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E-03  VERKMAPPA GÆÐAKERFIS 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar 
eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af Sandgerðisbæ áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á 
framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er 
fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur 
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

 skjalastýringu 

 póst inn og út 

 móttöku og dreifingu teikninga 

 móttöku efnis 

 meðhöndlun frávika og úrbóta 

 auka- og viðbótarverk 

 nýja greiðsluliði 

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

 verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er 
ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann 
hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á 
sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann 
ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber 
ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 
gagna um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

 


