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Undirbúningur að nýbyggingu Barnaspítala Hringsins hófst 16. júní 1994

með skipun byggingarnefndar. Hún fékk um haustið ráðgjafa til að vinna

að gerð alútboðsgagna fyrir spítalann. Náin samvinna var með notendum,

rekstraraðilum og byggingarnefnd. Eldri húsrýmisáætlanir voru endur-

skoðaðar og unnin ítarleg byggingarlýsing og alútboðsgögn.

Ingibjörg Pálmadóttir, þáverandi heilbrigðisráðherra, ákvað í mars 1996 að

hefja byggingu Barnaspítala

Hringsins á Landspítalalóð

og skipaði byggingarnefnd.

Nefndin ákvað að halda opna

arkitektasamkeppni, skipaði

dómnefnd og fékk Fram-

kvæmdasýslu ríkisins til þess

að sjá um undirbúning og

framkvæmd verkefnis. Sam-

keppnislýsing var gerð er

byggði meðal annars á alút-

boðsgögnum sem fyrir lágu.

Samkeppnin var opin,

tveggja þrepa,  og auglýst á

EES-svæðinu í júní 1997.

Mikill áhugi var fyrir

samkeppninni og tóku 23

arkitektahópar þátt. Þrjár

tillögur voru valdar til

útfærslu í síðara þrepi og

urðu hlutskarpastir  arki-

tektarnir Sigríður Magnús-

dóttir og Hans-Olav

Andersen.

Húsið er hefðbundin

steinsteypt bygging,

einangruð að utan og

klædd með vandaðri

steinklæðningu. Inni er

tekið fullt tillit til þess að

notendurnir eru veik

börn. Forsendur byggingarinnar voru að skapa

umhverfi sem hæfði hlutverki hennar, skapa aðstöðu fyrir foreldra til þess

að vera hjá og hlú að veikum börnum sínum og að húsið væri hlýlegt og

aðlaðandi.  Verkfræðihönnun var boðin út og myndaður hönnunarhópur

sem vann saman í fimm ár. Útboðsáfangar urðu þrír og fylgdu hönnuðir

verkum sínum eftir til loka við útfærslur og breytingar, aðstoð við efnisval

og við úttektir hinna ýmsu verkþátta. Eftirlit með framkvæmd stærstu

verkþáttanna var einnig boðið út og fengnir til þess reyndir eftirlitsaðilar.

Verkið hófst 19. nóvember 1998 er Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigðisráðherra

tók fyrstu skóflustunguna.

Framkvæmdaáfangarnir þrír voru allir boðnir út. Jarðvinna var boðin út í

nóvember 1998 og annaðist Suðurverk þann áfanga sem lauk á miðju

sumri 1999. Í mars 2000 var uppsteypa húss boðin út, utanhússfrágangur

og gerð lóðar. Hlutskarpast varð verktakafyrirtækið Ólafur og Gunnar ehf.

Frágangur inni var síðan boðinn út í júní 2001 og Ólafur og Gunnar ehf

urðu aftur hlutskarpastir í samkeppninni. Þeir byggðu því barnaspítalann,

ásamt fjölda undirverktaka, á um 33 mánuðum. 

Sigurður Guðmundsson myndlistarmaður varð hlutskarpastur í sam-

keppni um listskreytingu spítalans sem var haldin að undangengnu

auglýstu forvali meðal myndlistarmanna. Verk hans eru úti, inni og í gleri í

gluggum.  Í niðurstöðu sinni sagði dómnefndin m.a.: “Útilistaverkið,

ævintýrastóll úr graníti og bronstré, örvar ímyndarafl barnanna óháð

hreyfigetu þeirra.  Inniverkið er látlaust og góð tenging við náttúruna,

einnig skemmtilegt leiktæki fyrir börnin.  Textar úr ævintýrum í gluggum

kallast á við granítstólinn úti og bronstréð.  Verkið sem heild gerir sjúklinga,

starfsfólk og aðstandendur að þátttakendum í ævintýri.”

NÝR BARNASPÍTALI

1. Forspil
Guitar Islandico

2. Drengjakór Neskirkju syngur

Stjórnandi Friðrik S. Kristinsson

3. Formleg afhending

- Hjálmar Árnason alþingismaður

og formaður byggingarnefndar

- Ólafur Friðriksson byggingaverktaki

- Jón Kristjánsson

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra

- Magnús Pétursson

forstjóri Landspítala - háskólasjúkrahúss

- Ásgeir Haraldsson prófessor og

forstöðumaður fræðasviðs á Barnaspítalanum

4. Formaður Hringsins flytur ávarp

Áslaug Viggósdóttir

5. Hringskonum og öðrum gefendum þakkað

6. Biskup Íslands blessar húsið

Herra Karl Sigurbjörnsson

7. Drengjakór Neskirkju syngur

Kynnir:  Jón Baldvin Halldórsson upplýsingafulltrúi

Landspítala - háskólasjúkrahúss

Að lokinni formlegri opnun er gestum boðið

að ganga um nýjan Barnaspítala Hringsins

og þiggja veitingar

Húsið er opið almenningi

frá kl. 14:00 til 18:30

Landspítali -  háskólasjúkrahús

 og byggingarnefnd Barnaspítala Hringsins

Barnaspítali
Hringsins
 Opnunarhátíð 26. janúar 2003

Dagskrá kl. 10:00

Í tölum – gróft og til gamans!

Flatarmál húss:  6.809 m2

Rúmmál húss:  26.821 m2

Fjöldi sjúkrarúma:  80 Fjöldi herbergja:  340 Fjöldi sæta í fyrirlestrasal:  117 Flísar:   81.000 stkFúgur milli þeirra:   15,2 kmInnihurðir:   320 stkSpeglar:   130 m2

Málning:   8.300 lítrarGólfdúkur:   4.900 m2

Kostnaður pr. kg: 120 kr!

Heildarkostnaður rúml. 1.500.000.000 kr 
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Barnaspítali Hringsins var formlega opnaður með glæsilegri hátíð í

anddyrinu 26. janúar 2003 þar sem var þröngt setið. Meðal viðstaddra voru

Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands, fjöldi þingmanna og ráðherra,

margar Hringskonur og aðrir sem höfðu lengi barist fyrir og stutt byggingu

barnaspítala, auk starfsfólks og stjórnenda á barnaspítalanum og stofnuninni

allri, Landspítala - háskólasjúkrahúsi, svo og annarra gesta.  

Guitar Islandico sá um forspil en við athöfnina sjálfa söng Drengjakór

Neskirkju og flutt voru ávörp þar sem barnaspítalinn var afhentur starf-

mönnum til afnota.  Biskup Íslands blessaði síðan húsið.  

Við opnunarhátíðina var Hringskonum flutt frumsamið ljóð Jóns

Kristjánssonar heilbrigðisráðherra, Barnaspítali Hringsins, við nýtt lag Hrafns

Pálssonar deildarstjóra í heilbrigðisráðuneytinu, í útsetningu Ólafs Gauks.

Söngfólk undir stjórn Garðars Cortes söng lagið.

Eftir opnunarhátíðina gafst gestum kostur á að ganga um húsið. Það sem

eftir lifði dags var opið hús fyrir almenning, undir skipulagðri leiðsögn starfs-

manna á barnasviði. Í nýjum fyrirlestrasal var ljósmyndasýning um starfsemi

barnasviðs og byggingu barnaspítalans. Tónlistarfólk skemmti einnig gestum

með hljóðfæraleik annað slagið yfir daginn.

Hringskonur fengu píanó

Magnús Pétursson forstjóri LSH og Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra

færðu Hringskonum að gjöf píanó sem tengist sögu kvenfélagsins.  Margrét

Svala, dóttir Einars Benediktssonar skálds, hafði átt slaghörpuna sem var

henni svo kær að hún tók hljóðfærið með sér hvert sem hún fór. Svala, sem

fékk nafn sitt úr Bandamannasögu og var augasteinn föður síns, lést í New

York árið 1929, aðeins tæplega þrítug og eiginmaður hennar, bandarískur

lögmaður, gaf þennan kjörgrip til Hressingarhælis Hringsins í Kópavogi.

Forstjóri LSH stóð fyrir því að haft var upp á píanóinu þar sem það var í

geymslu í Kópavogi, lét gera við það og nú er það aftur komið í hendur

Hringskvenna.



Fiskabúrið 

Stærsta fiskabúr á landinu með saltvatni er í anddyri Barnaspítala Hringsins.

Opnunarhátíðinni lauk með því að Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra og

börnin Ingveldur Maríon Hannesdóttir og Óli Björn Friðriksson drógu frá

teppi sem huldi það. Þar með var nýr Barnaspítali Hringsins formlega

opnaður.  

Fiskabúrið er gríðarstórt og unun jafnt fullorðnum sem börnum að skoða

lífríki þess.  Þarna eru margir suðrænir fiskar, stórir og smáir og sýnishorn

af lífríki kóralsvæða hitabeltisins.  Í búrinu eru 17 tegundir af fiskum og

lindýrum og 21 tegund af kóröllum.  Meginþorri lífveranna á uppruna að

rekja til stranda Indónesíu.  Það þarf mikla sérþekkingu til þess að setja upp 

og halda við svona saltvatnsbúri.  Dýraríkið hf sér um þá hlið málsins.  Að

mörgu þarf að gæta, t.d seltustigi vatnsins og hættu á myndun óæskilegra

efnasambanda, svo sem nítrats sem gætið drepið lífverurnar.  Auk þess þarf

að viðhalda straumum og eðlilegri hringrás í vatninu með öflugum dælu-

og hreinsikerfum.  Nauðsynlegt er að hreinsa á hverri klukkustund allt að

fimmfalt vatnsmagn búrsins en í því eru 2500 lítrar.  Sérfræðingar Dýra-

ríkisins þurfa líka að þekkja vel hvernig lífverunar hegða sér, sumum fiskum

er til dæmis eðlislægt að fela sig við kóralana, aðrir vilja synda um eða halda

sig við botninn. Svo þurfti að velja í búrið fiska sem gætu lifað saman í sátt

og samlyndi um leið og þeir væru sjálfir augnayndi.
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Gjafir til Barnaspítala Hringsins 2003

Fjölmargir styrkja Barnaspítala Hringsins ár hvert og allar gjafir eru stórgjafir.

Mörg börn hafa komið í heimsókn og gefið árangur af hlutaveltum.

Sjúklingar og aðstandendur þeirra hafa gefið leikföng, blöð, bækur og ýmis-

legt annað til dægradvalar. Margir hafa gefið peningagjafir. Barnaspítalanum

hafa einnig borist margvíslegar gjafir frá ýmsum, s.s. EJS, Eirbergi, Fjörgyn,

Bókaútgáfunni Stoð og styrkur, Styrktarsjóði Kristínar Björnsdóttur, DHL, BT

tölvum, Pétri Gauti og Hróknum. 

Margir aðrir hafa einnig styrkt barnaspítalann með gjöfum:

• Neistinn styrktarfélag hjartveikra barna gaf 2 m.kr. til tækjakaupa.

• Kaupþing Búnaðarbanki gaf 2 m.kr.

• Oddfellowstúkan Baldur gaf tæki og húsgögn fyrir 

unglingaherbergið að verðmæti 1 m.kr.

• Barnaheill gaf 2 m.kr. til leikstofunnar.

• Íslandsbanki gaf 2 m.kr. og 35 málverk til skreytingar 

á Barnaspítala Hringsins.

• Friðrik E. Sigtryggsson bætti 5 m.kr. við sjóð sinn til styrktar 

Barnaspítala Hringsins.

• RÚV og Síminn gáfu 2,8 m.kr. sem söfnuðust 

í símakosningu Evrópusöngvakeppninnar.

• Newman´s Own gaf 5 hjarta- og öndunarvaka, að verðmæti 5,2 m.kr.

• Bónus gaf stjórnstöðvar fyrir monitora, hjartalínuritstæki 

og endurlífgunartæki.



Á Barnaspítala Hringsins:

• Bráðamóttaka 20D

• Göngudeild 20E 

• Dagdeild 23E

• Barnaskurðdeild 22D

• Barnadeild 22E

• Nýburagjörgæsla 23D - Vökudeild

• Leikstofa 21E

• Skóli 21E

• Unglingaherbergi 22E

• Endurhæfing 21E

• Röntgenstofa 20D

• Veitingastofa Hringsins
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