósentu og eru talsmenn fyrir 

mun lægri ávöxtunarkröfu (Boardman o.fl., 1996). Í skýrslu sem sérfræðingar lögðu fram fyrir 

norska fjármálaráðuneytið var mælt með því að fyrir stórar framkvæmdir ætti að framkvæma 

útreikninga miðað við 4%  ávöxtunarkröfu fyrir hefðbundin opinber verkefni sem reiknast 

styttra en 40 ár.. Fyrir verkefni sem reikna á 40-75 ára fram í tíman skal nota 3% og fyrir 75 

ár og lengra skal reikna með 2% (Official Norwegian Report NOU, 2012).  

Sjöunda þrepið snýst um að framkvæma núvirðisútreikninga (NPV). Í gruninn er það í raun 

spurning um hvort ávinningur (B) sé meiri en kostnaður (C), þ.e  

NPV = B – C > 0 
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Ef ávinningurinn er meiri en kostnaðurinn þá skal halda áfram með verkið. Ef margir 

verkefnismöguleikar eru með ávinning meiri en kostnað þá skal velja það verkefni sem er 

með hæsta núvirðið (Boardman o.fl., 1996). 

Í áttunda þrepi þarf að gera næmnigreiningu en er það gert til að eiga við óvissuþætti sem 

koma fram í greiningunni. Taka þarf tillit til bæði spá um áhrif og hvernig verðmat getur orðið 

fyrir áhrifum (Boardman o.fl., 1996).  

Í níunda þrepi þarf að ráðleggja um hvaða verkefnakost ætti að velja með tillit til 

núvirðisgreiningu og næmnigreiningu. Hér er ekki tekin ákvörðun, heldur snýst kostnaðar- og 

ávinningsmatið um að koma með innsýn í  pólitískri ákvarðanatöku (Boardman o.fl., 1996).  

2.6.3 Notkun kostnaðar- og ávinningsmats í ákvarðanatökum 

Þegar notkun kostnaðar- og ávinningsmats er skoðað þarf að vera með fjögur mikilvæg 

atriði á hreinu. Það er Pareto hagkvæmni, hreinn ávinningur, „vilji til að borga“ og 

fórnarkostnaður.  

Pareto hagkvæmni 

Pareto hagkvæmni má skilgreina: úthlutun á eignum/vörum er Pareto hagkvæm ef 

engin möguleiki á úthlutun getur látið að minnsta kosti eina manneskju koma betur út án þess 

að það hafi þau áhrif að einhver annar komi verr út. Úthlutun á eignum/vörum er óhagkvæm, 

þar af leiðandi, ef möguleiki er fundin sem lætur eina manneskju koma betur út án þess að láta 

einhvern annan koma verr út. Aðili þarf að vera óskynsamur að vilja ekki ná Pareto 

hagkvæmni (Boardman o.fl., 1996).  

Hreinn ávinningur og Pareto hagkvæmni 

Tengsl milli hreins ávinnings og Pareto hagkvæmni eru þessi; Ef verkefni hefur jákvæðan 

hreinan ávinning, þá er möguleiki á að minnsta kosti einn aðili hafi það betur án þess að láta 

annan verra af (Boardman o.fl., 1996).   

Vilji til að borga (e. willingness to pay)  

„Vilji til að borga“ er sú fjárhæð sem aðili er tilbúin til að borga, fórna eða skipta á til þess 

að fá því fram sem hann vill (Boardman o.fl., 1996).  

Fórnarkostnaður (e. opportunity cost) 

Í framkvæmdum er nauðsynlegt að nota aðföng til að framkvæma ólíka hluti, dæmi um 

aðföng í stórframkvæmdum væru tildæmis notkun á vinnuafli, stál, steypa, byggingartæki, 
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sem og land undir aðra starfsemi sem tengis framkvæmdinni. Hugtakið fórnarkostnaður er 

notaður í kostnaðar- og ávinningmati til að setja peningalegt virði á nauðsynleg aðföng sem 

tengjast framkvæmdinni. Fórnarkostnaður mælir þau verðmæti sem samfélagið verður að 

fórna til að hægt sé að framkvæma verkið (Boardman o.fl., 1996).  

Svo lengi sem greiningaraðilar meta öll áhrif á hvað varðar vilja til að borga og öll þau aðföng 

sem falla undir fórnarkostnað, þá sýnir nettó ávinningurinn merki um hvort það sé mögulegt 

eða ekki að vega upp á móti þeim sem bera kostnaðinn nægilega svo engin verði verr af.  

Í kostnaðar- og ávinningsmati er hægt að nota ákvörðunarreglu sem er minna huglæg og 

meira hagkvæm en Pareto hagkvæmnisreglan. Er það byggt á því sem kallast Kaldor-Hicks 

forsenda. Verk ætti aðeins að vera valið ef og aðeins ef að þeir sem eru hlynntir því geta að 

fullu bætt þeim sem tapa á verkinu og verið samt sem áður betur af.  

Ef sú staða kemur upp að verk hefur sjálfstæð áhrif og engar hömlur á aðföngum þá er 

kostnaðar- og ávinnings ákvörðunar reglan einföld: Velja allar stefnur sem hafa jákvæðan 

heildar ávinning. Almennari útgáfa á reglunni ef möguleiki væri að margar stefnur myndu 

skerast og hafa áhrif á hvort aðra: Velja samsetningu á stefnum sem gæfu mesta heildar 

ávinning. Þó gætu komið upp að skorður gætu minnkað möguleikana á samsetningu stefna 

sem væru hagkvæmar, svo sem fjárhagslegar skorður (Boardman o.fl., 1996). Pareto 

jafnvægið er áhugavert út frá umræðum og deilum um LSH. Væri fjármunum betur varið á 

annan hátt (Pareto ójafnvægi)?  Við því fæst ekki svar í þessari ritgerð. 

2.6.4 Takmarkanir á kostnaðar- og ávinningsmati 

Það eru takmarkanir á því að geta notað kostnaðar- og ávinningsmat. Tvennar aðstæður 

geta komið upp þar sem matið er óhentugt í ákvarðanatöku. Í fyrsta lagi geta tæknilegar 

takmarkanir gert það ómögulegt að mæla og verðsetja öll viðeigandi áhrif á kostnað og 

ávinning. Í öðru lagi, markmið önnur en skilvirk geta verið þýðingamikil fyrir  stefnuna sem 

sett er fram. Til dæmis geta ákveðnar stefnur haft áhrif á niðurstöður eða tækifæri. Engu að 

síður getur kostnaðar- og ávinningsmat verið gagnlegur mælikvarði til þess að mæla skilvirkni 

jafnvel þegar um óhentuga ákvörðunarreglu er að ræða (Boardman o.fl., 1996). 
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2.7 Ákvarðanatökuaðferðir  

Aðal atriðið í norsku gæðatryggingunni (QA1) er að komast að niðurstöðu svo hægt sé að 

taka ákvörðun um hvort eigi að fara í framkvæmdir eða ekki. Einnig er lögð áhersla á að 

ráðgjafar gefi ráð um hvaða aðferðir eigi að notast við hverju sinni.  

2.7.1 Almennt um ákvarðanatökuaðferðir  

Í upphafi verks hefur alltaf ákvörðun verið tekin. Mikilvægasta ákvörðunin í 

framkvæmdum er hvort eigi að framkvæma eða ekki. Hægt er að nota margvíslegar 

ákvarðanatökuraðferðir til að ná fram  bestu niðurstöðunni.  

Til eru margar aðferðir til að ákveða verkefni þegar margir valmöguleikar koma til greina.  

2.7.2 Ákvarðanatökur í stórum opinberum verkefnum 

Í gegnum árin hafa stórframkvæmdir kynnt okkur fyrir einu mesta vandamáli 

áætlanagerðar. Það er framúrkeyrsla í kostnaði, tímaseinkanir, tekjur minnka og jafnvel 

tæknilegar bilanir sem geta haft alvarlega afleiðingar (Priemus, 2008). Þar sem Nýi 

Landspítalinn flokkast sem mjög stór opinber framkvæmd er mikilvægt að skoða það sem 

getur farið úrskeiðis svo hægt sé að forðast það að sem mestu leyti.   

Það eru að minnsta kosti tvær algengar gildrur í framkvæmd stórra verkefna. 

 Verkefnið getur orðið óviðráðanlegt í skilning tíma og peninga. Þetta getur orsakast í 

verkefnum sem eru tæknilega og félagslega flókin. Flest framkvæmdarverkefni falla 

undir þennan flokk. Dæmi um mikilvægan þátt í flóknu tæknilegu verkefni er umfang 

tæknilegrar óvissu. Í félagslegum flóknum verkefnum getur sá þáttur verið, til dæmis 

að miklu leyti, ágreiningur á milli aðila sem koma að  hag verksins og hönnun þess. 

Kostnaðurinn sem fellur að verkefni getur verið vel skipulagður þegar verkinu er að 

komast af stað, en þegar allt skipulag er komið á hreint kemur oft í ljós að verkið er 

ekki eins arðbært og gert var ráð fyrir í upphafi. Dæmi um það getur verið að notendur 

byggingar verða í raun ekki eins margir og gert var ráð fyrir. Þetta er einnig liður í 

stjórnun (Priemus, 2008).  

 Verkefni þar sem þrengt er að aðalatriðum. Það getur komið fyrir að aðilar sem standa 

að verkefninu hafi of lítinn metnað, eða því er ekki nægilega vel stillt upp. 

Niðurstaðan hefði því getað haft meira gildi. Það hefði verið hægt að bæta ef til dæmis 

annað umfang hefði verið valið, ef óskir notenda og íbúa hefði verið betur nýtt eða ef 

notkun hefði verið gerð eftir nýjustu þekkingu (Priemus, 2008). 
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Að sama skapi er hægt að koma með þrjár útskýringar á þessum gildrum.  

 Útskýring sem stafar af ákvörðunartökuferlinu í stórum verkefnum. Klassískt dæmi er 

að kostnaðarmat er gert lágt í stórframkvæmdum til að ákvörðunin gangi auðveldlega í 

gegn á þessu stigi (Priemus, 2008).  

 Útskýring sem stafar af eðli verkefnisins. Það eru verkefni sem krefjast nýsköpunar og 

tækni sem ekki hefur verið þróuð nægilega vel verða minna viðráðanlegri í stað þess 

að nota tækni sem er til staðar og hefur sannað sig (Priemus, 2008).  

 Útskýring sem stafar af framkvæmd stórverkefna. Hér má búast við að  verkefni sem 

mæta lítilli andstöðu gangi hraðar en verkefni sem búast má við mikilli andstöðu í og 

því má búast við mikilli fyrirstöðu   (Priemus, 2008). 

2.8 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þann fræðilega hluta sem rannsóknin mun byggja á. 

Mikilvægasti partur fræðanna er umfjöllun um norsku gæðatrygginguna, en rannsóknin er 

unnin í kringum hana. Önnur fræði sem fjallað hefur verið um eru þau fræði tekin eru fyrir í 

norsku gæðatryggingunni og því mikilvægt að fjalla um. Fræðin byggjast þá á PMBOK sem 

eru leiðbeiningar gefnar út af verkefnastjórnunarsamtökum í Bandaríkjunum sem og öðrum 

fræðibókum og ritrýndum greinum. Eftir föngum hafa norsku viðmiðin verið skoðuð til 

samanburðar. Samræmið er töluvert eins og fram kemur. Á hinn bóginn er lítið hægt að 

fullyrða um samræmi við íslensku viðmiðin sem eru mun almennari hvað orðalag varðar. Má 

því ætla að þeir sem standa að undirbúningi LSH hafi þurft að velja eigin viðmið sem er 

nokkuð önnur staða en ef um norskar framkvæmdir hefði verið að ræða.  
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3. Nýi Landspítalinn (NLSH) 

3.1 Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur þjónusta sjúkrahúsa breyst, tækniþróunin hefur verið mikil og 

rekstrarumhverfið hefur einnig breyst. Stöðugar kröfur um hagræðingu í rekstri og nýtingu 

tækifæra hefur kallað á nýtt skipulag og nýja og betri aðstöðu. Sameining spítalana í 

Reykjavík hefur annars vegar það markmið að auka samvinnu og sameina sérgreinar sem 

leiðir af sér betri faglega þjónustu og hinsvegar hagræðingu í að nýta auðlindirnar betur. Ljóst 

hefur verið að til að ná þessum markmiðum til fulls þurfa að koma til töluverðar breytingar á 

núverandi húsnæði og starfsumhverfi sjúkrahúsanna (Pálmadóttir, Þórisson, Pétursson, 

Skúlason, & Haraldsdóttir, 2002). Nú í dag er starfsemin Landspítalans í um 100 húsum á um 

17 stöðum víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu.   

Samkvæmt skýrslu nefndar heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytis (2002) var ákveðið að 

nýbygging skuli vera við gamla Landspítalann við Hringbraut. Nýta skuli hluta þeirra 

bygginga sem fyrir eru og byggja við eins og nauðsynlegt þykir þurfa. Upprunalegar 

hugmyndir um stærð spítalans kom fram í skýrslu nefndar um uppbyggingu Landspítala- 

háskólasjúkrahúss (2004) og er áætlað nýbyggingarmagn á lóðinni 85.000 m
2
, bílastæðahús 

40.700 m
2
, endurgerð eldri bygginga 25.900 m

2
, rif eldri bygginga 1.000 m

2
 og annað 

húsnæði 33.400 m
2
.  

Samkvæmt sömu skýrslu er áætlaður kostnaður við framkvæmdirnar 36.900 Mkr. sem 

skiptast niður í fjóra áfanga.  

Megin rök nefndarinnar fyrir staðsetningunni við Hringbraut voru:  

 kostnaður við útfærsluna minnstur, m.a. vegna bygginganna sem fyrir eru á lóðinni og 

nýta má til starfseminnar,  

 nálægð við Háskóla Íslands myndi tryggja nauðsynlega samvinnu þessara tveggja 

mikilvægu stofnana,  

 möguleikar til áframhaldandi uppbyggingar væru tryggðir,  

 aðgengi þeirra sem nýta sér þjónustu spítalans og starfsmanna yrði gott þegar 

gatnakerfið hefur verið lagfært. 
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Mynd 7 Yfirlitsmynd af Nýja Landspítalanum 

 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 voru hugmyndir um sjúkrahúsið endurskoðaðar. Ákveðið var 

að minnka byggingarmagn í fyrsta áfanga niður í 66.000 m
2
 og nýta meira af eldra húsnæði 

Landspítalans en gert var ráð fyrir í upphafi (Momentum Arkitektar & Hospitalitet AS, 2009).  

Hugmyndasamkeppni var sett á laggirnar við hönnun á nýjum Landspítala. Hönnunin sem 

vann var unnin af hópi sem kallar sig SPITAL. Gerir sú hönnun ráð fyrir 2 

byggingaráföngum, í fyrri áfanganum er nýbyggingarmagn 66.000 m
2
 og í seinni áfanganum 

35-47.000 m
2
 sem er þó ekki gert ráð fyrir næstu árin.  

Margir rýnihópar hafa verið starfræktir innan spítalans til staðið verið sem best að 

hönnunarferlinu og að rýmin verði í samræmi við starfsemina sem mun fara fram í 

byggingunni.  

Þegar þessi rannsókn er skrifuð er framkvæmdin að fara í útboðsferli fyrir hönnunarhlutann.  

3.2 Söfnun gagna  

Þessi rannsókn verður byggð á opinberum gögnum sem gefin hafa verið út vegna 

fyrirhugaðar framkvæmdar. Þau gögn sem notast verður við má finna á heimasíðunni 

www.nyrlandspitali.is. Notast verður við skýrslur og greinar sem skrifaðar og birtar hafa verið 

á heimasíðunni um framkvæmdina og þess freistað að finna tengingar við 

rannsóknarspurninguna.  

Helstu skýrslur sem skoðaðar eru til grundvallar rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

http://www.nyrlandspitali.is/
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 Landspitali Reykjavik Review of planned development: unnin af norskum 

sérfræðingum Momentum Arkitekter AS og Hospitalitet AS. 

 The NPV analysis is based on three alternatives: unnin af norskum sérfræðingum 

Momentum Arkitekter AS og Hospitalitet AS. 

 Minnisblað um hagræðingu; Criteria for calculation of excess operational cost of 

somatic units due to the fact that they are operated simultaneously in more than one 

place. 

 New faciltiy: Assessment of operational gains: skýrsla unnin af norskum 

sérfræðingum Hospitalitet AS. 

 Framtíðarskipulag og uppbygging Landspítala-háskólasjúkrahús: Nefndarálit 

starfsnefndar heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, álit gefið út í janúar 2002 

 Skýrsla nefndar um uppbyggingu Landspítala-háskólasjúkrahúss: skýrsla gefin út í 

apríl 2004. 

 Stöðuskýrsla stýrinefndar LHS vegna undirbúnings byggingar nýs Landspítala skýrsla 

gefin út í febrúar 2008. 

 Sketch project report – Lokaskýrsla frumathugunar (Sketch): Unnin af norskum 

sérfræðingum, gefin út í mars 2008.  

Eins og áður um getur er ekki hægt að útiloka að finnist gögn um framkvæmdina sem ekki 

eru birt á þessum vef. 

3.3 Greining gagna 

Þau atriði sem þarf að skoða verður skipti upp í tvo flokka. Fyrst verða skoðuð þau atriði 

sem falla undir „hlutverk ráðuneyta“. Skoðaðar verða skýrslur sem unnar hafa verið af eða 

fyrir ráðuneytið hér á landi og bornar saman við QA1. Í öðru lagi verða skoðuð þau atrið sem 

falla undir „hlutverk ráðgjafa“. Hér verða skoðaðar þær skýrslur sem norskir sérfræðingar 

hafa unnið fyrir Nýja Landspítalann og borið saman við QA1. Rannsóknin takmarkast við þær 

skýrslur sem liggja opinberlega frammi á vef framkvæmdarinnar. 

Ekki er unnt að svo stöddu að skoða ferlið fyrir QA2 þar sem Nýi Landspítalinn er ekki komin 

á það stig.  Atriðin sem skoðuð verða hafa verið sett upp í samanburðargátlista.  

Hverju atriði verður gefið stig á Likert skala frá 0-3 eftir því hvernig vinnan við Nýja 

Landspítalann samræmist við norsku viðmiðin. Stigagjöfin skiptist þannig:  

 



 Samanburður á undirbúningi Nýja Landspítalans 

  við norskar lágmarkskröfur til stórra mannvirkja  

 

36 

 

0 stig: Ekkert samræmi á milli skýrsla NLSH og QA1 

1 stig: Lítið samræmi á milli skýrsla NLSH og QA1 

2 stig: Nokkuð samræmi á milli skýrsla NLSH og QA1 

3 stig: Mikið samræmi á milli skýrsla NLSH og QA1 

Hafðar verða þrjár spurningar til hliðsjónar til að finna út hversu mörg stig hver liður á rétt á 

að fá, en þ.e  

 Hvað var gert? 

 Hvernig var það gert?  

 Hvaða forsendur voru notaðar?  

3.3.1 Samanburðargátlisti fyrir QA1 við Nýja Landspítalann 

Settir hafa verið saman listar af atriðum sem eru hlutverk ráðuneytanna og ráðgjafa. Þessi 

atriði munu verða skoðuð og borin saman við skýrslur um Nýja Landspítalann.  

Eftirfarandi atriði eru hlutverk ráðuneytanna: 

1. Þarfagreining 

 Finna út hverjir hagsmunaaðilar eru og þá aðila sem verða fyrir áhrifum af 

verkefninu 

 Meta áhrif framkvæmdar með tilliti til þarfa og forgangsröðun 

2. Heildaráætlun  

 Skilgreina markmið og tilgang verkefnisins með áherslu á samræmi, raunhæfni 

og sannanleika. Bæði upphafs og langtímaáhrif 

3. Heildarkröfur 

 Tilgreinar þarf mikilvægar kröfur sem þarf að uppfylla þegar verkefni er 

gangsett. Þessar kröfur geta fylgt eigin markmiðum/tilgangi eða verið án skýrra 

verkefnalýsingar en falla þó innan heildarstefnuna. 

 Áherslur eiga að vera áhrif og notagildi, ekki á tæknilegar útfærslur og 

smáatriði 

4. Rannsókn á möguleikum 

 Þarfir, markmið, tilgangur og kröfur tengjast saman í „tækisfærisrýmd“. Er það 

nauðsynlegt til að „tækifærisrýmdin“ verði ekki of þröngsýn.  

5. Greining á valmöguleikum  

 Þarf að innihalda „núll“- möguleika, þ.e óbreytt ástand, ekki neitt gert.  
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 Skoða þarf að minnsta kosti tvo möguleika í viðbót við núll-möguleikann.  

 Ef líftími núll-möguleikans er mjög stuttur þarf að þróa núll-plús möguleika 

 Afrakstur, óvissur og fjárhagsplan þarf að vera tilgreint fyrir alla 

valmöguleikana.  

 Skoða skal alla valmöguleikana með kostnaðar- og ávinningsmati 

Norskir sérfræðingar voru fengnir að hálfu Nýja Landspítalann til að fara yfir 

frumathugunarskýrslu sem gerð var árið 2008, heitir sú skýrsla „Sketch Project“. Norsku 

sérfræðingarnir skiluðu svo af sér skýrslu árið 2009, verður sú skýrsla notuð sem grundvöllur 

fyrir samanburð á hlutverkum ráðgjafa enda ekki öðrum gögnum til að dreifa. Eftirfarandi 

atriði verða skoðuð: 

 Yfirferð gagna með áherslu á innra og gagnkvæmt samræmi  

 Meta ferli og aðferðir sem notaðar eru til að kortleggja „tækifærisrýmdina“ 

 Gera mat á fyrirhuguðum möguleikum, athuga skal: 

o Getu til að ná markmiðum og tilgangi 

o Að farið sé eftir heildar þörfum/kröfum 

o Hvort þeir ná fram áhugaverðasta og hagkvæmasta möguleikanum innan 

„tækifærisrýmdarinnar“  

 Framkvæma óháða óvissugreiningu á öllum valmöguleikum, nota sama ramma og 

er settur í QA2 fyrir fjárfestingarkostnað, en á nákvæmnisstigi sem miðast af 

forathugun. Einnig skal skoða óvissu tengda langtímaáhrifum á kostnað og 

ávinning. 

 Gera kostnaðar- og ávinningsmat, nota vænt gildi og slembidreifingu. Gefa 

ráðleggingar varðandi ákvarðanatökuaðferðir 

 Raða upp fyrirhuguðu vali, byggt á heildarmati áhrifa (túlkað í peningalegu gildi 

eða á annan veg), einnig eftir sveigjanleika ákvarðana og hagkvæmni í 

ríkisfjármálum. 

 Gefa ráðleggingar varðandi framkvæmdarleiðir. Með áherslu á ávinning og 

viðhorf verkkaupa (ríkið). Gefa ráð um hvaða  þætti frá QA1 ætti að nota í 

verkefnastjórnunarskjölunum. 
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3.4 Samantekt 

Í þessum kafla var almenn umfjöllun um hvernig undirbúningsferlið fyrir Nýja 

Landspítalann hefur verið. Þá voru einnig teknar saman þær skýrslur sem notast verður 

við í rannsóknarkaflanum og í lokin var tekin saman samanburðargátlisti fyrir þau atrið 

sem skoðuð verða í framhaldinu.  
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4. Niðurstöður  

Í þessum kafla verða skýrslur bornar saman við norsku gæðatrygginguna. Reynt verður að 

svara þeim spurningum sem lagaðar voru fram í kaflanum hér á undan þ.e  

- Hvað var gert? 

- Hvernig var það gert? 

- Hvaða forsendur voru notaðar? 

Þessar spurningar eru notaðar til að komast að því hversu mikið gögn um Nýja Landspítalann 

eiga við norsku gæðatrygginguna (QA1). Rannsókninni verður skipt upp í tvennt, þ.e 

„Hlutverk ráðuneyta“ annars vegar og „Hlutverk ráðgjafa“ hinsvegar.  

4.1 Hlutverk ráðuneyta  

Ellefu atriði úr norsku gæðatryggingunni (QA1) voru skoðuð og borin saman við opinberar 

skýrslur um Nýja Landspítalann (NLSH). Mjög misjafnt var á hversu vel QA1 og NLSH 

samræmdust. Gefin voru stig frá 0 – 3 um samræmi á milli QA1 og NLSH. Í töflu 4.1 verður 

farið yfir þau atriði. Og í lokin verður sett fram sjónræn mynd til að hægt sé að átta sig á því 

með auðveldum hætti hversu vel atriðin samræmdust.  

 

Tafla 4.1  

Nr. Atriði til skoðunar Skýrsla Hvað kemur fram Stig 

1. Þarfagreining    

1.1 

Finna út hverjir 

hagsmunaaðilar eru og þá 

aðila sem verða fyrir 

áhrifum af verkefninu 

Framtíðarskipulag 

og uppbygging 

Landspítala- 

Háskólasjúkrahús 

(2002) 

Í skýrslunni eru taldir upp 

þeir hagsmunaaðilar sem 

taldir eru skipta máli.. 

Hagsmunaaðilar eru meðal 

annars Reykjavíkurborg, HÍ 

og stjórnendur LSH 

3 

1.2 

Meta áhrif 

framkvæmdarinnar með 

tilliti til þarfa og 

forgangsröðun.  

 

Framtíðarskipulag 

og uppbygging 

Landspítala- 

Háskólasjúkrahús 

(2002) 

Vel er greint frá hverjar 

þarfir hagsmunaðila eru 

gagnvart nýjum Landspítala 

og hver forgangsröðin ætti að 

vera að þeirra mati. 

3 
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2 Heildaráætlun    

2.1 

Skilgreina markmið og 

tilgang verkefnisins með 

áherslu á samræmi, 

raunhæfni og sannanleika. 

Bæði upphafs og 

langtímaáhrif. 

 

Stöðuskýrsla 

stýrinefndar LSH 

(2008) 

Í skýrslunni eru sett fram 

helsta markmið 

framkvæmdarinnar og 

langtímamarkmið þess. 

Aðalmarkmiðið er að LSH 

verði einn af bestu 

háskólasjúkrahúsunum á 

Vesturlöndunum. Talið er til 

það sem þarf að gera svo 

hægt sé að ná þeim 

markmiðum  

3 

3 Heildarkröfur    

3.1  

Tilgreina þarf mikilvægar 

kröfur sem þarf að uppfylla 

þegar verkefnið er gangsett. 

Þessar kröfur geta fylgt eigin 

markmiðum/tilgangi 

verkefnisins eða verið án 

skýrra verkefnalýsingar en 

falla þó innan 

heildarstefnuna. 

 

Stöðuskýrsla 

stýrinefndar LSH 

(2008) 

Í skýrslunni kemur fram 

hvaða þarfir eru settar 

varðandi nýbygginguna. 

Kemur þar skýrt fram 

hvernig fyrirkomulag deilda 

þarf að vera og flæði á milli 

þeirra. Í samkeppnislýsingu 

um skipulag nýs spítala koma 

einni fram þær kröfur sem 

settar eru.  

2 

3.2 

Áherslur eiga að vera á áhrif 

og notagildi, en ekki á 

tæknilegar lausnir eða 

smáatriði 

Stöðuskýrsla 

stýrinefndar LSH 

(2008) 

Mikil áhersla er lögð á að 

notagildi nýs Landspítala verði 

sem best. Í skýrslunni er farið 

yfir þau atrið sem á mesta 

áherslu þarf að leggja að mati 

starfsmanna LSH og annarra 

sem koma að frumhönnun 

spítalans. 

2 

4. Rannsókn á valmöguleikum    
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4.1 

Þarfir, markmið, tilgangur 

og kröfur eiga að tengjast 

saman í „tækifærisrýmd“. 

Það er nauðsynlegt til að 

„tækifærisrýmdin“ verði ekki 

of þröngsýn. 

Ekkert gert  Ekkert gert  0  

5. Greining á valmöguleikum     

5.1 

Þarf að innihalda „núll“-

möguleika. Það er óbreytt 

ástand, ekkert er gert.  

 

(Landspitali 

Reykjavik Review 

of planned 

development, 2009, 

skýrsla norskra 

ráðgjafa)  

Núll-möguleiki er skilgreindur 

þannig að ekkert er gert annað 

en að finna út hversu mikið 

fjármagn þarf í viðhald og 

rekstur í óbreyttu ástandi. Núll-

möguleikinn fyrir Nýja 

Landspítalann var tekinn fyrir í 

skýrslu norsku sérfræðingana 

árið 2009. Þar segir að „núll“-

möguleikinn sé að viðhalda 

bæði byggingum í Fossvogi og 

á Hringbraut og einnig byggja 

um 15 þús. fm. af nýbyggingum 

á lóð Hringbrautar 

(2) 

5.2 

Skoða þarf að minnsta kosti 

tvo aðra möguleika í viðbót 

við núll-möguleikann. 

 

Framtíðarskipulag 

og uppbygging 

Landspítala- 

Háskólasjúkrahús 

(2002) 

Tveir valmöguleikar voru 

skoðaðir til að byrja með en 

fljótlega var annar möguleikana 

útilokaður vegna breytingar á 

efnahagsmálum landsins. 

Valmöguleiki 1 var að byggja 

135 þús. fm. af nýbyggingum 

og nýta um 46 þús. fm. af eldri 

byggingum við Hringbraut. 

Þessi möguleiki var útilokaður. 

Valmöguleiki 2 var að byggja 

66 þús. fm. af nýbyggingum og 

nýta um 54 þús. fm. af eldra 

húsnæði 

3 
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5.3 

Ef líftími núll-möguleikans er 

mjög stuttur þá þarf að þróa 

svokallaðan núll-plús 

möguleika 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0  

5.4 

Afrakstur, óvissur og 

fjárhagsplan þarf að 

tilgreina fyrir alla 

valmöguleikana 

 

Criteria for 

calculation of 

excess operational 

cost of somatic 

units due to the fact 

that they are 

operated 

simultaneously in 

more than one 

place 

Af þeim skýrslum sem hægt er 

að telja til að tilheyri 

ráðuneytinu er einungis unnið 

fjárhagsplan fyrir núll-

möguleikann, þ.e ekkert er gert 

annað en viðhaldskostnaður og 

rekstrarkostaður við óbreytt 

ástand 

1 

5.5 

Skoða skal alla 

valmöguleikana með 

kostnaðar- og ávinningsmati 

 

 

Fullgert kostnaðar- og 

ávinningsmat var ekki unnið í 

undirbúningi Nýja 

Landspítalann. Þar sem 

kostnaðar- og ávinningsmatið er 

umfangsmikið efni þá finnst 

víða í skýrslum efni sem 

tilheyrir slíku mati. Má þá helst 

nefna að skoðaðir voru 

áhrifavaldar, 

núvirðisútreikningar voru 

framkvæmdir og ávinningur á 

nýtingu starfsfólks o.fl. Í 

viðauka B má sjá samanburð á 

kostnaðar- og ávinningsmati við 

Nýja Landspítalann. 

2 

 

Atriði inni í sviga voru unnin af norskum ráðgjöfum en ekki af ráðuneytinu.  

Eins og sjá má að mynd 11 þá er mjög misjafn á milli atriða hversu vel skýrslur Nýja 

Landspítalans falla að norsku viðmiðunina (QA). Mögulegt var að fá samtals 33 stig fyrir öll 
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atriðin. Skýrslur Nýja Landspítalans fengu í heildina 21 stig sem samsvarar 63% samræmi. 

Þótt samræmið sé augljósa ekki fullkomið þá er það að engu síður nokkuð gott þar sem  

skýrslurnar hljóta að hafa verið unnar eftir viðmiðum sem höfundar þeirra settu sér þar sem 

opinberar kröfur hér á landi eru mjög almennar borið saman við QA1. 

 

 

 

Mynd 8 Hlutverk ráðuneyta, samanburður á skýrslum NLSH og QA1 

 

4.2 Hlutverk ráðgjafa 

Í þessum hluta voru tekin fyrir 12 atriði úr norska gæðamatinu (QA1) og borið saman við 

skýrslur sem norskir ráðgjafar unnu fyrir Nýja Landspítalann. Líkt og áður voru gefin stig frá 

0 – 3 eftir því hversu vel skýrslur samræmdust norska gæðamatinu. Í töflu 4.2 verður farið 

yfir þau atriði.  
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Tafla 4.2  

Nr. Atriði til skoðunar Skýrsla Hvað kemur fram Stig 

1. 

Fara yfir gögn með áherslu á 

innri og gagnkvæmt samræmi 

 

Sketch project report 

(2009) 

Norskir sérfræðingar frá 

Hostpitalitel voru fegnir til 

þess að fara yfir 

frumathugunarskýrsluna 

(Sketch project) og skiluðu 

þeir af sér skýrslu í mars 

2009. Farið var fyrir hvert 

atriði í 

frumathugunarskýrslunni og 

gefin skýrsla á hvað væri gott 

og hvað þyrfti að gera betur 

3 

2. 

Meta ferli og aðferðir sem 

notaðar eru til að kortleggja 

tækisfærisrýmdina 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0  

3. 

Gera mat á fyrirhuguðum 

möguleikum, athuga skal: 

 

   

3.1 

Getu til að ná markmiðum og 

tilgangi 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0 

3.2 

Að farið sé eftir heildar 

þörfum/kröfum 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0  

3.3 

Hvort þeir ná fram 

áhugaverðasta og 

hagkvæmasta möguleikanum  

 

The NPV analysis is 

based on three 

alternatives 

Framkvæmdir voru 

núvirðisútreikningar á öllum 

þremur valmöguleikunum. 

Útfrá þeim settu þeir fram 

hver hagkvæmasti 

möguleikinn var 

2 
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4. 

Framkvæma óháða 

óvissugreiningu á öllum 

valmöguleikum, nota sama 

ramma og er settur í QA2 

fyrir fjárfestingarkostnað, en 

nákvæmnisstig á að miðast 

við forathugun.  

 

New faciltiy: 

Assessment of 

operational gains 

Norsku sérfræðingarnir settu 

fram fjárhagslega 

óvissugreiningu á tvo af 

þremur valmöguleikum, þ.e 

valmöguleikum 0 og 2. 

Valmöguleiki 1 var útilokaður 

það snemma í ferlinu að ekki 

þótti ástæða til að framkvæma 

óvissugreiningu fyrir þann 

möguleika. Óvissugreiningin 

var þó ekki unnið eftir þeim 

ramma sem settur er í QA2 

2 

5. 

Skoða óvissu tengda 

langtímaáhrifum á kostnað 

og ávinning 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0 

6. 

Gera kostnaðar- og 

ávinningsmat, nota vænt gildi 

og slembidreifingu 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0 

7. 

Gefa ráðleggingar um 

ákvarðanatökur 

 

Ekkert gert Ekkert gert 0 

8. 

Raða upp fyrirhuguðu val, 

byggt á heildarmati áhrifa 

(túlkað í peningalegu gildi 

eða á annan veg) , einnig 

eftir sveigjanleika ákvarðana 

og hagkvæmni í 

ríkisfjármálum 

 

New faciltiy: 

Assessment of 

operational gains 

Valið var einungis raðað upp 

útfrá núvirðisútreikningum 
1 

9. 

Gefa ráðleggingar varðandi 

framkvæmdarleiðir. Með 

áherslu á ávinning og viðhorf 

verkkaupa (ríkið) 

 

New faciltiy: 

Assessment of 

operational gains 

Norsku sérfræðingarnir gáfu 

þau ráð að mesti ávinningur 

fyrir verkaupa væri að 

framkvæma valmöguleika tvö 

2 
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10. 

Gefa ráð um hvaða þætti í 

QA1 ætti að nota í 

verkefnastjórnunarskjölunum.  

 

Ekkert gert Ekkert gert 0  

 

Á mynd 12 má sjá hvernig þau atrið sem falla hlutverk ráðgjafa fellur að QA1. Eins og sjá má 

þá eru skýrslur Landspítalans langt frá þeim viðmiðunum sem settar eru í QA1. Hér er því 

gott tækifæri fyrir stjórnvöld hér á landi að gera betur. Af þeim 36 stigum sem hægt var að fá í 

heildina fengu skýrslur Landspítalans aðeins 10 stig sem samsvara 27% samræmi. Hafa ber í 

huga að óháðir ráðgjafar hafa mikilvægu hlutverki að gegna. Hér skal enn gerður sá fyrirvari 

að til kunna að vera gögn sem ekki voru skoðuð í þessari rannsókn en þessi niðurstaða verður 

að teljast vísbendingar um að betur má gera.  

 

Mynd 9 Hlutverk ráðgjafa, samanburður á skýrslum NLSH og QA1 
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5. Umræður  

Nýja Landspítalaverkefnið eru búið að vera í gangi í yfir 10 ár og búið er að leggja mikla 

vinnu í verkefnið. Á þessum 10 árum hefur þó margt breyst í verkefninu, en helsta orsökin á 

því er efnahagshrunið sem var árið 2008. Búið var að vinna töluvert af gögnum sem varð að 

taka til endurskoðunar vegna breyttra aðstæðna. Við hrunið var ákveðið að minnka umfang 

framkvæmdarinnar til muna og skipta henni upp í tvo hluta. Fyrri hlutinn er komin á 

útboðsstig en ekki er búið að ákveða hvenær vinna skal hefjast á seinni hlutanum.  

Eftir að hafa farið gegnum þau gögn sem liggja fyrir opinberlega á vef þessarar 

framkvæmdar telur höfundar að svigrúm sé til endurbóta. T.d eru engar nákvæmar skýrslur 

birtar opinberlega um staðarvalið. Er  því mjög óljóst hvort að nægilega góðar aðferðir hafa 

verið notaðar til að ákveða staðsetningu spítalans sem einmitt hefur verið helsta þrætumálið. 

En umræða um staðarval kemur þó fyrir í skýrslu Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra frá 

árinu 2002. Höfundur telur að í kjölfari á efnahagshruninu hefði mátt taka aftur til skoðunar 

staðarval. Hefðu t.d nýbyggingar í Fossvoginum verið hagkvæmari?   

Á meðan skrifum þessara ritgerðar stóðu urðu einnig miklar breytingar á verkefninu. En 

upphafleg umgjörð í kringum Nýja Landspítalann var sú að stofnað var opinbert hlutafélag 

sem átti að sjá um að bjóða út alla framkvæmdina þar sem að aðalverktakinn mundi sjá um 

rekstur á byggingunni og Nýi Landspítalinn mundi svo leigja húsnæðið af verktakanum. 

Nýlega var þessu breytt og ákveðið var að íslenska ríkið mundi sjá um að reka byggingarnar 

en ekki verktakinn. Ástæður fyrir því voru að talið var að verktakar hér á landi mundu ekki 

ráða við slíka fjárfestingu.  

Ef skoðaðar eru lágmarkskröfur (sjá kafla 2.1) sem gerðar eru til upphafs undirbúnings við 

opinberar framkvæmdir hér á landi má sjá að munur er á íslensku lágmarkskröfunum og þeim 

norsku. Til að byrja með má nefna að norsku kröfurnar eru sérstaklega sérsniðnar að 

verkefnum sem kosta yfir 60 milljónir evra, en þær íslensku gilda fyrir öll verkefni umfram 5 

milljónir króna. Engar sérstakar lágmarkskröfur hafa verið gerðar fyrir stærri verkefni hér á 

landi. Það má því segja að norsku kröfurnar henti betur fyrir undirbúning Nýja Landspítalans. 

Einnig liggur mikill munur í aðkomu óháðra ráðgjafa. En í Noregi er mikil áhersla lögð á að 

óháðir ráðgjafara komi snemma inn í ferlið, þ.e áður en ákvörðun um framkvæmd er tekin. 

Hér á landi er ekki lögð áhersla á ráðgjafa fyrr en eftir ákvarðanatökur og framkvæmd er 

komin á stað. Ráðgjafarnir eru nýttir hér á landi að mestu við tæknilegar útfærslur. Þar sem 

ekki er lögð áhersla á ráðgjafa fyrr en eftir ákvarðanatökur telur höfundur að hætta sé á að 
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ákvörðun verði smituð af pólitískum skoðunum og eigin hagsmunum en tilgangur ráðgjafa í 

QA er einmitt að koma í veg fyrir slíkt. Svo hér er stórt tækifæri sem við Íslendingar getum 

bætt úr.  

Ef norska rannsóknin um sjúkrahúsverkefni er skoðuð má sjá að enn er margt hægt að 

laga. Við undirbúning á Nýja Landspítalanum hefur verið lög áhersla á að markmið séu skýr 

og vel sett fram, en það hefur skort í norskum verkefnum skv. norsku rannsókninni. En aftur á 

móti virðumst við eiga við svipað vandamál að stríða og Norðmenn varðandi utanaðkomandi 

áhrif í ákvarðanatökum. Það er að utanaðkomandi áhrif eru of mikil sem er þó hægt að bæta 

með því að fá óháða ráðgjafa strax inn í ferlið áður en ákvörðun er tekin líkt og mælst er til í 

QA.   
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6. Lokaniðurstöður   

Eftir að höfundur hefur farið í gegnum þær skýrslur sem birtar hafa verið á vef Nýja 

Landspítalans er niðurstaðan sú að margt er þar vel gert en á sama tíma annað sem mætti gera 

betur.  

Í upphafi ritgerðar var lögð fram rannsóknarspurning og verður henni svarað í þessum 

kafla.  

Spurningin er eftirfarandi:  

i. Hversu vel stóðst aðferðarfræðin sem notuð var við Nýja Landspítalann þær 

lágmarkskröfur sem notaðar eru í Noregi við undirbúning stórra mannvirkja?  

Norska gæðatryggingin samræmdist misvel undirbúningsvinnu Nýja Landspítalans, fór það 

eftir því hvaða atriði voru skoðuð. Það sem fellur undir hlutverk ráðuneyta samræmdist 63% 

að norsku gæðatrygginga aðferðinni, en það sem féll undir hlutverk ráðgjafa samræmdist ekki 

nema 27%. Þessar niðurstöður gefa því skýra mynd á að margt sem hægt er að gera betur 

varðandi aðkomu ráðgjafa. Hér er því tækifæri fyrir íslenska ríkið að gera mun betur t.d með 

því að skilgreina hlutverk ráðgjafa formlega. Utanaðkomandi ráðgjafar er mikilvægur hluti af 

norska gæðamatinu. Ráðgjafarnir eiga að sjá til þess að staðið sé löglega að ákvörðunum sem 

eru með fjárhagsáætlun hærri en 60 milljónir evra. Með innkomu utanaðkomandi ráðgjafa í 

QA er líka séð til þess að ákvarðanir smitist ekki af stjórnmálaáherslum sem breytast ört, 

bandalög myndast síður og þrýstingur frá hópum og einstaklingum minnkar einnig. Ráðgjafar 

geta einnig komið í veg fyrir mistúlkun á milli hópa eða einstaklinga. Hér er stórt tækifæri til 

að gera betur.   

Miðað við þessa útkomu er það nokkuð ljós að ef Nýi Landspítalinn væri norskt verkefni þá 

má telja ólíklegt að hann fengi brautargengi þar að óbreyttu. Aðalástæða þess er, eins og 

kemur hér fram á undan, að skortur er á óháðri ráðgjöf strax í upphafsskrefum verkefnisins. 

Hér skal þó enginn dómur lagður á hagkvæmni framkvæmdarinnar enda utan afmörkunar þess 

verks. Það má velta því fyrir sér hvaða niðurstöður hefðu fengist ef norska gæðatryggingar 

aðferðin hefði verið notuð. Hefði staðsetningarvalið orðið annað? Hefði umfang 

byggingarinnar orðið annað? O.s.frv. 
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6.1 Frekari rannsóknir 

 Þessi rannsókn gefur til kynna að enn er hægt að gera betur með íslenskar 

stórframkvæmdir. Aðferðir sem notaðar eru í Noregi sem við viljum bera okkur saman við 

voru ekki notaðar að fullu í undirbúningi við Nýja Landspítalann. Miðað við stærðargráðu 

verkefnisins eru margir þættir sem hægt væri að skoða nánar og telur höfundur það mjög 

mikilvægt að í áframhaldandi vinnu við framkvæmdir Nýja Landspítalans yrðu notaðar bestu 

aðferðir sem völ er á. Einnig þætti höfundi forvitnilegt að vita hvort að fleiri skýrslur hafi 

verið gerðar en ekki birtar opinberlega og þá hver ástæðan fyrir því væri.  

Næsta skref að mati höfundar er skoða þurfi í framhaldinu aðferðir QA2 og hvernig þær 

samræmist vinnulaginu hér á landi. Sem og skoða hvað þyrfti að gera til að innleiða álíka 

aðferðir inn i íslenskt verklag.  

Einnig er forvitnilegt að skoða fleiri aðferðir við undirbúning stórra framkvæmda en til 

eru margar mismunandi aðferðir til að finna út hagkvæmasta valmöguleikann. Í  Danmörku 

hefur verið þróað reiknilíkan undanfarin ár sem byggt er á félagslagshagfræðilegum grunni, 

líkanið kallast TERESA. Þetta líkan er sérsniðið að samgönguverkefnum og notað til þess að 

reikna út arðsemi verkefni. Líkanið er skrifað í Microsoft Excel og því mjög aðgengilegt, 

einfalt og opið. Ef arðsemi er reiknuð með reiknilíkaninu þá miðar það að aukinni 

samkvæmni í útreikningum, auknu gegnsæi og nákvæmari samanburði (Vilhjálmur 

Hilmarsson, 2012). Þrátt fyrir að TERESA sé fyrir eingöngu fyrir samgönguverkefni þá telur 

höfundur að álíka forrit væri mjög gott að nota þegar arðsemi fyrir jafn stór verkefni eins og 

Nýi Landspítalinn er í undirbúningi. Með slíku forriti hefði verið hægt að reikna á frekar 

þægilegan máta arðsemi spítalans t.d eftir mismunandi staðsetningum á höfuðborgarsvæðinu, 

eða reiknað út fyrir mismunandi stærðir á byggingum á Hringbrautarreitnum. 
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8. Viðaukar 

Viðauki A  

 

 

Hlutverk ráðuneyta 

Framtíðarskipulag 

og uppbygging 

Landspítala-

háskólasjúkrahús 

Skýrsla nefndar um 

uppbyggingu 

Landspítala-

háskólasjúkrahúss 

Stöðuskýrsla 

stýrinefndar LHS 

vegna undirbúnings 

byggingar nýs 

Landspítala  

Criteria for 

calculation of excess 

operational cost of 

somatic units due to 

the fact that they are 

operated 

simultaneously in 

more than one place   

1 
 Þarfagreining Stig  Samræmi Stig  Samræmi Stig  Samræmi  Stig  Samræmi 

Heildar

-stig 

1.1 

Finna út hverjir hagsmunaaðilar eru og 

þá aðila sem verða fyrir áhrifum af 

verkefninu 

3 Mikið 0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  3 

1.2 Meta áhrif framkvæmdar með tilliti til 

þarfa og forgangsröðun 
3 Mikið 0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  3 

2 Heildaráætlun                    

2.1 

Skilgreina markmið og tilgang 

verkefnisins með áherslu á samræmi, 

raunhæfni og sannanleika. Bæði 

upphafs og langtímaáhrif 

0 Ekkert  0 Ekkert  3 Mikið 0 Ekkert  3 
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3 Heildarkröfur                   

3.1 

Tilgreinar þarf mikilvægar kröfur sem 

þarf að uppfylla þegar verkefnið er 

gangsett. Þessar kröfur geta fylgt eigin 

markmiðum/tilgangi eða verið án 

skýrra verkefnalýsingar en falla þó 

innan heildarstefnuna 

0 Ekkert  0 Ekkert  2 Meðal 0 Ekkert  2 

3.2 

Áherslur eiga að vera á áhrifum og 

notagildi, ekki á tæknilegar útfærslur 

og smáatriði 

0 Ekkert  0 Ekkert  2 Meðal 0 Ekkert  2 

4 Rannsókn á möguleikum                   

4.1 

Þarfir, markmið, tilgangur og kröfur 

tengjast saman í „tækisfærisrýmd“. Það 

er nauðsynlegt til að „tækifærisrýmdin“ 

verði ekki of þröngsýn.  

0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

5 Greining á valmöguleikum                    

5.1 Þarf að innihalda „núll“- möguleika, 

þ.e óbreytt ástand, ekki neitt gert.  
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  2 

5.2 

Skoða þarf að minnsta kosti tvo 

möguleika í viðbót við núll-

möguleikann.  

3 Mikið 0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  3 

5.3 Ef líftími núll-möguleikans er mjög 

stuttur þarf að þróa núll-plús möguleika 
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

5.4 

Afrakstur, óvissur og fjárhagsplan þarf 

að vera tilgreint fyrir alla 

valmöguleikana.  

0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  1 Lítið  1 

5.5 Skoða skal alla valmöguleikana með 

kostnaðar- og ávinningsmati 
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  2 
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Landspitali 

Reykjavik Review 

of planned 

development 

New faciltiy: 

Assessment of 

operational gains 

The NPV analysis is 

based on three 

alternatives 

Sketch project report  

 

  Hlutverk ráðgjafa Stig Samræmi Stig Samræmi Stig Samræmi Stig  Samræmi  Heildarstig 

1 Fara yfir gögn með áherslu á 

innra og gagnkvæmt samræmi 
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  3 Mikið 3 

2 

Meta ferli og aðferðir sem 

notaðar eru til að kortleggja 

„tækifærisrýmdina“ 

0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

3 Gera mat á fyrirhuguðum 

möguleikum, athuga skal: 
            

  
  0 

3.1 
o   Getu til að ná markmiðum og 

tilgangi 
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

3.2 
o   Að farið sé eftir heildar 

þörfum/kröfum 
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

3.3 

o   Hvort þeir ná fram 

áhugaverðasta og hagkvæmasta 

möguleikanum innan 

„tækifærisrýmdarinnar“  

0 Ekkert  0 Ekkert  2 Meðal 0 Ekkert  2 

4 

Framkvæma óháða 

óvissugreiningu á öllum 

valmöguleikum, nota sama 

ramma og er settur í QA2 fyrir 

fjárfestingarkostnað, en á 

nákvæmnisstigi sem miðast af 

forathugun 

0 Ekkert  2 Meðal 0 Ekkert  0 Ekkert  2 
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5 

Skoða óvissu tengda 

langtímaáhrifum á kostnaði og 

ávinningi 

0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

6 

Gera kostnaðar- og 

ávinningsmat, nota vænt gildi 

og slembidreifingu 

0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

7 Gefa ráðleggingar varðandi 

ákvarðanatökuaðferðir 
0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 

8 

Raða upp fyrirhuguðu vali, 

byggt á heildarmati áhrifa 

(túlkað í peningalegu gildi eða á 

annan veg), einnig eftir 

sveigjanleika ákvarðana og 

hagkvæmni í ríkisfjármálum. 

0 Ekkert  1 Lítið  0 Ekkert  0 Ekkert  1 

9 

Gefa ráðleggingar varðandi 

framkvæmdarleiðir. Með 

áherslu á ávinning og viðhorf 

verkkaupa (ríkið).  

0 Ekkert  2 Meðal 0 Ekkert  0 Ekkert  2 

10 

Gefa ráð um hvaða  þætti frá 

QA1 ætti að nota í 

verkefnastjórnunarskjölunum.  

0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 Ekkert  0 
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Viðauki B  

Samanburður á kostnaðar- og 

ávinningsmati Landspítalans 

við fræðin 

Hvað var gert? Hvernig var það gert? Hvaða forsendur voru notaðar? Stig 

Var ákveðið hvaða ávininning 

ætti að telja til? 

Ávinningur á nýtingu 

starfsmanna var skoðaður 

Skoðað var hvernig nýta 

mætti starfsfólkið betur, 

fækkun starfsfólks  

 Efnahagslegur ávinningur - já 

 Samfélagslegur ávinningur – nei  

 Umhverfislegur ávinningur – nei  

1,5 

Var ákveðið hvaða kostnað ætti 

að telja til? 

Já, skoðaður var rekstrar- 

og fasteignastjórnunar-

kostnaður 

Skoðað var hvernig væri 

hægt að minnka 

rekstarkostnað og 

fasteignastjórnunarkostnað 

 Rekstarkostnaður  

 Fasteignastjórnunarkostnaður 

 Starfsmannanýting  

1,5 

Voru viðeigandi möguleikar 

valdir? 

Í upphafi voru 3 

valmöguleikar kynntir, 

var fljótlega fækkað 

niður í tvo. Ekki voru 

skoðir aðrir möguleikar 

en að hafa bygginguna 

við Hringbraut og halda 

starfseminni óbreyttri 

Eftir núvirðisútreikninga var 

óhagkvæmasti möguleikinn 

útilokaður 

 Rekstrakostnaður 

 Fasteignastjórnunarkostnaður  
2 

Var listað upp væntanlegum 

áhrifaatriðum valdra möguleika? 
Já  

Skoðað var: 

 Starfmannanýting 

 Fjölgun sjúklinga 

 Leigukostnaður 

 Flutningskostnaður 

 Fasteignastjórnunar-

kostnaður 

Engar forsendur 2 
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Var valinn viðeigandi mælikvarði 

fyrir væntanlega áhrifavalda? 
Já 

 Starfmannanýting (kr.) 

 Fjölgun sjúklinga 

(Per) 

 Leigukostnaður (kr.) 

 Flutningskostnaður 

(kr.) 

 Fasteignastjórnunar-

kostnaður (kr.) 

Engar forsendur 2,5 

Var spáð um stærð 

áhrifaatriðanna yfir líftíma 

verkefnisins? 

Gert að hluta til 
Stærð áhrifavalda var 

skoðað fram til ársins 2025 

 Fjölgun sjúklinga 

 Starfsmannsnýting 

 Leigukostnaður 

 Flutningskostaður  

 Fasteignastjórnunarkostnaður 

2 

Voru öll áhrif/áhrifavaldar 

verðmetnir? 
Gert að hluta til  

Verðmetið var: 
 Rekstrarkostnaður 

 Starfsmannanýting 

 Leigukostnaður 

 Flutningskostnaður  

 Fasteignastjórnunar-

kostnaður 

 Samfélagsleg áhrif – nei  

 Umhverfisleg áhrif – nei  

 Efnahagsleg áhrif – já  

o Rekstarkostnaður 

o Fasteignastjórnunar-

kostnaður  

 

1,5 

Var ákveðin ávöxtunarkrafa fyrir 

núvirðisútreikninga? 

Þrjá mismunandi 

ávöxtunarkröfur voru 

valdar 

Reiknað var núvirði miðað 

við 3, 4 og 6% ávöxtun 
Engar forsendur 3 

Voru núvirðisútreikningar 

framkvæmdir á 

valmöguleikunum? 

Já, var það gert í tvígang, 

fyrst 2009 og svo aftur 

2011 vegna breyttra 

efnahagskilyrða 

Árið 2009 var núvirði 

reiknað á þremur 

mismunandi 

valmöguleikum. Árið 2011 

voru núvirðisútreikningar 

endurteknir á tveimur 

valmöguleikum sem stóðu 

eftir 

 Líftími greiningar – 40 ár 

 3,4 og 6% ávöxtun 

 

3 
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Var næmnigreining framkvæmd? 
Nei, gögn liggja ekki 

fyrir 
Nei, gögn liggja ekki fyrir Nei, gögn liggja ekki fyrir 0 

Var mælt með þeim möguleikum 

sem höfðu mestan ávinning? 

Já, mælt var með þeim 

möguleika sem kom best 

út úr 

núvirðisútreikningum 

ekki var framkvæmd 

næmnigreining líkt og 

kveðið er á um  

Valið stóð á milli tveggja 

valmöguleika, Að gera ekki 

neitt og flytja alla starfsemi 

á Hringbraut 

 Núvirðisútreikningar 2 

 


