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Abstract. 
 

The objective of this project is to analyze quality process in 

engineering- and construction circle by Landsvirkjun.  To get to that 

point the author was based as one of team members in a writing 

group. The goal was to put together a new quality process for the 

engineering- and construction circle.  The actual work was 

compared to the theory that has already been published.  The 

intention is to realize what position Icelandic companies are in, and 

what direction they take in matters that concern quality. 

 According to the results of this research, it is possible to 

assume that companies that are working in the engineering- and 

construction field are facing a lot of work in the quality control.  

The work that companies are facing is establishing certified quality 

control.  There is lot of interest in these companies to start this 

quality work, and the Federation of Icelandic Industry has held 

courses that are costume made for quality work in this field.   

 Increased demands to quality are done in companies that work 

in the engineering- and construction filed.  Action is on that scale 

that companies need to public offer for contract work on the EES. 

 According to the research it can be seen that Landsvirkjun is on 

a good road in their quality work.  The company has put a lot of 

effort in the electronic publication of the quality book. Active 

cooperation by the workers in the quality process is in great honor, 

and Landsvirkjun is already begun certifying certain features of the 

quality system.  
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Útdráttur 
Viðfangsefni þessa verkefnis var að greina gæðaferla á verkfræði- 

og framkvæmdasviði Landsvirkjunar.  Greiningin fólst í því að 

koma að raunverulegri vinnu ritunarhóps við smíði og endurbætur á 

gæðaferlum tengdum Verkfræði- og framkvæmdasviði.  Sú vinna 

sem fram fór á þeim fundum sem haldnir voru verður borin saman 

við þær fræðilegu kenningar sem settar hafa verið fram.  

Tilgangurinn er  að átta sig á þeirri stöðu og stefnu sem íslensk 

fyrirtæki eru að vinna eftir í gæðamálum. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að fyrirtæki sem 

standa að verklegum framkvæmdum standa frammi fyrir mikilli 

gæðavinnu.  Sú vinna miðar að því að koma á fót vottuðum 

gæðakerfum.  Mikill áhugi er  hjá fyrirtækjum að fara að vinna í 

gæðamálum, og hafa til að mynda samtök Iðnaðarins haldið 

gæðanámskeið fyrir verktaka í verklegum framkvæmdum. 

Auknar kröfur til gæðamála eru gerðar til fyrirtækja er standa 

að verklegum framkvæmdum.  Verk og verkþættir eru orðnir af 

þeirri stærðargráðu að bjóða þarf verk út á Evrópska 

efnahagssvæðinu  sem ýtir undir að menn hafi vottuð gæðakerfi hjá 

sér og geri kröfur um slíkt hið sama hjá undirverktökum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Landsvirkjun er á góðri 

leið með sín gæðamál.  Fyrirtækið hefur lagt metnað sinn í það 

rafræna kerfi sem heldur utan um gæðahandbókina.  Virk þátttaka 

starfsmanna er í hávegum höfð og er unnið að vottun fyrstu 

aflstöðvarinnar (Blöndu) um þessar mundir. 
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