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Útdráttur 

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), eða The International 

Federation of Consulting Engineers eru alþjóðasamtök ráðgjafaverkfræðinga og gefa þau 

út alþjóðlega samningsskilmála fyrir verklegar framkvæmdir. Rannsóknin sem hér um 

ræðir snýr að notkunarmöguleikum FIDIC samningsskilmálanna á Íslandi, bæði hvað 

varðar verksamninga og ráðgjafasamninga. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt 

um verksamninga við framkvæmdir. Farið er yfir ferlið frá því að hugmynd kviknar hjá 

verkkaupa að verkframkvæmd og þar til kominn er á verksamningur við ráðgjafa og 

verktaka. Í kjölfarið á þeirri umfjöllun er svo ítarlega farið yfir helstu skilmála FIDIC 

samningsforma. Fjallað er um lykilþætti samningsskilmálanna ásamt almennri umfjöllun 

um bækurnar í regnbogalínunni. Regnbogalínan samanstendur af átta bókum sem taka á 

öllum helstu gerðum framkvæmda að mati FIDIC. Í fjórða kafla eru svo FIDIC 

skilmálarnir bornir saman við íslensku samningsskilmálana ÍST 30 og ÍST 35. Síðustu tveir 

kaflar ritgerðarinnar fyrir niðurstöðukaflann eru rannsóknarkaflar, byggðir á viðtölum við 

einstaklinga og skoðanakönnun sem send var út til fyrirtækja á íslenska 

framkvæmdamarkaðnum. Markmiðið með viðtölunum og skoðanakönnuninni var að meta 

reynslu innlendra aðila af FIDIC skilmálunum og kanna afstöðu aðila til þeirra sem og 

íslensku skilmálanna. Skoðanakönnunin var send á fimmtán fyrirtæki innan þriggja hópa 

þ.e. ráðgjafa, verkkaupa og verktaka. Í niðurstöðum eru svör þessara þriggja hópa borin 

saman. 

Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna mikla notkunarmöguleika á FIDIC á Íslandi. Til 

þessa hefur FIDIC verið notað af íslenskum verkkaupum í alþjóðlegum útboðum og mun 

slíkum verkum líklega fjölga með tímanum. Framkvæmd Búðarhálsvirkjunar sýnir að 

íslenskir verktakar eru samkeppnishæfir gagnvart erlendum verktökum þegar boðið er í 

FIDIC verk og að þeir líta ekki á þau samningsform sem hindrun. Þó virðist sem 

kunnugleiki íslensku samningsskilmálanna geri það að verkum að þeir muni halda velli í 

útboðum á innlendum markaði. Niðurstaða rannsóknarinnar bendir engu að síður til þess 

að notkunarmöguleikar FIDIC eru töluverðir hér á landi og virðast þeir í samanburði við 

íslensku skilmálana vera mun ítarlegri en íslensku skilmálarnir, enda töluvert meiri vinna 

lögð í ritun þeirra.     

 

 

        

 

 

 





 

Abstract 

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), or The International 

Federation of Consulting Engineers is an international organisation of consulting engineers 

best known for their standardised conditions of contract for the construction industry on a 

global scale. The study here presented involves the usability of the FIDIC conditions of 

contract on the Icelandic market, both for construction and consultancy contracts.  The first 

section of the report sets forth a general discussion and review of construction contracts. 

The process from project inception originating with the owner until a contract has been 

signed is reviewed. Following this discussion a detailed review of the main FIDIC contract 

conditions is presented, including a presentation of the key components of the conditions 

and a general description of the books in the FIDIC rainbow series. The FIDIC rainbow 

series comprises eight books of contract conditions that FIDIC considers to cover most 

types of construction contracts. Section four of this report sets forth a comparison between 

the FIDIC contract conditions and the Icelandic conditions of contract contained in Ice-

landic standards IST 30 for construction and IST 35 for consultancy. The final two sections 

of the report constitute a study conducted through interviews with Icelandic construction 

and engineering professionals and survey of companies on the Icelandic construction mar-

ket. The objective of the study was to get an overview of local experience with regards to 

the FIDIC conditions of contract and obtain their view of the respective Icelandic stand-

ards, IST 30 and IST 35. The survey was sent out to fifteen companies within three differ-

ent groups, i.e. engineering consultants, owners and contractors. A comparison between 

their responses is provided.  

The results strongly indicate that the FIDIC conditions of contract could be widely used on 

the Icelandic construction market. To date the FIDIC conditions have been used by owners 

for projects involving international tendering and it is expected that such projects will in-

crease in number in future. The Búðarháls Hydroelectric Plant which was contracted using 

the FIDIC conditions shows that Icelandic contractors are competitive against foreign con-

tractors when bidding for FIDIC projects and that they do not consider these conditions a 

barrier for involvement. However, the familiarity of both owners and contractors with the 

Icelandic conditions is considered to be a decisive factor regarding their continued use for 

local construction projects. The results of the study suggest that there is ample opportunity 

for increased utilisation of the FIDIC conditions of contract within the Icelandic construc-

tion market. The study also indicates that that the FIDIC conditions are more detailed and 

exhaustive that their Icelandic counterparts, which is in line with the level of effort in-

volved in their compilation.  
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1. Inngangur 

Á Íslandi sem og annarsstaðar í heiminum er umfang mannvirkjagerðar mikið og geta 

samningar í kringum framkvæmdir verið einhverjir þeir stærstu sem þekkjast á innlendum 

markaði í fjárhagslegu tilliti. Slíkir samningar, gerðir á milli verkkaupa og verktaka, 

nefnast verksamningar. Þar sem verklegar framkvæmdir krefjast oft mikillar sérhæfðrar 

hönnunar- og eftirlitsvinnu, semur verkkaupi yfirleitt við ráðgjafa um hana. Sökum 

umfangs og flækjustigs þessara samninga er iðulega notast við þekkta, staðlaða 

samningsskilmála. Slíkir samningsskilmálar eru í sífelldri þróun þar sem reynsla og 

þekking úr fyrri framkvæmdum er notuð til þess að bæta þá.  

FIDIC samningsskilmálarnir eru alþjóðlegir samningsskilmálar sem gefnir eru út af 

alþjóðasamtökum ráðgjafaverkfræðinga, FIDIC. Þeir hafa verið notaðir af stórum 

verkkaupum á Íslandi, aðallega í tilfelli vélaútboða. Við flest allar hefðbundnar 

framkvæmdir á Íslandi hefur hinsvegar verið stuðst við íslenska samningsskilmála, ÍST 30 

og ÍST 35. Samningsskilmálar ÍST 30 eiga við verklegar framkvæmdir meðan að ÍST 35 

ná yfir ráðgjafavinnu. 

Tilgangur þessa verkefnis er tvíþættur. Annars vegar að bera saman FIDIC samnings-

skilmálana og íslensku samningsskilmálana og hinsvegar að rannsaka notkunarmöguleika 

FIDIC samningsskilmálanna á Íslandi.  

Í fyrstu verður fjallað almennt um verksamninga. Skoðuð verða einkenni verksamninga og 

fjallað um aðdraganda þeirra, undirbúning og stofnun. Næsti kafli er svo almenn umfjöllun 

um FIDIC samningsskilmálana. Skoðaðir verða lykilþættir þeirra ásamt uppbyggingu og 

notkun á þeim skilgreind. Fjórði kafli er svo samanburðarkafli. Þar er annarsvegar settur 

fram samanburður á ÍST 35 og hvítu bók FIDIC (ráðgjafasamningsskilmálar FIDIC) sem 

Framkvæmdasýsla ríkisins lét vinna árið 2002. Einnig er settur fram samanburður á 

verktakasamningsskilmálum rauðu bókar FIDIC (hefðbundin framkvæmd) og ÍST 30. Sá 

samanburður felst í greiningu á því hvernig hvor skilmálanna um sig tekur á lykilþáttum 

slíkra samninga. Síðustu tveir kaflarnir fyrir niðurstöðukaflann eru rannsóknarkaflar þar 

sem reynt er að fá yfirsýn yfir notkunarmöguleika FIDIC samningsskilmálanna á Íslandi. Í 

fyrri rannsóknarkaflanum eru tekin viðtöl við þrjá aðila sem hafa reynslu af notkun FIDIC 

á Íslandi. Í þeim seinni eru skoðaðar niðurstöður könnunar sem send var út til 15 fyrirtækja 

innan framkvæmdageirans á Íslandi. Fyrirtækjunum var skipt þannig upp: Fimm 

verkkaupar, fimm verktakar og fimm ráðgjafar. Í lok skýrslunnar er fjallað um niðurstöður 

verkefnisins.   
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2. Verksamningar 

 Almennt 2.1

Í lögum um opinber innkaup sem byggja á EES tilskipun 2004/18/EB, segir:  

Til verksamninga teljast samningar sem hafa að markmiði framkvæmd, eða framkvæmd og 

hönnun, á þeim verkum sem annars vegar greinir í I. viðauka tilskipunarinnar en hins 

vegar verkum, eða framkvæmd verks, með hvers konar aðferðum sem svara eiga til krafna 

sem kaupandi hefur sett fram. Með verki í þessum skilningi er átt við afrakstur 

mannvirkjagerðar eða verkfræðilegra aðferða sem getur, sem slíkur, þjónað efnahagslegu 

eða tæknilegu hlutverki (Lög um opinber innkaup nr. 84/2007, 4. gr.). 

Aðilar verksamnings eru annarsvegar verkkaupi og hinsvegar verktaki. Verktaki 

skuldbindur sig þá til þess að vinna eða annast ákveðið verk fyrir verkkaupa gegn 

endurgjaldi. Verkkaupi hefur tryggingu verktaka fyrir því að árangur verksins mæti kröfum 

samningsins (Páll Sigurðsson, 1991). 

Á öllum sviðum athafna- og viðskiptalífs þekkist að gera samninga en ritgerð þessi tekur 

einungis á verksamningum sem gerðir eru við hvers kyns mannvirkjagerð. Þrátt fyrir að 

nefnt sé að verksamningur sé einungis á milli verkkaupa og verktaka koma fjölmargir aðrir 

aðilar að mannvirkjagerð og gegna þar ýmist lögbundnu eða samningsbundnu hlutverki 

(Páll Kristjánsson, 2009). Flest öll mannvirkjagerð er dýr og flókin og krefst vandaðra 

samninga sem eru til þess fallnir að koma í veg fyrir verktafir, ágreining og jafnvel 

dómsmál á milli samningsaðila (Páll Sigurðsson, 1991). Umfang byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerðar á Íslandi árið 2012 var til að mynda 179.243 milljónir króna eða 5,2 

prósent af heildarframleiðslu samkvæmt framleiðsluuppgjöri Hagstofu Íslands. Á árunum 

1997-2012 náði umfang byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar hámarki árið 2007 eða 

349.762 milljónir króna eða 13,6 prósent af heildarframleiðslu (Hagstofa Íslands, 2014). 

Það er hagur beggja aðila að verksamningur milli þeirra sé vel unninn. Verkkaupi og 

verktaki vinna saman á meðan að framkvæmd stendur og eru á engan hátt andstæðingar á 

framkvæmdatíma. Þeir stefna að sama markmiði, að framkvæmd takist vel, og eiga því 

sameiginlegra hagsmuna að gæta (Páll Kristjánsson, 2009).  

Í verksamningum fyrir mannvirkjagerð er oftar en ekki notast við stöðluð samningsákvæði. 

Þetta er gert þar sem umfang og flækjustig við mannvirkjagerð getur verið mjög hátt og því 

hentugt að nota stöðluð samningsákvæði sem sífellt er verið að þróa og bæta miðað við 

fyrri reynslu. Í Íslensku orðabókinni segir um orðið staðall: „Ákveðin fyrirmynd, fast mót 

eða undirstöðuform“ (Mörður Árnason, 2010, bls. 1445). Staðlaðir verksamningsskilmálar 

eru því fyrirmynd þess háttar samninga sem hægt er nýta sér til stuðnings og einföldunar 

við samningagerðina. Páll Sigurðsson skilgreinir staðlaðan samning sem: „Samning sem 

að öllu leyti eða hluta er gerður til samræmis við áður gerða fyrirmynd skilmála, sem 

ætlað er að nota á sama hátt við gerð fleiri en eins samnings um sams konar efni“ (Páll 

Sigurðsson, 1987, bls. 142).  
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Eitt einkenni verksamninga er það að kaupandinn að þjónustunni, verkkaupi, setur 

skilmálanna og ræður för hvað form og innihald samnings varðar. Í flestum öðrum 

almennum viðskiptum er það seljandi að þjónustu sem setur skilmála viðskiptanna. Sem 

áður getur þá notar verkkaupi yfirleitt þekkta, opinbera staðlaða skilmála eins og ÍST 30, 

ÍST 35 og FIDIC. Slíkir skilmálar eru skrifaðir með hagsmuni beggja samningsaðila að 

leiðarljósi. Verkkaupi hefur samt sem áður öll spil á hendi og getur hagrætt skilmálum 

samningsins að sínum vilja áður en samningur er undirritaður (Páll Sigurðsson, 1991). 

Sökum þessa skal verktaki njóta vafans komi fram misvísun eða óljós atriði í samningi á 

framkvæmdatíma. Verkkaupi ber ábyrgð á gæði samningsins þar sem hann er uppruninn 

hjá honum (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014).  

Íslensku staðlarnir á sviði framkvæmdasamninga eru tveir og heita þeir Almennir útboðs- 

og samningsskilmálar um verkframkvæmdir sem hefur einkennisstafina ÍST 30 og 

Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf sem hefur einkennisstafina ÍST 35. ÍST 30 kom 

út í núverandi útgáfu árið 2012 og ÍST 35 árið 1992. Hægt er kaupa staðlana, ásamt 

flestum öðrum íslenskum stöðlum, af Staðlaráði Íslands. Staðlaráð Íslands er vettvangur 

hagsmunaaðila um notkun staðla en það selur staðla frá fjölmörgum staðlasamtökum 

(Staðlaráð Íslands, e.d.). Það eru einnig til alþjóðlegir verksamningsstaðlar og ber þar hæst 

staðlar sem eru gefnir út af FIDIC, alþjóðasamtökum ráðgjafarverkfræðinga. FIDIC 

staðlarnir eru einmitt aðal umfjöllunarefni ritgerðar þessarar.  

 Gerð verksamninga 2.2

 Einkenni verksamninga 2.2.1

Verksamningur er grundvöllur allra mannvirkjaframkvæmda. Við mannvirkjagerð af ýmsu 

tagi eru eftirfarandi þættir einkennandi fyrir samningaferlið (Páll Sigurðsson, 1991): 

 Í samanburði við aðra innlenda samninga er aðdragandi verksamninga um mann-

virkjagerð oft langur og nákvæmur. 

 Útboð fer oftar en ekki fram þar sem lögð eru fram tilboð í viðkomandi 

framkvæmd. 

 Samningarnir eru til þess fallnir að reyna að lágmarka þau atriði sem geta valdið 

ágreiningi við framkvæmd samningsins, ásamt því að sjá fyrir hvernig á að leysa úr 

þeim. Samningarnir eru því oft ítarlegir og miklir í vöfum. 

 Stöðluð samningsform eru mikið notuð sem verða síðan hluti af samningi. Sama má 

segja um öll fylgigögn sem eru oftar en ekki mjög umfangsmikil. 

 Ólíkt flestum samningsgerðum er ekki vaninn að lögfræðingar sjái um 

samningsgerðina. Verkfræðingar eða tæknimenntað fólk eru yfirleitt í því hlutverki.  

 Meira óöryggis gætir við gerð og efndir samninga við mannvirkjagerð heldur en á 

flestum öðrum viðskiptasviðum. Margir óvissuþættir geta haft mikil áhrif á öllum 

stigum samningsins.  
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 Aðdragandi, undirbúningur og stofnun verksamnings  2.2.2

Frumathuganir eru fyrsta skrefið sem tekið er í flestum framkvæmdum. Frumathuganirnar 

geta verið margvíslegar eins og boranir, mælingar, frumkostnaðaráætlanir og margt fleira. 

Markmið frumathugunar er að bera saman vænlega kosti og finna þann besta, miðað við 

þarfir verkkaupa. Eftir að frumathugun er lokið og búið að ákveða hvaða kostur er 

vænlegastur er hægt að halda áfram með undirbúning framkvæmdarinnar. Næstu skref eru 

þá að gera fullnaðaruppdrætti, verklýsingu, og magntöku. Einnig er ráðist í gerð nákvæmra 

kostnaðar-, verk og greiðsluáætlana. Yfirleitt ræður verkkaupi arkitekta og verkfræðinga til 

að sjá um hönnun og útreikninga og þeir sjá síðan áfram um frekari undirbúning 

verksamningsins (Páll Sigurðsson, 1991). 

Verkkaupi hefur um tvær leiðir að velja þegar hann velur verktaka til að annast 

framkvæmdina sjálfa. Hann getur ákveðið að snúa sér beint að ákveðnum verktaka og 

samið beint við hann. Algengara er, sérstaklega í stærri framkvæmdum, að efna til útboðs 

(Páll Sigurðsson, 1991). Samkvæmt lögum um opinber innkaup skal fara fram útboð um 

kaup á þjónustu og verkum innan EES ef áætlaður kostnaður fer yfir 10 milljónir króna 

(Lög um opinber innkaup nr. 84/2007, 20. gr.). Áður en útboðið sjálft fer fram þurfa öll 

útboðsgögn að vera klár. Til útboðsgagna teljast öll þau gögn sem þarf til þess að 

bjóðendur geti unnið tilboð í verkið. Dæmi um hefðbundin útboðsgögn eru útboðslýsing, 

verklýsing, teikningar, drög að verksamningi, tilboðsskrá, tilboðseyðublað o.fl. (Staðlaráð 

Íslands, 2012). 

Þegar ákveðið er að bjóða út framkvæmd er um þrjár aðalleiðir að velja: Samningskaup, 

almennt útboð og lokað útboð. Samningskaup fara þannig fram að verkkaupi semur um 

verkumfang og skilmála samnings við eitt eða fleiri fyrirtæki sem hann hefur valið 

samkvæmt fyrirfram ákveðnu ferli (Lög um opinber innkaup nr. 84/2007, 2. gr.). Í almennu 

útboði gefst öllum kostur á að gera tilboð í verkið. Útboðið er þá yfirleitt auglýst í 

fjölmiðlum eða með öðrum almennum hætti. Í almennu útboði hefur verkkaupi rétt til þess 

að taka hvaða tilboði sem er eða jafnvel hafna öllum. Í lokuðu útboði sendir verkkaupi 

sérstaka tilkynningu á þá verktaka sem hann vill bjóða að taka þátt í tilboðinu. Hér er 

vaninn, ólíkt almennu útboði, að verkkaupi taki lægsta tilboði eða þá hafni öllum. Tilboð 

eru opnuð, hvort sem um almennt eða lokað útboð er að ræða, þegar tiltekinn tilboðsfrestur 

er runninn út og er þá öllum þeim sem tóku þátt í útboðinu leyfilegt að vera viðstaddir vilji 

þeir svo. Eftir að verkkaupi hefur valið hagstæðasta tilboð sendir hann tilkynningu á 

viðkomandi bjóðanda þess efnis að tilboði hans hafi verið tekið. Þegar tilkynningin er 

komin til skila er talið að verksamningur sé kominn á. Í sumum tilvikum, ef það er tekið 

fram í útboðsgögnum, skal verksamningur vera undirritaður af bæði verkkaupa og verktaka 

áður en hann telst formlega vera kominn á. Svokölluð framkvæmdatrygging er þá gjarnan 

lögð fram af hálfu verktaka (Páll Sigurðsson, 1991).  
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3. FIDIC 

 Almennt 3.1

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), eða The International 

Federation of Consulting Engineers, var stofnað árið 1913 sem alþjóðasamtök ráðgjafa-

verkfræðinga. Þá voru aðildarlöndin þrjú, Belgía, Frakkland og Sviss. Aðildarlöndunum 

fjölgaði hægt og rólega og lönd eins og Bretland og Bandaríkin tóku upp aðild um miðja 

20. öldina (FIDIC, FIDIC for Non-FIDIC Contract Users, 2013). Í dag eru aðildarríkin 97 

og er Ísland eitt þeirra. Þó skal tekið fram að lönd sem slík eiga ekki aðild að FIDIC heldur 

eru það samtök ráðgjafaverkfræðinga innan hvers lands sem gerast meðlimir. Á Íslandi eru 

til samtök sem heita Félag ráðgjafaverkfræðinga og eru þau aðilar að FIDIC (Félag 

ráðgjafarverkfræðinga, Félagið, e.d.). FIDIC gefur út alþjóðlega, staðlaða samnings-

skilmála fyrir verklegar framkvæmdir sem eru skrifaðir af reynslumiklum ráðgjafa-

verkfræðingum (FIDIC, Overview of the FIDIC Suite of Contracts, 2013). FIDIC gefur 

einnig út aukaefni eins og leiðbeiningar um faglega viðskiptahætti, stefnuyfirlýsingar og 

þjálfunarhandbækur. Ennfremur gefur FIDIC út þjálfunarpakka fyrir hin ýmsu stjórnunar-

kerfi eins og gæðastjórnun, áhættustjórnun, umhverfisstjórnun o.fl. og viðskiptaaðferðir 

eins og val á ráðgjafa, val byggt á gæðum, útboð, innkaup, tryggingar o.fl. (FIDIC, About 

FIDIC, e.d.). 

Á heimasíðu FIDIC má sjá markmið samtakanna (FIDIC, About FIDIC, e.d.): 

1. Vera þekkt alþjóðlegt áhrifavald í málefnum er varða ráðgjafaverkfræðinga og 

verkefni þeirra. 

2. Vera virkir í að viðhalda hinni háu siðferðisvitund og heilindum meðal allra 

hluteigandi í þróun grunnvirkja í heiminum. 

3. Vera fulltrúi ráðgjafaverkfræðinga á alþjóðavísu. 

4. Bæta stöðugt ímynd ráðgjafaverkfræðinga. 

5. Efla og aðstoða þróun verkfræðiráðgjafar á heimsvísu. 

6. Efla og auka hina ráðandi stöðu FIDIC í stöðluðum samningsskilmálum 

framkvæmda. 

7. Bæta og þróa þjálfun og útgáfu á vegum FIDIC. 

8. Efla og hvetja til þróunar ungra fagmanna á sviði verkfræðiráðgjafar. 

Þrátt fyrir að aðildarlöndin séu orðin 97 talsins einskorðast almenn notkun á FIDIC 

samningsskilmálunum við ákveðin svæði ef dreifing á heimsvísu er skoðuð. Notkun 

samningsskilmálanna hefur verið útbreidd í Austur-Evrópu, Miðausturlöndum, Afríku og 

Suðaustur-Asíu. Á móti eru samningsskilmálarnir lítið notaðir í Mið- og Suður-Ameríku. Í 

Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, Þýskalandi og Frakklandi er einnig lítið stuðst við 

FIDIC samningsskilmálana en þessi lönd eru með eigin háþróaða samningsskilmála. 

FIDIC samningsskilmálarnir hafa verið þýddir á fjölmörg tungumál en í dag eru til 

þýðingar á frönsku, spænsku, portúgölsku, arabísku, þýsku, rússnesku, kínversku 

(mandarísku), serbnesku, króatísku, pólsku og japönsku (FIDIC, FIDIC for Non-FIDIC 

Contract Users, 2013). FIDIC skilmálarnir hafa ekki verið þýddir yfir á íslensku. 
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 FIDIC samningsformin 3.2

FIDIC kynnti fyrstu samningsskilmálana til sögunnar á sjötta áratug síðustu aldar. FIDIC 

yfirtók þá samningsskilmála sem Bretar gáfu upphaflega út vegna mikillar uppbyggingar í 

kjölfar eyðileggingar í seinni heimsstyrjöldinni. Árið 1956 útvíkkuðu Bretar samnings-

skilmála sína fyrir erlend verkefni og í kjölfarið tók FIDIC þá upp (Yrsa Sigurðardóttir 

munnleg heimild, 2014). Síðan þá hefur samningsskilmálum FIDIC stöðugt fjölgað og 

nýjar og betri útgáfur verið gefnar út. Samningsskilmálarnir eru gefnir út í bókum og í dag 

eru komnar bækur sem eiga að ná yfir flestar tegundir verklegra framkvæmda. Hver bók er 

auðkennd með ákveðnum lit og í daglegu tali er litur bókanna oft notaður til að auðkenna 

um hvaða samningsskilmála er rætt.  

Eins og að framan getur er ekki búið að þýða FIDIC samningsskilmálana yfir á íslensku. 

Sökum þess verða hugtök sem eru til umfjöllunar í þessum kafla skrifuð á ensku eins og 

þau birtast í samningsskilmálunum og íslenskri þýðingu bætt við fyrir aftan í sviga. 

Íslenska þýðingin fylgir einungis með til útskýringar og því eru það ensku heiti hugtakanna 

sem gilda.  

Helstu samningsskilmálar FIDIC eru (FIDIC, FIDIC for Non-FIDIC Contract Users, 

2013): 

 Rauða bókin - Conditions of Contract for Construction (Samningsskilyrði fyrir 

framkvæmdir). 

 Gula bókin - Conditions of contract for Plant and Design Build (Samningsskilyrði 

fyrir stöðvar með vél- og rafbúnað). 

 Silfur bókin - Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Samningsskilyrði 

fyrir EPC/Turnkey verkefni). 

Þetta eru aðal samningsskilmálarnir og skiptist notkun þeirra á heimsvísu þannig að rauða 

bókin er notuð af helmingi notenda meðan hinar tvær bækurnar deila nokkurn veginn 

hinum helmingnum. Þessi skipting byggir lauslega á sölu bókanna frá FIDIC en ekki eru til 

tölfræðilegar upplýsingar um raunverulega nýtingu samningsskilmálanna í verkefnum á 

heimsvísu (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014).  

Auk þessara þriggja aðal samningsskilmála gefur FIDIC einnig út aðrar bækur sem eru 

annað hvort til stuðnings þessum aðalbókum eða þá skilmálar fyrir sérhæfðari verkefni. 

Neðangreind upptalning sýnir hluta af þeim bókum sem FIDIC gefur út en nánar verður 

ritað um flestar þeirra síðar í þessum kafla (FIDIC, FIDIC for Non-FIDIC Contract Users, 

2013). 

 Hvíta bókin – Client/Consultant Model Services Agreement (Samningsskilmálar 

fyrir ráðgjöf) 

 Græna bókin - Short Form of Contract (Samningsskilmálar fyrir minni verkefni) 

 Gull bókin - Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects 

(Samningsskilmálar fyrir hönnun, framkvæmd og rekstur) 

 Bleika bókin – Conditions of Contract for Construction, MDB Harmonised Edition 

(Samningsskilmálar fyrir framkvæmdir, sérsniðin fyrir þróunarbanka) 

 Blá-Græna bókin - Form of Contract for Dredging and Reclamation Works 

(Samningsskilmálar fyrir dýpkunar- og landvinningaframkvæmdir) 

 The FIDIC Contracts Guide (Leiðbeiningarrit fyrir FIDIC samningsskilmálana) 
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 The FIDIC DBO Contracts Guide (Leiðbeiningarrit fyrir FIDIC hönnun, 

framkvæmd og rekstur samningsskilmálanna) 

 Conditions of Subcontract for Construction (Samningsskilyrði fyrir undirverktaka-

vinnu) 

 Procurement Guide (Leiðbeiningarrit fyrir útboð) 

 Lykilþættir FIDIC samningsskilmálanna 3.2.1

Áður en lengra er haldið er rétt að renna yfir lykilþætti FIDIC samningsskilmálanna. Að 

sjálfsögðu er hver og einn þáttur í samningi jafn mikilvægur þeim næsta. Það er skoðun 

höfundar að þeir þættir sem nefndir verða hér á eftir séu sérstaklega einkennandi fyrir 

verksamninga og að atriði er varða þessa þætti séu vel og ítarlega skilgreind. Eins og kom 

fram í kafla tvö eru verksamningar oft miklir umfangs og vel vandað til gerðar þeirra enda 

mikið í húfi. Þetta er gert til þess að reyna að koma í veg fyrir ágreining á milli aðila á 

framkvæmdatíma.  

Í FIDIC samningsskilmálunum skipta eftirfarandi atriði miklu máli og lögð er mikil áhersla 

á að báðir aðilar samningsins séu meðvitaðir um þau og hafi sama skilning á þeim. 

Risk allocation (Dreifing áhættu) 

Áhættustjórnun er alltaf verðugt verkefni og mikilvægt. Þetta er stór þáttur í hverri 

framkvæmd og skrifaðar hafa verið margar bækur um áhættustjórnun. Yrsa Sigurðardóttir 

skilgreinir áhættu þannig: „Áhætta varðar frávik útkomu atburðar í framtíðinni frá því sem 

búist er við. Tæknilega geta slík frávik verið jákvæð eða neikvæð eðlis en í almennri 

notkun hugtaksins er einungis átt við það sem veldur skaða” (Yrsa Sigurðardóttir munnleg 

heimild, 2014). Hægt er að hafa margvísleg áhrif á áhættu við framkvæmd eins og að draga 

úr henni og dreifa henni en það sem ekki er æskilegt er að hundsa hana alfarið (Peckienea, 

Komarovska, & Ustinovicius, 2013). Verksamningur er verkfæri sem er notað m.a. til þess 

að dreifa áhættu við framkvæmd, en í honum er ákveðið hvaða afleiðingar tilteknir atburðir 

hafa. Sé ekki vel skilgreint í verksamningi hver tekur á sig afleiðingar áhættu er hætta á 

ágreiningi (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014). Dæmi um algengar áhættur við 

framkvæmdir eru: 

 Sífelldar breytingar á verðlagi sem hafa áhrif á gerð kostnaðaráætlana                 

(Páll Sigurðsson, 1991) 

 Ófullkomnar upplýsingar um land og aðstæður (Yrsa Sigurðardóttir munnleg 

heimild, 2014) 

 Áhrif veðurs og árstíða (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014) 

 Fjármögnun verkefnis (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014) 

 Aðstæður á vinnumarkaði (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014) 

Dreifing áhættu er ein af grundvallarstoðunum við gerð FIDIC samninga sem og annarra 

verksamninga. Þegar ráðast skal í framkvæmd er lykilatriði fyrir verkkaupa að skilgreina 

þarfir sínar vel. Verkkaupi þarf að ákveða hversu mikla áhættu hann, eða fulltrúar hans, 

treysta sér til að bera við framkvæmdina (FIDIC, Choosing the Right Set of FIDIC 

Conditions of Contract for your Project, 2013). Á mynd 1 má sjá einfalda mynd af 

dreifingu áhættu eftir því við hvaða FIDIC bók er stuðst. 
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Rauða bókin

Bleika bókin

Gula bókin

Gull bókin Silfur bókin

Flutningur áhættu
Verkkaupi ber 

áhættu

Verktaki ber 

áhættu

Dreifing áhættu

 
Mynd 1. Áhættubyrði samningsaðila eins og FIDIC bækurnar skilgreina hana (FIDIC, 

Choosing the Right Set of FIDIC Conditions of Contract for your Project, 2013). 

Ef mynd 1 er skoðuð sést að lengst til vinstri liggja rauða og bleika bókin en í þeim tekur 

verkkaupi á sig stærstan hluta áhættunnar. Gula bókin og gull bókin liggja svo fyrir miðju 

en þar er áhættu dreift nokkuð jafnt á milli verkkaupa og verktaka. Silfur bókin liggur svo 

á hægri kanti en í henni tekur verktakinn á sig nánast alla áhættu í verkinu. Silfur bókin er 

því almennt litin hornauga af FIDIC sem leggur mikið upp úr því að sá aðili sem 

líklegastur er til að geta borið afleiðingar áhættu, eða forðast hana með einhverjum hætti, 

beri hana. Ljóst er að hluta þeirrar áhættu sem verktaki tekur á sig í silfur bókinni væri 

betur fyrir komið hjá verkkaupa sem er í betri aðstöðu til að bera hana. Einnig ber að nefna 

að flutningur áhættu frá verkkaupa yfir til verktaka eykur kostnað verkkaupa, í það minnsta 

í eðlilegu umhverfi. Undir eðlilegum markaðsaðstæðum ættu verkefni sem unnin eru eftir 

silfur bókinni að reynast verkkaupa heldur dýrari en þau sem unnin eru eftir t.d. þeirri 

rauðu (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014).  

FIDIC skiptir ferli áhættustjórnunar í fjögur stig (FIDIC, FIDIC for Non-FIDIC Contract 

Users, 2013): 

1. Auðkenning á áhættu 

2. Mat á áhættu 

3. Greining á mögulegum áhrifum af völdum áhættuþátta 

4. Hvaða leið skal fara í dreifingu áhættu 

Á stigi fjögur þarf verkkaupi að spyrja sig eftirfarandi spurninga: 

 Hvor aðilinn er betur til þess fallinn að ráða við atburði er leiða til áhættu? 

 Hvor aðilinn er betur til þess fallinn að ráða við áhættuna? 

 Hvor aðilinn á að taka ábyrgð á þeim áhættum sem ekki má stjórna? 

 Hversu mikið aukalega kostar það að flytja áhættu yfir á verktaka? 

 Ræður verktaki við afleiðingarnar af áhættuþáttunum beri hann þá?  

Svari verkkaupi þessum spurningum hreinskilnislega ætti hann að komast að því hvaða leið 

er best að fara, bæði fyrir hann og verktakann. Það skiptir gríðarlegu máli að vanda vel til 

verka og reyna eins vel og mögulegt er að finna út úr því hvernig dreifing áhættu sé best 
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háttað. Báðir aðilar tapa á því að sá aðili taki á sig áhættuna sem hann síðan ræður ekki við. 

Það getur haft alvarlegar afleiðingar og valdið töfum á framkvæmd, auknum kostnað og í 

versta falli gjaldþroti viðkomandi aðila. 

The Engineer (Ráðgjafaverkfræðingur) 

Samkvæmt skilgreiningu FIDIC er hlutverk ráðgjafaverkfræðings þríþætt (FIDIC, The 

Role of the Engineer, 2013): 

1. Fulltrúi verkkaupa 

2. Fara með stjórn samningsins á milli verkkaupa og verktaka. Hann skal fylgja 

samningnum í einu og öllu og hefur ekki leyfi til að fara út fyrir hann að neinu 

leyti. 

3. Að úrskurða um atriði er upp koma og varða hin ýmsu atriði samningsins. 

Nánar má segja að hlutverk hans við framkvæmdina séu (Yrsa Sigurðardóttir munnleg 

heimild, 2014): 

 Hönnuður 

 Verkefnisstjóri 

 Eftirlitsaðili 

 Umsjónarmaður greiðslna 

 1. stigs úrskurðaraðili komi til ágreinings aðila 

Samningur verkkaupa við ráðgjafaverkfræðing er algjörlega óháður samningnum á milli 

verkkaupa og verktaka. Hvíta bókin frá FIDIC er sú bók sem er notuð þegar samið er við 

ráðgjafaverkfræðing.  

Í þeim FIDIC bókum þar sem ráðgjafaverkfræðingur eða fulltrúi verkkaupa er hluti af 

framkvæmdinni er sérkafli þar sem hlutverk hans er almennt skilgreint. Sem dæmi um 

hlutverk ráðgjafaverkfræðingsins í rauðu bókinni er eftirfarandi grein nr. 3.3, á frum-

málinu: 

„The Engineer may issue to the Contractor (at any time) instructions and additional or 

modified Drawings which may be necessary for the execution of Works and the remedying 

of any defects, all in accordance with the Contract...“ (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999, bls. 11). 

Ofangreind grein nr. 3.3. Instructions of the Engineer (Fyrirmæli ráðgjafaverkfræðingsins) 

útleggst á íslensku þannig að ráðgjafaverkfræðingi sé heimilt á hvaða tímapunkti sem er að 

gefa verktaka fyrirmæli og/eða viðbótar eða uppfærðar teikningar sé slíkt nauðsynlegt fyrir 

framhald framkvæmdarinnar eða til þess að leysa ákveðið vandamál eða lagfæra galla. 

Ráðgjafaverkfræðingi er þó skylt að gera þetta í samræmi við aðra skilmála samningsins.  

Annað dæmi um hlutverk ráðgjafaverkfræðingsins er þannig lýst á frummálinu: 

„Whenever these Conditions provide that the Engineer shall proceed in accordance with 

this Sub-Clause 3.5 to agree or determine any matter, the Engineer shall consult with each 

Party in an endeavour to reach agreement. If agreement is not achieved, the Engineer 

shall make a fair determination in accordance with the Contract, taking due regard of all 

relevant circumstances“ (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 11). 
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Í þessari grein 3.5. Determinations (úrskurðir) segir á íslensku að ráðgjafaverkfræðingur 

skuli í samráði við bæði verktaka og verkkaupa reyna að koma á sátt á milli þeirra komi 

upp ágreiningur. Náist ekki sátt ber ráðgjafaverkfræðingi að taka sanngjarna og upplýsta 

ákvörðun með samninginn og málsatvik til hliðsjónar. 

Það er ljóst að ábyrgð ráðgjafaverkfræðingsins samkvæmt FIDIC samningsskilmálunum er 

mikil. Nánast allar greinar almenna kaflans innihalda einhvern texta varðandi hlutverk hans 

og skyldur. 

Ráðgjafaverkfræðingur þarf að vera starfi sínu vaxinn og hafa reynslu, þekkingu og hæfni 

til að sinna hlutverki sínu í viðkomandi framkvæmd. Vanhæfur ráðgjafaverkfræðingur 

getur verið slæmur fyrir bæði verkkaupa og verktaka. Verkkaupi verður því að vanda valið 

vel. Þrátt fyrir að verkkaupi greiði fyrir þjónustu ráðgjafaverkfræðingsins á hann ekki 

sjálfkrafa að taka stöðu með verkkaupa gagnvart verktaka þegar um ágreining er að ræða. 

Ráðgjafaverkfræðingurinn á eingöngu að vinna samkvæmt samningi og vera heiðarlegur, 

sanngjarn og alls ekki hlutdrægur í ákvarðanatökum sínum og gjörðum. Hann þarf að sýna 

hlutleysi og byggja ákvarðanir á faglegum rökum. En til þess að hann geti unnið þannig er 

mikilvægt að verkkaupi skilji þetta og beiti ekki ráðgjafaverkfræðinginn þrýstingi að neinu 

leyti. Verkkaupi skal forðast að beita óeðlilegum áhrifum á ráðgjafaverkfræðing þegar taka 

þarf ákvarðanir varðandi ágreining. Ráðgjafaverkfræðingur skal ráðleggja verkkaupa heilt 

og fyrirbyggja með því að síðar verði tjón vegna rangrar afstöðu.  

Employer (Verkkaupi) 

Í almennu skilmálum FIDIC samningsskilmálanna er sérkafli þar sem fjallað er um skyldur 

verkkaupa. Í flestum bókunum er þetta kafli nr. 2 og skiptist hann í fimm greinar svipað og 

kaflinn um skyldur ráðgjafaverkfræðingsins. Þessi kafli er ekki tæmandi um skyldur 

verkkaupa en tekur á grundavallarskyldum hans. Í rauðu bókinni eru þessar fimm greinar 

eftirfarandi (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 8-9): 

2.1 Right of Access to the Site (Réttur til aðgengi að vinnustað) 

2.2 Permits, Licenses or Approvals (Leyfi, heimildir eða samþykktir) 

2.3 Employer´s Personnel (Starfsfólk verkkaupa) 

2.4 Employer´s Financial Arrangements (Tilhögun fjármála hjá verkkaupa) 

2.5 Employer´s Claims (Kröfur verkkaupa) 

Contractor (Verktaki) 

Eins og í tilfelli verkkaupa er sérkafla að finna í samningsskilmálunum um skyldur 

verktakans. Um er að ræða kafla nr. 4 í bókunum og er hann sá kafli í skilmálunum sem er 

hvað veigamestur og inniheldur samtals 24 greinar. Eins og í kaflanum á undan er þetta 

ekki tæmandi listi yfir skyldur verktaka en lýsir grundavallarskyldum hans. Í rauðu bókinni 

eru þessar 24 greinar eftirfarandi (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, 

bls. 12-20): 

4.1 Contractor´s General Obligations (Almennar skyldur verktakans) 

4.2 Performance Security (Framkvæmdatrygging) 

4.3 Contractor´s Representative (Fulltrúi verktaka) 
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4.4 Subcontractors (Undirverktakar) 

4.5 Assignment of Benefit of Subcontract (Flutningur ábyrgðar) 

4.6 Co-operation (Samvinna) 

4.7 Setting Out (Útsetning mannvirkja) 

4.8 Safety Procedures (Öryggisráðstafanir) 

4.9 Quality Assurance (Gæðastjórnun) 

4.10 Site Data (Gögn varðandi aðstæður) 

4.11 Sufficiency of the Accepted Contract Amount (Sátt um samþykkta samningsupphæð) 

4.12 Unforeseeable Physical Conditions (Ófyrirsjáanlegar aðstæður) 

4.13 Rights of Way and Facilities (Ábyrgð verktaka á aðgengi og aðbúnaði) 

4.14 Avoidance of Interference (Samvinna á vinnustað) 

4.15 Access Route (Aðkomuvegur á framkvæmdastað) 

4.16 Transport of Goods (Flutningur á aðföngum) 

4.17 Contractor´s Equipment (Búnaður verktaka) 

4.18 Protection of the Environment (Náttúruvernd) 

4.19 Electricity, Water and Gas (Rafmagn, vatn og gas) 

4.20 Employer´s Equipment and Free-Issue Material (Tæki og efni verkkaupa) 

4.21 Progress Reports (Framvinduskýrslur) 

4.22 Security of the Site (Öryggi á vinnustað) 

4.23  Contractor´s Operations on Site (Vinna verktaka á verkstað) 

4.24 Fossils (Fornleifar o.þ.h.)  

Þessar 24 greinar eru svipaðar í öllum samsvarandi bókum í regnbogalínunni. 

Force Majeure (Óviðráðanlegar aðstæður) 

Í framkvæmdum geta komið upp aðstæður sem aðilar fá ekki ráðið við. Sem dæmi um 

slíkar aðstæður má nefna verkföll og náttúruhamfarir. Í FIDIC samningsskilmálunum er sér 

kafli sem fjallar um slíkt og er hann kafli nr. 19 í bókunum. Í tilfelli óviðráðanlegra 

aðstæðna er oftar en ekki um tjón að ræða og ef ekki er tekið á því í samningum getur það 

valdið ágreiningi milli aðila varðandi það hvor þeirra eigi að bera það tjón. Því er afar 

mikilvægt að gefa þessu gaum og flestir ef ekki allir staðlaðir samningsskilmálar 

verksamninga innihalda slíkar greinar.  

Eitt af því sem þarf að gera er að skilgreina hvað telst til óviðráðanlegra aðstæðna. Í grein 

19.1 Definition of Force Majeure (Skilgreining á óviðráðanlegum aðstæðum) segir í rauðu 

bókinni á frummálinu (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 56): 
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„In this Clause, „Force Majeure“ means an exceptional event or circumstance: 

(a) Which is beyond a Party´s control, 

(b) Which such Party could not reasonably have provided against before entering into 

the Contract, 

(c) Which, having arisen, such Party could not reasonably have avoided or overcome, 

and 

(d) Which is not substantially attributable to the other Party.“ 

Á íslensku útleggst þetta að óviðráðanlegar aðstæður séu atvik eða aðstæður sem heyra til 

undantekninga, hvorugur aðilinn ræður við og á ekki rætur að rekja til aðila. Að auki skulu 

aðilar ekki hafa getað fyrirbyggt aðstæðurnar áður en skrifað er undir verksamninginn né 

komið í veg fyrir þær eða varist þeim. Í sömu grein eru listuð upp möguleg atvik og 

aðstæður sem teljast til óviðráðanlegra aðstæðna. Kaflinn fjallar svo um hvernig taka skuli 

á málunum þegar óviðráðanlegar aðstæður eiga sér stað.   

Disputes, DAB and Arbitration (Úrlausn ágreiningsmála) 

Ágreiningur verður til þegar aðilar samnings eru ósammála um tiltekin mál og geta ekki 

komist að niðurstöðu í sameiningu. Í framkvæmdum er algengt að ágreiningur komi upp á 

milli verktaka og verkkaupa þegar verktaki setur fram kröfu sem verkkaupi sættir sig ekki 

við. Helstu ágreiningsmál á meginlandi Evrópu árið 2012 voru samkvæmt breska ráðgjafa-

fyrirtækinu EC Harris (EC Harris, e.d.): 

 Verkkaupi, verktaki eða undirverktaki uppfylla ekki skyldur sínar samkvæmt 

samningi 

 Óraunhæfur flutningur áhættu frá verkkaupa yfir til verktaka 

 Óviðráðanlegar aðstæður 

Það er mjög mikilvægt að það standi skýrt í verksamningi hvernig taka skuli á ágreiningi, 

komi hann upp.  

Í öllum FIDIC samningsskilmálum nema þeim í silfur bókinni er það ráðgjafa-

verkfræðingurinn sem úrskurðar í fyrstu atrennu hvort krafa eigi rétt á sér eða ekki. Ef 

annar hvor aðilinn er ósáttur við úrskurð ráðgjafaverkfræðingsins telst vera kominn upp 

ágreiningur. Í slíkum tilfellum skal ósátti aðilinn óska skriflega eftir því innan ákveðins 

tímaramma að úrlausn færist á næsta stig. Síðasti kaflinn eða kafli nr. 20 í FIDIC 

skilmálum fjallar um það hvernig meðhöndla skuli ágreining sem kemur upp í þeim 

tilfellum þegar annað hvort verkkaupi eða verktaki sættir sig ekki við ákvörðun 

ráðgjafaverkfræðingsins. Best er að sjálfsögðu að leysa málin innbyrðis í samráði við 

ráðgjafaverkfræðing ef mögulegt er. Að leita til ágreiningsnefndar eða gerðardóms er dýrt, 

tekur langan tíma og getur valdið seinkunum á framkvæmdinni.  

Ef ráðgjafaverkfræðingur er dómsvald á fyrsta stigi samkvæmt FIDIC samnings-

skilmálunum er ágreiningsnefnd annars stigs dómsvald. Til eru þrjár tegundir af 

ágreiningsnefndum. DRB (Dispute Recommendation Board) kemur eingöngu með tillögu 

að úrskurði sem aðilar geta samþykkt séu þeir sáttir við hana. Sé annar aðili ósáttur við 

tillöguna þarf að leita sátta fyrir gerðardómi eða dómstólum. DAB (Dispute Adjudication 

Board) setur fram úrskurð sem er bindandi. Aðilar verða að fylgja úrskurðinum þegar hann 

er lagður fram. Séu þeir hinsvegar ósáttir við úrskurðinn verða þeir að tilkynna það innan 

ákveðinna tímamarka sem eru skilgreind í verksamningnum. Þá þarf að fara með málið 
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fyrir gerðardóm eða dómstóla. Þriðja tegundin er svo CDB (Combined Dispute Board) sem 

vanalega leggur fram tillögu að úrskurði en má setja fram bindandi úrskurð ef annar aðilinn 

fer fram á það og hinn aðilinn setur sig ekki upp á móti því (FIDIC, Dispute Boards: A 

Comparative View, 2013). Ágreiningsnefndina mynda annað hvort einn eða þrír aðilar en 

það þarf að vera skilgreint í verksamningi. Í 20. kafla segir í grein 20.2 Appointment of the 

Dispute Adjudication Board  (Skipun ágreiningsnefndar) í rauðu bókinni á frummálinu: 

„Disputes shall be adjudicated by a DAB in accordance with Sub-Clause 20.4 [Obtaining 

Dispute Adjudication Board´s Decision]. The Parties shall jointly appoint a DAB by the 

date stated in the Appendix to Tender“ (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 

1999, bls. 59). 

Enn fremur segir 

„The DAB shall comprise, as stated in the Appendix to Tender, either one or three suitably 

qualified persons („the members“). If the number is not so stated and the Parties do not 

agree otherwise, the DAB shall comprise three persons“ (FIDIC, Conditions of Contract 

for Construction, 1999, bls. 59). 

Þessar tvær málsgreinar útleggjast þannig á íslensku, að ágreiningi skal vera beint til 

ágreiningsnefndar sem er skipuð af báðum aðilum, verkkaupa og verktaka. Fjöldi 

nefndarmanna skal vera annað hvort ein manneskja eða þrjár. Sé fjöldi nefndarmanna ekki 

nefndur í samningi skulu nefndarmenn sjálfkrafa vera þrír. 

Ágreiningsnefndin kemur síðan saman og reynir að leysa úr vandanum. Úrskurður 

ágreiningsnefndar er samt ekki á neinn hátt lagalega bindandi þannig að eftir að nefndin 

kynnir niðurstöðu sína er báðum aðilum heimilt að fara með málið fyrir gerðardóm séu þeir 

ósáttir. 

Í grein 20.6 Arbitration (Gerðardómur) segir í rauðu bókinni á frummálinu: 

„Unless settled amicably, any dispute in respect of which the DAB´s decision (if any) has 

not become final and binding shall be finally settled by international arbitration...“ 

(FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 61). 

Enn fremur segir 

„The arbitraitor(s) shall have full power to open up, review and revise any certificate, 

determination, instruction, opinion or valuation of the Engineer, and any decision of the 

DAB, relevant to the dispute. Nothing shall disqualify the Engineer from being called as a 

witness and giving evidence before the arbitrator(s) on any matter whatsoever relevant to 

the dispute.“ (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 61). 

Á íslensku segir í fyrri málsgreininni að ef úrskurður ágreiningsnefndarinnar kemur ekki á 

sátt um málið verður að leysa málið fyrir gerðardómi. Í þeirri seinni segir að gerðardómur 

hafi fullt leyfi og vald til þess að skoða öll þau skjöl er tengjast framkvæmdinni á einhvern 

hátt og tengjast ágreiningnum. Gerðardómur hefur einnig leyfi til að skoða skjöl sem 

ágreiningsnefndin hefur unnið. Gerðardómur getur kallað eftir því að fá ráðgjafa-

verkfræðinginn sem vitni og spyrja hann spurninga er varðar ágreininginn.  
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Í öllum framkvæmdum er að sjálfsögðu lang best ef það þarf aldrei að koma til þess að fara 

með ágreining fyrir ágreiningsnefnd eða jafnvel gerðardóm. Ráðgjafaverkfræðingurinn er 

ráðinn til þess að skera úr um deilur sem koma upp við framkvæmdina og best ef að bæði 

verkkaupi og verktaki treysta honum til þess. Það getur verið mjög dýrt og langt ferli að 

láta deilur þróast upp í ágreining og fara alla leið fyrir ágreiningsnefnd, gerðardóm eða 

dómstóla. Hinsvegar er slíkt algengt enda miklir peningar og hagsmunir í húfi fyrir báða 

aðila. Besta leiðin til þess að reyna að koma í veg fyrir deilur er að vanda til verka við gerð 

verksamnings og verkgagna og reyna að skilja eftir eins fáar glufur og mögulegt er. 

Tengsl á milli aðila 

Á mynd 2 má sjá dæmigerð tengsl aðila sem koma að framkvæmd. 

Verkkaupi

Ráðgjafa-

verkfræðingur
Verktaki

Aðrir ráðgjafar

Undirverktakar

Birgjar

Framleiðendur

(Birgjar)

Beinn samningur – skyldur aðila í samningi

Hvíta bókin

Óbein tengsl – skyldur aðila skv. almennri skaðabótaöggjöf

Rauða bókin

Gula bókin

Silfur bókin

Hvíta bókin

* 

Samningsskilyrði fyrir undirverktaka. Er til prufu hjá FIDIC*  

Mynd 2. Tengsl á milli aðila sem koma að framkvæmd (Yrsa Sigurðardóttir munnleg 

heimild, 2014). 

Á myndinni gefa heilar línur til kynna samningsbundnar skyldur milli aðila. Verkkaupi 

semur beint við ráðgjafaverkfræðing annarsvegar og verktaka hinsvegar. Þegar verkkaupi 

semur við ráðgjafaverkfræðing notar hann hvítu bókina en þegar hann semur við verktaka 

notar hann eitthvað af hinum sjö bókunum í regnbogalínunni þ.e. þá bók sem hentar 

framkvæmdinni best. Ráðgjafaverkfræðingurinn getur samið við aðra ráðgjafa sem hann 

kann að þurfa á að halda í verkinu. Verktaki semur við undirverktaka sem hann þarf vegna 

framkvæmdar ásamt því að semja við sína birgja. Punktalínurnar gefa til kynna óbein 

tengsl á milli aðila, þ.e. án samnings en um þau tengsl gilda skyldur aðila samkvæmt 

almennri skaðabótalöggjöf. 
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 Regnbogalínan 3.2.2

Regnbogalína FIDIC eru þær bækur sem setja fram samningsskilmála FIDIC fyrir 

mismunandi samningsform og voru taldar upp hér að framan í almenna kaflanum. FIDIC 

telur að rauða, gula og silfur bókin nái yfir flestar tegundir verkefna (FIDIC, FIDIC for 

Non-FIDIC Contract Users, 2013). Fyrir sértilvik og minni verkefni er notast við gull, 

grænu, blá-grænu og bleiku bókina. Hvíta bókin er svo notuð við gerð ráðgjafasamninga. 

Þetta eru því samtals átta bækur. 

Á miðjum 6. áratugnum gaf FIDIC út fyrstu bókina, rauðu bókina. Henni var ætlað að setja 

fram staðlaða samningsskilmála fyrir allar framkvæmdir á alþjóðavísu. Það kom þó 

fljótlega í ljós að skilmálarnir uppfylltu ekki kröfur til slíkra skilmála fyrir framkvæmdir 

sem innihéldu umtalsverðan vél- og rafbúnað. FIDIC varð ljóst að óraunhæft væri að láta 

eina gerð skilmála duga fyrir allar tegundir framkvæmda. Í framhaldinu vann FIDIC að 

gulu bókinni sem kom út árið 1963. Gula bókin var sniðin fyrir verkefni sem innihéldu 

mikið af vél- og rafbúnaði eins og orkuver, verksmiðjur o.fl. sem voru yfirleitt hönnuð af 

verktaka eftir þarfalýsingu frá verkkaupa. Á meðan var rauða bókin notuð fyrir aðrar 

framkvæmdir eins og vegi, stíflur, göng, byggingar, brýr o.s.frv. Með notkun rauðu 

bókarinnar var gert ráð fyrir að hönnun væri í höndum ráðgjafaverkfræðings á vegum 

verkkaupa. Það var því hlutverk ráðgjafaverkfræðingsins að láta verktaka í té nákvæmar 

verklýsingar, teikningar, og magnskrár. Verktaki fékk þá borgað samkvæmt mælingum og 

magntölum. Í gulu bókinni fékk verktaki hinsvegar greitt eftir framvindu eða samkvæmt 

greiðsluáætlun (FIDIC, Choosing the Right Set of FIDIC Conditions of Contract for your 

Project, 2013). 

Uppbygging bókanna miðaði að því að dreifing áhættu vegna viðkomandi framkvæmdar 

væri báðum aðilum skýr. Ef notast var við rauðu bókina tók verkkaupi á sig megnið af 

áhættunni en verktaki ef notast var við gulu bókina. Við ritun þeirra bóka sem komu út í 

framhaldinu hefur FIDIC haldið sig við þá stefnu sína að leggja áherslu á að dreifing 

áhættu sé skýr og henni skynsamlega dreift. Í dag lýsir FIDIC áherslum sínum varðandi 

áhættudreifingu þannig á frummálinu: 

  

„FIDIC also firmly believes that the way to handle project risk is one of fair risk sharing; 

FIDIC finds this approach will lead to better and more successful projects. By allocating 

the risk to the Party that is best placed to control it and deal with it, will result in more 

efficient and effective risk handling“ (FIDIC, Choosing the Right Set of FIDIC Conditions 

of Contract for your Project, 2013, bls. 36).  

Á íslensku útleggst þetta sem að FIDIC telji lykil að góðum árangri vera sanngjarna 

áhættudreifingu. Áhætta skal liggja hjá þeim aðila sem hefur betri stjórn á henni og betri 

möguleika á að draga úr henni og/eða lágmarka tjón af völdum hennar. 
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Samningsskilyrði fyrir framkvæmdir (rauða bókin) 

 

 

Mynd 3. Samningsskilyrði fyrir framkvæmdir (mynd fengin af heimasíðu FIDIC, fidic.org). 

Rauða bókin er talin flaggskip FIDIC samtakanna. Þetta er fyrsta bókin sem FIDIC gaf út 

og sú bók sem er hvað mest notuð í dag á heimsvísu. Bókin kom út í núverandi útgáfu árið 

1999 og er um að ræða fimmtu útgáfu hennar. Sökum tregðu verkkaupa í Mið-

Austurlöndum til að taka upp notkun á henni er fjórða útgáfan enn í töluverðri notkun í 

þeim heimshluta (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014).  

Samningsskilmálarnir í rauðu bókinni eru skrifaðir með almennar mannvirkjaframkvæmdir 

í huga og verkkaupi er ábyrgur fyrir allri hönnun. Samningur er gerður á milli verkkaupa 

og verktaka og telst hann vera kominn á þegar verkkaupi hefur samþykkt tilboð frá 

verktaka. Verkkaupi gerir það með því að gefa út veitingarbréf þess efnis. Verkkaupi 

semur óháð þessum verksamningi við ráðgjafaverkfræðing sem annast hönnun og er 

fulltrúi hans á framkvæmdatímanum. Í samningsskilmálum rauðu bókarinnar er ítarlegur 

kafli um hlutverk ráðgjafaverkfræðingsins en hlutverki hans er nánar lýst í kafla 3.1.1 hér 

að framan. Í rauðu bókinni er gert ráð fyrir að greitt sé samkvæmt magntölum. Verktaki 

sendir framvindureikninga á mánaðarfresti til ráðgjafaverkfræðings sem fer yfir 

reikningana fyrir verkkaupa. Sjái hann ekkert athugavert gefur hann út greiðslustaðfestingu 

og lætur verkkaupa hafa, sem borgar svo verktaka (FIDIC, Overview of the FIDIC Suite of 

Contracts, 2013). 

 

Eins og að ofan er getið er fjórða útgáfa rauðu bókarinnar enn í notkun en hún kom út árið 

1987. Helsti munurinn á henni og nýjustu útgáfunni er í köflum sem fjalla um 

ráðgjafaverkfræðinginn og ágreiningsnefndina. Í fjórðu útgáfunni er ráðgjafa-

verkfræðingurinn hlutlaus aðili. Þessu var breytt í fimmtu útgáfu árið 1999 þannig að 

ráðgjafaverkfræðingurinn kemur fram sem fulltrúi verkkaupa. Í fjórðu útgáfu gera 

skilmálarnir að auki ráð fyrir því að það sé valkvætt hvort ágreiningsnefnd sé komið á 

laggirnar. Sé það ekki gert er ráðgjafaverkfræðingurinn í hálfgerðu hlutverki nefndarinnar. 

Í hinni nýju fimmtu útgáfu gera skilmálarnir ráð fyrir slíkri nefnd (Yrsa Sigurðardóttir 

munnleg heimild, 2014). 
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Samningsskilyrði fyrir stöðvar með vél- og rafbúnað (gula bókin) 

 

 

Mynd 4. Samningsskilyrði fyrir stöðvar með vél- og rafbúnað (mynd fengin af heimasíðu 

FIDIC, fidic.org). 

Gula bókin er önnur bókin sem FIDIC gaf út í ritröð þeirra um samningsskilmála. Bókin 

kom út í núverandi útgáfu árið 1999. Samningsskilmálarnir í þessari bók eru skrifaðir með 

stöðvar með vél- og rafbúnað í huga þar sem hönnun búnaðar er á ábyrgð verktaka. 

Hönnun þarf þó ekki endilega öll að vera í höndum verktakans þar sem verkkaupi getur 

lagt hana til að hluta. Áhætta liggur meira hjá verktaka heldur en verkkaupa (Yrsa 

Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014). Eins og í rauðu bókinni er samningurinn á milli 

verkkaupa og verktaka. Ráðgjafaverkfræðingur er fulltrúi verkkaupa og sér um eftirlit o.fl. 

(FIDIC, Overview of the FIDIC Suite of Contracts, 2013). Í almennu 

samningsskilmálunum eru tveir kaflar sem eru frábrugðnir köflum rauðu bókarinnar. Í stað 

kafla um tilnefnda undirverktaka í rauðu bókinni er kafli um hönnun í gulu bókinni. Einnig 

er ekki að finna kafla um magntöku í gulu bókinni en í henni er hinsvegar að finna kafla 

um gangsetningarprófanir sem ekki er í þeirri rauðu (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999) (FIDIC, Conditions of Contract for Plant and Design-Build, 1999). 

Aðrir kaflar bókanna eru þeir sömu. Samanburð á almennu skilmálum flestra bókanna í 

regnbogalínunni má sjá í töflu 1 í viðauka A. Í gulu bókinni er gert ráð fyrir að annaðhvort 

sé samið um fasta upphæð fyrir verkið í heild sinni eða notast við blöndu af magntölum og 

umsömdum upphæðum samkvæmt greiðsluáætlun (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 

2014). Greiðslufyrirkomulagið er annars svipað og í rauðu bókinni þ.e. 

ráðgjafaverkfræðingurinn sér um að yfirfara reikninga og gefa út greiðslustaðfestingu fyrir 

verkkaupa (FIDIC, Overview of the FIDIC Suite of Contracts, 2013). 

Þriðja útgáfa gulu bókarinnar sem kom út árið 1987 er enn í mikilli notkun. Í daglegu tali 

er hún oft nefnd „gamla gula“ bókin. Hún heitir Conditions Of Contract For Electrical and 

Mechanical Work including erection on Site (Samningsskilmálar fyrir vél- og rafbúnað 

ásamt uppsetningu). Í fjórðu útgáfu gulu bókarinnar er að finna grein sem krefst þess að 

verktaki rýni fyrirliggjandi hönnun og staðfesti að hún sé villu- og gallalaus. Í gömlu gulu 

lá ábyrgð á göllum í hönnun verkkaupa/ráðgjafa hjá verkkaupa. Áhættudreifingin er því 

jafnari í þriðju útgáfunni. Ráðgjafaverkfræðingurinn sér um eftirlit í báðum útgáfum (Yrsa 

Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014). 
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Samningsskilyrði fyrir EPC/Turnkey verkefni (silfur bókin) 

 

 

Mynd 5. Samningsskilyrði fyrir EPC/Turnkey verkefni, (mynd fengin af heimasíðu FIDIC, 

fidic.org). 

Silfur bókin er þriðja bókin í ritröð samningsskilmála FIDIC og kom út í núverandi útgáfu 

árið 1999. Samningsskilmálarnir í þessari bók eru skrifaðir með framkvæmdir í huga þar 

sem samið er um fast verð og samningstíma. Bókin nær til framkvæmda þar sem verktaki 

tekur á sig nær alla áhættu við framkvæmdina. Hönnun er til að mynda öll á ábyrgð 

verktakans.  

EPC stendur fyrir Engineer, Procure and Construct sem myndi útleggjast á íslensku sem 

hanna, kaupa og framkvæma. Turnkey er hugtak sem stendur fyrir Turn-of-a-key eða við-

snúning-á-lykli og með því er átt við að þegar verktaki skilar framkvæmdinni af sér við 

verklok skal allt vera klárt fyrir rekstur. Ásamt því að sjá um hönnun sér verktaki um 

innkaup og útvegun alls varanlegs búnaðar. Í þessari bók er yfirleitt gert ráð fyrir því að 

samið sé um fasta upphæð og greiðsluáætlun. Í verði sínu innifelur verktaki kostnað við að 

taka á sig áhættur í verkinu. Verkkaupi gerir kröfur til þess að verkið klárist á tíma, sé af 

umsömdum gæðum og að kostnaður aukist ekki. Hins vegar er ljóst að í slíkum verkum 

getur verkkaupi ekki farið fram á neinar breytingar á framkvæmdinni í miðjum klíðum 

nema þá með tilheyrandi seinkunum og kostnaðarauka. Áhrif verkkaupa á framkvæmdina 

eftir að samningur er kominn á og þar með á endanlega útkomu verksins er því minni en í 

hefðbundnum framkvæmdum (FIDIC, Overview of the FIDIC Suite of Contracts, 2013).  
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Samningsskilyrði fyrir ráðgjafavinnu (hvít bók) 

 

 

Mynd 6. Samningsskilyrði fyrir ráðgjafavinnu (mynd fengin af heimasíðu FIDIC, 

fidic.org). 

Hvíta bókin setur fram samningsskilmála fyrir ráðgjafasamninga. Bókin kom út í 

núverandi útgáfu árið 2006 og er það þriðja útgáfa hennar. Algengt er að það fyrsta sem 

verkkaupi gerir þegar hann ætlar að ráðast í framkvæmd er að finna og semja við ráðgjafa. 

Þessi bók þjónar því öðru hlutverki en hinar bækurnar að því leyti, að í henni er að finna 

samningsskilyrði fyrir ráðgjöf en ekki framkvæmdir. Ekki er minnst á aðra aðila 

framkvæmdar en samningsaðila í skilmálunum, t.d. verktaka.  

Uppsetning FIDIC miðar að því að ráðgjafi annist bæði hönnun framkvæmdar og eftirlit 

með henni. Þetta fer eftir eðli framkvæmdarinnar hversu umfangsmikið hlutverk ráðgjafa 

er. Ekkert er því til fyrirstöðu að nota skilmála hvítu bókarinnar í samningum við ráðgjafa 

sem ná eingöngu til hönnunar eða eftirlits. Í þessum samningsskilmálum er greiðslu-

fyrirkomulagið yfirleitt tímagjald eða ein föst upphæð. Áhætta liggur meira hjá 

verkkaupanum heldur en ráðgjöfunum. (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014). 
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Samningsskilyrði fyrir hönnun, framkvæmd og rekstur (gull bók) 

 

 

Mynd 7. Samningsskilyrði fyrir hönnun, framkvæmd og rekstur (mynd fengin af heimasíðu 

FIDIC, fidic.org). 

Í lok flestra framkvæmda skilar verktaki verkinu af sér til verkkaupa sem sér svo um 

rekstur þess. Gull bókin tekur hinsvegar á þeim tilfellum þegar verkkaupi ræður verktaka 

til þess að sjá um framkvæmdina að öllu leyti og annast rekstur að framkvæmdum loknum 

í fyrirfram ákveðinn tíma. Þetta fyrirkomulag á að endugreiða verktaka kostnaðinn við 

framkvæmdina ásamt hagnaði (Yrsa Sigurðardóttir og Claus Ballzus munnleg heimild, 

2014). Slíkar framkvæmdir eru algengar þar sem kostur er á fé til fjárfestingar, t.d. í 

þróunarlöndum og ákvað FIDIC því að gefa út bók sem tæki á framkvæmdum af þessu 

tagi. Núverandi útgáfa kom út árið 2008. Verktaki hannar, framkvæmir og sér um rekstur 

mannvirkisins. Verkkaupi kemur að hönnun að einhverju leyti við gerð útboðsgagna. 

Samningurinn er gerður á milli verkkaupa og verktaka og telst samningur vera kominn á 

þegar verkkaupi hefur samþykkt tilboð frá verktaka. Verkkaupinn gerir það með því að 

gefa út veitingarbréf þess efnis. Ólíkt hinum bókunum í regnbogalínunni er hlutverk 

ráðgjafans skilgreint sem The Employer´s Representative (fulltrúi verkkaupa). (FIDIC, 

Overview of the FIDIC Suite of Contracts, 2013) (FIDIC, The FIDIC Suite of Contracts, 

2013). 
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Samningsskilyrði fyrir framkvæmdir, sérsniðin fyrir þróunarbanka (bleik 
bók) 

Þessari bók verður ekki gerð frekari skil en það sem kemur fram hér í þessum kafla. 

 

 

Mynd 8. Samningsskilyrði fyrir framkvæmdir, sérsniðin fyrir þróunarbanka (mynd fengin 

af heimasíðu FIDIC, fidic.org). 

Bleika bókin er sérútgáfa af rauðu bókinni og kom út í núverandi útgáfu árið 2010. 

Samningsskilmálarnir í þessari bók eru sniðnir fyrir þróunarbanka. Þeir þróunarbankar sem 

nota þessa bók eru African Development Bank, Asian Development Bank, Black Sea 

Trade and Development Bank, Caribbean Development Bank, European Bank for 

Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Bank 

for Reconstruction and Development, Islamic Bank for Development, Nordic Development 

Fund (FIDIC, The FIDIC Suite of Contracts, 2013). 
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Samningsskilyrði fyrir dýpkunar- og landvinningaframkvæmdir (blá-
græn bók) 

Þessari bók verður ekki gerð frekari skil en það sem kemur fram hér í þessum kafla. 

 

 

Mynd 9. Samningsskilyrði fyrir dýpkunar- og landvinningaframkvæmdir (mynd fengin af 

heimasíðu FIDIC, fidic.org). 

Blá-græna bókin inniheldur samningsskilmála sérsniðna fyrir dýpkunarframkvæmdir og 

landvinningaframkvæmdir í sjó og kom fyrst út árið 2001. Í gömlu útgáfunum af rauðu 

bókinni voru sérákvæði um framkvæmdir af þessu tagi en árið 1987 voru þau ákvæði 

fjarlægð. IADC (International Association of Drilling Contractors) óskuðu eftir því að 

FIDIC gæfi út sérstaka bók með samningsskilmálum fyrir slíkar framkvæmdir. FIDIC varð 

við beiðni þeirra árið 2001. Bókin er byggð á bókinni Short Form of Contract 

(Samningssnið fyrir minni framkvæmdir), sjá að neðan (Dredging News Online, 2001).  

Núverandi útgáfa er frá árinu 2006. Verkkaupi ber ábyrgð á hönnun en þó er gert ráð fyrir 

þeim möguleika að verktaki sjái um hönnun framkvæmdarinnar að hluta eða til fulls. 

Verkkaupi skal ráða ráðgjafaverkfræðing sem fulltrúa sinn við framkvæmdina (FIDIC, The 

FIDIC Suite of Contracts, 2013). 
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Samningsskilyrði fyrir minni framkvæmdir (græn bók) 

 

 

Mynd 10. Samningsskilyrði fyrir minni framkvæmdir (mynd fengin af heimasíðu FIDIC, 

fidic.org). 

Þessi bók er sniðin fyrir minni og einfaldari verkefni. Bókin kom út í núverandi útgáfu árið 

1999. Bókin hentar vel fyrir framkvæmdir þar sem mikið er um endurtekningar á 

verkhlutum eða vinnu sem spannar stuttan tíma. Bókin er eingöngu 10 blaðsíður sem telja 

15 greinar. Hún er ekki hugsuð til notkunar við samninga við undirverktaka en það þekkist 

þó að það hafi verið gert (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014). Samningur telst 

vera kominn á þegar verkkaupi tekur tilboði verktaka og skrifar undir samþykki þess efnis. 

Ekki er gert ráð fyrir ráðgjafaverkfræðingi en verkkaupi þarf samt sem áður að útnefna 

talsmann eða fulltrúa sem sér um eftirlit. Hönnunin er á ábyrgð verktakans upp að vissu 

marki en það er skilgreint í viðauka bókarinnar (FIDIC, Overview of the FIDIC Suite of 

Contracts, 2013). Áhættudreifing milli verkkaupa og verktaka er yfirleitt nokkuð jöfn. 

Ýmsir greiðslumöguleikar eru í boði við notkun á þessari bók en algengt er að greiða 

mánaðarlega eftir magntölum eða fastri upphæð. Þessi bók var upphaflega hugsuð sem 

samningsskilmálar fyrir minni verk en það þekkist að hún sé notuð í stærri verkum í tilfelli 

jarðvinnuverka (Yrsa Sigurðardóttir munnleg heimild, 2014). 
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 Uppbygging bókanna og notkun þeirra 3.2.3

Allar bækurnar í regnbogalínunni eru í grunninn með sömu uppbyggingu. Bókunum er 

skipt í þrjá meginhluta:  

 General Conditions (Almennir samningsskilmálar) 

 Guidance for the Preparation of the Particular Conditions (Leiðbeiningar fyrir 

undirbúning sérskilmála) 

 Forms (Eyðublöð) 

Fyrsta hlutanum er skipt niður í 20 kafla. Þessir kaflar eru nánast þeir sömu í öllum 

bókunum en gerðar eru aðlaganir fyrir hverja bók fyrir sig. Í öðrum hluta eru leiðbeiningar 

við gerð sérskilmála, en það er í þeim hluta sem samningsaðilar aðlaga samninginn að 

viðkomandi verkefni. Í sérskilmálum eru gerðar breytingar á almennu samnings-

skilmálunum s.s. grein á ekki við, grein breytt, grein bætt við og annað sem þarf að vera í 

samningnum og er ekki í almennu samningsskilmálunum. Í þriðja hlutanum eru svo 

stöðluð eyðublöð sem möguleiki er að nota á öllum stigum samningagerðarinnar. 

General Conditions (Almennir samningsskilmálar) 

Hér á eftir verður farið lauslega yfir hvern kafla í almennu samningsskilmálum bókanna. 

Eins og kemur fram hér á undan er uppbyggingin ekki eins í öllum bókum regnboga-

línunnar og því verður rauða bókin tekin fyrir hér. Muninn á bókunum má sjá í töflu 1 í 

viðauka A. Almennu samningsskilmálar rauðu bókarinnar eru (FIDIC, Conditions of 

Contract for Construction, 1999): 

1. General Provisions (Skilgreiningar): Almennir skilmálar og skilgreiningar á orðum 

og orðasamböndum í staðlinum. 

2. The Employer (Verkkaupi): Hlutverki verkkaupa lýst. Bæði almennum skyldum 

hans og skyldum hans við verktaka. 

3. The Engineer (Ráðgjafaverkfræðingur): Hlutverki ráðgjafaverkfræðingsins lýst. 

4. The Contractor (Verktaki): Langur og ítarlegur kafli um skyldur og hlutverk 

verktaka við framkvæmdina.  

5. Nominated Subcontractors (Tilnefndir undirverktakar): Ráðgjafaverkfræðingur 

tilnefnir undirverktaka. Kaflinn fjallar um rétt verktaka til þess að mótmæla 

tilnefningunni finnist honum ástæða til, en þá þurfa góð rök að fylgja. Einnig 

hvernig greiðslur til undirverktaka fara fram. 

6. Staff and Labour (Starfsfólk verktaka) Allt varðandi starfsmenn verktakans. Laun, 

vinnustundir, öryggi o.fl. 

7. Plant, Materials and Workmanship (Vélar, efni og vinna): Réttindi verktaka og 

verkkaupa varðandi efni, tæki og búnað í framkvæmdinni. Einnig réttindi 

verkkaupa, framkvæmt af ráðgjafaverkfræðingi varðandi sýnatöku á efnum og 

prófanir á verkhlutum framkvæmdarinnar. 

8. Commencement, Delays and Suspension (Upphaf, tafir og vinna): Fjallar um 

upphaf framkvæmdar og helstu dagssetningar. Hvernig taka skuli á seinkunum í 

verki, réttindi verkkaupa og verktaka ef það gerist. Einnig hvernig skal tækla það ef 

þörf er á að hætta vinnu í ákveðnum verkþáttum. 

9. Tests on Completion (Prófanir í verklok): Fjallar um hvernig úttektir á 

verki/verkþáttum, þegar verktaki telur sig hafa lokið þeim, fara fram. Hvernig skal 
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taka á seinkunum á úttektum og ef úttektin kemur illa út, þ.e. ef verkið er ekki 

unnið nógu vel. 

10. Employer´s Taking Over (Afhending verks): Eftir að verktaki hefur lokið verkþætti 

eða verkinu í heild skal hann láta ráðgjafaverkfræðing vita eigi síðar en 14 dögum 

fyrir verklok, að verkinu sé að ljúka. Ráðgjafaverkfræðingur útbýr þá vottun um 

það að verkinu sé formlega lokið. Þessi vottun skal koma eigi síðar en 28 dögum 

eftir tilkynningu frá verktaka. 

11. Defects Liability (Ábyrgð á göllum): Fjallar um ábyrgð gagnvart göllum sem koma 

upp og hvernig ferlið í kringum það er. 

12. Measurement and Evaluation (Magntaka): Fjallar um magntöku á verkinu. Fari 

ráðgjafaverkfræðingur fram á það að magntaka fari fram, skal koma fulltrúi frá 

verktaka og vera með í magntökunni. Mæti ekki fulltrúi frá verktaka skal magntaka 

ráðgjafaverkfræðings vera tekin gild. 

13. Variations and Adjustments (Breytingar og viðbætur): Fjallar um hvernig 

meðhöndla skal breytingar á verki. 

14. Contract Price and Payment (Samningsupphæð og greiðslur): Hér er því ítarlega 

lýst hvernig staðið er að greiðslum á framkvæmdatímanum og réttindum allra aðila 

ásamt dagssetningum fyrir greiðslur. 

15. Termination by Employer (Riftun af verkkaupa): Réttur verkkaupa til að slíta 

samningi við verktaka sé ástæða til þess. 

16. Suspension and Termination by Contractor (Stöðvun og riftun af verktaka): Réttur 

verktaka til að slíta samningi eða hætta við verk. 

17. Risk and Responsibility (Áhætta og ábyrgð): Fjallar um áhættur og ábyrgðir.  

18. Insurance (Tryggingar): Allt varðandi tryggingar gagnvart framkvæmdinni og 

starfsfólki. 

19. Force Maejure (Óviðráðanlegar aðstæður): Tekur á þeim tilfellum þegar 

óviðráðanlegar aðstæður koma upp. 

20. Claim, Disputes and Arbitration (Úrlausn ágreiningsmála): Allt varðandi kröfur, 

deilur og ef skipa þarf ágreiningsnefnd eða gerðardóm. 

Guidance for the Preparation of the Particular Conditions (Leiðbeiningar 
fyrir undirbúning sérskilmála) 

Í sérskilmálunum er samningurinn aðlagaður fyrir viðkomandi verk. Þegar einstaklingar 

eða fyrirtæki eru komin með reynslu af FIDIC samningaforminu og þekkja það vel er hægt 

að fara beint í gerð eða yfirlestur sérskilmálanna eftir því hvoru megin við borðið er setið. 

Almennu samningsskilmálarnir eru alltaf eins og það eru því sérskilmálarnir sem eru 

mismunandi á milli verka. Það er í þessum hluta samningsins þar sem allar breytingar eru 

gerðar á almennu samningsskilmálunum og allar viðbætur eru settar inn. Kaflinn er með 

ítarlegar leiðbeiningar hvernig er best að vinna sérskilmálana. Farið er í gegnum alla kafla 

almennu samningsskilmálanna og þær greinar teknar út þar sem líklegt er að þurfi að gera 

einhverjar breytingar á. Í mörgum af greinunum er gefið dæmi um hvernig breytingin gæti 

litið út og gefin hugmynd að texta. Hér að neðan má sjá dæmi um það hvernig grein 15.5 

Employer´s Entitlement to Termination (Réttur verkkaupa til slita á samningi) gæti verið 

breytt. 

 Í grein 15.5 segir á frummálinu: 

„The Employer shall be be entitled to terminate the Contract, at any time for the 

Employer´s convenience, by giving notice of such termination to the Contractor. The 
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termination shall take effect 28 days after the later of the dates on which the Contractor 

receives this notice or the Employer returns the Performance Security. The Employer shall 

not terminate the Contract under this Sub-Clause in order to execute the Works himself or 

to arrange for the Works to be executed by another Contractor. 

After this termination, the Contractor shall proceed in accordance with Sub-Clause 16.3 

[Cessation of Work and Removal of Contractor´s Equipment] and shall be paid in 

accordance with Sub-Clause 19.6 [Optional Termination, Payment and Release].“ 

(FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 48). 

Á íslensku útleggst greinin þannig að verkkaupi hefur rétt til að slíta samningi við 

verktaka. Slitin taka gildi 28 dögum eftir að verktaki fær tilkynningu um slitin og þegar 

verkkaupi hefur skilað verktryggingu. Verkkaupi hefur hins vegar ekki rétt til að slíta 

samningnum til þess að framkvæma verkið sjálfur eða ráða annan verktaka. Eftir að slitin 

hafa gengið í gegn skal verktaki fylgja grein 16.3 Cessation of Work and Removal of 

Contractor´s Equipment (Stöðvun framkvæmdar og fjarlæging tækja) og fá greitt 

samkvæmt grein 19.6 Optional Termination, Payment and Release (Valkvætt verklok, 

greiðslur og afhending). 

Tillaga að breytingu í leiðbeiningum fyrir sérskilmála lítur þá svona út á frummálinu: 

„Sub-Clause 15.5 Employer´s Entitlement to Termination 

Unless inconsistent with the requirements of the Employer and/or financing institutions, a 

further sentence may be added. 

Example: Insert at the end of Sub-Clause 15.5 

The Employer shall also pay to the Contractor the amount of any other loss or damage 

resulting from this termination“ (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, 

bls. 18). 

Á íslensku segir greinin að sé það ekki í ósamræmi við kröfur verkkaupa og/eða 

fjármögnunaraðila megi bæta við setningu í enda greinar 15.5 sem segir að verkkaupi skuli 

einnig greiða verktaka fyrir allt tap og skemmdir sem verða við slit á samningnum. 

Það er þó ekki gefið dæmi að textabreytingu fyrir allar greinarnar. Í þeim tilvikum eru 

einungis nefnd þau atriði sem gæti þurft að breyta til að aðlaga að viðkomandi verki. Dæmi 

um það er t.d. undirgrein 1.1.3.1 Base Date (Grunndagssetning). Í almennu samnings-

skilmálunum lítur greinin svona út á frummálinu: 

„Base Date means the date 28 days prior to to latest date for submission of the Tender“ 

(FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 2) 

Á íslensku segir greinin að grunndagssetning sé sú dagssetning sem er 28 dögum eftir töku 

tilboðs. 

Í leiðbeiningum fyrir sérskilmálana segir: 

„It may be necessary to amend some of the definitions. For example: 
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1.1.3.1 The Base date could be defined as a particular calendar date“ (FIDIC, Conditions 

of Contract for Construction, 1999, bls. 4) 

Hér segir að grunndagsetningin þurfi ekki að vera 28 dögum eftir töku tilboðs heldur geti 

hún einfaldlega verið ákveðin dagsetning samkvæmt dagatali. 

Eins og sést á dæmunum hér að framan ætti að vera frekar auðvelt að nota þessar 

leiðbeiningar. Þær eru einfaldar og búið að vinna ákveðna forvinnu fyrir verkkaupa með 

því að taka út þær greinar sem mögulega þarf að breyta. Það er samt engri loku skellt fyrir 

að breyta öllum greinum almennu samningsskilmálanna, sé þess þörf, þrátt fyrir að þær séu 

ekki nefndar í leiðbeiningunum. Verkkaupi hefur frjálsar hendur við gerð samningsins.   

Forms and timelines (Eyðublöð og tímaáætlanir) 

Í FIDIC bókunum eru flest þau eyðublöð sem þarf við aðdraganda og gerð verk-

samningsins. Þau eyðublöð sem eru í rauðu bókinni eru nefnd hér í röð eins og þau birtast í 

bókinni (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999): 

 Example Form of Parent Company Guarantee (Eyðublað fyrir tryggingu 

móðurfélags) 

 Example Form of Tender Security (Eyðublað fyrir útboðstryggingu) 

 Example Form of Performance Security – Demand Guarantee (Eyðublað fyrir 

verktryggingu – kröfutrygging) 

 Example Form of Performance Security – Surety Bond (Eyðublað fyrir 

verktryggingu – fullnustukröfutrygging) 

 Example Form of Advance Payment Guarantee (Eyðublað fyrir tryggingu um 

fyrirframgreiðslur) 

 Example Form of Retention Money Guarantee (Eyðublað fyrir tryggingu um 

geymslufé) 

 Example Form of Payment Guarantee by Employer (Eyðublað fyrir 

greiðslutryggingu af hálfu verkkaupa) 

 Letter of Tender (Tilboðsbréf) 

 Appendix to Tender (Viðauki við tilboð) 

 Contract Agreement (Samningur) 

 Dispute Adjudication Agreement – for a one person DAB (Ágreiningsnefndar 

samþykki – fyrir ágreiningsnefnd með einn aðila) 

 Dispute Adjudication Agreement – for each person of a three person DAB 

(Ágreiningsnefndar samþykki – fyrir hvern aðila í ágreiningsnefnd með þrjá aðila) 

Þetta eru að sjálfsögðu allt saman bara stöðluð eyðublöð og hugmynd að eyðublöðum. Það 

er ekkert því til fyrirstöðu að breyta þeim sé þess þörf.  

Í FIDIC bókunum er búið að teikna upp þrjár tegundir af tímaáætlunum. Tímaáætlanirnar 

lýsa ferli framkvæmda fyrir viðkomandi viðfangsefni. Tímaáætlanirnar fylgja þeim tíma-

takmörkunum sem eru nefndar í almennu samningsskilmálunum. Þetta getur verið þægilegt 

að hafa til hliðsjónar til þess að fá hugmyndir að tímalengd ýmissa atriða í samningi. Það 

er hægt að fylgja þessum tímaáætlunum eða breyta þeim og aðlaga að viðkomandi verki. 

Tímaáætlanirnar sem FIDIC gefur hugmynd að eru (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999, e.bls.): 
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 Tímaáætlun fyrir framkvæmdina sjálfa, allt frá útboði þar til framkvæmd er lokið til 

fulls og verktaki skilar verkkaupa verktryggingu. 
 Tímaáætlun fyrir afhendingu framvindureikninga verktaka til verkkaupa og 

greiðslur til verktaka af hálfu verkkaupa. 

 Tímaáætlun fyrir ágreiningsmál, allt frá skipun ágreiningsnefndar til skipunar 

gerðardóms sé þess þörf. 
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4. Samanburður á FIDIC og ÍST 30/35 

4.1 Almennt 

Í ljósi yfirgripsmikils innihalds samningsskilmála FIDIC þá krefst það mikillar vinnu að 

gera nákvæman og góðan samanburð á þeim og íslensku samningsskilmálunum ÍST 30 og 

ÍST 35. Mun meiri vinnu en hægt er verja í lokaritgerð eins og þessa. Hér verður verkefnið 

því nálgast með grófum samanburði og reynt að draga fram það helsta sem skilur á milli 

skilmálanna. Í ráðgjafasamningum verða íslenski staðallinn ÍST 35 og hvíta bókin frá 

FIDIC bornar saman. Í verktakasamningum verða íslenski staðallinn ÍST 30 og rauða 

bókin frá FIDIC bornar saman. Skoðaðir verða þeir lykilþættir sem voru til umfjöllunar í 

kafla 3.1.1. Rauða bókin varð fyrir valinu vegna þess að hún er sú bók sem nær til svipaðra 

framkvæmda og ÍST 30. Samanburður við hinar bækur FIDIC yrði þó sambærilegur enda 

allar bækurnar með sömu uppbyggingu þótt fleira muni skilja þær að íslensku skilmálunum 

vegna sérhæfðs eðlis þeirra. 

Árið 2002 fékk Framkvæmdasýsla ríkisins verkfræðistofuna Hnit til þess að gera 

samanburð á ÍST 35 og hvítu bók FIDIC. Í þeim samanburði var útgáfa frá 1992 af ÍST 35 

notuð en hún er enn í dag nýjasta útgáfan af staðlinum. Þriðja útgáfa hvítu bókarinnar var 

notuð í samanburðinum en hún kom út árið 1998. Góðfúslegt leyfi fékkst hjá bæði 

verkfræðistofunni Hnit og Framkvæmdasýslu ríkisins fyrir því að birta atriði úr skýrslunni 

í ritgerð þessari. Fjórða útgáfa hvítu bókarinnar kom út árið 2006 en töluverðar breytingar 

urðu á milli útgáfa. Samanburðurinn hér er gerður fyrir gildandi útgáfur. Samanburðar-

töfluna má sjá í viðauka B.  

Samanburður á rauðu bókinni og ÍST 30 er gerður með svipuðu sniði og samanburðurinn 

fyrir ráðgjafaskilmálana, nema að þar verður einblínt á lykilþætti verkframkvæmdar.  

4.2 ÍST 35 og hvíta bók FIDIC 

Samanburður Hnits var unninn þannig að allar greinar beggja samningsskilmálanna voru 

settar upp í tvær töflur. Millivísanir í hliðstæðar greinar í hinum skilmálunum var svo bætt 

við (Baldur Jóhannesson, 2002). Slík framsetning gerir samanburðinn þægilegan fyrir 

notendur að því leyti að þá skiptir ekki máli hvorn staðalinn þú ert vanur að vinna með. Ef 

notandinn er vanur að vinna með ÍST 35 og vill sjá sambærilega grein í hvítu bókinni 

skoðar hann töfluna fyrir ÍST 35 sem vísar í hliðstæðar greinar hvítu bókarinnar, og svo 

öfugt. Í þessari ritgerð verður einungis hvíta bókin borin saman við ÍST 35, þ.e. ekki öfugt. 

4.2.1 Niðurstöður samanburðar  

Ef þriðja útgáfa hvítu bókarinnar og sú fjórða eru bornar saman kemur í ljós að hvað 

innihald varðar er ekki um miklar breytingar að ræða en aðalbreytingin á milli útgáfa er 

uppsetning bókanna. Fjórða útgáfan er þannig komin með sömu uppbyggingu og hinar 
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bækurnar í regnbogalínunni. Fyrsti kafli bókarinnar er því almennir skilmálar en í þriðju 

útgáfu er sá kafli mun aftar. Önnur breyting er sú að í þriðju útgáfu er fyrsta grein númer 

eitt og síðasta númer 44 en ekki er um kafla að ræða. Í fjórðu útgáfu eru hinsvegar átta 

kaflar og svo undirgreinar eins og í hinum bókum FIDIC. Þetta er ákveðin breyting til hins 

betra enda hentugast að hafa allar bækurnar á svipuðu formi (FIDIC, FIDIC: White book 

4th ed) (FIDIC, FIDIC: White book 3rd ed). 

Niðurstöður Hnit við samanburðinn á ÍST 35 og hvítu bókinni frá FIDIC er í þremur liðum 

(Baldur Jóhannesson, 2002): 

1. ÍST 35 er „samþykkt skjal“ þar sem aðilar úr hópi beggja samningsaðila komu að 

gerð hans.  

Hvíta bókin er samin af ráðgjafaverkfræðingum á vegum FIDIC. Leitað var til 

ýmissa alþjóðasamtaka og stofnana við gerð hans sem gerðu athugasemdir og komu 

með tillögur. Hvíta bókin hefur hins vegar ekki fengið samþykki verkkaupa og er 

því ekki „samþykkt skjal“ eins og ÍST 35. 

Út frá þessu má gera ráð fyrir að ÍST 35 hafi sterkari stöðu á Íslandi og meira traust 

sé borið til hans frá báðum aðilum samningsins þar sem hann var unninn af báðum 

aðilum. 

2. Þegar greinar staðlanna eru bornar saman virðist sem hvíta bókin sé víðtækari og 

opnari. ÍST 35 er hinsvegar mun nákvæmari á vissum atriðum á köflum og þrengri.  

Áherslur eru mismunandi á milli skilmála og um hvað er fjallað. Í báðum 

stöðlunum eru ákvæði sem ekki er tekið á í hinum staðlinum. Hvíta bókin hefur þó 

mun fleiri greinar sem eru ekki í ÍST 35 en öfugt. 

3. Gera má ráð fyrir að mun meiri og ítarlegri vinna hafi farið fram við gerð hvítu 

bókarinnar heldur en ÍST 35. 

Reikna má því með að hvíta bókin standist betur kröfur fyrir dómstólum komi til 

ágreinings á milli verkkaupa og ráðgjafa. 

Niðurstaðan í skýrslu Hnits var sú að ekki væri tilefni til þess að skipta alveg yfir í FIDIC 

frá ÍST 35. Lagt var til að ÍST 35 verði endurskoðaður með hvítu bókina hafða til 

hliðsjónar, greinar úr henni þýddar og bætt inn í ÍST 35 eftir atvikum. Einnig var talið 

ráðlegt að nota hvítu bókina þegar bjóða ætti út ráðgjöf á alþjóðavísu. Endurskoðun ÍST 35 

var einnig talin ráðleg í ljósi þess að staðallinn var á þeim tíma orðinn 10 ára gamall en frá 

þessum tíma eru nú liðin 11 ár til viðbótar (Baldur Jóhannesson, 2002). Sú endurskoðun 

hefur ekki enn farið fram. Samanburðinn á ÍST 35 og FIDIC má sjá í viðauka B. 
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4.3 ÍST 30 og rauða bók FIDIC 

Að vitund höfundar hefur ekki verið gerður samanburður á ÍST 30 og FIDIC skilmálunum 

sambærilegum þeim sem Hnit vann fyrir Framkvæmdasýsluna fyrir ÍST 35 og hvítu 

bókina. Sá samanburður er töluvert stærri í vöfum enda greinar samningsskilmálanna mun 

fleiri en í samningsskilmálunum fyrir ráðgjöf. Í kafla 3.1.1 er að finna umfjöllun um 

lykilþætti FIDIC samningsskilmálanna. Í samanburðinum hér á eftir verður aðaláhersla 

lögð á að bera þessa þætti saman þ.e. skoða hvernig er tekið á þeim í ÍST 30 og í rauðu bók 

FIDIC. Með því að bera saman þessa mikilvægu þætti ætti að vera hægt að álykta almennt 

um muninn á samningsskilmálunum.  

Samanburðurinn er byggður þannig upp að umfjöllun um hvern lykilþátt er sett fram í 

þremur málsgreinum. Fyrsta málsgreinin fjallar um það hvernig þátturinn er skilgreindur í 

FIDIC og málsgrein tvö hvernig þátturinn er skilgreindur í ÍST 30. Í þriðju og síðustu 

málsgreininni er svo lagt mat á muninn á milli samningsskilmálanna. Í viðauka C má sjá 

þær greinar samningsskilmálanna sem taka á lykilþáttunum. 

 Niðurstöður samanburðar 4.3.1

Dreifing áhættu, áhætta og ábyrgð við framkvæmd 

Dreifing áhættu er ein af grundvallarstoðunum við gerð FIDIC samningsskilmálanna eins 

og kemur fram í kafla 3.1.1. Í nýjustu útgáfunum er dreifing áhættu vel skilgreind eftir 

bókum. Verkkaupi velur í raun hvaða bók hann vill nota eftir því hversu mikla áhættu hann 

treystir sér til að bera. FIDIC tekur því mjög vel á þessum þætti og hentugt fyrir verkkaupa 

hvernig þetta er sett upp í mismunandi bókum. Varðandi áhættur og ábyrgð við fram-

kvæmdina tekur kafli nr. 17 í rauðu bókinni á þeim. Kaflinn heitir Risk and Responsi-

bilities (Áhætta og ábyrgð) og er hann í sex greinum (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999).  

ÍST 30 eru einu samningsskilmálarnir fyrir verksamninga sem eru gefnir út á Íslandi og því 

ekkert val fyrir verkkaupa eftir eðli framkvæmda og því hversu mikla áhættu hann vill 

bera. Í ÍST 30 eru tveir kaflar sem taka á áhættu og ábyrgð við framkvæmd. Það eru kaflar 

3.9  Áhætta – vátryggingar – ábyrgð og 4.5 Ábyrgð á verki (Staðlaráð Íslands, 2012). 

Ef greinarnar í samningsskilmálunum eru bornar saman er efnislega ekki mikill munur á 

þeim. Í stuttu máli segja þessir kaflar að báðir aðilar beri ábyrgð á gjörðum sínum við 

framkvæmdina. Sömuleiðis ef hönnun annars hvors aðilans leiðir til skaða af einhverju tagi 

skal sá aðili sem var ábyrgur fyrir hönnuninni bera ábyrgð á því. Helstu niðurstöður 

samanburðar eru (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999) (Staðlaráð 

Íslands, 2012): 

 Ábyrgð á verki: Í ÍST 30 ber verktaki ábyrgð á verkinu í eitt ár frá því hann skilar 

því. Allir gallar sem koma í ljós á ábyrgðartímanum eru á ábyrgð verktaka að bæta 

úr. Eftir eitt ár færist nánast öll ábyrgðin yfir á verkkaupa en verktaki mun áfram 

vera ábyrgur fyrir leyndum göllum sem koma upp í framtíðinni sem hægt er að 

sanna að séu útaf ásetningi eða gáleysi. Eftir að ábyrgðartíma lýkur gilda almenn 

fyrningarlög um leynda galla. Í FIDIC er samsvarandi grein nema að lengd 

ábyrgðartímans er ekki skilgreind og látin verkkaupa eftir að ákveða í 

útboðsgögnum. 
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 Áhætta hvors aðila: Í FIDIC eru mjög vel skilgreindar þær áhættur sem hvor aðili 

fyrir sig skal bera og getur ekki gert hinn ábyrgan fyrir. Reyndar eru atriði í 

upptalningunni fyrir áhættu verkkaupa eins og hryðjuverk og uppreisn. Harla 

ólíklegt er að slíkt komi upp á Íslandi. Þarna er þó einnig að finna mikilvæg atriði 

fyrir íslenskar aðstæður eins og skaði sem verður af völdum náttúruafla. Á þessu er 

tekið í grein 5.2 Frestir og tafabætur í ÍST 30 sem fjallar um rétt verktaka til 

framlengingar á verktíma. Nánar má sjá umfjöllun um það í kaflanum um 

óviðráðanlegar aðstæður hér á eftir.   

Ráðgjafi 

Þetta hlutverk er mjög ólíkt á milli samningsskilmálanna. Í FIDIC ber hann heitið 

ráðgjafaverkfræðingur og er hann fulltrúi verkkaupa við framkvæmd og ber ábyrgð á 

hönnun og eftirliti. Í FIDIC bókunum eru helstu skyldur hans teknar fyrir í kafla nr. 3. 

Skilgreiningu á hlutverki hans má sjá í kafla 3.1.1 í þessari ritgerð (FIDIC, Conditions of 

Contract for Construction, 1999). 

Í ÍST 30 ber ráðgjafi heitið umsjónarmaður verkkaupa en ekki er fjallað um hönnuð í 

skilmálunum. Í grein 4.1.3 má sjá skilgreiningu á hlutverki hans: „...Umsjónarmaður 

verkkaupa er fulltrúi verkkaupans og hefur hann yfirumsjón með eftirliti og með því að 

verktakinn standi við gerða samninga...“ (Staðlaráð Íslands, 2012, bls. 11). Á Íslandi er 

vaninn að hönnun og stjórnun eftirlits sé aðskilið.   

Almennt séð eru skyldur ráðgjafa þær sömu í samningsskilmálunum en helsti munurinn og 

helstu niðurstöður samanburðar eru (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 

1999) (Staðlaráð Íslands, 2012): 

 Í FIDIC er gert ráð fyrir að ráðgjafi beri ábyrgð á hönnun og eftirliti við 

framkvæmdina. Í ÍST 30 sinnir ráðgjafi eingöngu eftirliti en ekki er fjallað um 

hönnun verks. 

 Í FIDIC hefur ráðgjafi það hlutverk að úrskurða um ágreining sem kemur upp. Í 

ÍST 30 er að finna eina grein þar sem umsjónarmaður verkkaupa skal vera 

úrskurðaraðili, þ.e. grein 3.6.3. Þar segir að umsjónarmaður verkkaupa skuli 

úrskurða um skiptingu hagnaðar sem verður til vegna tillögu verktaka að breyttri 

hönnun, náist ekki samkomulag um skiptinguna. 

 Í FIDIC er það ráðgjafi sem skal sjá um mælingar vegna reikningagerðar eins og 

stendur í grein 12.1 Works to be Measured (Mælingar á verki):  

 

„Whenever the Engineer requires any part of the Works to be measured, reasonable 

notice shall be given to the Contractor´s Representative who shall: a) Promptly 

either attend or send another qualified representative to assist the Engineer in 

making the measurement, and b) supply any particulars requested by the 

Engineer.“ (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999, bls. 35)  

 

Þessi grein segir á íslensku að þegar ráðgjafi þarf að mæla til að sannreyna 

magntölur skal fulltrúi verktaka fá góðan fyrirvara. Einnig að fulltrúi verktaka skal 

vera viðstaddur mælingarnar og aðstoða ráðgjafa við þær. Í ÍST 30 er þetta öðruvísi 

og þar skal verktaki annast þetta verk eins og segir í grein 5.1.1: 
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„Mælingar og yfirferð sem nauðsynlegar eru vegna reikningsgerðar og uppgjörs á 

verksamningi, skal verktaki annast. Verkkaupa er heimilt að taka þátt í þessari 

vinnu og skal honum gert viðvart í tæka tíð áður en mælingarnar og yfirferð fara 

fram.“ (Staðlaráð Íslands, 2012, bls. 13). 

 

Eins og sést er skilgreiningin nánast með sama orðalagi í báðum 

samningsskilmálum nema mælingin er á ábyrgð ráðgjafaverkfræðings í FIDIC og 

verktaka í ÍST 30. 

 Almennt séð er hlutverk ráðgjafa mun viðameira og því fylgir meiri ábyrgð 

samkvæmt FIDIC heldur en í ÍST 30. Farið er ítarlegar í skilgreiningar á hlutverki 

ráðgjafa og FIDIC gerir ráð fyrir að verkkaupi treysti ráðgjafanum til þess að sjá 

um verkið fyrir sína hönd að nánast öllu leyti. Í ÍST 30 virðist hlutverk ráðgjafans 

vera minna í vöfum og eins og gert sé ráð fyrir að verkkaupinn sjálfur hafi miklu 

meiri afskipti af framkvæmdinni en í FIDIC. 

Verkkaupi 

Í FIDIC samningsskilmálunum er sérkafli um helstu skyldur og réttindi verkkaupa eða 

kafli 2. Umfjöllun um verkkaupa má sjá í kafla 3.1.1 (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999). 

Í ÍST 30 má finna sérkafla um skyldur verkkaupa en það er kafli 3.7 Efni og annað sem 

verkkaupi leggur til. Kaflinn er þrjár greinar sem segja í stuttu máli að verktaki ábyrgist allt 

efni sem verkkaupi leggur honum til. Einnig segir að verkkaupi beri ábyrgð á að efni sem 

hann leggur til uppfylli kröfur og að verktaki geti krafist auka greiðslu sannist að hann hafi 

orðið fyrir tjóni sökum þess að verkkaupi afhenti ekki þau aðföng sem honum ber skylda 

til. Þrátt fyrir að þetta sé eini sérkaflinn um skyldur verkkaupa má finna fjölda aðra greina í 

samningsskilmálunum sem fjalla um réttindi hans og skyldur (Staðlaráð Íslands, 2012).   

Ef hlutverk verkkaupa við framkvæmd er borið saman eftir samningsskilmálum er það 

almennt séð svipað. Það má nefna atriði eins og að verkkaupi á að aðstoða verktaka við 

útvegun á ýmsum leyfum. Einnig á hann að geta sýnt fram á að fjármögnun verkefnisins sé 

tryggð. Aðalmunurinn er sá að í FIDIC er það ráðgjafaverkfræðingurinn sem sinnir hluta af 

skyldum verkkaupa sem er ekki í ÍST 30 (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 

1999) (Staðlaráð Íslands, 2012).  

Verktaki 

Í FIDIC samningsskilmálunum er sér kafli um helstu skyldur verktaka eða kafli 4. 

Umfjöllun um verktaka má sjá í kafla 3.1.1 (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999). 

Í ÍST 30 er enginn sérkafli fyrir verktaka þótt fjallað sé um réttindi hans og skyldur í fjölda 

greina (Staðlaráð Íslands, 2012). 

Í FIDIC er kaflinn um verktaka stærsti kaflinn. Hann er 24 greinar og tekur á mörgum 

atriðum um grunnskyldur og rétt verktaka við framkvæmd. Þar má nefna atriði eins og 

verktrygging, fulltrúa verktaka, gæðakerfi, öryggisráðstafarnir á verkstað, aðkomuveg á 

verkstað, verndun náttúru og margt fleira. Mörg þessara atriða er einnig minnst á í ÍST 30 

en þau eru þá dreifð um kafla samningsskilmálans (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999) (Staðlaráð Íslands, 2012).  
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Óviðráðanlegar aðstæður/atvik 

Í 19. kafla í rauðu bókinni er tekið á óviðráðanlegum aðstæðum eða „Force Majeure“ eins 

og kaflinn heitir. Kaflinn er sjö greinar en umfjöllun um þennan kafla má sjá í kafla 3.1.1 í 

þessari ritgerð (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 1999).  

Í ÍST 30 er enginn sér kafli um þennan þátt. Það er einungis á einum stað í 

samningsskilmálunum sem eitthvað er nefnt um þetta og er það í kafla 5.2.2 en í kafla 5.2 

er tekið á frestun og tafarbótum. Í kafla 5.2.2 er þetta nefnt óviðráðanleg atvik en þar segir: 

 „Verktaki getur krafist lengingar á verktíma ef svo stendur á sem hér segir:...c) 

Óviðráðanleg atvik, sem verktaka verður ekki um kennt, svo sem eldsvoði, verkfall eða 

verkbann, óvenjulegir náttúruviðburðir, styrjöld eða annað þess háttar, tálma 

framkvæmdum verulega.“ (Staðlaráð Íslands, 2012, bls. 14)  

Helstu niðurstöður eru því þær að þessi þáttur er mjög vel skilgreindur í FIDIC en minna í 

ÍST 30. Í FIDIC er allt varðandi óviðráðanlegar aðstæður mjög vel skilgreint, allt frá 

skilgreiningu hvað óviðráðanlegar aðstæður eru og til réttar beggja aðila til að rifta 

samningi ef stöðvun verks hefur varað í ákveðinn tíma vegna þessara aðstæðna. Ástæðan 

fyrir þessum mun á samningsskilmálum er sennilega sú að FIDIC eru alþjóðlegir og er 

þetta því mikilvægt í samningagerð í löndum þar sem auknar líkur eru á að þetta gerist. ÍST 

30 er eingöngu miðaður við íslenskar aðstæður og reynslan hefur væntanlega sýnt að ekki 

er þörf á meiri skilgreiningu en er í ÍST 30 (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999) (Staðlaráð Íslands, 2012).  

Úrlausn ágreiningsmála 

Síðasti kafli FIDIC samningsskilmálanna fjallar um úrlausn ágreiningsmála. Umfjöllun um 

hvernig það er skilgreint má sjá í kafla 3.1.1 í þessari ritgerð (FIDIC, Conditions of 

Contract for Construction, 1999). 

Líkt og í FIDIC er þetta síðasti kaflinn í ÍST 30. Það er kafli 6.3 og nefnist hann 

einfaldlega Ágreiningsmál. Kaflinn samanstendur af fimm greinum þar sem farið er í 

hvernig taka skuli á ágreiningsmálum sem kunni að koma upp (Staðlaráð Íslands, 2012). 

Helsti munurinn á milli samningsskilmála eru úrræðin fyrir lausn ágreiningsmála áður en 

þeim er skotið til gerðardóms eða dómsstóla. Í FIDIC eru tvö stig. Á fyrsta stigi er það 

ráðgjafinn sem skal úrskurða um málið. Sé annar hvor aðilinn ekki sáttur við þann úrskurð 

er farið á stig tvö og DAB nefnd virkjuð. Umfjöllun um DAB má sjá í kafla 3.1.1. Í ÍST 30 

er ein leið skilgreind og hún er sú að ágreiningsmálinu er vísað til lykilstjórnenda aðilanna. 

Þeir fara saman á tvo fundi og reyna að ná sátt um málið (FIDIC, Conditions of Contract 

for Construction, 1999) (Staðlaráð Íslands, 2012).  

Almennur samanburður 

Ef samanburðurinn á lykilþáttunum er skoðaður sést að FIDIC skilmálarnir eru mun 

ítarlegri en ÍST 30. Það á líka við almennt um samningsskilmálana. Stór munur á 

samningsskilmálunum er hvernig þeir taka á útboði og tilboði bjóðenda. Í ÍST 30 er langur 

kafli sem skilgreinir allt varðandi framkvæmd útboðs allt frá undirbúningi þar til tilboði er 

tekið. Í FIDIC samningsskilmálunum er þessu öðruvísi háttað. Þar er ekki fjallað um 

tilhögun útboðs. FIDIC gefur hinsvegar út bók sem heitir FIDIC Procurement Procedures 

Guide 1st Ed (2011) og fjallar um allt er við kemur útboði og tilboðsgerð fyrir margar 
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gerðir af verkefnum stórum sem smáum (FIDIC, Conditions of Contract for Construction, 

1999) (Staðlaráð Íslands, 2012).  

Ef fyrstu tveir kaflar ÍST 30, sem eru skilgreiningar og gildissvið og útboð og tilboð, eru 

teknir frá standa eftir átta blaðsíður sem eru samningsskilmálar um framkvæmdina sjálfa. 

Þessar átta blaðsíður skiptast í fjóra kafla sem eru verksamningur, verkframkvæmd, 

greiðslur og ágreiningsmál. Kaflarnir fjórir skiptast svo í 130 stuttar undirgreinar 

(Staðlaráð Íslands, 2012). 

Í FIDIC er fyrsti kaflinn skilgreiningakafli og eftir standa þá 19 kaflar á 57 blaðsíðum sem 

taka á framkvæmdinni. Kaflaskiptinguna má sjá í heild sinni í kafla 3.2.3. en kaflarnir 19 

skiptast í 149 greinar. Margar hverjar mjög langar (FIDIC, Conditions of Contract for 

Construction, 1999).  

Út frá þessum samanburði er nokkuð ljóst að FIDIC samningsskilmálarnir eru ítarlegri, 

taka á fleiri atriðum og innihalda meiri texta um atriði sem eru í báðum samnings-

skilmálunum. Þó er ljóst að ekki er unnt að bera skilmálana saman eingöngu byggt á fjölda 

orða. Stuttar og hnitmiðaðar skilgreiningar geta oft náð fram því sem þarf að ná fram. Það 

má heldur ekki gleyma að FIDIC er alþjóðlegur staðall þar sem markmiðið er að búa til 

samningsskilmála sem henta fyrir allar stærðir og gerðir verkefna í öllum löndum heims. 

Markmið FIDIC samtakanna er einmitt að ná sem mestri útbreiðslu. ÍST 30 er á hinn 

bóginn saminn fyrir íslenskar aðstæður og samkvæmt íslenskum lögum.    
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5. FIDIC á Íslandi 

 Almennt 5.1

Til þess að kanna notkunarmöguleika FIDIC á íslenskum framkvæmdamarkaði er 

mikilvægt að skoða reynsluna af FIDIC á Íslandi til þessa. Það eru þrjú fyrirtæki á Íslandi 

sem hafa notað FIDIC hvað mest en það eru Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og 

Landsnet. Einnig hefur Framkvæmdasýsla ríkisins notað hvítu bókina við gerð 

ráðgjafasamninga í einni framkvæmd hjá sér (Óskar Valdimarsson munnleg heimild, 24. 

mars 2014). Landsvirkjun studdist við FIDIC samningsskilmálana í fyrsta sinn við 

byggingu Búðarhálsvirkjunar sem var byggð á árunum 2010 – 2014 (Einar Erlingsson 

munnleg heimild, 1. apríl 2014). Reyndar hafði undirbúningur verið í gangi fyrir virkjunina 

frá árinu 2001 (Landsvirkjun, 2012). Á fyrstu árum Landsvirkjunar studdust þeir við gögn 

sem voru nátengd FIDIC, en það var við byggingu Búrfellsvirkjunar sem er fyrsta 

virkjunin sem þeir byggðu. Það voru amerískir ráðgjafar sem hönnuðu og skrifuðu 

útboðslýsinguna sem var í grunninn FIDIC. Þessi gögn voru svo höfð til hliðsjónar við 

aðrar virkjanir sem byggðar voru á undan Búðarhálsvirkjun. Í Búðarhálsvirkjun var skipt 

yfir í FIDIC og flestir verkþættir framkvæmdarinnar voru boðnir út með FIDIC. Einungis 

ráðgjafa- og þjónustusamningar og einn innkaupasamningur voru hafðir utan við FIDIC 

(Einar Erlingsson munnleg heimild, 1. apríl 2014). Orkuveita Reykjavíkur studdist við 

FIDIC að hluta við byggingu Nesjavallavirkjunar og Hellisheiðarvirkjunar. Þeir hlutar sem 

voru boðnir út með FIDIC voru vélar, stjórnkerfi og spennar. Aðrir verkhlutar 

framkvæmdanna voru boðnir út með íslenskum verksamningum, ÍST 30 og ÍST 35 

(Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014). Framkvæmdasýsla ríkisins hefur 

einungis einu sinni stuðst við FIDIC samningsskilmálana en það var við stækkun 

Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Þar studdust þeir við hvítu bókina við gerð 

ráðgjafasamninga við erlenda ráðgjafa. Framkvæmdasýslan hefur einnig mjög sterkar 

skoðanir á hlutverki ráðgjafaverkfræðings við framkvæmdir þar sem stuðst er við FIDIC 

(Óskar Valdimarsson munnleg heimild, 24. mars 2014).  

Tekin voru viðtöl við aðila hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjun og Framvæmdasýslu 

ríkisins til þess að fá innsýn inn í notkun fyrirtækja þeirra á FIDIC við framkvæmdirnar 

sem eru nefndar hér að framan. Viðtölin lýsa skoðun neðangreindra einstaklinga á 

framkvæmdunum og þarf ekki að endurspegla álit stofnananna/fyrirtækjanna. Aðilarnir 

eru: 

Ingólfur Hrólfsson verkefnastjóri: Orkuveita Reykjavíkur  

Einar Erlingsson byggingarverkfræðingur: Landsvirkjun  

Óskar Valdimarsson forstjóri: Framkvæmdasýsla ríkisins  
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 Aðferðafræði 5.2

Til þess að rannsaka notkun og þekkingu á FIDIC á Íslandi var notuð blönduð 

rannsóknaraðferð (e. mixed method research). Þá er blandað saman eigindlegum og 

megindlegum aðferðum til þess að fá nánari skilning á viðfangsefninu (Creswell og Plano 

Clark, 2007). Eigindlegi hluti rannsóknarinnar kemur hér á eftir en fjallað er um 

megindlega hlutann í kafla sex. 

Í eigindlega hlutanum voru tekin hálfopin viðtöl við þá þrjá aðila sem eru nefndir í 

almenna kaflanum hér að framan. Viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælanda, ýmist á 

skrifstofum þeirra eða í fundarherbergjum. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki 

og spannaði lengd þeirra frá 40 mínútum upp í 50 mínútur. Viðmælendurnir höfðu allir 

reynslu af notkun íslenskra verksamninga og af notkun FIDIC. Viðtalsramminn byggði á 

eftirtöldum sjö spurningum: 

 Af hverju var ákveðið að nota FIDIC við framkvæmdina? 

 Hvaða verkhlutar voru boðnir út með FIDIC? 

 Var ráðgjafaverkfræðingurinn notaður eins og FIDIC skilgreinir? 

 Voru einhver ágreiningsmál? Ef svo, hvernig voru þau leyst? 

 Hvernig stóðust tíma- og kostnaðaráætlanir? 

 Hvernig fannst þér ganga að nota FIDIC? 

 Verður reynslan af notkun FIDIC notuð áfram í fleiri verk? 

Ekki náðist alltaf að fylgja viðtalsrammanum í viðtölunum. Spyrjandi leyfði viðmælendum 

að tala og spurði svo spurninga inn á milli sem áttu við á þeim tímapunkti. Allir 

viðmælendurnir höfðu mikið að segja og sterkar skoðanir á FIDIC. Eigindlega hlutanum 

var ætlað að gefa meiri innsýn inn í notkun FIDIC á Íslandi og kanna afstöðu manna með 

reynslu á FIDIC eftir að þeir höfðu unnið með skilmálana í framkvæmdum.  

 FIDIC framkvæmdir á Íslandi 5.3

 Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun 5.3.1

Orkuveita Reykjavíkur hefur notað FIDIC samningsskilmálana við byggingu 

jarðvarmavirkjana eins og Nesjavallavirkjunar og Hellisheiðarvirkjunar (Ingólfur 

Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014). Framkvæmdir við Nesjavallavirkjun hófust 

árið 1987 og þremur árum síðar var varmaorkuverið formlega gangsett. Ákvörðun um 

raforkuver á Nesjavöllum var tekin í desember 1996 og var hún tekin í notkun í 

október/nóvember 1998. Nesjavallavirkjun var fyrsta virkjunin þar sem notast var við 

FIDIC að einhverju leyti (Orkuveita Reykjavíkur, 2007) (Ingólfur Hrólfsson munnleg 

heimild, 25. mars 2014). Rannsóknir á Hengilssvæðinu þar sem Hellisheiðarvirkjun 

stendur nú hófust árið 1985. Rafmagnsframleiðsla hófst árið 2006 og varmastöðin var 

gangsett árið 2010. Áætlaður kostnaður bara við fyrsta áfanga Hellisheiðarvirkjunar var 25 

milljarðar íslenskra króna og því stór framkvæmd á íslenskan mælikvarða  (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2005). 
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Í báðum virkjununum var boðið út með FIDIC fyrir vélar, stjórnkerfi og spenna. Innifalið í 

þeim verksamningum var þá uppsetning og prófanir af hálfu framleiðanda. Orkuveitan 

bauð út innan evrópska efnahagssvæðisins eins og lög um opinber innkaup segja til um ef 

áætlaður kostnaður fer yfir viðmiðunarfjárhæð. Hjá Orkuveitunni hefur líka í flestum 

tilfellum, síðan við byggingu Nesjavallavirkjunar, verið boðið út með FIDIC þegar 

eingöngu erlendir framleiðendur koma til greina vegna sérþekkingar. Sé hins vegar 

möguleiki að nota innlenda framleiðendur er boðið út með íslensku skilmálunum ÍST 30 

og ÍST 35, þá á íslensku. Orkuveitan hefur í öllum FIDIC útboðum hjá sér notað gulu 

bókina og þá notast við þriðju útgáfu hennar sem kom út árið 1987. Í öllum tilvikum þar 

sem boðið hefur verið út með FIDIC hefur þessi útgáfa verið notuð þrátt fyrir að nýrri 

útgáfa sé komin út. Allir aðrir verkhlutar voru boðnir út með ÍST 30. Öll ráðgjafaþjónusta 

var boðin út en það var gert með íslenskum samningsskilmálum og því var hvíta bókin frá 

FIDIC ekki notuð. Ekki er ljóst hvort ÍST 35 var notaður en Orkuveitan fékk aðstoð frá 

fyrrum starfsmanni Landsvirkjunar við gerð samninganna. Síðustu stóru samningar sem 

Orkuveitan gerði hljóðaði upp á sex vélasamstæður með uppsetningu. Þessar 

vélasamstæður áttu að vera komnar í gagnið árið 2010 og 2011 (Ingólfur Hrólfsson 

munnleg heimild, 25. mars 2014). 

Við byggingu Nesjavallavirkjunar var hlutverk ráðgjafaverkfræðings notað eins og FIDIC 

skilgreinir það. Hann sá þá um daglegt eftirlit ásamt því að gefa út öll vottorð varðandi 

samþykki reikninga, lok á verkhlutum o.fl. Orkuveitan var ekki sátt við að 

ráðgjafaverkfræðingurinn skyldi hafa alla þessa stjórn. Þeim fannst ekki hans hlutverk að 

sjá um kostnaðarlegu hlið framkvæmdarinnar. Hlutverk hans var því brotið upp við 

byggingu Hellisheiðarvirkjunar. Orkuveitan sá þá sjálf um tíma- og kostnaðarlegu hlið 

framkvæmdarinnar en tæknilegt eftirlit var áfram í höndum ráðgjafaverkfræðingsins eins 

og að samþykkja að verkhluta væri lokið og koma með athugasemdir. Þetta fyrirkomulag 

fannst þeim ganga mjög vel. Orkuveitunni finnst hlutverk ráðgjafaverkfræðings eins og 

það er skilgreint hjá FIDIC ekki geta gengið upp og því var þessu breytt við 

Hellisheiðarvirkjun. Hugmyndafræðin um óháðan aðila á milli verkkaupa og verktaka 

gangi hreinlega ekki upp því að ráðgjafaverkfræðingurinn verði alltaf bara trúnaðarmaður 

verkkaupa (Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014). 

Reynt hefur töluvert á FIDIC skilmálana í framkvæmdunum hjá Orkuveitunni og þekkingu 

þeirra á þeim. Við Hellisheiðarvirkjun fengu þeir tilboð frá verktaka í stjórnbúnað. Með 

tilboðinu voru 30 blaðsíður af athugasemdum eða fyrirvörum sem verktakinn vildi ekki 

samþykkja við FIDIC. Orkuveitan svaraði tilboðinu á þá leið að ef þetta væri raunin fengju 

þeir ekki verkið. Verktakinn svaraði því með því að fækka fyrirvörunum niður í þrjár 

blaðsíður. Ágætlega gekk að leysa allt með verktakanum nema eitt atriði. Það sneri að 

klásúlu sem segir að ef aðili svindlar vísvitandi á hinum aðilanum og verður uppvís að því 

sé honum skylt að greiða bætur. Í þessari klásúlu í samningnum voru engin efri mörk á því 

hve há skaðabótaupphæðin skyldi vera og var verktakinn ekki sáttur við það. Í augum 

Orkuveitunnar leit þetta út eins og verktakinn hefði haft það í huga að svindla á þeim 

gæfist kostur á því. Orkuveitan bætti þá viðmiðunarupphæð í samninginn og hafði hana 

mjög háa og í raun það háa að það borgaði sig ekki að standa í einhverju svindli. 

Verktakinn samþykkti það svo (Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014).  

Í nýjustu samningum sem Orkuveitan gerði um kaup á sex vélasamstæðum sem komið var 

inn á hér að framan, kom upp vandamál. Upphaflega stóð til að kaupa sex vélasamstæður 

en síðan voru aðstæður þannig að bætt var við einni vélasamstæðu til viðbótar. 

Útboðstímabilið var hafið á hinum sex vélasamstæðunum og var því sendur viðauki fyrir 
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þá sjöundu. Í lok útboðstímans kom úrskurður frá Skipulagsstofnun um mat á 

umhverfisáhrifum vegna tveggja framkvæmda þar sem fjórar af þessum vélasamstæðum 

áttu að vera notaðar. Í kjölfar úrskurðarins var virkjun á öðrum staðnum frestað um 

óákveðinn tíma. Þar sem ekki var kominn á samningur um kaupin á vélasamstæðunum 

tókst Orkuveitunni að hætta við kaupin á tveimur vélasamstæðum án eftirmála. Gerður var 

því samningur við framleiðandann um kaup á fimm vélasamstæðum. Fljótlega eftir að 

kaupin voru gengin í gegn skall „hrunið“ á Íslandi og því ákvað Orkuveitan að fresta 

uppsetningu á vélasamstæðunum um eitt ár. Tvær vélasamstæður voru settar upp 2011, en 

hinum frestað þrisvar sinnum í viðbót. Það kom svo í ljós að ekki yrði mögulegt að nota 

eina þeirra. Þá var ákveðið að rifta frekar kaupunum á þeirri vélasamstæðu í staðinn fyrir 

að láta hana standa ónotaða í óákveðinn tíma. Þrátt fyrir að það væri dýrt var það talinn 

skárri kostur. Farið var í að skoða FIDIC til komast að því hvaða skaðabætur Orkuveitan 

ætti að greiða framleiðanda vélasamstæðunnar. Þá kom í ljós að í þessu tilfelli ætti 

Orkuveitan að greiða tapaðan hagnað af vélasamstæðunni og útlagðan kostnað. Í svona 

tilfellum gerir FIDIC ráð fyrir að við gerð samningsins sé sett inn við hvaða 

hagnaðarprósentu eigi að miðast við. Það er hvaða prósentu Orkuveitan ætti að greiða af 

væntanlegum töpuðum hagnaði framleiðandans við vélasamstæðuna. Þetta var ekki gert 

einfaldlega sökum vanþekkingar eða líka vegna þess að þetta var talinn fráleitur möguleiki. 

Upphófst þá mikil togstreita um hvað væri eðlilegt að miða við sem hagnað og hver 

prósentan ætti að vera. Orkuveitan taldi að munur væri á upphæð hagnaðar sem væri 

reiknuð inn í tilboð og innifelur þá alla áhættu og svo á hagnaði sem á að reikna inn í svona 

tilfelli. Einnig snérust deilurnar um hvað væri útlagður kostnaður og hvað væri 

stjórnunarkostnaður. Á endanum náðist sátt um upphæð sem Orkuveitan skyldi borga 

(Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014).  

Fleiri ágreiningsmál hafa komið upp og lenti Orkuveitan einu sinni í dómsmáli við 

verktaka um hagnað verktaka eða „contractors profit“ eins og gengur og gerist. Orkuveitan 

hefur því aldrei notast við úrskurð ráðgjafaverkfræðings eða farið með mál fyrir 

ágreiningsnefnd eða gerðardóm eins og tekið er á ágreiningi í FIDIC samnings-

skilmálunum. Ágreiningsmál hafa því annað hvort farið fyrir dómstóla eða verið leyst 

sameiginlega með verktakanum, t.d. meðan allt umstangið var í kringum vélasamstæðurnar 

var búið að fresta kaupunum á þeim samtals fimm sinnum. Engir eftirmálar urðu af því 

sökum góðs samstarfs við framleiðandann í mörg ár (Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 

25. mars 2014). 

Ekki fengust upplýsingar um hvernig tíma- og kostnaðaráætlanir stóðust við 

framkvæmdirnar. Ástæðan fyrir því er sú að Orkuveitan telur að það sé engin tenging á 

milli þess hvaða skilmála þú notar og hvernig gengur að láta þessar áætlanir standast 

(Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014). 

Orkuveitan hefur ekki orðið fyrir neinum teljandi vandræðum í notkun sinni á FIDIC og 

eru ánægðir með skilmálana í heild. Þeir telja þó að mikla vinnu þurfi að leggja í að kynna 

sér skilmálana og þekkja þá í bak og fyrir áður en farið er að nota þá. Almennu 

skilmálarnir séu svo opnir að passa þurfi vel upp á að skilgreina allt sem þarf að skilgreina 

nánar í sérskilmálunum. Þeir telja mikinn kost að geta boðið út með FIDIC þegar boðið er 

út á alþjóðlegum vettvangi. Það spari erlendum bjóðendum mikla vinnu, minnki óvissu og 

með því geti allir treyst leikreglunum sem spilað er eftir. Erlendir bjóðendur geta líka 

lækkað áhættuálag vegna þess að þeir þekkja skilmálana sem unnið er eftir. Þeir telja ekki 

ástæðu til þess að bjóða út innanlands með FIDIC. Fyrst og fremst vegna þess að ÍST 30 og 

ÍST 35 séu skrifaðir með íslenskar aðstæður í huga og hafi reynst þeim vel. Einnig sökum 
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þess að FIDIC sé skrifaður á erfiðari ensku með miklum lögfræðilegum texta sem geri mun 

erfiðara fyrir hinn almenna íslenska verktaka að treysta skilmálunum. Íslenskir verktakar 

séu vanir að vinna með íslensku skilmálana og viti hvaða kröfur eru gerðar til þeirra og 

verkkaupans í þeim. Þeim finnst þetta snúast um að vinna með þá skilmála sem mönnum 

líði best með hverju sinni (Ingólfur Hrólfsson munnleg heimild, 25. mars 2014).  

 Búðarhálsvirkjun 5.3.2

Búðarhálsvirkjun er vatnsaflsvirkjun í Tungnaá og lauk þeirri framkvæmd á þessu ári 

(2014). Hún er því nýjasta tilbúna virkjun Landsvirkjunar í sögu virkjanaframkvæmda 

þeirra. Í dag er hafin vinna við Þeistareykjavirkjun á milli Mývatnssveitar og Húsavíkur. 

Hún er þó komin stutt á veg en þó er líklegt að notast verði við gulu bók FIDIC við vél- og 

rafbúnað en ekki er búið að taka ákvörðun um hvort fleiri verkhlutar verði boðnir út með 

FIDIC. Það má segja að bygging Búðarhálsvirkjunar sé mjög stór á íslenskan mælikvarða 

en heildarkostnaður við bygginguna var áætlaður 230 milljónir Bandaríkjadala sem eru 

tæpir 26 milljarðar íslenskra króna ef miðað er við mið-gengi Seðlabanka Íslands þann 16. 

apríl 2014 (Seðlabanki Íslands, 2014). Á framkvæmdatíma störfuðu að jafnaði 300 manns 

og reiknað er með allt að 800 ársverkum á rekstrartíma (Landsvirkjun, 2012).  

Eins og kemur fram hér að framan voru nánast allir verkhlutar boðnir út með FIDIC 

samningsskilmálunum og voru öll þau útboð auglýst innan evrópska efnahagssvæðisins. 

Mikill áhugi var á framkvæmdinni innanlands sem og utan og þá sérstaklega frá erlendum 

fyrirtækjum, en stærsti hluti tilboðanna kom að utan (Landsvirkjun, 2012). Notast var bæði 

við rauðu og gulu bækurnar við samningana. Í báðum tilvikum voru nýjustu útgáfur 

bókanna notaðar eða útgáfurnar sem komu út árið 1999. Rauða bókin var notuð við 

mannvirkjaframkvæmdir eins og jarðgangagerð, stöðvarhús, stíflugerð og inntak. Gula 

bókin var notuð við aðra verkhluta en þeir fólu í sér meðal annars vél- og rafbúnað 

vatnsaflsstöðvarinnar, fallpípur, lokuvirki og ristar. Ráðgjafasamningarnir voru boðnir út 

með heimasmíðuðum skilmálum, og þ.a.l. ekki hvítu bókinni frá FIDIC, en nánar verður 

farið í tilhögun þeirra samninga síðar í þessum kafla. Þjónustusamningurinn sem fól í sér 

að reka mötuneyti og innkaupasamningur sem fól í sér kaup á spennum voru, líkt og 

ráðgjafasamningarnir, byggðir á heimasmíðuðum skilmálum (Einar Erlingsson munnleg 

heimild, 1. apríl 2014).  

Árið 2007 þegar framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun voru að klárast fór Landsvirkjun 

fyrst alvarlega að hugsa um að skipta yfir í FIDIC. Menn innan Landsvirkjunar kynntu sér 

þá samningsskilmálana ítarlega og niðurstaðan úr þeirri skoðun var að notast við FIDIC ef 

bjóða ætti út verk á alþjóðlegum markaði. Ástæðan fyrir þessu var sú að með því að bjóða 

út með FIDIC myndu erlendir verktakar þekkja samningsskilmálana, sem ætti að minnka 

óvissu og þannig fá hagstæðari verð í framkvæmdir. Á þessum tíma voru upp á borði þrjár 

virkjanir í neðanverðri Þjórsá og því spurning um mikla fjármuni (Einar Erlingsson 

munnleg heimild, 1. apríl 2014). Þrátt fyrir þetta voru ekki eingöngu erlendir verktakar sem 

unnu við framkvæmdina. Tvö íslensk verktakafyrirtæki buðu hagstæðustu verðin í tvo 

verkhluta þ.e. mannvirkjaframkvæmdirnar annars vegar og smíði og uppsetningu fallpípa 

hins vegar (Landsvirkjun, 2012). 

Hlutverk ráðgjafaverkfræðingsins var ekki notað alveg eins og skilmálarnir kveða á um. 

Hönnun og eftirlit var allt undir merkjum hans en hlutverkunum var samt alveg haldið 

aðskildum. Hönnunin var í höndum þriggja verkfræðistofa undir yfirumsjón einnar þeirra á 
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meðan eftirlit var í höndum Landsvirkjunar með aðstoð frá fjórðu verkfræðistofunni sem 

tók ekki þátt í hönnuninni. Varðandi dómarahlutverk hans á fyrsta stigi, komi upp að annað 

hvort verktaki eða verkkaupi setji fram kröfu, var það notað eins og skilmálarnir kveða á 

um. Nánar verður fjallað um það hér á eftir (Einar Erlingsson munnleg heimild, 1. apríl 

2014). 

Töluvert lítið kom af athugasemdum á útboðstímabilinu frá bjóðendunum hvort sem um 

var að ræða íslensku eða erlendu verktakana. Annað af erlendu verktakafyrirtækjunum, það 

sem sá um lokuvirki og ristar, var eina fyrirtækið sem kom með verulegar athugasemdir 

við ýmis ákvæði í sérskilmálunum. Það leystist þó hratt og farsællega. Mjög fáar 

athugasemdir komu frá hinum bjóðendunum. Á framkvæmdatíma komu upp nokkrar 

kröfur af hálfu verktaka vegna vandamála við gerð aðrennslisganganna. Ráðgjafa-

verkfræðingurinn var þá samkvæmt grein 3.5 í samningnum skylt að dæma um réttmæti 

krafanna. Hann úrskurðaði um þrjár af þessum kröfum verktaka og var verktakinn ósáttur 

við þá alla og vísaði þeim til DRB. DRB stendur fyrir Dispute Resolution Board en 

munurinn á því og DAB er að með DRB kemur „recommendation“ en ekki úrskurður eins 

og í DAB. Árið 2012 var svo staðan orðin þannig að DRB nefndin var kölluð saman til að 

funda um kröfurnar. Nefndin var þriggja manna og var skipuð þannig að verktaki tilnefndi 

sænskan jarðgangamann og verkkaupi tilnefndi norskan jarðgangamann. Formaður 

nefndarinnar sem er tilnefndur sameiginlega af verktaka og verkkaupa var svo Breti sem er 

menntaður bæði sem lögfræðingur og verkfræðingur og er mjög virtur í DRB málum. 

Þegar nefndin kom saman voru kröfurnar orðnar fimm sem dæma átti um. Nefndin lagði 

mikla áherslu á að það lægi fyrir úrskurður frá ráðgjafaverkfræðingi þegar hún kæmi 

saman. Ástæðan fyrir því var sú að nefndin taldi að ekki væri kominn ágreiningur fyrr en 

búið væri að hafna úrskurði ráðgjafaverkfræðings. Þetta er þó ekki algilt og eru skiptar 

skoðanir á því. Hægt að lesa margar greinar um það hvenær kominn er ágreiningur eða 

„dispute“. Málin fimm sem DRB átti að dæma í sneru öll að aðrennslisgöngunum nema 

eitt. Í aðrennslisgöngunum taldi verktaki að jarðfræðilegar aðstæður hefðu verið töluvert 

öðruvísi en kom fram í gögnunum og síðasta málið snerist um magnbreytingar í 

bergstyrkingum. Nefndin kvað svo upp dóm þann 16. desember 2013. Nefndin dæmdi 

verktaka bætur og einnig tímaframlengingu sökum ófyrirsjáanlegra aðstæðna. Báðir aðilar, 

verktaki og verkkaupi, sættust á þessa niðurstöðu og varð hún því endanleg og þ.a.l. fóru 

þessi mál aldrei fyrir dómstóla (Einar Erlingsson munnleg heimild, 1. apríl 2014). 

Eftir að hafa farið þessa leið í Búðarhálsvirkjun er ekki líklegt að Landsvirkjun muni nýta 

sér hana aftur. Það er þó aðallega sökum kostnaðar en það er mjög kostnaðarsamt að virkja 

svona nefnd og kostnaðurinn skiptist á milli verktaka og verkkaupa. Þeim fannst 

niðurstaðan sanngjörn og þessi leið virka vel en bara of dýrt. Fari svo að Landsvirkjun 

muni nota FIDIC aftur munu þeir væntanlega skrifa DRB eða DAB út úr samningnum og 

treysta á íslenska réttarkerfið í ágreiningsmálum (Einar Erlingsson munnleg heimild, 1. 

apríl 2014). 

Tíma- og kostnaðaráætlanir stóðust vel í þessari framkvæmd. Verkið tafðist um þrjá 

mánuði en þessar tafir eru tímaframlengingin sem DRB úrskurðaði að verktaki ætti að fá. 

DRB úrskurðaði 18 vikna tímaframlengingu en aðeins 12 vikur af þeim voru notaðar. 

Kostnaðarlega fór framkvæmdin óverulega fram yfir áætlanir. Inn í kostnaðinn má reikna 

allan stofnkostnað og svo kostnaðinn við DRB. Samanborið við aðrar framkvæmdir hjá 

Landsvirkjun, þar sem ekki var notast við FIDIC, er þetta á pari. Landsvirkjun hefur í 

gegnum tíðina ávallt náð að fylgja vel tíma- og kostnaðaráætlunum (Einar Erlingsson 

munnleg heimild, 1. apríl 2014). 
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Reynslan af FIDIC við Búðarhálsvirkjun var góð og eins og við var að búast þar sem 

Landsvirkjun var að nota skilmálana í fyrsta skipti. Áður en samningsgerðin hófst voru þeir 

búnir að lesa skilmálana ítarlega og nokkrir starfsmenn sóttu námskeið í Brussel um 

notkun þeirra. Þau vandamál sem komu upp voru ekki vegna skilmálanna og allt varðandi 

þá gekk vel. Þeir fylgdu leiðbeiningum FIDIC við gerð sérskilmálanna og bættu því besta 

úr sínum gömlu skilmálum inn í þá. Eftir þessa reynslu munu þeir halda áfram að nota 

FIDIC eigi að bjóða út á alþjóðlegum markaði. Sé hinsvegar verið að bjóða út verk á 

innlendum markaði munu þeir áfram bjóða út með íslensku skilmálunum. Þeir telja ekki 

ástæðu til að skipta alveg yfir í FIDIC (Einar Erlingsson munnleg heimild, 1. apríl 2014). 

 Framkvæmdasýsla ríkisins 5.3.3

Framkvæmdasýsla ríkisins hefur aðeins einu sinni notast við FIDIC samningsskilmálana. 

Það var ráðgjafasamningur við breskt fyrirtæki vegna stækkunar Flugstöðvar Leifs 

Eiríkssonar. Það er í raun annað skiptið af tveimur þar sem útboðsgögn hjá þeim hafa verið 

á ensku. Hitt skiptið var framleiðslusamningur í gegnum Ríkisskaup vegna nýrra 

landgöngubrúa við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Annars hefur Framkvæmdasýslan ávallt 

notast við íslenska skilmála og boðið út á íslensku á innlendum markaði. 

Ráðgjafasamningurinn sem var gerður við stækkun flugvallarins var boðinn út með hvítu 

bókinni frá FIDIC. Það var gert vegna þess að vitað var að þekkingin á ráðgjöfinni sem 

krafist var í framkvæmdinni var ekki til staðar á Íslandi. Þeim fannst ganga mjög vel að 

nota FIDIC og þægilegt þar sem ráðgjafinn þekkti skilmálana. Það reyndi ekki á nein 

samningsákvæði við framkvæmdina. Það hjálpaði líka til að Framkvæmdasýslan lét gera 

samanburð á hvítu bókinni frá FIDIC og ÍST 35 árið 2002. Ástæðan fyrir því var til að 

kanna hvort ástæða væri til að skipta yfir í þá frá ÍST 35 og einnig ef þeir þyrftu að sækja 

ráðgjöf að utan (Óskar Valdimarsson munnleg heimild, 24. mars 2014). 

Í hvítu bókinni frá FIDIC er ekki gert ráð fyrir ráðgjafarverkfræðingi en Framkvæmda-

sýslan hefur mjög sterka skoðun á því hlutverki eins og það er skilgreint í FIDIC 

samningsskilmálunum og finnst það ekki henta. Grundvallar hugmyndafræðin í því af 

hverju þeim finnst það er að þau vilja ekki að menn séu dómarar í eigin sök. Það er í þeim 

tilfellum þar sem verktakinn gerir athugasemdir við hönnun eða annað álíka, þá er 

ráðgjafaverkfræðingurinn í raun settur í þá stöðu að dæma eigið verk. Framkvæmdasýslan 

trúir því að um leið og menn eru settir í að dæma eigið verk séu menn orðnir hlutdrægir og 

því óhæfir. Alveg sama hversu hreinhuga eða hæfir menn séu til starfsins sé þetta bara í 

mannlegu eðli. Þess vegna er það skýr stefna hjá Framkvæmdasýslunni að hafa hönnun og 

eftirlit alveg aðskilið, að minnsta kosti peningalegt eftirlit (Óskar Valdimarsson munnleg 

heimild, 24. mars 2014).  

Leiðin sem Framkvæmdasýslan hefur valið að fara í þessu er að hafa hönnun og 

peningalegt eftirlit alveg aðskilið. Það þýðir að ráðgjafaverkfræðingurinn kemur ekki 

nálægt neinu er varðar fjármál verkefna eins og að samþykkja reikninga og þess háttar 

aðgerðum og sinnir í raun ekki neinu eftirliti nema til aðstoðar. Framkvæmdasýslan sér 

sjálf um eftirlit í sínum verkum og hefur komið sér upp öflugu eftirlitskerfi sem er með 

ISO 9001 vottun. Þau eru samt sem áður mjög dugleg við að sækja aðstoð við faglega 

eftirlitið frá ráðgjöfunum. Í þeim tilfellum þar sem sérfræðiþekkingar er krafist og sú 

þekking er ekki til staðar innanhúss fá þau aðstoð ráðgjafa við eftirlitið. Ráðgjafarnir eru 

því oft fengnir til þess að kvitta undir milliúttektir og lokaúttektir sé talin þörf á því. Í þeim 

tilfellum er það þó eingöngu varðandi faglegu hliðina og ráðgjafarnir því aldrei spurðir 
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álits á peningalegu hliðinni eins og hvort greiða eigi verktaka aukalega og svo framvegis. 

Þau viðurkenna að það sé þó alls ekki hlutlaus leið að vera með eftirlitið sjálf í eigin 

verkum en telja það þó mun hlutlausari leið heldur en ef ráðgjafaverkfræðingur starfaði 

eins og hlutverk hans er skilgreint í FIDIC (Óskar Valdimarsson munnleg heimild, 24. 

mars 2014).  

Varðandi ágreiningsmál telur Framkvæmdasýslan að kerfið sem er í FIDIC sé alls ekki 

nógu gott. Það er þá sérstaklega það að leita skuli úrskurðar ráðgjafaverkfræðings komi 

upp eitthvað ágreiningsmál. Í þeim málum t.d. þar sem verktaki segir að eitthvað sé 

misvísandi á milli magnskrár og verklýsingar og hann eigi því að fá greitt aukalega fyrir 

það. Þá sé það erfið aðstaða fyrir ráðgjafaverkfræðing að vera dómari í því máli. Ef hann 

dæmir verktaka í hag í svoleiðis máli muni verkkaupi þá einfaldlega segja 

ráðgjafaverkfræðingi að verktaki fái kröfuna þá greidda en upphæðin verði svo bara dregin 

af reikningi ráðgjafaverkfræðingsins. (Óskar Valdimarsson munnleg heimild, 24. mars 

2014).  

Leiðin sem Framkvæmdasýslan telur að sé best að fara í ágreiningsmálum er sú sem er 

komin inn í nýjustu útgáfuna af ÍST 30. En það er grein 6.3.4 sem hljóðar svona: 

„Ef verkkaupa og verktaka tekst ekki að leysa úr ágreiningi sín á milli og ná sáttum skal 

málinu vísað til lykilstjórnenda viðkomandi fyrirtækja eða stofnana, og skuli þeir halda 

með sér tvo fundi hið minnsta , áður en ágreiningnum er skotið til gerðardóms, annarra 

fagaðila eða dómstóla.“ (Staðlaráð Íslands, 2012, bls. 16). 

Þessa leið hefur Framkvæmdasýslan stundað lengi í ágreiningsmálum hjá sér og þessi grein 

í ÍST 30 kemur úr gögnum þeirra. Mikil ánægja er með þessa leið hjá 

Framkvæmdasýslunni og hefur reynst vel í mörgum málum og komið í veg fyrir að kröfur 

sem hljóða ekki upp á mikla peninga í stóra samhenginu endi í háum fjárhæðum vegna 

þess að það þurfti að fara fyrir gerðardóm eða dómstóla. Þessi leið fer þannig fram að 

eftirlitsmaður eða fulltrúi verkkaupa á verkstað gefur sínum lykilstjórnanda skýrslu með 

sinni hlið á málinu. Það sama gerir fulltrúi verktaka. Síðan fara þessir lykilstjórnendur 

verkkaupa og verktaka (yfirleitt forstjórar fyrirtækjanna) saman á tvo bókaða fundi og þeir 

eru bara tveir á þeim fundi. Náist ekki sátt um málið eftir tvo fundi getur verktaki farið 

með málið lengra. Í raun má hann ekki fara með málið lengra fyrr en búið er að halda þessa 

tvo fundi. Af reynslu Framkvæmdasýslunnar næst yfirleitt sátt um málið á þessum fundum.  

 Niðurstöður úr viðtölum 5.4

Viðtölin við þessa þrjá einstaklinga gáfu góða sýn á notkun FIDIC á Íslandi til þessa. 

Notkun þeirra á skilmálunum var mjög ólík og því voru viðtölin einnig mjög ólík sem og 

upplýsingarnar sem fengust úr þeim. Við Búðarhálsvirkjun var notast við FIDIC við nánast 

alla framkvæmdina að undanskildum örfáum samningum. Orkuveitan hefur aðallega stuðst 

við FIDIC við kaup á vélasamstæðum og stjórnbúnaði og Framkvæmdasýslan hefur 

einungis notað hvítu bókina. Enginn hafði notað silfur bókina og höfundur veit ekki til þess 

að hún hafi verið notuð á Íslandi.  

Allir voru þeir ánægðir með reynsluna af notkun FIDIC. Í öllum tilvikum var FIDIC notað 

við framkvæmdir sem voru boðnar út á alþjóðlegum vettvangi og allir sögðust þeir myndu 

nýta sér FIDIC aftur ef til stæði að bjóða út erlendis. Engum fannst ástæða til þess að byrja 
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að nota FIDIC við útboð á innlendum markaði. Þeir voru allir ánægðir með íslensku 

skilmálana ÍST 30 og ÍST 35. 

Athyglisvert var að allir höfðu sömu skoðun á hlutverki ráðgjafaverkfræðingsins. Þeim 

fannst hlutverkið eins og það er skilgreint í FIDIC alls ekki hentugt. Orkuveitan notaði 

ráðgjafaverkfræðinginn eins og hann er skilgreindur í FIDIC við byggingu Nesjavalla-

virkjunar og ákváðu að breyta því við byggingu Hellisheiðarvirkjunar þannig að þeir tóku 

allt peningalegt eftirlit úr höndum hans og sáu um það sjálfir. Í Búðarhálsvirkjun var 

hönnun og eftirlit undir merkjum ráðgjafaverkfræðings en var samt í raun alveg aðskilið. 

Þeir sáu sjálfir um eftirlitið með aðstoð óháðs ráðgjafa sem tók engan þátt í hönnun. Við 

Búðarhálsvirkjun reyndi á úrskurð ráðgjafaverkfræðings í þremur málum og var verktaki 

ósáttur við þá alla. Hjá Framkvæmdasýslunni sjá þeir sjálfir um allt eftirlit og ráðgjafarnir 

koma að engu leyti að því nema að ósk Framkvæmdasýslunnar. Þeir koma þá eingöngu að 

faglegu eftirliti en koma ekki nálægt peningalegu eftirliti.  

Það virðist vera að menn treysti ekki ráðgjafaverkfræðingnum til þess að sinna hlutverkinu 

eins og það er skilgreint í FIDIC. Það að hann fái greitt fyrir þjónustu sína af verkkaupa og 

eiga svo að vera hlutlaus aðili í málum sem koma upp, gangi ekki upp.  

Áhugavert var að heyra reynslu Landsvirkjunar af DRB nefndinni við Búðarhálsvirkjun. Í 

raun gekk allt vel og allir gengu sáttir frá borði en kostnaðurinn við nefndina var svo mikill 

að þeir munu sennilega skrifa það út úr næstu framkvæmd þar sem FIDIC verður notað. 

Þeir telja betra að fara með mál fyrir íslenska dómstóla þar sem það er mun ódýrara fyrir 

fyrirtækið.  

Í lokin var mjög áhugavert að heyra að tveir íslenskir verktakar hafi boðið hagstæðasta 

verðið í tvo verkhluta við Búðarhálsvirkjun. Mikill áhugi var á útboðinu erlendis frá og þá 

væntanlega frá verktakafyrirtækjum sem þekktu FIDIC mun betur en þau og gátu þannig 

reiknað með mun minni óvissu. Upp á móti kemur að íslensku verktakarnir hafa ekki þurft 

að reikna með öllum flutningskostnaðinum á aðföngum eins og þeir erlendu, enda staddir 

hér á landi. En þetta gefur samt vísbendingu um að þeim hafi gengið auðveldlega að koma 

sér inn í FIDIC samningsskilmálana og hafi ekki þurft að bæta við miklum kostnaði í 

tilboðið sökum óvissu. FIDIC gerði það allavega ekki að verkum að þeir treystu sér ekki í 

að bjóða í verkið.  
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6. Skoðanakönnun 

 Almennt 6.1

Til þess að rannsaka notkunarmöguleika FIDIC á Íslandi enn frekar er mikilvægt að reyna 

að varpa einhverju ljósi á það hvaða skoðun fyrirtæki sem tengjast íslenska framkvæmda-

markaðnum hafa á, annarsvegar íslensku samningsskilmálunum ÍST 30 og ÍST 35 og 

hinsvegar á FIDIC samningsskilmálunum. Þeim fyrirtækjum sem tengjast íslenska 

framkvæmdamarkaðnum má skipta í þrjá hópa: Verkkaupar, verktakar og ráðgjafar. Lesa 

má nánar um framkvæmd skoðanakönnunarinnar í aðferðafræðikaflanum hér á eftir.  

 Aðferðafræði 6.2

Í megindlega hlutanum var stuðst við átta spurningar sem sendar voru rafrænt á 15 aðila á 

framkvæmdamarkaðnum. Þessir 15 aðilar tilheyrðu þremur starfshópum þ.e. verkkaupum, 

verktökum og ráðgjöfum. Spurningalisti var sendur á fimm aðila innan hvers hóps. Við val 

á aðilum var byrjað á að velja fyrirtæki innan hvers hóps. Við val á fyrirtæki var reynt að 

velja flest stærstu fyrirtæki landsins innan hvers hóps en það var gert þar sem líklegt er að 

stærstu fyrirtækin taki þátt í flestum framkvæmdum og því meiri líkur á víðari þekkingu. 

Aðilarnir innan fyrirtækjanna voru svo valdir útfrá stöðu þeirra innan fyrirtækisins. Í 

nokkrum tilfellum var ákveðin vitneskja til staðar um þekkingu á FIDIC og íslenskum 

verksamningum. Í þeim tilfellum þar sem sú vitneskja var ekki til staðar var könnunin send 

á verkfræðinga eða verkefnisstjóra hjá fyrirtækjunum. Yfirleitt voru þeir yfirmenn og gátu 

þeir þá vísað könnuninni á þann undirmann sem þeir töldu að væri best til þess fallinn að 

svara henni ef hann teldi sjálfan sig ekki vera hæfastan.  

Með könnuninni fylgdi staðlaður texti þar sem tilgangur hennar var útskýrður og hvaða 

verkefni hún væri hluti af. Spurningarnar átta má sjá hér að neðan og könnunina má sjá í 

heild sinni í viðauka B: 

1. Hefurðu heyrt um eða kynnt þér samningsskilmála FIDIC? 

2. Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 30 hafa reynst vel í framkvæmdum á 

Íslandi? 

3. Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 35 hafa reynst vel við ráðgjafavinnu á 

Íslandi? 

4. Hefur fyrirtæki þitt boðið í verk þar sem samningsskilmálar FIDIC lágu til 

grundvallar? 

5. (ef já við spurningu 4): Hver var reynsla þín af því í samanburði við útboð þar sem 

ÍST 30 eða ÍST 35 er notað? 

6. Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að FIDIC skilmálar myndu reynast betur en ÍST 

samningsskilmálarnir og þá hvernig? 
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7. Telur þú að verktaki myndi bjóða hærra verð til að byrja með í íslenskt verk ef 

FIDIC samningsskilmálarnir væru notaðir? 

8. Telur þú að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum framkvæmdum? 

Allir 15 aðilarnir sem fengu könnunina senda svöruðu henni og var svarhlutfallið því 

100%. Við úrvinnslu úr svörum við könnuninni kom í ljós að erfitt reyndist að svara 

spurningu fimm. Einungis fjögur fyrirtæki gáfu svör við spurningunni og í þremur af þeim 

var svarið að erfitt væri að bera þá saman. Ákveðið var því að taka fimmtu spurningu út 

við úrvinnslu gagnanna. Megindlega hlutanum var ætlað að kanna þekkingu manna á 

FIDIC samningsskilmálunum. Einnig að kanna afstöðu manna til íslensku verk-

samninganna ÍST 30 og ÍST 35 og sjá hvort menn teldu þörf fyrir breytingar varðandi 

verksamninga á Íslandi. 

Úrtakið er nokkuð stórt ef eingöngu er horft á FIDIC hluta könnunarinnar. Reynslan af 

FIDIC á Íslandi er það lítil að flest fyrirtækin sem notað hafa FIDIC að einhverju ráði eru 

hluti af úrtakshópnum. Í ljósi þessa og viðtalanna í eigindlega hlutanum ætti að fást býsna 

góður skilningur á reynslunni af FIDIC skilmálunum á Íslandi til þessa og einnig framtíðar 

notkunarmöguleikum. Ef horft er hins vegar á spurningarnar um íslensku skilmálana hefði 

úrtakið mátt vera töluvert stærra. Þessir skilmálar hafa verið í notkun í marga áratugi og 

sennilegt að allir sem hafa komið að framkvæmdum á Íslandi þekki þá vel. Í úrtakinu var 

eingöngu einblínt á stærstu fyrirtæki landsins innan hvers hóps. Til þess að varpa sem 

bestu ljósi á reynslu manna á íslensku skilmálunum hefði þurft að hafa allar stærðir af 

fyrirtækjum innan hvers hóps í úrtakinu. Könnunin ætti þó að geta gefið vísbendingu um 

skoðun almennt innan hvers hóps á þeim.   

 Niðurstöður 6.3

 Verkkaupar 6.3.1

Í töflu 1 má sjá svör verkkaupanna við könnuninni. 
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Tafla 1. Svör verkkaupanna við könnuninni. 

  Fyrirtæki 1 Fyrirtæki 2 Fyrirtæki 3 Fyrirtæki 4 Fyrirtæki 5 

Sp.1 Já Já Já Já 
Já ég hef lesið þá yfir en ekki 

notað þá 

Sp.2 

Nei. Mér finnst ÍST 30 

hannaður fyrir smáverk en 

ekki taka tillit til stærri eða 

flóknari framkvæmda 

Já 

Já. Ég hef víðtæka reynslu á rekstri slíka samninga og í 

engu tilfelli hafa komið upp alvarleg vandamál vegna 

þess að ákvæði vanti eða verið óskýrt í skilmálunum 

Já 

Já mjög vel. Sérstaklega eftir 

að hann var endurskoðaður 

og gerður einfaldari í nýjustu 

útgáfunni 

Sp.3 Já Þekki þá ekki nægjanlega vel Hef ekki reynslu af rekstri slíkra samninga Já 
Já en ekki varðandi trygg-

ingar 

Sp.4 Nei 
Já. Við höfum fengið mörg tilboð 

sem grundvölluðust á staðlinum 

Já. Við höfum bæði boðið verk á grundvelli rauðu og 

gulu bókanna 

Já. Við höfum notað FIDIC í 

samningi við ráðgjafa 
Nei 

Sp.6 

Já. Ég tel að FIDIC gæti nýst 

mun betur en ÍST 30 vegna 

þess að ÍST 30 er ekki nógu 

viðamikill og tekur ekki á 

eins mörgum þáttum og 

FIDIC 

Nei ekki á innlendum markaði. Já 

á alþjóðlegum vettvangi 

Nei ekki á innlendum markaði þar sem þeir hafa reynst 

vel og íslenski markaðurinn þekkir þá. FIDIC skilmálar 

ættu eingöngu að koma til sögunnar þegar verkefni 

krefjast sértækrar þekkingar og óvissa ríkir um hvort að 

hún sé til staðar á íslenskum markaði og/eða þegar 

óvissa ríkir um að ásættanleg samkeppni náist 

Nei ekki endilega. Þeir eru í eðli 

sínu samhljóma. FIDIC hafa fleiri 

orð um hlutina, sem þarf ekki 

endilega að vera kostur 

Nei ég efast um það þar sem 

íslensku skilmálarnir eru mið-

aðir við íslenskar aðstæður 

Sp.7 

Nei. Við höfum verið að auka 

kröfur okkur til tæknimanna 

og úrlausn á ágreiningi í 

samræmi við FIDIC. Það 

hefur ekki leitt til hærra verðs 

Já ef verktaki er óvanur FIDIC 

sökum meiri óvissu 

Já. Verktakar verða að verðleggja þá óvissu sem fylgir 

því að bjóða í verk sem byggja á skilmálum sem þeir 

þekkja ekki. Það mun því leiða til hærri verða 

Já það eru ákveðnar líkur á því þar 

sem verktakinn myndi setja 

áhættuþóknun ofan á verðin vegna 

ókunnugleika um skilmálana 

Nei. Hef samt ekki 

samanburðinn en reikna ekki 

með því í upphafi notkunar 

Sp.8 Já í stærri og flóknari verkum 

Já á kafla 0. Vandamál snúa yfir-

leitt að þeim kafla vegna þess að 

almennu forsendurnar hafa ekki 

verið nægjanlega vel skil-

greindar. Annars er grunnurinn í 

lagi 

Nei. Eðlileg þróun og umbætur eru alltaf nauðsynlegar. 

Ég tel ekki þörf á að skipta út ÍST 30 og ÍST 35. Yfirleitt 

byggir sá vandi sem upp kemur í verksamningum á 

ákvæðum í verklýsingum, þar sem aðstæður og/eða 

útfærslur hönnuða víkja frá verklýsingunni 

Nei. Þróun er alltaf nauðsynleg en 

breytingar í stórum stökkum eru 

ekki æskilegar 

Nei. Þróun og eftirfylgni er 

alltaf nauðsynleg en ég er 

ekki hlynntur allsherjar breyt-

ingum 



52 

Skoðum nú svörin við hverri spurningu fyrir sig til þess að draga saman skoðun 

verkkaupanna. 

Spurning 1: Hefurðu heyrt um eða kynnt þér samningsskilmála FIDIC?  

Allir fimm verkkauparnir sögðust þekkja FIDIC skilmálana. Allir nema einn þekktu þá 

mjög vel, þ.e. höfðu annað hvort unnið með þá eða sótt ráðstefnur og kynnt sér skilmálana 

ítarlega. Einn hafði aðeins lesið yfir þá lauslega. 

Spurning 2: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 30 hafa reynst vel í 

framkvæmdum á Íslandi?  

Fjórum af fimm verkkaupum fannst ÍST 30 hafa reynst vel í framkvæmdum á Íslandi. Einn 

af þeim sagðist sérstaklega vera ánægður með nýjustu útgáfuna af honum. Einn verkkaupi 

var ekki ánægður með þá og nefndi sérstaklega að skilmálarnir hæfðu ekki stórum og 

flóknum framkvæmdum. 

Spurning 3: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 35 hafa reynst vel við 

ráðgjafavinnu á Íslandi?  

Þrír af fimm verkkaupum eru ánægðir með ÍST 35. Hinir tveir sögðust ekki þekkja þá 

nægjanlega vel til að geta svarað því. 

Spurning 4: Hefur fyrirtæki þitt boðið í verk þar sem samningsskilmálar FIDIC lágu til 

grundvallar?  

Þrír af fimm verkkaupum sögðust hafa boðið út verk/verkhluta með FIDIC skilmálunum. 

Tveir af þeim með gulu eða rauðu bókunum en sá þriðji aðeins með hvítu bókinni. Tveir 

verkkaupar höfðu ekki boðið út með FIDIC.  

Spurning 6: Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að FIDIC skilmálar myndu reynast betur en ÍST 

samningsskilmálarnir og þá hvernig?  

Fjórir töldu að FIDIC myndi ekki reynast betur í framkvæmdum á Íslandi. Tveir af þeim 

töldu þó að þegar bjóða ætti á alþjóðlegum vettvangi myndi FIDIC henta betur en ekki ef 

einungis ætti að bjóða á innlendum markaði. Einum verkkaupa fannst FIDIC henta betur 

þar sem ÍST 30 væri ekki nógu viðamikill og tæki ekki á nógu mörgum þáttum.  

Spurning 7: Telur þú að verktaki myndi bjóða hærra verð til að byrja með í íslenskt verk ef 

FIDIC samningsskilmálarnir væru notaðir?  

Þrír verkkaupar töldu að verktaki myndi bjóða hærra verð í byrjun í íslensk verk sem boðin 

væru út með FIDIC skilmálunum sökum óvissunnar sem fylgdi því að nota nýjan staðal. 

Tveir töldu að það myndi ekki gerast.  

Spurning 8: Telur þú að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum framkvæmdum?  

Fjórir af fimm verkkaupum sögðust ekki telja að þörf væri á stórtækum breytingum. Þeir 

sögðu allir að eðlileg þróun þyrfti alltaf að eiga sér stað en vildu ekki sjá stórvægilegar 

breytingar. Einn vildi sjá breytingar varðandi verksamninga fyrir stærri og flóknari 

framkvæmdir. 
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Til þess að reyna að draga fram skoðun verkkaupanna myndrænt skulum við skoða graf þar 

sem búið er að skipta svörunum í þrjá flokka, já, nei og óákveðinn. Svör sem flokkuðust 

undir óákveðinn voru þau svör þar sem annað hvort var skilað auðu eða menn treystu sér 

ekki til að svara. Í sumum tilfellum var ekki hægt að lesa skýrt já eða nei út úr svarinu. Í 

þeim tilfellum var reynt að lesa út úr svarinu hvort ætti betur við. Eins og sést á svörunum í 

töflunni er þetta mikil einföldun að flokka svörin á þennan hátt en þetta er tilraun til þess 

að sjá á skýran hátt afstöðu verkkaupana. Á mynd 11 má sjá svörin dregin saman í súluriti 

flokkuð eftir fjölda þess sem svöruðu já, nei eða óákveðinn.  

 

Mynd 11. Svör verkkaupa flokkuð niður í já, nei og óákveðinn. 

 Verktakar 6.3.2

Í töflu 2 má sjá svör verktakanna við könnuninni. 
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Tafla 2. Svör verktakanna við könnuninni 

  Fyrirtæki 1 Fyrirtæki 2 Fyrirtæki 3 Fyrirtæki 4 Fyrirtæki 5 

Sp.1 Nei Já Já Nei Nei 

Sp.2 Já en þeir mættu vera ítarlegri 

Já í einfaldari framkvæmdum. 

Hann er frekar stuttur og tekur 

ekki á öllum hlutum eins og t.d. 

jarðfræðilegum aðstæðum 

Nei ekkert sérstaklega vel 

Já í þeim tilfellum þar sem verkkaupar 

hafa ekki verið að fella út liði sem eru 

þeim óhagstæðir 

Já 

Sp.3 Já en þeir mættu vera ítarlegri 
Þekki þá ekki til að staðhæfa 

um það 
Já ágætlega 

Já en auðvitað má bæta alla 

samningsskilmála 
Já 

Sp.4 Nei Já Já Nei Nei 

Sp.6 - Já í stærri og flóknari verkum - - - 

Sp.7 - Nei Já - - 

Sp.8 Nei 

Já nota FIDIC í stærri og 

flóknari verk en ÍST 30 nægir í 

minni og einfaldari verkefni 

Já 

Já. Ég hef haft á tilfinningunni að 

verksamningar séu frekar sniðnir að 

þörfum verkkaupa en verktaka 

Já. ÍST 30 er mjög 

miðaður að kröfum verk-

kaupa þó svo að réttur 

verktaka komi þar fram 
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Skoðum nú svörin við hverri spurningu fyrir sig til þess að reyna að draga saman skoðun 

verktakanna. 

Spurning 1: Hefurðu heyrt um eða kynnt þér samningsskilmála FIDIC?  

Tveir verktakar sögðust þekkja eða hafa heyrt um FIDIC en þrír ekki. 

Spurning 2: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 30 hafa reynst vel í 

framkvæmdum á Íslandi?  

Fjórir af fimm verktökum sögðu að ÍST 30 hefði reynst vel í framkvæmdum á Íslandi. Hjá 

þremur af þessum voru samt svörin ekki skýrt já. Einn talaði um að þeir mættu vera 

ítarlegri, annar um að hann tæki ekki á öllum hlutum eins og jarðfræðilegum aðstæðum. Sá 

þriðji talaði um að hann væri fínn í þeim tilvikum þar sem verkkaupi væri ekki búinn að 

fella út liði sem kæmi sér illa fyrir þá. Einn af fimm verktökum taldi ÍST 30 ekki hafa 

reynst vel.  

Spurning 3: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 35 hafa reynst vel við 

ráðgjafavinnu á Íslandi?  

Fjórir sögðust vera ánægðir með ÍST 35 en einn af þeim sagði þó að þeir mættu vera 

ítarlegri. Einn sagðist ekki þekkja þá nægjanlega vel til þess að svara því.  

Spurning 4: Hefur fyrirtæki þitt boðið í verk þar sem samningsskilmálar FIDIC lágu til 

grundvallar?  

Tveir verktakar sögðust hafa boðið í verk þar sem FIDIC var notað meðan þrír sögðust 

ekki hafa gert það.  

Spurning 6: Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að FIDIC skilmálar myndu reynast betur en ÍST 

samningsskilmálarnir og þá hvernig?  

Aðeins einn verktaki svaraði þessari spurningu og sagðist hann telja að FIDIC myndi 

reynast betur en íslensku skilmálarnir í stærri og flóknari verkum. 

Spurning 7: Telur þú að verktaki myndi bjóða hærra verð til að byrja með í íslenskt verk ef 

FIDIC samningsskilmálarnir væru notaðir?  

Aðeins tveir svöruðu þessari spurningu sem er eðlilegt þar sem þetta voru sömu verktakar 

og sögðust þekkja FIDIC í spurningu eitt. Annar sagði já meðan hinn sagði nei.  

Spurning 8: Telur þú að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum framkvæmdum?  

Fjórir af fimm verktökum töldu að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum 

framkvæmdum. Einn af þeim sagði að ÍST 30 væri ágætur fyrir minni framkvæmdir en 

vildi sjá breytingar fyrir stærri og flóknari framkvæmdir. Tveir töldu að íslenskir 

verksamningar væru alltof mikið sniðnir að þörfum verkkaupa heldur en verktaka. Aðeins 

einn taldi ekki þörf á breytingum.  

Á mynd 12 má sjá svörin dregin saman í já, nei og óákveðinn eins og gert var fyrir 

verkkaupana. 
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Mynd 12. Svör verktaka flokkuð niður í já, nei og óákveðinn. 

 Ráðgjafar 6.3.3

Í töflu 3 má sjá svör ráðgjafanna við könnuninni. 
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Tafla 3. Svör ráðgjafanna við könnuninni. 

  Fyrirtæki 1 Fyrirtæki 2 Fyrirtæki 3 Fyrirtæki 4 Fyrirtæki 5 

Sp.1 Já Já Já Já Já 

Sp.2 

Já í minni verk-

um vantar upp á, 

í stærri verkum 

Já. Sem viðmið við gerð samninga er hann 

ágætur 

Já. Hefur reynst vel sem viðmið og meginreglur um ferli 

verklegra framkvæmda. Nokkrar gagnlegar endurbætur voru 

settar í nýjustu útgáfu hans 

Já 

Já í flestum tilvikum. Þeir duga vel í 

hefðbundnum byggingarverkefnum 

hér á landi en eru þó alls ekki jafn 

greinargóðir og skýrir og FIDIC 

Sp.3 Já 
Já. Fínir til viðmiðunar við gerð hönnunar-

samninga. 

Já. Hefur reynst vel sem megin viðmið um samningsákvæði 

ráðgjafarsamninga. Þarf samt að fara að huga að endurútgáfu 
Já Já þeir hafa reynst mjög vel 

Sp.4 Já 
Já en með mikið af endurskrifuðum 

sérákvæðum að óskum verkkaupa 
Já. Höfum unnið með gulu, rauðu, hvítu og silfur bækurnar Já  Nei 

Sp.6 
Já skilvirkari stý-

ring verka 

Erfitt að fullyrða um það. Verkefni hérlendis 

eru almennt lítil á hinum almenna 

útboðsmarkaði. FIDIC er meira sniðinn fyrir 

alþjóðamarkaðinn. Tel að allir hefðu gott af 

að kynna sér FIDIC 

Já. Það þyrfti að skoða að gera ísl. útgáfu af FIDIC þar sem 

þeir yrðu lesnir saman við ísl. reglugerðir og þýddir. Tímabært 

að gera þetta þar sem erlendir hagsmunaaðilir koma í auknum 

mæli að ísl. verkefnum. FIDIC eru ítarlegir og skýrir og þegar 

vel er staðið að samningsgerð innan ramma þeirra má koma í 

veg fyrir óþarfa ágreining um samningsákvæði og 

viðfangsefni samnings þegar á reynir 

Já í stærri 

verkum 

Já í stærri verkum í ljósi þess að 

samskiptaferli og kröfugerð er skýrt 

mjög ítarlega í FIDIC 

Sp.7 Nei 

Já. Verktaki þyrfti að ráða mjög færa 

enskumælandi starfsmenn sem myndi leiða til 

kostnaðarauka 

Nei. En innleiðing FIDIC hjá þeim fyrirtækjum sem ekki 

þekkja þá mun þó vissulega í fyrstu leiða til aukins kostnaðar 

við verkefnaöflun/samningagerð 

Já 

Já. Það má gera ráð fyrir hærra verði 

í byrjun frá verktökum sem ekki 

þekkja FIDIC 

Sp.8 Já 

Já. Það þyrfti að vera meiri sátt á meðal 

"stóru verkkaupana" svo ekki sé verið að 

endurskrifa samningsskilmálana í jafn 

miklum mæli og það er gert í dag. Slík 

endurskoðun gæti t.d. byggst á að aðlaga 

FIDIC að ÍST 30 í meira mæli 

Já. FIDIC þyrftu að vera í auknum mæli aðgengilegir hér á 

landi. Einnig þyrfti að þýða ÍST 30 og ÍST 35 yfir á ensku 

fyrir smærri verk með alþjóðlega hagsmunaaðila í huga 

Nei. Hef ekki 

orðið var við að 

vandamálin séu 

vegna 

verksamninga 

Já. Ég tel þörf á að breyta ÍST 30 í 

átt að FIDIC. Veit ekki með ÍST 35 
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Skoðum nú svörin við hverri spurningu fyrir sig til þess að reyna að draga saman skoðun 

ráðgjafanna.  

Spurning 1: Hefurðu heyrt um eða kynnt þér samningsskilmála FIDIC?  

Allir ráðgjafarnir sögðust þekkja FIDIC samningsskilmálana. 

Spurning 2: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 30 hafa reynst vel í 

framkvæmdum á Íslandi?  

Allir ráðgjafarnir sögðu að þeir teldu ÍST 30 hafa reynst vel í framkvæmdum á Íslandi. 

Einn sagði þó að hann hentaði bara vel fyrir minni framkvæmdir. 

Spurning 3: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 35 hafa reynst vel við 

ráðgjafavinnu á Íslandi?  

Allir ráðgjafarnir sögðu að þeir teldu ÍST 35 hafa reynst vel í framkvæmdum á Íslandi. 

Einn sagði að huga mætti þó að því að fara gera endurútgáfu af honum. 

Spurning 4: Hefur fyrirtæki þitt boðið í verk þar sem samningsskilmálar FIDIC lágu til 

grundvallar?  

Allir ráðgjafarnir nema einn höfðu boðið í verk þar sem boðið var út með FIDIC.  

Spurning 6: Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að FIDIC skilmálar myndu reynast betur en ÍST 

samningsskilmálarnir og þá hvernig?  

Fjórir af fimm ráðgjöfum svöruðu því játandi að FIDIC myndu reynast betur en ÍST 

skilmálarnir. Þeir tóku líka fram að þeir ættu þá við fyrir stærri framkvæmdir eða fyrir 

framkvæmdir þar sem möguleiki væri að erlendir verktakar kæmu að þeim. Einn sagðist 

eiga erfitt með að fullyrða um það en sagði þó að allir hefðu gott af því að kynna sér 

FIDIC. 

Spurning 7: Telur þú að verktaki myndi bjóða hærra verð til að byrja með í íslenskt verk ef 

FIDIC samningsskilmálarnir væru notaðir?  

Þrír töldu að verktaki myndi bjóða hærra meðan tveir ekki. 

Spurning 8: Telur þú að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum framkvæmdum?  

Fjórir af fimm ráðgjöfum töldu að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum 

framkvæmdum meðan einum fannst það ekki. Þrír af þeim fjórum sem vildu sjá breytingar 

nefndu að þeir þyrftu að vera meira í áttina að FIDIC. 

Á mynd 13 má sjá svörin dregin saman í já, nei og óákveðinn eins og gert var fyrir 

verkkaupana og verktakana. 
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Mynd 13. Svör ráðgjafa flokkuð niður í já, nei og óákveðinn. 

 Samantekt 6.3.4

Ef við berum saman svör allra hópanna kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Allir verkkaupar 

og ráðgjafar svöruðu fyrstu spurningunni játandi meðan að einungis tveir verktakar 

svöruðu henni játandi. Almennt höfðu því flestir heyrt um eða kynnt sér FIDIC.  

Niðurstaðan sem var mest afgerandi var reynsla manna af ÍST 35 skilmálunum. Allir sem 

höfðu reynslu af honum sögðu hann hafa gefið góða reynslu í ráðgjafavinnu á Íslandi. Einn 

ráðgjafinn svaraði þó að hann væri orðinn býsna gamall og huga þyrfti að því að fara að 

gefa út nýja útgáfu en útgáfan sem nú er í gildi er frá 1992. Það má því gera ráð fyrir að 

allir séu almennt ánægðir með ÍST 35 og því eigi ÍST 30 aðallega við í svörunum við 

síðustu fjórum spurningunum. 

Einnig var almennt skoðun flestra að ÍST 30 hefði gefið góða raun við framkvæmdir á 

Íslandi. Fjórir svöruðu þó því að hann væri góður fyrir minni framkvæmdir en vantaði upp 

á þegar framkvæmdir væru orðnar stærri og flóknari. Tveir af þeim voru verktakar en hinir 

tveir skiptust á milli hinna hópanna. Einn verktakinn var ekki ánægður með þá og annar 

svaraði því að hann væri fínn á meðan að verkkauparnir væru ekki að breyta þeim sér í 

hag. Það var því í raun bara eitt afdráttarlaust já við þessari spurningu meðal verktaka. 

Samanburður á svörunum er áhugaverður í spurningu sex. Allir ráðgjafarnir svöruðu því 

játandi en tóku það fram líka að það væri þá aðallega við stærri framkvæmdir. Á meðan 

ráðgjafarnir svöruðu því játandi svöruðu allir verkkauparnir því neitandi nema einn. 

Reyndar sögðu tveir af þeim að FIDIC hentaði betur þegar bjóða ætti út á alþjóðlegum 
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markaði. Eini verkkaupinn sem svaraði játandi taldi FIDIC myndi reynast betur því ÍST 30 

væri svo lítill. Aðeins einn verktaki svaraði þessari spurningu en hann taldi að FIDIC 

myndi reynast betur við stærri og flóknari og framkvæmdir líkt og ráðgjafarnir. 

Aðeins tveir verktakar svöruðu spurningu sjö. Það er eðlilegt þar sem það eru þeir sömu og 

svöruðu því játandi að hafa boðið í verk þar sem FIDIC skilmálarnir voru til grundvallar. 

Annar sagði já en hinn nei. Ef svörin hjá hinum tveimur hópunum eru skoðuð kemur í ljós 

að í þeim báðum telur meirihlutinn að verktaki myndi bjóða hærra til að byrja með í verk 

þar sem boðið væri út með FIDIC. Í báðum hópum töldu þrír það vera raunina meðan að 

tveir töldu svo ekki vera.  

Niðurstöðurnar við síðustu spurningunni eru mjög áhugaverðar. Ef svör hópanna eru borin 

saman kemur í ljós að menn eru mjög á misjöfnu meiði. Allir verkkauparnir nema einn 

telja ekki að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum framkvæmdum. Ef svör 

verktakanna eru síðan skoðuð kemur í ljós allir verktakarnir nema einn telja þörf á 

breytingum. Ráðgjafarnir eru á sömu línu og verktakarnir og allir nema einn telja að þörf 

sé á breytingum og þrír af þeim vilja sjá breytinguna vera í áttina að FIDIC.  
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7. Niðurstöður og lokaorð 

Annað markmið verkefnisins var að bera saman samningsskilmála FIDIC og íslensku 

samningsskilmálana ÍST 30 og ÍST 35. Samanburðurinn var tvíþættur. Annarsvegar að 

bera saman hvítu bók FIDIC og ÍST 35 og hinsvegar rauðu bók FIDIC og ÍST 30.  

Niðurstöður verkfræðistofunnar Hnits, sem vann samanburðinn á ÍST 35 og hvítu bók 

FIDIC fyrir Framkvæmdasýsluna árið 2003, leiddu í ljós að ekki var talin ástæða til að 

skipta yfir í hvítu bók FIDIC frá ÍST 35. Lagt var samt til að hvíta bókin yrði notuð í þeim 

tilfellum þar sem bjóða átti rágjöf út á alþjóðamarkaði. 

Í samanburðinum á ÍST 30 og FIDIC kemur í ljós ákveðinn umfangsmunur á samnings-

skilmálunum. FIDIC er mun ítarlegri og allar upptalningar á atriðum varðandi einstaka 

þætti mun viðameiri en í ÍST 30. Dæmi um það eru upptalningar á áhættuþáttum við 

framkvæmd og óviðráðanlegum aðstæðum. Þessi atriði er mikilvægt að skilgreina vel og 

ábyrgð aðila á þeim, komi þau upp við framkvæmd. Það má því gera ráð fyrir að FIDIC 

henti betur fyrir stærri framkvæmdir heldur en ÍST 30. FIDIC samningsskilmálarnir eru 

skrifaðir á mjög „lögfræðilegri“ ensku sem getur reynst torskiljanleg fyrir notendur sem 

hafa ekki ensku sem sitt aðaltungumál. Það eykur óvissu við framkvæmd samnings. Það 

má gera ráð fyrir því að ÍST 30 henti vel fyrir „venjulegar“ íslenskar framkvæmdir enda 

saminn fyrir íslenskar aðstæður. ÍST 30 er skrifaður með stuttar og hnitmiðaðar greinar 

sem eru auðskiljanlegar. 

Hitt markmið verkefnins var að skoða notkunarmöguleika FIDIC á Íslandi. Allir 

viðmælendurnir í kafla 5 voru sammála um það að ekki væri ástæða til að innleiða FIDIC 

fyrir íslenskan markað. Þeir voru sammála um það að góð reynsla væri af íslensku 

samningsskilmálunum við framkvæmdir á Íslandi. Hinsvegar höfðu þeir verkkaupar sem 

rætt var við notað FIDIC samningsskilmálana í alþjóðlegum útboðum á þeirra vegum. Í 

þeim tilfellum voru þeir allir sammála um það að reynslan hafi verið góð. Allir höfðu þeir 

sömu skoðun á skilgreiningu FIDIC á hlutverki ráðgjafaverkfræðingsins, nefnilega að hún 

henti ekki. Í öllum framkvæmdum sem voru boðnar út með FIDIC skilmálum var hlutverki 

hans breytt í sérskilmálum samnings og hönnun og stjórnun eftirlits haft aðskilið. 

Niðurstöður úr viðtölunum er því hægt að draga saman í eina setningu: Nota ÍST 30/35 í 

innlendum útboðum, FIDIC í alþjóðlegum útboðum og halda hönnun og stjórnun eftirlits 

aðskildu. 

Niðurstöður skoðanakönnunar leiða í ljós talsverðan skoðanamun. Verkkaupar, verktakar 

og ráðgjafar eru almennt sammála um að ÍST 35 hafi reynst vel í ráðgjafasamningum. 

Flestir svara því að ÍST 30 hafi reynst vel í framkvæmdum en nokkrir taka það fram að það 

einskorðist við einfaldar framkvæmdir, hann henti ekki fyrir stærri framkvæmdir. Í síðustu 

spurningunni þar sem spurt er hvort menn telji að þörf sé á breytingum í verksamningum á 

Íslandi er afgerandi skoðanamunur á milli verkkaupa annarsvegar og verktaka og ráðgjafa 

hinsvegar. Fjórir af fimm verkkaupum telja ekki þörf á breytingum meðan sama hlutfall af 

bæði verktökum og ráðgjöfum telja að þörf sé á breytingum. Ráðgjafarnir vilja flestir sjá 

breytingar í átt að FIDIC samningsskilmálunum. Verktakarnir taka ekki fram hvaða 
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skilmála þeir vildu sjá í stað ÍST 30. Það er ekki skrítið að þeir nefni ekki FIDIC 

skilmálana þar sem einungis tveir af fimm þekktu þá að einhverju leyti. 

Samanburðurinn á ÍST 35 og hvítu bókinni og niðurstöður skoðanakönnunarinnar gefa 

sterkar vísbendingar í þá átt að ÍST 35 henti vel innlendum ráðgjafasamningum. Almenn 

ánægja ríkir með skilmálana á meðal allra hópa sem svöruðu könnuninni og samanburður 

Hnits leiddi það sama í ljós. Höfundi þætti samt æskilegt að fljótlega verði farið í 

endurskoðun skilmálanna þar sem núverandi útgáfa er orðin 22 ára gömul og að hvíta 

bókin verði höfð til hliðsjónar við þá vinnu. Einnig telur höfundur að hvíta bókin henti 

betur en ÍST 35 fyrir þær framkvæmdir þar sem semja þarf við erlenda ráðgjafa. 

Það er í raun sömu sögu að segja fyrir verksamningsskilmálana. Skoðanakönnunin gefur 

vísbendingu um að menn séu almennt ánægðir með ÍST 30 en þó ekki jafn afgerandi eins 

og í tilfelli ÍST 35. Það er samt nokkuð stórt hlutfall svarenda sem telur að ÍST 30 henti vel 

fyrir minni framkvæmdir en verr fyrir þær stærri. Þeir sem svara þannig eru þó aðallega 

verktakar og ráðgjafar. Verkkaupar hafa mesta trú á ÍST 30 og allir nema einn eru mjög 

ánægðir með þá skilmála og telja ekki þörf á neinum breytingum. Meirihluti verktaka vill 

aftur á móti sjá breytingar sem og ráðgjafar. Fulltrúar verkkaupa, sem viðtöl voru tekin við, 

voru þó allir á þeirri skoðun að FIDIC væri góð lausn fyrir alþjóðleg útboð.  

Niðurstöðurnar gefa sterklega til kynna að svarið við rannsóknarspurningunni, þess efnis 

hvort samningsskilmálar FIDIC eigi erindi á íslenskan framkvæmdamarkað, sé að þeir eigi 

töluverða notkunarmöguleika á Íslandi. Til þessa hefur FIDIC verið notað af íslenskum 

verkkaupum í alþjóðlegum útboðum og eru líkur til þess að slíkum verkum fjölgi með 

tímanum. Framkvæmd Búðarhálsvirkjunar sýnir að íslenskir bjóðendur eru samkeppnis-

hæfir gagnvart erlendum bjóðendum þegar boðið er í FIDIC verk og að þeir líta ekki á þau 

samningsform sem hindrun. Þó virðist sem kunnugleiki íslensku samningsskilmálanna geri 

það að verkum að þeir muni halda velli í útboðum á innlendum markaði. Engu að síður eru 

notkunarmöguleikar FIDIC töluverðir hér á landi, sér í lagi í stærri verkefnum enda virðast 

þeir í samanburði við íslensku skilmálana vera mun ítarlegri en íslensku skilmálarnir og 

meiri vinna lögð í ritun þeirra.           

Í lokin er vert að minnast á skoðun verkkaupa á hlutverki ráðgjafaverkfræðings. Það er 

áhugavert hversu lítið traust verkkaupar virðast bera til hlutleysis og heilinda 

ráðgjafaverkfræðingsins þegar hann á að úrskurða um ágreining verkkaupa og verktaka. 

Ráðgjafaverkfræðingi, reyndar í aðskildu hlutverki, er treyst til þess að hanna hin flóknustu 

mannvirki, búa til kostnaðaráætlanir upp á marga milljarða en er svo ekki treyst til þess að 

leggja faglegt mat á ágreining sem kemur upp. Í staðinn eru menn tilbúnir til þess að greiða 

háar fjárhæðir til að fá úrskurð frá utanaðkomandi aðilum.   
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Viðauki A: Samanburður á FIDIC bók-
unum 

Tafla 4. Samanburður á samningsskilmálum FIDIC bókanna. Rauða bókin til vinstri og 

gula, silfur og gull bækurnar til samanburðar hægra megin. 

Grein Heiti Munur eftir bókum 

1 Almennir skilmálar   

2 Verkkaupi   

3 Ráðgjafaverkfræðingur Silfur: Verkstjórn verkkaupa  

Gull: Fulltrúi verkkaupa 

4 Verktaki   

5 Tilnefning undirverktaka Gul/Gull: Hönnun 

6 Starfsfólk og skyldur   

7 Vélar, efni og vinna   

8 Upphaf, tafir og stöðvun Gull: Upphaf, verklok og áætlun 

9 Prófanir í verklok Gull: Hanna-byggja 

10 Afhending verks Gull: Starfsemi þjónustu 

11 Ábyrgðir Gull: Prófanir 

12 Magntaka Gul: Prófanir eftir verklok      

Gull: Gallar 

13 Breytingar og viðbætur   

14 Samningsupphæð og greiðslur   

15 Riftun af verkkaupa   

16 Stöðvun og riftun af verktaka   

17 Áhætta og ábyrgðir Gull: Dreifing áhættu 

18 Tryggingar Gull: Óvenjulegar áhættur 

19 Óviðráðanlegar aðstæður Gull: Tryggingar 

20 Kröfur, ágreiningur og gerðardómur   
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Viðauki B: Samanburður á greinum ÍST 
35 og hvítu bókar FIDIC 

Tafla 5. Greinar ÍST 35 og samsvarandi greinar í hvítu bók FIDIC. 

ÍST-35 FIDIC 

Nr. Lýsing No. Description 

  

©Iðntæknistofnun Íslands, 1. útgáfa 

1992-03-01 Nefnd á vegum 

Byggingastaðlaráðs:                        

FRV, AI                                                                        

Samband íslenskra sveitarfélaga                           

Fjárlaga- og hagsýslustofnun                    

Byggingastaðlaráð, Staðlaráð Íslands 
  

©Copyright FIDIC 2006 

  Engar skilgreiningar á hugtökum 1.1 
Definitions of 15 words and 

expressions explained 

  Engar skilgreiningar á túlkun 1.2 Interpretations 

1 UMFANG og GILDISSVIÐ   The AGREEMENT 

1 Gildissvið staðalsins   The AGREEMENT 

2 Gildi staðalsins gagnvart samningi   The AGREEMENT 

        

2 RÁÐGJÖF     

2.1 Samningur   The AGREEMENT 

2.1.1 

Skilgreina skal eðli verkefnisins í 

samningi: Forsendur, þóknun, 

kostnaðaráætlun. Stjórnskipulag, 

skiladag... 

3.1 
Scope of services as stated in 

Appendix 1 

2.1.2 
Verkkaupi skal leggja fram forsendur 

og gögn 
2.1 

Client to give all information in his 

power to Consultant free of cost 

2.1.3 
Ráðgjafi hyggst fela öðrum ráðgjafa 

hluta verkefnisins 
1.6 Assignments and Subcontracts 

2.1.4 Verkkaupi breytir forsendum 4.3 
Variations on application of either 

party 

2.1.5 Ráðgjafi telur þörf á breytingu 4.3 
Variations on application of either 

party 

2.2 Þættir ráðgjafar 3.1 
Scope of services as stated in 

Appendix 1 

2.2 
Dæmi um þætti ráðgjafar: Forathugun, 

forsögn, frumhö... 
3.1 

Scope of services as stated in 

Appendix 1 
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2.2 
Efni þátta í ráðgjöf skal taka fram í 

samningi 
3.1 

Scope of services as stated in 

Appendix 1 

2.3 Tilhögun ráðgjafar     

2.3.1 
Umboðsmenn aðila með umboð til 

meiriháttar ákvarðana 
3.6 

Representatives for the 

administration of the Agreement to 

be designated 

2.3.1 

Tilhögun ráðgjafar: Aðalráðgjafi, 

hönnunarstjóri, eftirlitsmenn, 

byggingarstjóri... 

3.3.2 

Excercise of powers or 

performance of duties of a Contract 

between the Client and any third 

party 

2.3.2 
Skaðabótaábyrgð á vanrækslu einstakra 

hönnuða 
6.1.3 

Either party jointly liable with third 

parties, portion of Compensation 

limited to portion of liability 

attributabel to his breach 

2.3.3 
Heildarráðgjöf, ráðgjafar bera óskipta 

ábyrgð 
6.1.3 Partly jointly liable with third party 

        

3 SKYLDUR VERKKAUPA 2 The Client 

3.1 
Gagnkvæmar skyldur um afrit af 

gögnum 
2.1 

Client to give all information in his 

power to Consultant 

3.2 SKYLDUR RÁÐGJAFA 3 The CONSULTANT 

3.2.1 Ráðgjafi er trúnaðarmaður verkkaupa   No definition 

3.2.2 Fagleg vinnubrögð 
3.3.2 

b) 
Skill care and diligence 

3.2.2 Afla leyfa og samþykki yfirvalda 3.2.1 
Additional Services as stated in 

Appendix 1 

3.2.2 
Niðurstöður í samræmi við lög og 

reglur 
  

Not defined specifically (ref. 3.3.2 

b) skill, care and diligence) 

3.2.3 
Ráðgjafa óheimilt að taka við umbun 

frá öðrum en verkkaupa 
1.6.1 

Consultant not to assign benefits 

from the Agreement without 

written consent of the Client 

        

4 SKILAFRESTUR 4.1 Commencement and Completion 

4.1 Almennt, setja tímamörk í samning 4.1 
The services shall be completed 

within the Time for Completion 

4.2 Seinkun 4.4 Delays 

4.2.1 
Seinkun - ráðgjafi getur krafist 

framlengingar vegna atriða a) - f) 
4.4 

Delay by Client - Consultants rights 

a)-c) 

4.2.2 
Seinkun - verkkaupi getur krafist 

seinkunar 
4.3 Variations on Apllication by Client 

4.2.3 Dagsektir   Not defined 

4.3 Frestun 4.6.1 Suspension by Client 

4.3 Aukakostnaður af frestun 
5.1.2 

a) 
Payment for Exceptional Services 
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4.4 Stöðvun 4.6.1 Termination by Client 

4.4.1 
Ráðgjafi getur krafist greiðslu þess 

kostnaðar, sem af hlýst 
4.9.2 

Rights and liabilities of Parties, 

Clause 6.3 shall remain in force 

4.4.2 
Hagnýting úrlausna, sem skilað er áður 

en verkefninu er hætt 
4.9.2 

Rights and liabilities of Parties, 

Clause 6.3 shall remain in force 

        

5 HÖFUNDAR- og EIGNARÉTTUR     

5.1 

Nýting hugmynda, ráðgjafi er eigandi 

hugmynda sinna. Verkkaupi má nýta 

niðurstöður eins og samningur segir 

1.7 

Copyright of Consultant´s 

documents retains by him. Client 

entitled to use them only for the 

Works 

5.2 

Birting gagna, ráðgjafa óheimil birting 

gagna fyrr en verkframkvæmdum er 

lokið, nema með samþykki verkkaupa 

1.9 

Publications by Consultant within 

two years of completion or 

termination of the Services subject 

to Client´s Approval 

5.3 

Varðveisla gagna, ráðgjafi er eigandi 

frumrita, Hann skal á eigin kostnað 

varðveita frumrit í 10 ár 

  Custody of documents, not defined 

        

6 ÞÓKNUN 5 Payment 

6.1 Almenn ákvæði 5.1.1 
For Normal- and Additional 

Services 

6.1.1 
Upphæð þóknunar og á hvaða 

grundvelli hún skuli reiknuð 
  

The Agreement, cl. 2, Appendix 3 - 

Remuneration and Payment 

6.1.2 Þóknun við frestun, stöðvun eða riftun 4.9 
Rights and Liabilities after 

Termination, see Clause 6.3 

6.1.3 Verðbreytingar þóknunar 5.3 Currencies of Payment 

6.2 
Helstu tegundir þóknunar, 5 liði gr. 

6.2.1 - 6.2.5 
  

The Agreement, cl. 2, Appendix 3 - 

Remuneration and Payment 

6.3 Þóknun vegna endurnotkunar   Not defined 

6.4 
Kostnaðarþættir a)-g) utan þóknunar í 

grein 6.2 

5.1.2 

b) 

...net cost of all other extra 

expences incurred by the 

Consultant 

6.5 Greiðslur     

6.5.1 
Greiðslur fyrir framlag sem innt hefur 

verið af hendi 
5.1.1 

For Normal- and Additional 

Services 

6.5.2 Tafir á greiðslu 5.2 
Time for Payment: Agreed 

Compensation for delayed payment 

6.5.2 
Óumdeildum fjárhæðum ekki haldið 

eftir 
5.5 

Disputed Invoice, reminder of 

invoice to be paid without delay 

        

7 ÁBYRGÐ     

7.1 Gallar og vanræksla ráðgjafa 6.1.1 
Liability of the Consultant by 

breach of Clause 3.3.1  
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7.1.1 
Skaðabætur skv. reglum íslensks 

skaðabótaréttar 
6.1.1 

Liability of the Consultant by 

breach of Clause 3.3.1  

7.1.2 
Hámark skaðabótaskyldu = BV x 

100.000 

6.1.3 

a) 

Limit of Amount of reasonably 

foreseen loss as a result of breach 

7.1.2 
Hámark skaðabótaskyldu = BV x 

100.000 

6.1.3 

b) 

Amount of Compensation specified 

in Clause 6.3.1 

7.1.2 
Hámark skaðabótaskyldu = BV x 

100.000 
6.3.1 Limit of Compensation 

7.1.3 
Samþykki verkkaupa leysir ráðgjafa 

ekki undan ábyrgð 
  Not defined 

7.1.5 
Hagnýting verkkaupa á úrlausnum með 

öðrum hætti en samningur segir 
1.6.2 

Neither Party to assign benefits 

without consent of the other Party 

7.1.6 Tímalengd skaðabótaábyrgðar 6.3.1 Limit of Compensation 

7.1.7 

Eftirlit - tilkynna ef framlag 

viðsemjenda verkkaupa er ekki í 

samræmi við samning 

3.3.2 

b) 
Skill care and diligence 

7.2 

Vátryggingar - Verkkaupi getur krafist 

þess að ráðgjafi leggi fram tryggingu í 

samræmi við hámarksbótaábyrgð 

7.1.1  

At the written request of the Client 

the Consultant shall make 

reasonable  efforts to: 

        

8 RIFTUN     

8.1.1 
Riftun verkkaupa vegna vanefnda 

ráðgjafa á samningsskyldum sínum 
4.6.2 

If Consultant not discharging his 

obligations, Client to send notice 

8.1.1 
Riftun verkkaupa vegna vanefnda 

ráðgjafa, ráðgjafi bregst trausti 

1.10/ 

4.6.2 

Corruption and Fraud/If Consultant 

not discharging his obligations, 

Client to send notice 

8.2 
Riftun ráðgjafa vegna vanefnda 

verkkaupa 
4.6.3 ...by Notice of the Consultant 

        

9 ÁGREININGUR   SETTLEMENT OF DISPUTES 

9.1 
Ágreiningur útkljáður af almennum 

dómstólum 
  Not defined 

9.2 Ágreiningi skotið til fagfélags 8.2 Mediator 

9.3 Gerðardómur 8.3 Arbitration 
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Viðauki C: Samanburður á ÍST 30 og 
rauðu bókar FIDIC á lykilþáttum við 

verkframkvæmd 

Tafla 6. Upptalning á greinum beggja samningsskilmála sem taka á lykilþáttum 

verkframkvæmda. Ath. ekki er verið að bera saman samsvarandi greinar eins og í viðauka 

B. 

ÍST 30 FIDIC 

Nr. Lýsing No. Description 

  ©Staðlaráð Íslands, 6. útgáfa 2012   ©Copyright FIDIC 1999 

  
Dreifing áhættu, áhætta og ábyrgð 

við framkvæmd 
  

Risk allocation, Risk and 

Responsibility 

3.9 Áhætta - vátryggingar - ábyrgð 17 Risk and Responsibilty 

3.9.1 

Verktaki ber ábyrgð á efni og alla 

áhættu af því ef verk eða efni verður 

fyrir skemmdum 

17.1 Indemnities 

3.9.2 

Við byggingu húsa er verkkaupa skylt 

að hafa verkið og efni á vinnustað 

vátryggt 

17.2 Contractor´s Care of the Works 

3.9.3 
Verktaki ábyrgist stöðugleika einstakra 

byggingarhluta 
17.3 Employer´s Risks 

3.9.4 

Verktaki ber alla ábyrgð að 

vinnupöllum, vélum og verkfæri séu 

örugg 

17.4 Consequenses of Employer´s Risks 

3.9.5 
Aðilar bera ábyrgð á tjóni sem þeir 

valda 
17.5 

Intellectual and Industrial Property 

Rights 

3.9.6 
Verktaki ber einn skaðabótaábyrgð á 

tjóni sem þriðji aðili framkvæmir 
17.6 Limitation of Liability 

3.9.7 

Ábyrgð verktaka takmarkast ekki við 

fjárupphæð sem krefjast má vegna 

tryggingarinnar 
  

4.5 Ábyrgð á verki 
  

4.5.1 
Vertkaki tekur ábyrgð á verkinu í eitt 

ár frá því hann skilar því.   

4.5.2 

Verktaki skal á sinn kostnað bæta úr 

göllum á verkinu sem í ljós koma á 

ábyrgðartímanum 
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4.5.3 

Bæti verktaki ekki úr galla innan 

hæfilegs tíma má verkkaupi lagfæra 

gallann á kostnað verktakans 
  

4.5.4 

Verkkaupi getur eftir almennum 

reglum krafist skaðabóta fyrir tjón 

vegna galla á verkinu sé það ekki bætt 

að fullu 

  

4.5.5 
Verkkaupi ber kostnað af venjulegum 

viðgerðum   

4.5.6 

Ef í ljós koma leyndir gallar skal 

verktaki svara skaðabótum ef gallarnir 

stafa sannanlega af ásetningi eða 

gáleysi. Fyrning á þeim fer eftir 

fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 

  

  Umsjónarmaður verkkaupa   The Engineer 

4.1.3 

Umsjónarmaður verkkaupa hefur 

yfirumsjón með eftirliti o.fl. 

Sambærilegur yfirstjórnanda verktaka 

3.1 Engineer´s Duties and Authority 

4.1.4 
Umsjónarmaður og eftirlitsmenn hans 

hafa aðgang að vinnustað eftir þörfum 
3.2 Delegation by the Engineer 

4.1.5 

Umsjórnarmanni er heimilt að stöðva 

verkið ef réttmætar athugasemdir hans 

eru ekki teknar til greina 

3.3 Instructions of the Engineer 

4.1.6 

Umsjónarmaður getur skriflega krafist 

að starfsmenn hverfi af verkstað séu 

þeir ekki að hlíta öryggisreglum, 

vandvirkni eða kunnáttu 

3.4 Replacement of the Engineer 

4.1.7 
Ef verktaki er í vafa um atriði skal 

hann leita úrskurðar umsjónarmanns 
3.5 Determinations 

4.1.9 
Verktaki skal aðstoða við prófanir 

umsjónarmanns 
    

  
Greinar dreifðar um samnings-

skilmálana 
  The Employer 

  
 

2.1 Right of Access to the Site 

  
 

2.2 Permits, Licenses or Approvals 

  
 

2.3 Employer´s Personnel 

  
 

2.4 Employer´s Financial Arrangements 

  
 

2.5 Employer´s Claims 
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Greinar dreifðar um samnings-

skilmálana 
  The Contractor 

        

  Ágreiningsmál   Claim, Disputes and Arbitration 

6.3.1 

Nú rís ágreiningur milli verkkaupa og 

verktaka um verkið og skulu aðilar 

þegar í stað leita leiða til að leysa úr 

ágreiningnum sín á milli og ná sáttum 

20.1 Contractor´s Claims 

6.3.2 

Ef ágreiningurinn hefur bein áhrif á 

framvindu verksins skal 

umsjónarmaður verkkaupa gefa út 

skrifleg fyrirmæli til verktaka um hvað 

skuli gera til að komist verði hjá tjóni 

umfram það sem í ágreiningnum gæti 

falist. Verktaki skal hlíta fyrirmælum 

og skal unnið áfram í verkinu, en 

verkkaupi ber þó einn ábyrgð á 

fyrirmælum og getur verktaki áfrýjað 

þeim 

20.2 
Appointment of the Dispute 

Adjudication Board 

6.3.3 

Mælst er til að verkkaupi og verktaki 

komi sér saman um óháðan fagaðila 

sem milligöngumann til að aðstoða við 

að miðla málum á milli aðila, þar sem 

það getur átt við 

20.3 
Failure to Agree Dispute Adjudication 

Board 

6.3.4 

Ef verkkaupa og verktaka tekst ekki að 

leysa úr ágreiningi sín á milli og að ná 

sáttum skal málinu vísað til 

lykilstjórnenda viðkomandi fyrirtækja 

eða stofnana, og skulu þeir halda með 

sér tvo fundi hið minnsta, áður en 

ágreiningnum er skotið til gerðardóms, 

annarra fagaðila eða dómstóla 

20.4 
Obtaining Dispute Adjudication Board´s 

Decision 

6.3.5 

Verkkaupa og verktaka er skylt að 

standa við allar samningsskyldur sínar 

eins þótt ágreiningi útaf samningnum 

sé skotið til gerðardóms, annarra 

fagaðila eða dómstóla 

20.5 Amicable Settlement 

  
 

20.6 Arbitration 

  
 

20.7 
Failure to Comply with Dispute 

Adjudication Board´s Decision 

  
 

20.8 
Expiry of Dispute Adjudication Board´s 

Appointment 
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Viðauki D: Póstur sem var sendur út 
vegna könnunar 

Góðan dag 

Baldur Sigurðsson heiti ég og er meistaranemi í byggingarverkfræði við Háskóla Íslands. 

Lokaverkefni mitt ber heitið: Samningsskilmálar FIDIC: Samanburður við ÍST 30/35 og 

notkunarmöguleikar á Íslandi. Hluti af verkefninu er að gera könnun á meðal fyrirtækja á 

íslenska framkvæmdamarkaðnum varðandi samningsskilmála FIDIC. Könnunin er lögð 

fyrir verkkaupa, verktaka og svo ráðgjafa. Leiðbeinendur mínir við verkefnið eru þau 

Claus Ballzus hjá Mannvit og Yrsa Sigurðardóttir hjá Verkís.  

Ég yrði mjög þakklátur ef þú gæfir þér tíma til að svara könnuninni og senda svörin tilbaka 

fyrir föstudaginn 4. apríl á netfangið bas3@hi.is. 

Könnunin samanstendur af 8 spurningum. Viljir eða getir þú ekki svarað einhverjum þeirra 

væri gott að fá skýringu á því í stað svars. Fyrirtæki verða ekki nafngreind í niðurstöðum 

könnunarinnar en niðurstöður verða þó, að einhverju leyti, flokkaðar eftir tegund fyrirtækis 

(verkkaupi, verktaki eða ráðgjafi). 

Spurning 1: Hefurðu heyrt um eða kynnt þér samningsskilmála FIDIC? 

Svar: 

Spurning 2: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 30 hafa reynst vel í 

framkvæmdum á Íslandi? 

Svar: 

Spurning 3: Finnst þér íslensku samningsskilmálarnir ÍST 35 hafa reynst vel við 

ráðgjafavinnu á Íslandi? 

Svar: 

Spurning 4: Hefur fyrirtæki þitt boðið í verk þar sem samningsskilmálar FIDIC lágu til 

grundvallar? 

Svar: 

Spurning 5 (ef já við spurningu 4): Hver var reynsla þín af því í samanburði við útboð þar 

sem ÍST 30 eða ÍST 35 er notað? 

Svar:   

Spurning 6: Í ljósi reynslu þinnar, telur þú að FIDIC skilmálar myndu reynast betur en ÍST 

samningsskilmálarnir og þá hvernig? 

mailto:bas3@hi.is
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Svar: 

Spurning 7: Telur þú að verktaki myndi bjóða hærra verð til að byrja með í íslenskt verk ef 

FIDIC samningsskilmálarnir væru notaðir? 

Svar:   

Spurning 8: Telur þú að breytinga sé þörf á verksamningum í íslenskum framkvæmdum? 

Svar: 

Með fyrirfram þökkum 

Baldur Sigurðsson 

 

 


