
 

 

 
 

 

 

 

Verkbeiðna- og verkáætlunarkerfi 

fyrir vegagerðarverk 

 

Heimir Þór Gíslason 

 

30 ECTS eininga ritgerð til 

meistaraprófs (MSc) í byggingaverkfræði  

með sérhæfingu í umferð og skipulagi 
 

Júní 2014 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

Verkbeiðna- og verkáætlanakerfi  

 

Heimir Þór Gíslason 

30 ECTS eininga ritgerð lögð fram við tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík til 

meistaraprófs (MSc) í byggingaverkfræði  

með sérhæfingu í umferð og skipulagi. 

 

Júní 2014 

Leiðbeinandi/leiðbeinendur:  

Björn Ólafsson 

Verkfræðingur MSc, Vegagerðinni 

 Dr.-Ing Haraldur Sigþórsson 
 Lektor, tækni og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 
 Einar Pálsson 
 Tæknifræðingur MSc, Vegagerðinni 

Prófdómari:  

 Jón Helgason 

 Verkfræðingur MSc, Vegagerðinni 
 



i 

 

  



ii 

 

Ágrip 

Verkefnið felst í að leggja grunn að verkbeiðna og verkáætlanakerfi fyrir viðhalds- og 
þjónustuverkefni. Lausnin byggir á staðaltíma- og einingaverðaskrá fyrir þjónustuverkefni sem 
að grunni til er fyrir hendi en verður í þessu verkefni útfærð fyrir vettvangsskráningu og 
uppfærslu skráninga í miðlægt gagnasafn. Að lokum er vonast til að hægt verði að lesa inn 
úrval verkefna/áætlana í verkbókhaldskerfi Vegagerðarinnar (ORRA).   

Fyrstu hugmyndir um notendaumhverfi eru skráningarviðmót í snjallsíma/spjaldtölvu sem 
inniheldi skráningarvalmyndir og gagnasafn með stoð- og skráningargögnum, þ.m.t. myndum. 
Skráningargögn sendast yfir IP-netið frá skráningartölvu á vettvangi í miðlægt gagnasafn. Í 
miðstöð tekur við afgreiðsluumhverfi fyrir yfirferð, skoðun, forgangsröðun og nauðsynlegra 
fullvinnslu verkefna.  

Á vettvangi verði verkefni mynduð og skráð í snjallsíma með valmyndatengdri verkefnalýsingu, 
forgangsröðun og GPS staðsetningu og gögn síðan send inn í áætlanakerfi með hnitaðan 
kortagrunn og innbyggt gagnasafn með einingartímum, aðfangaskrám og einingarverðum. Þar 
þarf að vera hægt að skrifa út verkefnalista og verkbeiðnir. 

Við úrvinnslu væri æskilegt að áætla ferðatíma milli verkefna á einum verkefnalista til að 
auðvelda áætlun vinnutíma þ.e. bæði verktíma og ferðatíma. 

Í áætlanakerfinu verði mögulegt að skrifa út verk- og tímaáætlanir, verkefnalista, 
kostnaðaráætlanir, lista yfir nauðsynleg aðföng og áætlað efnismagn. Listar verði skrifaðir út 
á verkþætti og þeim skipt niður á viðfangsefni og verkhluta.   

Í verklok verði skráð inn unnið magn og það sent inn í verkbókhald ásamt tíma og magni 
tilheyrandi aðfanga. 

 

Lykilorð: verkbeiðnakerfi, verkáætlanakerfi, staðaltímaskrá, einingaverðskrá. 
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Abstract 

The project involves laying the foundation for the work requests and work planning system 
for maintenance and service tasks. The solution is based on standard time and unit price file 
for service projects that is partly present but will be implemented in this project for forum 
registration and update records in a central database. Finally, it is hoped that it will be able to 
read a range of projects / programs in the works accounting system of the Icelandic Road and 
Coastal Administration. 

The first concept of user experience are recording interface in smartphone / tablet PCs 
containing a recording with menus and database support and registration data, including 
images. Registration data shall be sent over an IP network from registration computer 
deployed in a centralized database. In the center a processing environment receives the 
delivery for overhaul, inspection, priorities and the necessary finishing of the tasks. 

At the working area the project will be photographed and registered in a smartphone or a 
tablet with a menu-based projects description, priorities and GPS location and then the data 
will be sent into the planning system with coordinated map base and an internal database of 
unit times, resource files, and unit prices. There needs to be able to write out a list of tasks 
and work orders.  

In processing it is desirable to estimate the travel time between tasks in one task list to help 
planning the working hours i.e. both work time and travel time. 

In the planning system there must be able to write out the work and time schedules, task lists, 
budgets, lists of the necessary supplies and estimated quantities of material. A work factor 
lists will be written out and divided into topics and sections. 

Then the task is finished a list of work hours and used materials will be sent into the accounting 
system. 

 

Keywords: work request system, work planning system, standard time inventory, unit pricing. 
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 Inngangur 

Samkvæmt vegalögum er Vegagerðin veghaldari þjóðvega og leggur það þær skyldur á 
Vegagerðina að hún þarf að viðhalda og þjónusta þessa vegi og vegstæðin sem þeim tilheyra.  

Vegagerðin hefur skilgreint sitt hlutverk á eftirfarandi hátt: 

Að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi 
vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi (Vegagerðin, 2014). 

Þessum verkefnum sinnir Vegagerðin og fær til þess fjárveitingar á fjárlögum hvers árs.  

Hvernig þessum fjármunum er varið er svo á ábyrgð yfirmanna innan Vegagerðarinnar en hluti 
þeirra fer til viðhalds og endurnýunnar á eldri vegum. Þegar svo er ákveðið í hvað peningarnir 
fara, hvernig þeir skiptast niður á verkefni og hvað hvert verkefni fær úthlutað af fjármagni 
eru notaðar til þess ýmsar leiðir og kannski ekki að undra þar sem að vegirnir sem þarf að 
viðhalda eru mörg þúsund kílómetra langir og ræsi og hlið á þeim óhemju mörg svo að ekki sé 
talað um umferðarmerki og vegstikur. 

Með því að hanna nýtt verkbeiðna- og verkáætlanakerfi fyrir viðhalds- og þjónustuverkefni er 
stefnt að því að ná að halda betur utan um skráningu verkefnanna og alla úrvinnslu gagna svo 
sem skiptingu kostnaðar verkþátta og verka, efnisnotkun og mannafla. Einnig er vonast til þess 
að það takist að hanna kerfið þannig að með því sé hægt að raða viðhaldsverkefnunum upp í 
verkefnaröð og þannig sé hægt að ná fram hagræðingu sem getur tryggt betri nýtingu þeirra 
fjármuna sem Vegagerðin fær til viðhalds og viðgerða á hverju ári. 

Erlendis eru til svipuð forrit sem horft er til við hönnun þessa kerfis. Horft er til tveggja forrita 
og er það annars vegar danskt forrit sem heitir Synchronicer sem m.a. dönsk sveitafélög og 
fyrirtæki nýta sér við snjómokstur, skipulagningu verkefna og flutninga og við úrvinnslu 
viðhaldsverkefna svo eitthvað sé nefnt. Aðgangur að Synchronicer byggir í raun á því að 
fyrirtækin eru í áskrift og að Soft Design A/S en það er fyrirtækið sem framleiðir Synchronicer 
hugbúnaðinn sér um og annast allt utanumhald hugbúnaðarins (Syncronycer, 2014). Einnig er 
til forrit sem heitir NovaPoint GO og er norskt kerfi, hannað af fyrirtæki sem heitir Vianova 
Systems AS, til að nota við vegagerð. Hugmyndin með þessu forriti er að það sé keyptur 
aðgangur að því í einstökum verkefnum tengdum vegagerð (Vianovasystems, 2014).  

Við vinnu þessa verkefnis fór höfundur ásamt starfsmanni Vegagerðarinnar íslensku til 
Kaupmannahafnar og kynnti sér þessi forrit og hvernig þau virka. Það mun verða gerð grein 
fyrir því hvernig þessi kerfi vinna hvort fyrir sig og þau svo borin saman. Að því búnu verður 
sett fram hugmyndafræði að verkbeiðna- og verkáætlanakerfi sem hentað gæti íslensku 
Vegagerðinni og myndi sú hugmyndafræði styðjast við það sem þessi forrit hafa upp á að bjóða 
og þau kerfi sem íslenska Vegagerðinni notast við í dag.  

Segja má að megin munurinn á Synchronicer og NovaPoint GO forritunum og því verkbeiðna- 
og verkáætlanakerfi sem hér er lögð hugmyndafræði að sé sá að í þessu verkbeiðna- og 
verkáætlanakerfi mun myndast kostnaðaráætlun á verkið þegar það kemur inn í stjórntölvu 
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og skráist í miðlægan gagnagrunn. En hvorki Synchronicer eða NovaPoint GO eru tengd við 
verðbanka eða eitthvað kerfi sem reiknar verð á verkefnin.  

Hugmyndin er sú að til að hægt sé að búa til verð á hvert einstakt verk sé verkbeiðna- og 
verkáætlanakerfið tengt við hnitaður kortagrunn og innbyggt gagnasafn með einingatímum 
auk þess sem að það verður tengt við staðaltíma- og einingaverðskrá Vegagerðarinnar. Þannig 
mun verða til áætlað verð á hvert verkefni þegar það kemur inn í stjórntölvu hjá Vegagerðinni 
frá skrásetningar tækinu út í mörkinni.  

Í stjórnstöð verður þannig til áætlun fyrir verkið, og vegna þess að GPS-punktur og forgangsröð 
fylgdu með skráningunni þá getur kerfið sett verkið á verkefnalista. Þannig verður til 
verkáætlun fyrir verkið og það er skráð í miðlægt gagnasafn Vegagerðarinnar.  

Þegar það hefur svo verið tekin ákvörðun um að verkið skuli framkvæmt þá fær verkið 
verknúmer og er skráð í Oracle (þ.e. verkbókhaldskerfi Vegagerðarinnar Orra). 

Með því að skrá og fylgja eftir verkefnunum rafrænt má gera ráð fyrir því að það fáist mun 
betri yfirsýn yfir verkefnin og að það sé hægt að ná fram töluverðum sparnaði með þeirri 
vinnuhagræðingu sem þetta kerfi býður upp á. Með betri yfirsýn yfir verkefnin er hægt að 
skipuleggja vinnuferðir betur en hingað til þannig má leiða að því líkur að nýting vinnuferða 
verði betri en verið hefur. 

1.1. Rannsóknarspurning 

Til rannsóknar í þessu verkefni er hvort að það gæti verið fólgin einhver sparnaður í því, fyrir 
Vegagerðina, að útbúa verkbeiðna- og verkáætlanakerfi sem hægt væri að nota til skráningar 
á verkum út í mörkinni.  

1.2 Aðferðafræði 

Í verkefninu eru skoðuð áðurnefnd erlend kerfi til að sjá þá möguleika sem þessi kerfi bjóða 
upp á og ekki síður til að sjá hvað sé hægt að nýta úr þeim kerfum, og aðlaga það því 
verkbeiðna- og verkáætlunarkerfi sem hér er lögð hugmyndafræðin að. Tilgangur þess að 
hanna nýtt verkbeiðna- og verkáætlanakerfi er að ná fram sparnaði í þeirri viðhalds- og 
verkefnavinnu sem nú þegar er unnin hjá Vegagerðinni með betra utanumhaldi og markvissari 
skráningu og úrvinnslu gagna.  

Lögð er fram hugmyndafræðin að verkbeiðna- og verkáætlanakerfi fyrir vegagerðarverk og 
greint er frá niðurstöðum verkefnisins. 

Í viðauka er fjallað lítillega um þau kerfi sem Vegagerðin styðst við í dag í sinni vinnu og horft 
er til þegar lagt er fram hugmyndafræðina að þessu verkbeiðna- og verkáætlanakerfi. 
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 Erlendu forritin 

Erlendis eru til forrit sem hægt er að nota í svipuðum tilgangi og það verkbeiðna- og 
verkáætlanakerfi sem hér er komið með hugmyndafræðina af. Hér er þó einungis horft til 
áðurnefndra forrita þ.e. Synchronicer og NovaPoint GO.  

2.1. Synchronicer 

Synchronicer er danskt forrit sem fyrirtæki og sveitafélög styðjast við til að einfalda sér störfin 
og til að hafa betri yfirsýn yfir þau verk sem þau sinna. Forritið er keyrt á netinu (í skýjunum 
eins og þeir vilja kalla það) og er það fyrirtæki sem heitir Soft Design A/S sem framleiðir forritið. 
Synchronicer er smáforrit sem er halað niður á handheld tæki (síma og spjaldtölvu).  

Við vinnu þessa verkefnis fór höfundur eins og getið var um hér að framan ásamt starfsmanni 
Vegagerðarinnar íslensku til Kaupmannahafnar til að kynnast þessu forriti. Í Gladsaxe 
kommune sem er sveitafélag í útjaðri Kaupmannahafnar kynntu starfsmenn sveitarfélagsins 
ásamt tveim starfsmönnum Soft Design fyrir okkur hvernig Synchronicer nýtist þeim. Gladsaxe 
kommune er með í sínum aðgangi 53 einingar/stöðvar sem það er að kaupa aðgang að og 
borgar sveitafélagið fyrir það um tuttugu milljónir íslenskar árlega (Myndirnar sem kaflanum 
fylgja eru fengnar af heimasíðu Synchronicer .dk og íslenskur texti settur á sumar þeirra). 

 

Mynd 2.1: Skematísk mynd af því hvernig Synchronicer vinnur. 
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Í Gladsaxe kommune segja þeir mestu kosti Synchronicer vera að það nýtist m.a. til að: 

 Stjórna og skipuleggja verkefni. 

 Einfalda vinnuferli. 

 Skapa góða yfirsýn yfir verkefnin. 

 Sjá til þess að verkefni hverfa ekki. 

 Hafa betri upplýsingar um stöðu verkefna. 

 Tryggja að upplýsingar séu alltaf til staðar. 

 Einfalda framkvæmd verkefna. 

 Auðvelda skýrslu gerð. 

2.1.1. Skráningar í kerfið 

Skráning í kerfið fer fram á snjallsímum eða spjaldtölvum. Skráningar eru einfaldar og leiðir 
forritið notandann áfram við skráninguna. Hægt er að nota tæki með Android, iOS og Windows 
stýrikerfum. Í byrjun er hægt að velja hvaða tjóntegund er verið að skrá, hægt er að setja 
forgangsröðun á verkið, það er gefinn möguleiki á því að skrifa athugasemdir í textaboxi og 
hægt er að hengja GPS hnitaðar myndir við skráninguna. Verkið er sett á GPS staðsetningu og 
hægt er að færa þá staðsetningu til ef þurfa þykir seinna meir. Verkefnið er síðan sent inn í 
kerfið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.2: Tjón skráð inn í Synchronicer. Á fyrsta skjánum er valið tjóntegund og þá opnast skjár tvö en þegar valið er 
forgang á fyrsta skjánum þá opnast skjár þrjú. Einnig er hægt að setja inn mynd, velja staðsetningu og senda á fyrsta 
skjánum. 
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Þegar skráð er tjóntegund leyfir skráningarkerfið sem Gladsaxe er með ekki að farið sé mjög 
djúpt í að tilgreina nákvæmlega hverrar gerðar tjónið sé heldur er eingöngu hægt að skrá tjón 
eins og holu í klæðningu, skilti, gangstétt, brunn og veggjakrot en í raun ekki hægt að skrá neitt 
dýpra en það. Starfsmenn SoftDesign AS segja þó að ekki sé neitt vandamál að bæta við fleiri 
möguleikum í skráningarferlið. 

Einnig geta starfsmenn Gladsaxe kommune skráð inn í kerfið í stjórnstöðinni og er það gert á 
sama hátt og gert er út í mörkinni. Hægt er að staðsetja skráninguna eftir heimilisföngum, GPS 
punktum eða einfaldlega merkja við á korti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladsaxe kommune gefur almenningi einnig kost á því að skrá inn í kerfið með snjallsímum 
með Android, og iOS stýrikerfum. Skráningarleiðirnar eru mjög einfaldar í þessu kerfi og mikið 
lagt upp úr því að ekki sé verið að flækja skráninguna. Sömuleiðis er almenningi gefinn kostur 
á því að skrá í kerfið á heimasíðu sveitarfélagsins. Þegar almenningur hefur sent skráninguna 
inn í kerfið sendir kerfið móttökukvittun til baka þar sem fram kemur tilvísunarnúmer sem 
hægt er að nota til að fylgjast með framvindu verksins inn á heimasíðunni.  

Þar sem að GPS hnit fylgir skráningum hafa starfsmenn Gladsaxe stillt kerfið þannig að það er 
einungis hægt að skrá verkefni sem eru innan marka sveitafélagsins.  

Skráningarnar koma svo inn í kerfið til umsjónamanns verkefnanna og deilir hann þeim út á þá 
aðila sem vinna munu úr þeim (Nielsen & Becker, apríl 2014). 

  

 

Mynd 2.3: Þegar skráð er í kerfið í stjórnstöð er hægt að gera það eftir heimilisfangi, GPS hniti eða einfaldlega með því 
að merkja við á korti. 
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2.1.2. Úrvinnsla í Synchronicer 

Synchronicer er kerfi sem keyrir á netinu (browser) og hægt er að nálgast þetta forrit og vinna 
við það hvort sem er á skrifstofunni, í bílnum út á vegunum eða heima fyrir. Hægt er að skoða 
verkefnin, flokka þau eftir tegundum, svæðum og forgangsröð. Allt sem er skráð er sjáanlegt: 
Tegund skráningar, myndir, staðsetning, tímasetning skráningarinnar, upplýsingar um þann 
sem skráði auk skilaboða frá almenningi eða milli vinnuhópa. Verkefnunum er svo úthlutað á 
vinnuhópa eftir eðli þeirra.  

Kerfið setur upp bestu leið til að vinna úr verkefnunum svo að ekki sé verið að eyða of miklum 
tíma og orku í keyrslur. Þannig er kerfið forritað til að spara orku og lágmarka mengun frá þeim 
bílum sem notaðir eru til að sinna verkefnum á vegum sveitafélagsins Gladsaxe.  

Settar hafa verið upp fyrir fram ákveðnar leiðir í kerfinu til að sinna reglubundinni þjónustu 
eins og sorphirðu, snjóruðningi og götusópun.  

Kerfið notar kort úr Google Maps bæði fyrir bakgrunnskort og loftmyndakort ásamt öðrum 
upplýsingum eins og t.d. þekjum úr GIS kerfum. Þannig getur t.d. lagnaþekja úr GIS kerfi verið 
sett sem grunnur korts. 

Út úr Synchronicer er ávallt hægt að kalla fram skýrslur sem hægt er að velja inn í efni, allt eftir 
þeim upplýsingum sem menn eru að leita að í það skiptið. Þetta geta verið skýrslur um efnis,- 
eða tímanotkun við eitthvað ákveðið verkefni á einhverjum ákveðnum degi eða jafnvel skýrsla 
með öllum upplýsingum um öll verk unnin einhvern ákveðin dag með efnisnotkun, 
tímanotkun, skilaboðum og myndum svo að eitthvað sé nefnt. Út frá þessum skýrslum eru svo 
gerðir reikningar og laun reiknuð. 

Ekki virðist verða um það að ræða hjá Gladsaxe kommune að verið sé að nýta úr þessu kerfi 
skýrslur til að fá einhverskonar yfirlit yfir það hvernig mismunandi vinnuflokkar eru að standa 
sig og erfitt er að sjá hvernig hægt er að nýta kerfið til að bæta skipulagningu og áætlanagerð 
til framtíðar þar sem að kerfið er ekki tengt við neinn verðbanka.  

Hins vegar segjast starfsmenn Gladsaxe hafa séð framfarir á vinnulagi og nýtingu á efni síðan 
sveitafélagið hóf að notast við Synchronicer kerfið. Þessum breytingum fóru þeir að taka eftir 
þegar þeir höfðu verið með kerfið í ein fimm ár. Betri skráning verkefna, markvissari nýting 
vinnustunda og auðveldara aðgengi að upplýsingum eru meðal þeirra kosta sem þeir nefna við 
notkun synchronicer forritsins. 

Öllu er þessu svo stjórnað úr stjórnstöð sveitafélagsins og viðmótið í tölvu starfsmanns 
Gladsaxe er sýnt á næstu mynd og lítur einhvernvegin svona út og á næstu myndum þar á eftir 
verður skoðað nánar hvernig skjánum er skipt upp og hvað er á hverjum hluta hans. 
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Valmyndirnar vinstramegin á skjánum stýra hinum hluta skjásins og 
nýtast til að stýra vinnudegi starfsmannanna. Þar er að m.a. að finna 
lista yfir þau verkefni sem eru í gangi.  

Hægt er að skoða þau verkefni sem eru fyrirhuguð næsta dag og setja 
ný verkefni inn á þann lista.  

Hægt er að aflýsa verkefnum, ganga frá þeim, uppfæra þau og búa 
til önnur eins verkefni sem gæti átt að framkvæma annars staðar. 

 

Hægt er að gera skýrslur og flytja þær inn í eigin kerfi.  
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um verkefni í kerfinu. 

Hægt er að senda starfsmönnum ný verkefni og hægt er að senda 
skilaboð á tæknimenn. 

Yfirlit er yfir staðsetningar starfsmanna og hægt er að sjá hvaða 
starfsmaður er næst einhverju verkefni sem þarf að leysa. Einnig er 
hægt að sjá hvenær viðskiptavinurinn má eiga von á starfsmönnum 
sveitafélagsins til sín.  

Einnig er hér hægt að skrá sig út úr kerfinu. 

 

Mynd 2.4: Skjámynd sem sýnir hvernig viðmótið í stjórnstöð Synchronicer lítur út.Myndin er tekin af vef synchronicer.dk 

 



8 

  

í miðju skjásins er hægt að sjá listaða upp þá 
skoðunarmenn/starfsmenn sem eru á ferðinni þann 
daginn. 

 

 

Í grænu merkjunum vinstramegin er hægt að sjá hve 
mörg verkefni starfsmaðurinn hefur þann daginn. Að 
þessi númer séu græn þýðir að starfsmaðurinn hefur 
haldið tímaáætlun en ef að merkin eru rauð þýðir það að 
hann er orðinn seinn fyrir. 

Dagsetningin er gefin og einnig hver viðskiptavinur 
starfsmannsins er. 

 

 

 

 

 

 

 

Uppi til hægri eru svo hægt að skoða hve mörgum viðskiptavinum starfsmaðurinn hefur sinnt 
þann daginn og hvenær hann var hjá hverjum og hver viðskiptavinurinn var. Hér er verið að 
skoða þann starfsmann sem er efstur á skjánum á síðustu mynd en eins og sjá má þá er hans 
lína blá á þeirri mynd. Hægt er að sjá á litnum á boxinu vinstramegin á svæðinu hvort að 
starfsmaðurinn hefur haldið tímaáætlunina en grænn þýðir að starfsmaðurinn hefur verið á 
undan áætlun, ljósgrænn þýðir að hann hefur verið á réttum tíma og ef að hann er seinn fyrir 
verður boxið rautt.  
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Á svæðinu hægramegin niðri er hægt að sjá upplýsingar um verkefni starfsmannsins og eru á 
þessum skjá upplýsingar um verkefnið sem er efst á næstu mynd fyrir ofan þessa. Hægt er að 
velja hvað hægt er að skoða hér með flipunum en þessi flipi (aðalupplýsingar) er ávallt 
fremstur. Á hinum flipunum er hægt að sjá athugasemdir sem gerðar hafa verið við verkið og 
sjá lita yfir þau aðföng sem notuð hafa verið. Á síðasta flipanum hér er svo hægt að skoða 
verkstaðinn á korti. 

2.1.3. Notkun Synchronicer við úrlausn verkefna 

Þegar starfsmenn fara af stað í vinnuferð byrja 
þeir á því að kveikja á Synchronicer á símanum 
sínum eða spjaldtölvunni í bílnum. Þá birtist 
verkefnalistinn sem þeir hafa fengið þann daginn. 
Hægt er að kalla fram upplýsingar um verkefnið 
eins og t.d. efnislista og myndir af verkefninu. 
Verkefnunum hefur þá verið raðað í þá röð sem 
forritið hefur ákveðið. Starfsmennirnir hafa 
möguleika á því að láta kerfið gefa sér upp 
staðsetningu verkefna á heimilisfangi eða að láta 
kerfið vísa sér leiðina á leiðsögukorti með 
staðsetningarbúnaði.  

Á skjánum i stjórnstöð er hægt að fylgjast með 
staðsetningu allra vinnuflokka sem eru við störf, hver staða verkefna er hjá þeim og hvað þeir 
eru að gera þá stundina. Eins er hægt að skoða hugsanleg skilaboð frá starfsmönnunum, 
hvenær þeir hófu ákveðið verkefni og hvenær þeir luku því. Þetta getur komið sér vel ef að 
það gengur vel og að starfsmennirnir geta hugsanlega tekið að sér önnur verkefni þann daginn.  

Þegar verkefninu er lokið getur starfsmaðurinn sett inn nýjar myndir á verkefna svæðið til að 
sýna hvernig verkefnið var leyst. Hann getur einnig skrifað inn skilaboð eða athugasemdir við 
verkefnið og jafnvel sent verkefnið áfram til annarra starfsmanna hvort heldur sem er innan 
eða utan fyrirtækis. Þegar talað er um utan fyrirtækis er átt við starfsmenn þeirra fyrirtækja 
sem eru í samvinnu við sveitafélagið og nota Synchronicer. Einnig getur starfsmaðurinn fengið 
rafræna undirskrift hjá viðskiptavininum til sönnunar því að verkinu sé lokið. Allar upplýsingar 

Mynd 2.5: Starfsmaður Gladsaxe kommune að nota 
spjaldtölvu með Synchronicer forritinu. 



10 

  

eins og hvenær verkefni hefst, hvenær verkefni líkur, staðsetningar og leiðir færast sjálfkrafa 
inn í kerfið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Önnur notkun á Synchronicer  

Í Gladsaxe er Synchronicer notaður í fleira verkefni en einungis viðhalds- eða 
viðgerðarverkefni. Forritið er til dæmis notað við skráningu á trjám sem geta valdið hættu eða 
tjóni við vegina. Ef vart verður við rottugang er hægt að skrá það með Synchronicer og forritið 
er einnig notað til að halda utan um þá brunna sem tæmdir hafa verið á götum sveitarfélagsins.  

Áður hefur verið minnst á að settar séu upp fyrir fram ákveðnar leiðir í forritinu og er 
„Vinterman“ gott dæmi um það. Vinterman er vetrarþjónustukerfi sem heldur utan um fastar 
leiðir við snjóruðning, söltun og hreinsun gatna. Í kerfinu er hægt að sjá þær leiðir sem settar 
hafa verið upp og með ferilvöktun er hægt að sjá hvar tækin eru stödd. Bílstjórar 
snjóruðningstækjanna geta fylgst með því á sínum skjá hvar hinir eru að vinna og þannig geta 
fleiri en eitt tæki sinnt sömu leiðinni án þess að vera að hreinsa eða salta götur sem hitt tækið 
er þegar búið með. 

 

 

Mynd 2.6: Á fyrsta skjánum er verkefnalisti dagsins kominn í snjallsíma starfsmanns og þegar fyrsta verk er opnað er hægt er að láta 
kerfið leiðbeina starfsmanni á verkstað. Á þriðja skjánum er verið að skrifa skilaboð áður en verkefni er klárað. 
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Settar hafa verið upp ákveðnar þjónustuleiðir sem farið er reglulega í t.d. til að tæma ruslafötur 
og flöskutunnur í sveitafélaginu. 

Í bílum, traktorum og hreinsitækjum hefur verið komið fyrir ferilvöktunarbúnaði þannig að 
hægt er að fylgjast með tækjunum. Hægt er að láta kerfið tilkynna um það ef að tæki fer út af 
sinni leið og eins er hægt að láta kerfið kalla tæki inn til eftirlits þegar kominn er tími á það. 

Með Synchronicer er hægt að nálgast ýmiskonar skráningar-, leiðbeiningar- og leyfisblöð sem 
geymd eru inn á tölvunni í stjórnstöð.  
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2.2. NovaPoint GO 

NovaPoint GO er norskt forrit sem vinnur með skráningar verkefna á verkstað. Forritið er keyrt 
af miðlægum vefþjóni þar sem öll verkefnisskjöl eru geymd. Forritinu er hlaðið niður í Android 
snjallsíma, Iphone eða Ipad í appi en einnig er hægt að fá það fyrir tölvu. NovaPoint GO er 
hugsað fyrir verkefnavinnu 
við vegagerð og er aðgangur 
keyptur að kerfinu á 
framkvæmdatíma verkefna. 
Í NovaPoint GO er meira 
verið að vinna við vegkafla 
en kannski einstaka staði 
eða vegbúnað eins og skilti 
og ræsi. Megin tilgangur 
kerfisins er að vinna eins og 
nokkurs konar rafræn 
dagbók fyrir verkfræðinga 
sem starfa sem 
verkefnastjórar á verkstað 
og nýtist kerfið til leiðsagnar 
og skráningar á verkefnum. 
Þess vegna er ekki nein 
tölva sem verkefnin eru 
send í heldur er verkefnið 
allan verktímann í símanum hjá verkstjórnandanum. Vianova Systems AS heitir fyrirtækið sem 
framleiðir kerfið og vill það kalla þetta forrit verkfræðinga appið. 

Starfsmaður Vianova Systems AS kynnti þetta forrit fyrir höfundi og starfsmanni íslensku 
Vegagerðarinnar í heimsókn þeirra til Kaupmannahafnar. Ekki kom fram hjá honum hve mikið 
aðgangur að kerfinu myndi kosta en þegar skoðaðar eru kostnaðartölur hjá Vianova Systems 
á netinu má sjá að það er um töluvert miklar fjárhæðir að ræða. (Myndirnar sem kaflanum 
fylgja eru fengnar af heimasíðu vianovasystems.no og er íslenskur texti settur inn á sumar 
þeirra). 

2.2.1. Skráning verkefna í NovaPoint GO 

Til að stofna nýtt verk í NovaPoint GO þá þarf að vera með stjórnendaleyfi en aðrir starfsmenn 
sem hafa aðgang að forritinu geta svo skráð verkefni inn á það verk. Þegar það er gert er byrjað 
á því að fara inn á ákveðið verk í forritinu og þar er hægt er að búa til nýja loggpúnkta með því 
að merkja við þá í tækið á verkstað. Hægt er að skrá hvoru megin við veginn verkið er og í 
hvaða átt miðað við veginn. Hægt er skrifa við verkefnið athugasemdir, forgang og einnig að 
tengja við það myndir og GPS punkta. Þannig verða til mörg smáverkefni í einu heilstæðu verki. 
Það getur til dæmis verið skráð hola í vegklæðningunni, steypuafgangar á vegkanti, skemmt 
skilti eða að það sé skurður sem stendur opinn á svæðinu sem þörf er á að loka.  

Mynd 2.7: Novapoint GO nýtist sem nokkurskonar rafræn dagbók á verkstað. 
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NovaPoint GO er kerfi sem nýtist vel á verkstað og er sniðið að verkefnastjórum til að fylgjast 
með framgangi mála á verkstaðnum. Kerfið er einfalt og leiðir mann vel í gegnum 
skráningarnar og verður farið í grófum dráttum í gegnum þær skráningar hér. 

Nýtt verkefni skráð:  Byrjað er að fara inn á ákveðið verk til að skrá eitthvað verkefni. Hægt er 
að velja eitthvað verkefni sem skráð hefur verið í verkið eða að búa til nýtt. Þegar verkið er 
valið kemur veglínan upp á skjáinn og hægt er að velja annað hvort götukort eða loftmynd. 
Hægt er að þysja inn á þann stað sem skoða á á kortinu og velja að skrá inn nýtt verkefni á 
verkið og verkefninu gefið nafn. Einnig er skráð lýsingu á verkefninu í viðeigandi reit. 

 

Nýtt verkefni skráð á verk:  Hér er verið að skrá inn nýtt 
verkefni á verk sem fyrir er í verki. Verkefninu er gefið lýsandi 
heiti og lýsing er einnig gefin á því sem að er. Í þessu til felli 
má sjá að frárennslis lögn hefur verið lögð með röngum halla. 

Staðsetning:  Næst er að skrá GPS punkt en hann er hægt að 
láta birtast sjálfkrafa á skjánum þegar tækið er í sambandi 
við sendi. Þennan punkt er svo hægt að skoða á korti og ef 
að hann er hugsanlega á röngum stað er hægt að færa 
staðsetningu hans til á kortinu eða skrá inn nýjan hnit punkt. 
Í kerfinu er hægt að stilla nákvæmni staðsetningar hnitsins. 

 

 

 

Á skjá tvö má sjá: 

Athugasemdir:  Hér hafa ekki verið skráðar neinar 
athugasemdir við verkefnið.  

Skrásetjari:  Nafn þess sem skráði kemur einnig fram hér.  

Myndir:  Hægt er setja myndir inn á verkefni en þær eru ekki 
með áföstu hniti heldur eru þær eingöngu settar inn sem 
gögn í verkefnið. Hér hefur ekki verið lagt inn mynd. 

Forgangsröðun:  Forgangsröðina er hægt að skrá inn og er 
henni skipt í: Lágan, meðal og háan forgang. Hér er hún sett 
á meðal. 

Skráningu lokið:  Þegar lokið er við að skrá inn í kerfið það 
sem talið er að eigi við getur skráningin verið sjáanleg öllum 
eða einungis þeim sem skráði.  
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Ef hér væri verið að skrá einhverjar skemmdir þá er hægt að skrolla neðar á þessum skjá og 
finna þar gátlista með valmöguleikum á margskonar tegundum af skemmdum og í framhaldi 
af þeim nánari útlistingar á því sem að er svo að hægt sé að gefa þeim sem falið verður að 
vinna verkefnið mjög góða lýsingu á því sem að er. 

 

Skoðum nú næsta skjá þar sem búið er að skrá verkefnið en 
hér eru stafirnir á verkefninu rauðir en það er vegna þess að 
sá sem skráði verkefnið hefur ekki ennþá gert verkefnið 
sýnilegt öðrum. Þegar hann gerir það þá verða stafirnir gulir 
eins og stafirnir á hinum verkefnunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýrsla:  Á öllum stigum er hægt að kalla fram skýrslur með 
ýmsum upplýsingum um verkefnið. Þessar skýrslur verða til 
rafrænt og er hægt að flytja þær í tölvu fyrirtækisins. 

Leiðrétta staðsetningu:  Eins og sjá má er punkturinn sem 
táknar staðsetningu verkefnisins hér inn í skógi en það er 
alltaf hægt að fara inn í staðsetninguna og færa punktinn á 
réttan stað. 

Eiða verki: Stjórnanda verksins er gefinn möguleiki á því að 
eiða verkefnum. 
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2.2.2. Skráning á verkefni sem fyrir er í NovaPoint GO 

Skráð inn á verkefni sem fyrir er í verki:  Eins og þegar nýtt verkefni er skráð inn á verk þá er 
farið inn á eitthvað ákveðið verk og þaðan er farið inn á verkefni sem fyrir er á verkinu. Þegar 
verkefnið er valið kemur veglínan upp á skjáinn og hér er einnig hægt að velja götukort eða 
loftmynd. Þarna er hægt að þysja inn á þann stað sem maður vill skoða nánar á kortinu.  

Hægt er að skoða sögu verksins á mismunandi skjámyndum. Sem dæmi er hægt að sjá hve 
margar myndir hafa verið lagðar inn á verkið og hægt er að skoða hverja einstaka. Hægt er að 
sjá hvort að verkið sé komið í framkvæmd og hve margar athugasemdir hafa verið skráðar á 
verkið og hver skráði þær. Stjórnandi verksins samþykkir verkefni til framkvæmdar eða hafnar 
því. Stjórnandinn getur eytt út þeim punktum sem búið er að framkvæma eða því sem hann 
telur að ekki eigi að gera í verkinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðsetning:  Hægt er að skoða staðsetningarhnit verkefnisins og ef .þau eru á röngum stað 
er hægt að færa þau til á kortinu eða skrá inn nýjan hnitpunkt. Hægt að skoða á korti hvern 
einstakan hnitpunkt sem skráður er á verkið eða fá fram yfirlitsmynd af þeim öllum saman.  

Athugasemdir:  Hægt er að skoða þær athugasemdir sem gerðar hafa verið á verkefnið og eins 
er hægt að bæta við nýjum athugasemdum á það.  

Myndir:  Hægt er að skoða þær myndir sem eru skráðar á verkefnið og/eða bæta við nýjum 
myndum.  

 

Mynd 2.8: Þegar NovaPoint GO er opnað getur maður séð hvað mörg verkefni eru í gangi og með því að ýta á GO þá opnast 
á verkefnin sem eru virk og þegar eitthvert þeirra er opnað þá birtist veglínan sem verkefnið er á. 
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Aðfangalisti:  Það er hægt að fara inn í aðfangalistann og skoða hann eða bæta við aðföngum 
eða taka út aðföng. 

Forgangsröðun:  Forgangsröðina er hægt að skoða og breyta henni ef þörf þykir vera á því. 

Skýrslur:  Mikill kostur við þetta forrit er hvað hægt er að hafa skýrslur úr því viðamiklar og 
hve miklar upplýsingar er hægt að setja inn á þær. Það er m.a. hægt að velja að hafa öll verkefni 
í verki inn á sömu skýrslu eða einungis eitt ákveðið verkefni. Hægt er að velja hvort að myndir, 
forgangsröðun og aðfangalistar birtist eða ekki. Þessar skýrslur er hægt að vista inn á tölvu til 
að eiga til síðari nota. 

Viss ókostur er þó að þar sem að leigður er aðgangur að forritinu á verktíma þá verður að vera 
búið að vista þessar skýrslur áður en áskrift að því lýkur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 2.9: Skýrslur er hægt að kalla fram með völdum atriðum. Þær eru settar á pdf form og sendar í rafpósti. 
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2.2.3. Unnið úr verkefnum í Novapoint GO 

Þegar unnið er úr verkefnum sem skráð hafa verið í 
Novapoint GO þá er byrjað á því að fara inn í skráninguna og 
sækja verkefnið sem á að vinna. Hér er verið að fara í 
hreinsun á sandgildru eða niðurfalli. 

Á þessum skjá má sjá ýmsar gagnlegar upplýsingar fyrir þann 
sem er að fara að vinna verkið. Hægt er að sjá hve margar 
athugasemdir hafa verið skráðar á verkið og hver skráði þær, 
einnig er hægt að skoða þær myndir sem settar hafa verið 
inn á þetta tiltekna verk. Forgangurinn er einnig sjáanlegur. 

 

 

 

 

 

 

Hér hefur verið farið inn á þær athugasemdir sem skráðar 
hafa verið á verkið og eru þær fjórar. En á þeirri efstu má sjá 
að búið er að hreinsa sandgildruna og er þá verkefninu 
lokið. 
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Hér hefur verið farið inn á myndirnar til að skoða nánar 
hvað það var sem fengist var við í verkefninu. Sjá má að við 
myndirnar hafa verið skráðar athugasemdir og hægt er að 
sjá hver skráði þær og hvenær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar svo verkefninu er lokið er kvittað fyrir það en það er 
ekki gert með því að merkja við það á einhverjum hnappi 
heldur er það gert í athugasemdunum eins og sjá mátti 
hér að framan. 
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2.3. Samanburður á forritunum 

Þessi tvö forrit þ.e. Synchronicer og NovaPoint GO henta mjög vel til þeirra nota sem þeim eru 
ætluð þó að þau séu í raun ætluð til að sinna mismunandi verkefnum. Synchronicer er 
framleiddur til að halda utan um skráningar á einstökum viðhalds- og viðgerðarverkefnum fyrir 
fyrirtæki, til að auðvelda skipulagningu verkefna og halda utan um skráningar, leyfi og 
leyfisblöð fyrirtækja og stofnana.  

NovaPoint GO er hugsað til notkunar fyrir fyrirtæki sem vinna við vegagerð og er forritið 
hugsað sem nokkurs konar rafræn dagbók þar sem að hægt er á einfaldan og fljótlegan hátt 
að kalla fram upplýsingar og skýrslur um framgang verksins. Inn í forritið eru því skráð verkefni 
sem tilheyra einstökum verkum sem eru þá yfirleitt vegkaflar.  

Þannig séð eru þessi forrit því ekki að vinna með sama verkefnið en samt sem áður er margt í 
þeim sem eru samanburðarhæft.  

Vegna þessa munar á forritunum eru það til dæmis sveitafélög og fyrirtæki sem velja 
Synchronicer en norska Vegagerðin notast við NovaPoint GO. 

Notendaviðmót beggja forritanna eru mjög þægilegt og ekki gott að gera upp á milli þeirra 
hvað það varðar en þó er viðmótið í NovaPoint GO að einhverju leyti auðveldara og leiðir 
notandann betur áfram við skráningar verkefna. Hægt er að láta bæði forritin sýna 
staðsetningar á kortum en einungis Synchronicer vísar leiðina á verkstað á leiðsögukorti.  

Skráningar á verkefnum eru einfaldar og bæði forritin gefa kost á að skrifa inn athugasemdir, 
skrá staðsetningar og færa þær ef að staðsetningar eru ekki réttar, efnislista er hægt að gera í 
þeim báðum. Í Synchronicer er hins vegar hægt að sjá fyrir sér að þörf sé að því að geta skráð 
nánar hverslags tjón er á hlutunum til að sá sem sendur er í verkefnið viti betur hvað hann þarf 
að hafa með sér til að leysa það. Hægt er að setja inn myndir við skráningar í báðum forritum 
en munurinn á innsetningu myndanna er þó sá að á myndunum í Synchronicer er hnit fast við 
þær á meðan að í NovaPoint GO eru þær settar inn á verkefnasvæðið en ekki tengdar hnitum.  

Skýrslur er hægt að skrifa úr báðum forritunum og hægt er að velja hvað fer inn á þær. Í 
NovaPoint GO er frekar valið um það hvað fer á skýrsluna og eru þær skýrslur alltaf sendar 
með tölvupósti á pdf formi á netfang notanda. Skýrslur beggja forrita er hægt að setja inn í 
gagnasafn og sækja þegar þurfa þykir en þar sem að NovaPoint GO er forrit sem einungis er 
keyptur aðgangur að á verktíma þá þarf að vera búið að setja inn allar þær skýrslur sem til 
stendur að eiga í gagnasafninu áður en verki líkur og þar með áskriftinni.  

Synchronicer er hins vegar forrit sem fyrirtæki og stofnanir kaupa sér aðgang að til lengri tíma 
og eiga því auðveldara með að nálgast þau gögn sem þau þurfa á að halda hvenær sem er. 
Sem dæmi um þetta hefur Gladsaxe kommune verið með aðgang að Synchroniser frá árinu 
2007.  

Mesti munur á forritunum er því að NovaPoint er forrit sem notað er við einstök verk á meðan 
Synchronicer er forrit sem fyrirtæki og stofnanir nýta sér til að ná fram betri skipulagningu og 
meiri hagkvæmni í verkefnavinnu og áætlanagerð. 
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Þar sem að bæði forritin eru kerfi sem hægt er að leigja sér aðgang að þá þyrfti að vera 
auðvelt, til að fá sem mest út úr kerfunum, að geta aðlagað þessi kerfi að þeim kerfum sem 
fyrirtækin styðjast við í sinni verkefna og skipulagsvinnu. Það er hins vegar stór munur á því 
hvernig því virðist vera háttað hjá danska fyrirtækinu Soft Design A/S og norska fyrirtækinu 
Vianova Systems AS. Soft Design A/S er með alla sína framleiðslu og forritun í Danmörku og 
líta þeir þannig á að það sé ekkert vandamál við að tengja sitt kerfi þeim kerfum og forritum 
sem þegar eru í notkun hjá viðskiptavinum þeirra það þurfi bara að setjast yfir það og leysa 
það. Hjá Vianova Systems AS virðist þetta hins vegar vera óframkvæmanlegt og virðist sem 
helsta ástæðan fyrir því sé sú að forritun kerfisins fer fram í Víetnam. 

Það má alveg gagnrýna það fyrirkomulag á þessum forritum að þau sú ekki tengd við neinn 
verðbanka en hægt er að leiða að því líkur að ef það væri þá væru þessi forrit mun betur til 
þess fallin að skipuleggja verkefni og gera áætlanir fram í tímann. Það virðist einungis vera 
tekið út skýrslur um einstök verk eða þá verk unnin á einhverju tímabili en ekki virðist vera 
að verið sé að vinna einhverskonar samanburðar tölfræði úr þessum verkum, tölfræði sem 
hægt væri að nota til að bæta skipulagningu, bæta verklag og ná betri nýtingu á mannskap 
og tækjum. 
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 Verkbeiðna- og verkáætlanakerfi fyrir vegagerðarverk 

Með því að búa til kerfi sem hægt er að skrá í verkbeiðnir út í mörkinni er hugmyndin að öll 
skráning verkbeiðna verði einfaldari og skilvirkari. Þar sem að þetta kerfi verður nokkurs konar 
smáforrit eða „APP“ og það er frekar óþjált að tala um og skrifa „verkbeiðna- og 
verkáætlanakerfi fyrir vegagerðarverk“ þá til einföldunar má kalla þetta kerfi einu nafni VAPP. 
(það fer ágætlega í munni auk þess að vera styttra og meðfærilegra í skrifum). 

VAPP er kerfi sem hugmyndin er að virki á snjallsímum og spjaldtölvum með Android, iOS og 
Windows stýrikerfi og eru með a.m.k. 3G auk WI-FI tengimöguleika. Hugmyndin er að með 
þessum búnaði megi ganga frá skráningum á þeim viðhalds- og viðgerðarverkefnum sem þörf 
er á í vegakerfinu á þeim stað á veginum þar sem viðhalds eða lagfæringar er þörf.  

Skráningin fer fram með fellilistum með þeim valmöguleikum sem talið er að þurfi að vera til 
staðar í skráningunum.  

Möguleiki þarf að vera að skrá verkþætti í kerfið og gefur þá kerfið upp sjálfkrafa þau aðföng 
sem það telur að þörf sé á til að ljúka verkinu, mönnum gefst þó tækifæri á að breyta þessum 
aðföngum. Forgangsröðun verður einnig hægt að skrá á verkin með því t.d. að hafa 1 fyrir 
mikinn forgang, 2 fyrir meðal og 3 fyrir lítinn forgang.Á vettvangi þarf starfsmaðurinn því að 
gata gengið frá öllum skráningum á einfaldan hátt með fellilistum. Kerfið verður svo útbúið 
þannig að það skráir sjálfkrafa tímasetningu á öllum aðgerðum við einstakar skráningar verka. 

VAPPið verði útbúið þannig að hægt sé að taka myndir með innbyggðri GPS staðsetningu sem 
tengd er við skráninguna. Í VAPPinu verði einnig hægt að sjá staðsetninguna á korti en til þess 
þarf kerfið að vera tengt við kortakerfi og er þá horft til þess að VAPPið og vettvangsskrá 
Vegagerðarinnar séu tengdar saman. Þar að auki verði hægt að tengja kerfið við annað hvort 
ArcGis eða Google Map en viðmót Google Map er bæði þægilegt og vel þekkt og hentar einnig 
mjög vel sem grunnur í kerfi sem þetta.  

Í minni allra vettvangstölva þurfa að vera viðeigandi leiðbeininga og reglugerðir sem unnið er 
eftir hjá Vegagerðinni ásamt verklýsingum, verkþáttaskrám og öðrum þeim skjölum sem talið 
er að starfsmenn sem eru að störfum úti í mörkinni gætu þurft á að halda til að vinna sín störf 
á öruggan og réttan hátt. 

Allar vettvangstölvur verða með 3G (4G) símkort. Samskiptin við miðstöðina fara fram yfir IP-
netið og nýta sér 3G kerfi þar sem að það næst en GPRS ef 3G er ekki fyrir hendi.  

Þegar starfsmaður hefur svo lokið skráningu á því sem hann telur að þurfi að koma fram þá 
sendir hann þessar upplýsingar inn í stjórnstöð en það yrði sjálfvirt í forritinu að öll samskipti 
færu á milli þeirra vettvangstækja sem starfsmenn nota og stjórntölvu í miðstöð.  

Einn möguleikinn í kerfinu gæti verið að á tölvunni í stjórnstöð sé ávallt hægt að sjá hvar 
starfsmenn eru staddir á korti og þannig skapast möguleiki fyrir stjórnandann í stjórnstöðinni 
að senda ný verkefni eða breyta röð verkefna hjá starfsmönnum út í mörkinni auk þess sem 
að þannig væri hægt að fylgjast með því í stjórnstöðinni hvernig vinnuferðin gengur. Í 
vettvangstölvu starfsmannanna koma strax þau skilaboð sem stjórnstöð skrifar þeim og til að 
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vekja athygli manna á þeim er hægt að láta þau verða rauðlituð á skjánum eða jafnvel að 
hljóðmerki heyrist þegar skilaboðin berast. 

VAPPið er forrit sem þeir starfsmenn Vegagerðarinnar sem sinna viðhalds- og 
viðgerðarverkefnum hjá Vegagerðinni munu hafa uppsett í snjallsímunum sínum og/eða á 
spjaldtölvu (vettvangstölvu). Spjaldtölvunni er svo hægt er að koma fyrir í festingu í bílunum 
sem þeir hafa til umráða. Mikilvægt er að kerfið sé einfalt í notkun og að starfsmenn 
Vegagerðarinnar geti notað það án þess að fá einhverja sérstaka þjálfun í notkun þess. 

Hugmyndin er sú að þegar það berast af því fréttir inn til Vegagerðarinnar að eitthvað sé að 
vegbúnaði á einhverjum vegi, hvort sem að það sé vegna þess að athugull starfsmaður sá að 
eitthvað var að og sendi tilkynningu um það inn í VAPPið eða að vegfarandi hringdi inn og lét 
vita þá eru að minnsta kosti komnar um það upplýsingar inn  í kerfið að þörf sé á lagfæringum 
á vegbúnaði. Einnig er hægt að hugsa sér að almenningi sé gefinn kostur á því að senda inn 
myndir og athugasemdir af einhverju sem þeir telja að þurfi að laga á vegakerfinu. Þetta væri 
hægt að gera með því að hafa möguleika til þessa á heimasíðu Vegagerðarinnar. 

Víða á landinu er ekki hægt að treysta á símasamband því skuggasvæðin eru þó nokkuð mörg, 
því þarf að vera hægt að vinna við skráningar í kerfið þó að tækið sem notað er við skráninguna 
sé ekki á sambandi við netþjón en síðan þegar tækið kemst í samband þá fara upplýsingarnar 
sem skráðar voru annað hvort sjálfkrafa til stjórnstöðvar (tækið og VAPPið synka sig saman) 
eða að þær eru fluttar handvirkt þegar komið er heim í stöð af lokinni ferð. 

Kerfið auðveldar þannig öll samskipti milli starfsmann úti í mörkinni og stjórnstöðvar. Öll 
skráning verkefna er gerð auðveldari auk þess sem að auðveldara er að deila út verkefnum og 
hafa umsjón með þeim.  

Í stjórnstöð verður síðan hægt að kalla fram úr kerfinu þær skýrslur sem óskað er eftir annað 
hvort um einstök verkefni eða það sem eftirsóknarverðara er skýrslur sem sýna statistík yfir 
samantekinn verktíma og kostnað verka sem þá er hægt að bera saman eftir þjónustustöðvum 
eða landssvæðum og sjá þannig hvort að þörf sá á að gera einhverjar úrbætur á verklagi, 
aðbúnaði eða tækjum og tólum einstakra þjónustustöðva. Þessa statistík væri einnig hægt að 
nýta til að bæta hvort sem er tíma- eða kostnaðaráætlanir þar sem að þá er komin samantekt 
af mörgum samskonar verkum. 

Í þessu verkefni er gengið út frá því að unnið sé með spjaldtölvu og eru því allar skýringamyndir 
miðaðar við þannig skjá. Í dæmunum hér á eftir er fengist við skráningu á skemmdum skiltum 
á íslenskum fjallvegi og sýna myndirnar á næstu síðum hvernig hugmyndin er að 
framgangsmátinn við skráningu og úrlausn verkefnanna sé.  
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3.1. Skráning í kerfið úti í mörkinni (verkbeiðni) 

Notandi: Þegar starfsmaður er að fara að skrá inn í kerfið er byrjað á að opna VAPPið og skrá 
sig inn með notendanafni og lykilorði. (allar skjámyndirnar sem sýna hvernig viðmótið á 
forritinu gæti litið út eru unnar af höfundi verkefnisins). 

Þar sem að starfsmaðurinn er núna að fara að skrá inn skemmd á skilti þá ýtir hann á reitinn 
„nýtt verk“ og er þá kominn inn í skráningarviðmótið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.1: Inn í VAPPið þarf að skrá sig með notendanafni og lykilorði 
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Skrá nýtt verkefni: Í þeirri skjámynd sem þá opnast getur notandinn valið um fimm flipa sem 
gefa möguleika á að skrá allt það sem þörf er talin á um verkefnin. Þessir flipar heita verkefni, 
aðföng, staðsetning, myndir og forgangur og mun hér vera sýnt hvernig útlit hvers og eins er 
hugsað og einnig útskýrt nánar eftir því sem talin er þörf á. 

Verkefni: Úr fellilistanum er valið hverskonar verkefni er um að ræða og ef þörf er á er 
möguleiki á að skrá fleiri verkefni hér með nýrri línu. Hægt er að láta verkþættina birtast hvort 
heldur sem er sem númer eða sem heiti verkþátta.  

Þar sem að skuggasvæðin í farsímakerfinu eru mörg þarf að vera hægt að láta kerfin synka sig 
saman þegar vettvangstölvan kemst í samband við sendi svo að þær upplýsingar sem skráðar 
hafa verið tapist ekki. VAPPið þarf því að geta geymt upplýsingarnar ef það er ekki í sambandi 
við sendi. 

Þegar skráningu er lokið er komið til baka í þennan flipa og verkefnið er skráð í VAPPið og er 
þá komið til afgreiðslu inni í miðstöð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.2: Þegar búið er að skrá sig inn í VAPPið er valið tegund verkefnis úr fellilista. 
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Aðföng: Í þessum glugga er fellilisti þar sem starfsmaðurinn getur valið þau aðföng sem hann 
telur að þörf sé á við viðgerðina svo sem nýtt rör/stöng, tegund merkis, undirmerki og annað 
það sem hann telur þörf á og opnar hann þá nýja línu fyrir hvert atriði.  

Sá sem skráir verkefnin er ávallt með það í huga að sá sem kemur til með að vinna verkefnið 
viti út á hvað verkefnið gengur, hvað hann þarf að hafa með sér til að framkvæma verkið og 
hvar verkið er staðsett. Það er mjög bagalegt að vera kominn lengst upp á heiði og vanta svo 
eina festingu til að geta lagað skiltin svo það er mikilvægt að ávallt sé hugsað verkin til enda 
þegar þau eru skráð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.3: Hér er búið að velja úr fellilistum þau aðföng sem starfsmaður telur nauðsynleg til að hægt sé að koma þessu 
skilti í lag. 
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Staðsetning: Til að skrá staðsetningu verksins er ýtt á staðsetningar-hnappinn og þá skráist 
sjálfkrafa GPS-hnit sem sýnir staðsetningu verksins. Ef tækið er hins vegar á skuggasvæði og 
nær ekki sambandi við sendi og getur þess vegna ekki skráð GPS-hnitin þarf að vera hægt að 
færa hnitin inn handvirkt síðar. Þegar komið er heim í stöð af lokinni vinnuferð er hægt að 
styðjast við vettvangsskrá Vegagerðarinnar til að staðsetja verkin nokkurn veginn á þann stað 
sem þau eru á þangað til að nákvæm staðsetning fæst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.4: Hér má sjá staðsetningu verkefnisins. 
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Myndir: Myndir verður hægt að senda inn með skráningunni. Ýtt er á hnappinn „taka mynd „ 
og opnast þá myndavél vettvangstölvunnar. Síðan er hægt að skoða myndirnar og velja hvort 
að maður vill nota þær eða eiða. Einnig er hægt að sjá á skjánum hve margar myndir eru 
skráðar með verkefninu. Myndirnar eru með áföstu GPS hniti þannig að enginn vafi er á því 
hvar þær eru teknar. Ef vettvangstækið nær hins vegar ekki sambandi við gervitungl og getur 
ekki tengt GPS-hnitin við myndina munu myndirnar taka þau hnit sem sett eru á verkið út frá 
staðsetningu verksins eftir vettvangsskrá Vegagerðarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.5: Hér er búið að taka eina mynd og þó svo að stöngin sé ekki bogin gefur myndin góða mynd af því hvernig myndir 
eru settar inn í kerfið. 
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Forgangsröðun: Hér verður hægt að skrá forgangsröð úr fellilista þ.e. 1 fyrir mikinn, 2 fyrir 
meðal eða 3 fyrir lítinn forgang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.6: Forgangur er valinn á verkefnin. 
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Verkefnið skráð í VAPPið: Starfsmaðurinn skráir svo verkefnið inn í VAPPið .þegar hann er 

orðinn sáttur við þær upplýsingar sem komnar eru fram í skráningunni og hann telur ekki 

þörf fyrir frekari upplýsingar til að framkvæma viðgerðina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.7: Þegar búið er að skrá sig inn í VAPPið og starfsmaðurinn er sáttur við hana er verkefnið skráð.. 
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3.1.1. Úrvinnsla á verkbeiðnum í miðstöð 

Í miðstöðinni er VAPPið keyrt á venjulegri borðtölvu (stjórntölvan). VAPPið þarf að vera tengt 
við þau kerfi Vegagerðarinnar sem notuð eru til að reikna út verð á viðhalds- og 
þjónustuverkefnum. Þau kerfi sem hér er horft til eru annars vegar staðaltímakrá 
Vegagerðarinnar og hins vegar einingaverðskrá fyrir þjónustuverkefni. Þessar verðskrár eru að 
grunni til fyrir hendi en þá sem valið verður að nota þarf að útfæra þannig að hún henti til að 
keyra með því verkbeiðna- og verkáætlanakerfi sem þetta verkefni fjallar um.  

Í viðaukum er fjallað um staðaltímaskrá og einingaverðskrá fyrir þjónustuverkefni og er þar 
gerð nánari grein fyrir því hvernig þær skrár virka og hvor þeirra er talin henta betur með 
VAPPinu. 

Þar þarf að vera hægt að skrifa út verkefnalista og verkbeiðnir fyrir verkefnin í miðstöð auk 
þess sem að hægt verður að áætla ferðatíma milli verkefna á einum verkefnalista til að 
auðvelda áætlun vinnutíma þ.e. bæði verktíma og ferðatíma. 

Í áætlanakerfinu verði mögulegt að skrifa út verk- og tímaáætlanir, verkefnalista, 
kostnaðaráætlanir, lista yfir nauðsynleg aðföng og áætlað efnismagn. Listar verði skrifaðir út 
á verkþætti og þeim skipt niður á viðfangsefni og verkhluta.  

3.1.2. Verkbeiðni 

Þegar verkbeiðni berst inn í miðstöð skráist hún inn í miðlægan gagnagrunn og fær númer sem 
má kalla verkbeiðnanúmer. Verkbeiðnanúmerið mun tryggja að hér eftir mun allt sem við 
kemur þessu verkefni vera skráð á þetta númer. Það mun því vera góð yfirsýn yfir verkefnin í 
rauntíma sem gerir mönnum kleyft að kalla fram nákvæmar upplýsingar um hverja verkbeiðni 
fyrir sig, bundið verkbeiðnanúmerunum. Verkbeiðnin mun strax fara í umsýslu þar sem að hún 
fær sjálfkrafa stöðuna „ólokið“. Þessari stöðu er hægt að breyta í „sett Í bið“, „fellt niður“ eða 
„afgreitt“ allt eftir þeirri meðferð sem verkbeiðnin fær.  

Út frá þeim upplýsingum sem fram koma í skráningunni áætlar starfsmaður í miðstöð þau 
aðföng, tækjakost, efnismagn og mannafla sem þarf til verksins og ef hann telur að það þurfi 
að breyta þeim aðföngum sem þegar hafa verið skráð á verkið þá á hann möguleika á að gera 
það. Á bak við öll aðföng er verktími og einingaverð svo að út frá þessu vinnur forritið áætlaðan 
kostnað við verkið og þann áætlaða tíma sem verkið mun taka.  

Verkbeiðnin skráist inn í hnitaðan kortagrunn og þar sem að GPS-hnit fylgja skráningunni þá 
setur VAPPið verkið á þann vegkafla sem það tilheyrir. Að auki setur VAPPið forgangsröðunina 
á verkefnið út frá því sem skráð var þegar verkið var upphaflega skráð. Út frá eðli verkanna, 
staðsetningu, forgangi og áætluðum kostnaði getur VAPPið svo búið til lista af verkum á 
vegkaflanum sem hentað gætu saman í vinnuferð. Verkefnastjóri í miðstöð getur einnig tínt 
saman verkefni sem henta saman í vinnuferð ef svo ber undir. Ferðatími milli verkefna er 
áætlaður á einum verkefnalista og er það gert til að auðvelda kerfinu að áætla vinnutíma, 
verktíma og ferðatíma einstakra verkbeiðna. Kerfið gæti einnig raðað þessum verkum upp í þá 
röð sem það telur hagkvæmast að vinna þau í svo að ekki sé verið að eyða tíma í of langan 
akstur og þannig sparað vinnuflokknum tíma og óþarfa eldsneytis eyðslu.  
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Í kerfinu verði þá hægt að kalla fram lista þar sem starfsmenn gætu þá séð nákvæmar 
staðsetningar verkstaðar, efnis og varahlutaþörf við verkið auk þess að sjá hvað gert er ráð 
fyrir miklum mannafla og tækjum til að vinna verkið. Í kerfinu verði eins og áður sagði 
mögulegt að skrifa út verk- og tímaáætlanir, verkefnalista, kostnaðaráætlanir, lista yfir 
nauðsynleg aðföng og áætlað efnismagn. Einnig er hægt að skrifa út lista á einstaka verkþætti 
og skipta þeim niður á viðfangsefni og verkhluta. 

Þegar hér er komið er hinsvegar enn þá einungis komin verkbeiðni fyrir verkinu þar sem að 
verkstjórnendur eiga enn þá eftir að fara yfir verkin og samþykkja þau til framkvæmdar. 

3.2. Verkáætlun 

Þegar verkefnið hefur svo verið samþykkt til framkvæmda verður til verkáætlun á verkið, og 
það fær verknúmer, sem þýðir að verkið er komið í hóp þeirra verka sem á að framkvæma og 
skráist þá inn í verkbókhaldskerfi Vegagerðarinnar. Verk sem búið er að samþykkja til 
framkvæmdar er þá sett/send á ábyrgðarmann/verkstjóra og raðast upp á dagsáætlun til 
framkvæmdar. 

Hér gæti forritið einnig raðað verkunum upp eftir því hvernig því þykir hentugt að vinna þau 
og getur það t.d. farið eftir því hvaða efni, varahluti og tæki þarf til að vinna þau, hver 
ferðatíminn á milli verkefnanna er og hve langan tíma áætlað er að verkið taki.  

Vissulega hefur kostnaður við verkin mikið að segja en það er einnig hægt að hugsa sér að verk 
sem þótti of dýrt að fara í eitt og sér kemst kannski inn á verkáætlunarlistann vegna þess að 
það er ekki eins dýrt að vinna það með öðrum verkum ef vinnuflokkurinn er hvort sem er á 
svæðinu. 

Á mynd 3.8 má sjá hvernig viðmótið í stjórnstöðinni gæti verið þegar verkbeiðnirnar koma inn 
í stjórntölvuna. Viðmótið er að mestu leiti það sama og starfsmaðurinn úti í mörkinni hefur 
þegar hann skráir verkefnin inn í kerfið. Vinstra megin væru ýmsir valkostir til að fara í svo sem 
skrá yfir þau verkefni sem bíða afgreiðslu, verklagsreglur, staðla og verklýsingar sem 
verkefnastjórinn gæti viljað skoða vil afgreiðslu verkefna. Tölfræði verkefnanna væri hægt að 
skoða og gera þar þær greiningar og skýrslur sem þurfa þykir eins og samanburðar skírslur t.d. 
vegna tíma og kostnaðar. Hér væri í raun hægt að nálgast allar þær tölfræðilegu upplýsingar 
sem talið er þörf á að vinna úr verkefnunum. Samanburðar, tíma- og kostnaðarskýrslur svo 
dæmi sé tekið. 

Undir verkefnaflipanum gæti verkefnastjórinn séð um hverslags verk er að ræða og á 
hnappinum „skrá verkefni“ setur hann svo verkefnið í það afgreiðsluferli sem hann ákveður og 
jafnvel skráð verkefnið á einhvern ákveðinn verkstjóra til að framkvæma það. Hér getur hann 
einnig séð áætlaðan kostnað við verkefnið. Undir flipanum „aðföng“ getur hann svo bætt við 
því sem hann telur að vanti til að hægt sé að vinna verkið. Hann getur skoðað staðsetningu 
verkefnisins undir staðsetningar flipanum og skoðað myndir undir þeim flipa. Undir flipanum 
„forgangur sér hann svo hvaða forgang starfsmaðurinn hefur skráð á verkefnið og á hann 
möguleika á að breyta honum ef honum sýnist svo. 
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Mynd 3.8: Þessi mynd gæti verið lýsandi fyrir viðmótið í stjórntölvunni í miðstöð Vegagerðarinnar þegar verkbeiðnin kemur til afgreiðslu. 
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3.2.1. Vinnuferðir 

Þegar verkefnastjórinn hefur svo útbúið lista af verkum sem vinna á í einni ferð er hægt að 
senda hann úr stjórntölvunni í miðstöð á þann verkstjóra eða vinnuflokk sem fyrirhugað er að 
sjái um viðgerðina. Úr vettvangstölvunum í bílunum er hægt að skiptast á skilaboðum við 
miðstöð og eru þau skilaboð þá geymd í VAPPinu sem gögn er varða ferðina. Þannig getur 
miðstöð einnig sent inn á verkefnalistann sem verið er að vinna eftir nýjar upplýsingar eins og 
að setja inn nýtt verkefni eða taka út verkefni. Einnig er hægt að aflýsa viðgerðarferð og kalla 
menn heim í miðstöð t.d. ef útlit er fyrir slæmt veður eða vegna einhverja annarra orsaka. 
Möguleiki er á að hafa allar upplýsingar sem færðar eru inn í VAPPið sjáanlegar á öllum tölvum 
samtímis. 

Hér á eftir er skoðað framhald skráningarinnar á skilta tjóninu og er núna miðað við það að 
verkefnastjórinn í miðstöð Vegagerðarinnar hefi sett upp röð af verkefnum sem fara á í. Þessi 
verkefni eru öll biluð skilti og eru tíu talsins. Gæti þetta til dæmis verið á einhverri snjóþungri 
heiði á Íslandi þar sem að skilti skemmast gjarnan við snjómokstur. Verkefnastjórinn hefur sett 
upp verkefnin á mynd og merkt þau forgangsröð 1,2 og 3 og sett þau á sinn stað á veglínunni. 
Myndin sem hann hefur af þessu gæti verið eins og sýnt er á mynd 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 3.9: Verkefnin sjást á myndinni með númerunum  
sem tákna forganginn sem þau hafa. 
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3.2.2. Notkun VAPPsins við lausn verkefna 

Þegar starfsmenn fara af stað í vinnuferð þá taka þeir með sér spjaldtölvu í ökutækið, smella 
henni í festinguna og kveikja á henni. Þeir kveikja svo á VAPPinu og skrá sig inn með 
notendanafni. Það að notandinn skuli þurfa að skrá sig inn með notandanafni tryggir að þegar 
hann fer inn á verkefnalistann þá eru það verkefni sem honum eru ætluð sem birtast á 
skjánum. 

Þegar búið er að skrá sig inn í VAPPið og valið að fara í verkefnalistann verður framgangsmátinn 
einhvern veginn svona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.10: Með því að skrá sig inn með notanda og lykilorði er tryggt að starfsmaðurinn fær þau verkefni til afgreiðslu sem 
honum eru ætluð. 
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Verkefni: Nú hefur verið valið að fara í verkefnalistann og birtist þá skjámynd með verkefnum 
dagsins. Þeir verkþættir sem upphaflega voru skráðir á verkið koma hér fram auk þeirra 
verkþátta sem forritið/stjórnstöð telur að bæta þurfi við til að vinna verkið.Verkefnin koma í 
röð niður skjáinn og er það sú röð sem valið hefur verið að vinna þau í. Líklegt má telja að 
þegar verkstjórinn skoðar þennan lista þá er hann með í huga hvaða verkefni hann er að fara 
af stað í, hvort að þau aðföng sem skráð eru á listann séu nægjanleg til að leysa verkefnin og 
hann vill einnig vita hvar verkefnin eru staðsett. Þetta eru allt hlutir sem hann vill sjá áður en 
hann leggur af stað í vinnuferð upp á fjallvegi. Það er fátt leiðinlegra en að geta ekki klárað 
eitthvað verkefni vegna þess að það vantaði eina festingu eða jafn vel bara einn bolta í 
festinguna. 

Hér má sjá að verkefnin sem fyrir liggja eru tíu talsins og að öll eru þau vegna skemmdra skilta. 
Vinstra megin má sjá hverslags verkefni þetta eru og undir dálknum „gert“ er hægt að velja 
það sem endað var á að gera. Það er kannski ekki alveg það sem lýsingin segir til um en úr 
fellilistanum er hægt að velja það sem endanlega var gert og er hann þá sjálfvirkt stilltur þannig 
að í honum sé líkleg skýring á því sem gert var ef lýsingunni var ekki fylgt eftir. 

Ef verkstjórinn eða þeir sem eru að vinna verkefnin eru í einhverjum vafa um það hvernig það 
á að vinna verkefnin þá geta þeir alltaf skoðað það í gagnasafninu sem innbyggt er í 
vettvangstölvunni og þannig fengið leiðbeiningar til að vinna verkin rétt og örugglega. 

Lokið: Hingað fer svo starfsmaður og kvittar fyrir lokið þegar hverju einstöku verkefni er lokið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Mynd 3.11: Hér er verkefnalisti ferðarinnar kominn upp á skjáinn. 
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Aðföng: Undir þessum flipa er sá aðfanga listi sem gerður hefur verið fyrir vinnuferðina. Byggir 
þessi listi á upphaflegri skráningu verkefnanna og þeim aðföngum sem valin voru fyrir þau 
verk. Einnig er hér komið hvað það sem verkefnastjórinn telur að gott væri að hafa með í 
ferðina.  

Magn: Í þessum lista er gefið upp áætlað magn af efni sem talið er að þurfi til verksins. 

Þennan lista skoðar verkstjórinn svo með það í huga hvort að það gæti verið eitthvað með tilliti 
til verkefnanna sem gott væri að hafa með, en er ekki á listanum. 

Notað: Hingað kemur starfsmaðurinn aftur til að ganga frá endanlegri skráningu á magni á 
þeim aðföngum sem notuð voru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.12: Aðfanga gluggi VAPPsins lítur svona út. 

 

 



37 

  

Staðsetning: Hér birtist staðsetning verkstaðar í hnitum og getur starfsmaðurinn valið um það 
hvort að hann vill láta VAPPið leiðbeina sér á staðinn á korti þar sem að staðsetning bílsins sést 
á veginum en verkstaðurinn mun sjást sem rauður depill eða hvort að hann vilji láta leiðbeina 
sér með GPS viðmóti. Með hjálp GPS staðsetningarbúnaðar veit stjórnstöðin alltaf hvar 
vinnuflokkurinn er staddur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.13: Hér hefur starfsmaðurinn valið að sjá staðsetningu fyrsta verkefnis dagsins á korti. Þetta verkefni er með forgang 
1, mikinn forgang. 
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Myndir: Starfsmaðurinn getur skoðað myndir sem settar voru inn af verkstað til að átta sig 
betur á því hvað verkið snýst um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.14: Hægt er að skoða myndir af verkefnunum til að átta sig betur á því um hvað verkefnin snúast. 
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Forgangur: Til að glöggva sig betur á því hvar verkefnin eru sem verið er að fara í þá er hægt 
að velja að skoða þau á kortinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.15: Hér sér starfsmaðurinn staðsetningar þeirra verkefna sem bíð hans eftir forgangi og staðsettar á réttum stað 
á veginum. Hann hefur valið að sjá öll verk. 
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Notað: Hér getur starfsmaðurinn svo sett inn að verklokum það magn af aðföngum sem notuð 
voru ef þau stemma ekki við áætlaða magnið og er þá sjálfvirkt í fellilistanum að það magn 
sem þar kemur upp er nálægt þeirri tölu sem áætluð er.  

Þessar upplýsingar notar svo kerfið til að setja endanlegt verð á þeim aðföngum sem notuð 
voru í verkefnið á þau verk sem þau tilheyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.16: Notað magn af aðföngum er skráð í enda ferðar. 
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Verklok: Þegar lokið er við hvert verkefni þá er hakað við það í verkefnaflipanum. Úr þeim 
upplýsingum sem núna eru komnar í kerfið vinnur VAPPið svo loka kostnað verksins. 
Upplýsingar um kostnað, þann tíma sem hvert einstakt verk tók og lista yfir áætluð aðföng og 
endanleg aðföng geymir forritið svo og er seinna meir hægt að nálgast þessar upplýsingar til 
að kalla fram ýmsa gagnlega tölfræði. 

Ef ekki hefur unnist tími til að ljúka öllum verkum á verkefnalistanum þá frestast þau verkefni 
og fara þau þá aftur á sinn vegkafla í forritinu og þá inn á nýjan verkefnalista seinna meir. Þetta 
gæti gerst þannig að þegar notandinn skráir sig út úr VAPPinu og ekki hefur verið merkt við að 
verkefninu væri lokið þá fer það sjálfkrafa aftur sem verkefni á vegkaflann. Hins vegar ef að 
byrjað hefur verið á verkefni og ekki náðst að klára það er hægt að hugsa sé að áður en 
vinnuflokkurinn fer frá verkefninu þá er því skráð lokið en svo er skráð inn nýtt verkefni í 
VAPPið sem fælist þá í því að klára það sem eftir var að gera í fyrra verkefninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 3.17: Þegar verkefni er lokið er hakað við það. 
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3.3. Nýting upplýsinga um verkefni sem lokið er 

Þegar verkefnum er lokið eru þau sjálfkrafa keyrð í gegnum staðaltímaskrá og/eða 
einingaverðskrá þjónustuverkefna. Þannig verður til kostnaður á hvern lið í verkinu og í 
verkbókhaldskerfinu verður til loka kostnaður á verkið. Hægt er að sjá hvað hvert einstakt verk 
kostar og skiptingu á þeim kostnaði. Það eru þó ekki endilega upplýsingar um hvert og eitt 
verkefni sem verið er að sækjast eftir úr VAPPinu heldur að kalla út úr forritinu þverskýrslur 
með tölfræði um alla þætti verkefnanna alstaðar á landinu. 

Segjum til dæmis að búið sé að vinna 10.000 stikur og allar upplýsingar um þau verk eru í 
forritinu. Þá er hægt að keyra út tölfræði um það hve lengi var verið að setja niður hverja stiku 
og hve mikið hver stika kostar á hverju svæði fyrir sig.  

Segjum til dæmis að í ljós kæmi að vinnuflokkar fyrir vestan væru alltaf fljótari að setja niður 
stikurnar en vinnuhóparnir fyrir austan. Þá væri hægt að skoða hvað það er sem veldur því að 
þetta sé svona, er eitthvað að þeim útbúnaði, tækjum og tólum sem austfirðingarnir eru með 
eða er verklag þeirra að einhverju leiti seinvirkara en verklag vestfirðinganna.  

Ef að upplýsingar um þessar 10.000 stikur sýndu að það tæki ekki þrjár mínútur að setja niður 
eina stiku heldur fimm mínútur þá væri það eitthvað sem sannarlega þyrfti að laga og taka tillit 
til í áætlanagerð framtíðarinnar því þannig skekkja hefur áhrif á alla áætlanagerð. 

Þá tölfræði sem unnið er út úr VAPPinu er þannig hægt að nota til að bæta bæði tímaáætlun 
og kostnaðaráætlun í framtíðinni.  

 

  



43 

  

 Niðurstöður 

Í kafla 1.1. var sett fram sú rannsóknarspurning hvort að það gæti verið fólginn einhver 
sparnaður í því fyrir Vegagerðina að útbúa verkbeiðna- og verkáætlanakerfi sem hægt væri að 
nota til skráningar á verkum út í mörkinni.  

Til að leita svara við þessari spurningu voru skoðuð tvö kerfi sem verið er að nota á 
Norðurlöndunum, annað heitir Synchronicer og er danskt kerfi og hitt heitir NovaPoint GO og 
er norskt kerfi. Kerfin voru borin saman og komið var með hugmyndafræði af nýju verkbeiðna- 
og verkáætlanakerfi sem hentað gæti íslensku Vegagerðinni byggt á þessum tveim kerfum auk 
þeirra kerfa sem Vegagerðin er með í notkun  nú þegar. 

Með tilkomu verkbeiðna- og verkáætlanakerfis eins og þess sem fjallað er um í þessu verkefni 
gæti Vegagerðin betur haldið utan um viðhalds- og þjónustuverkefni sín á skipulegan og 
markvissan hátt. Þetta kerfi gæfi möguleika á því að halda utan um verkefnin frá því að þau 
eru skráð í kerfið í fyrsta sinn þar til að þeim er lokið og svo til að leita í, í framtíðinni til að afla 
upplýsinga um fengna reynslu af notkun kerfisins við úrlausn verkefna. Þannig væri hægt að 
nýta upplýsingar úr loknum verkefnum til að gera lagfæringar á þeim kerfum sem tengjast 
VAPPinu. Það væri t.d. hægt að laga til verðáætlanir í staðaltímaskránni og eða 
einingaverðskránni fyrir þjónustuverkefni út frá reynslutölum í verkáætlana og 
verkbeiðnakerfinu. 

Stjórnunarlega ætti að vera hægt að sjá hvar skekkja í upphaflegum áætlunum liggur ef hún 
væri fyrir hendi. Það væri hægt að sjá hvort að skekkjan liggi í áætluðu magni af aðföngum/efni 
eða liggur skekkjan í tímafaktornum. Það ætti því að vera hægt að nýta upplýsingar fengnar úr 
VAPPinu til að taka stjórnunarlegar ákvarðanir og finna þá veikleika sem eru á núverandi 
vinnulagi og nýta þær upplýsingar til að bæta það vinnulag sem unnið er eftir í dag. Með því 
að nýta þessar upplýsingar ættu að vera hægt að halda kostnaði í lágmarki og þar með er að 
sinna fleiri viðhalds- og viðgerðarverkefnum. Markmiðið er jú að finna veikleikana og sjá hvar 
sóknarfærin liggja til að verða betri í því sem menn eru að fást við.  

Í þessu verkefni er ekki verið að leggja mat á það hvað það kostar að koma upp svona kerfi. 
Vissulega er það fyrir séð að stofnkostnaður við að koma kerfinu upp yrði nokkur og þar að 
auki væri rekstrarkostnaður við það einhver en um leið þá er hægt að halda því fram að þetta 
kerfi muni auðvelda Vegagerðinni allt skipulag og utanumhald viðgerðar- og viðhaldsverkefna 
frá því sem nú er. 

Það er því niðurstaða þessa verkefnis að kerfi sem byggir á þeirri hugmyndafræði sem hér er 
lögð fram muni gera Vegagerðinni kleyft að spara í viðhaldi- og viðgerðarþjónustu á 
vegakerfinu.  
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 Umræður 

Hægt er að hugsa sér að inn í verkbeiðna- og verkáætlanakerfinu væri ekki einungis hægt að 
gera nýskráningar verka heldur væri einnig hægt að hafa reglubundin verk sem ávallt fylgja 
fyrir fram ákveðnum leiðum. Þetta eru verk eins og til dæmis ýmsir þættir vetrar- og 
sumarþjónustu. Þessi verk væri hægt að setja inn í verkbeiðna- og verkáætlanakerfið og láta 
það besta þann feril sem farinn verður í verkinu. Þegar komin væri reynsla af notkun þessa 
kerfis við þessa þjónustu þá væri hægt að láta kerfið uppfæra sig sjálft þannig að ávallt væri 
verið að fara hægkvæmustu leiðir í verkefnunum. 

Vegna þess að ekki hefur verið nægjanlega markvisst utanumhald á viðgerðar og 
viðhaldsverkefnum hjá Vegagerðinni hingað til þá er ekki auðvelt að leggja mat á það hve mikla 
fjármuni þetta kerfi geti sparað Vegagerðinni en sú vinnuhagræðing og möguleiki á betra 
skipulagi sem hugmyndafræðin byggir á mun án efa geta sparað bæði tíma og peninga. 

Vegagerðin er stórt fyrirtæki sem er með starfsstöðvar út um allt land og þar af leiðandi eru 
verkefnin sem þarf að sinna mörg og mismunandi og dreifð út um allt vegakerfið. En það eru 
fleiri fyrirtæki en Vegagerðin sem hægt er að hugsa sér að gætu nýtt sér svona kerfi eins og 
sýnt hefur sig í Gladsaxe kommune. Sveitafélög, verktakafyrirtæki, fasteignafélög og ýmis 
þjónustufyrirtæki gætu verið meðal þeirra fyrirtækja sem hægt er að hugsa sér að gætu haft 
not af svona kerfi.  

Í þessu verkefni eru einungis sýndar nokkrar skematískar myndir af því hvernig skjámyndir og 
viðmót á verkbeiðna- og verkáætlunarkerfinu gætu litið út en þær er engan vegin bindandi 
fyrir það hvernig þeir sem forrita munu hanna útlit og viðmót í kerfinu. Möguleikarnir á þeim 
viðfangsefnum sem hægt er að taka inn í svona forrit eru nánast óendanlegir og útfærslur á 
lausnum þar með einnig.  

Til að fá menn til að fara að nota svona kerfi er ekki ósennilegt að gott sé að byrja notkun þess 
í smáum stíl og væri til dæmis hægt að láta eina þjónustustöð byrja að nota VAPPið og þegar 
komin væri einhver reynsla á það og það farið að virka eins og til er ætlast er hægt að fara að 
nýt það á fleiri þjónustustöðvum. 
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Michael Nielsen & Uwe Becker starfsmenn Gladsaxe kommune (apríl 2014).  
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Viðaukar 
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Ýmis kerfi Vegagerðarinnar 

Til að sinna þjónustuverkefnum hefur Vegagerðin til þessa ekki verið með nein sérstaklega til 
þess gerð forrit þó svo að einingaverðskráin fyrir þjónustuverkefni komist næst því. Það hefur 
þó verið hægt að fylgjast með því hvar vélar og tæki eru stödd og hvað þau eru að gera með 
ferilvöktunar kerfi sem kallast SiteWatch og Samsýn ehf hefur þróað í samstarfi við 
Vegagerðina. Það er gert með því að GPS búnaði er komið fyrir í farartækjunum. Þegar það 
hefur verið gert er hægt að fylgjast með þessum farartækjum í tölvu í stjórnstöð 
Vegagerðarinnar.  
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Ferilvöktun Vegagerðarinnar 

Vegagerðin hefur verið með ferilvöktun á farartækjum sínum sem sinna bæði vetrar,- og 
sumarþjónustu á vegakerfinu. Þetta kerfi er útbúið sjálfvirkum búnaði í bílunum sem m.a. 
inniheldur GPS staðsetningarbúnað og fjarskiptabúnað. Þessi búnaður er þannig útbúinn að 
hann safnar upplýsingum um staðsetningu farartækisins og það hvað farartækið er að gera 
(m.t.t. vinnu) og miðlar því svo sjálfvirkt áfram til stjórnstöðvar. Þessi gögn eru svo notuð í 
stjórnstöð til að reikna út vinnuframlag hvers farartækis fyrir sig. Samsýn ehf var Vegagerðinni 
innan handar við að setja upp ferilvöktunarkerfið (Kristinn Guðmundsson, Magni Þór Birgisson, 
& Þórarna Ýr Oddsdóttir, 2008). 

Segja má að sá lærdómur sem hægt væri að nýta úr ferilvöktunarkerfinu inn í verkbeiðna- og 
verkáætlanakerfið felist aðallega í þeirri reynslu sem komin er af gagnaflutningi frá 
hreyfanlegri uppsprettu en þar er hinn takmarkandi þáttur hið ófullkomna GSM kerfi sem við 
búum við. Sá lærdómur hefur því verið dreginn af ferilvöktunarkerfinu að kerfin þurfa að geta 
uppfært sig þegar þau koma í samband (þau synki sig saman).  

 

 

 

 

  

 

Mynd V.1: Myndin sýnir feril eins af bílunum sem notaður var í verkefninu sem kaflinn er unninn upp úr. Myndin er tekin úr 
sömu skýrslu. 
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Verkeiningakerfi 

Verkeiningakerfi Vegagerðarinnar er grunnurinn af því hvernig vinna einstakra aðfanga er 
mæld og gerð upp (Björn Ólafsson, 1988). Verkeiningakerfið er bakland á staðaltíma og 
verkeiningakerfinu. 

Tilgangur verkeiningakerfisins 

Tilgangur verkeiningakerfisins er að halda utan um tímamælda þætti hvort sem að það sé tími 
manna eða tækja. Hver verkþáttur sem þessir tímamældu þættir mynda er ákveðin aðgerð 
eða kostnaðarliður í verkinu. Hver verkþáttur er svo kostnaðargreindur í launa- og 
tækjakostnað, efniskostnað og annan kostnað.  

Þar sem að stærsti kostnaðarhlutinn er launakostnaður og tækjaleiga er umfang og 
framkvæmd þessara þátta ákvarðandi um þann tíma sem verkið tekur og hvað verkið í heild 
sinni eða einstakur verkþáttur þess kostar. Í þessum hluta verka gefur verkeiningakerfið 
möguleika á að greina og meta kostnað og árangur (stig) í verkinu sem heild og eða á 
einstökum verkþáttum eða fyrir einstök aðföng svo sem tæki og einstaklinga.  

Til að gera slíka úrvinnslu mögulega þarf skráning vinnutíma að vera bundin kennitölum, 
tækjanúmerum og taxtanúmerum og skipt niður á viðkomandi verkþætti. Þannig ráða fjöldi 
eininga sem eru framkvæmdar og samþykktar til uppgjörs heildarstigagjöf fyrir hvern verkþátt. 
Stigunum er svo skipt á einstaklinga og tæki eftir framlagi hvers um sig.  

Tæki hafa mismunandi afkastagetu og ræður hún hve langan tíma það tekur að vinna hverja 
verkeiningu. Við framkvæmd hvers verkþáttar ræður því það vinnuafl sem notast er við þeim 
staðaltíma eða stigagjöf sem verkþátturinn fær. Vinnuaflinu er skipt upp í aðfangaflokka þar 
sem að vinnuafl með svipuðum afköstum vinnur að sama verkhluta innan verkþáttarins er stillt 
saman í svokallaða aðfangaflokka. Við framkvæmd verkþátta vinnur hver aðfangaflokkur sér 
inn mismörg staðalstig, þannig að stærri og afkastameiri tæki vinna verkið á skemmri tíma en 
þau minni.  

Svo að vinnuaðferðir eða tækjaval hafi ekki áhrif á greiðslur þurfa greiðslur fyrir hvert stig að 
vera mismunandi eftir aðfangaflokkum. Þess vegna þarf afkastamikið aðfang sem fær frekar 
fá stig á hverja magneiningu að fá greidda hærri krónutölu fyrir hvert stig á meðan afkastalítið 
aðfang sem vinnur sér inn mörg stig á hverja magneiningu fær greidda lægri krónutölu á hvert 
stig.  

Þar sem að tæki geta verið óhagkvæm við framkvæmd einstakra verkþátta en hagkvæm við 
aðra þarf við uppbyggingu kerfisins og ákvörðun á staðaltíma að taka tillit til kostnaðar við 
hverja einstaka vinnuaðferð. Sem dæmi má nefna að lítil ýta er heppilegri en stór á losunarstað 
í útakstri á efni og að sama skapi er stór ýta heppilegri en lítil við uppýtingu á fyllingu. Í 
stigastaðlinum er tekið tillit til þessa þannig að stigagjöf fyrir frekar óhagkvæm tæki eða 
aðföng er lægri en fyrir hagkvæmari tæki. Þannig hvetur kerfið til hagkvæmari og ódýrari 
vinnubragða. 
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Tafla V.1:Taflan útskýrir staðaltíma gjöf misjafnlega afkastamikilla tækja i verki. Taflan er tekin upp úr ritinu "Almennt um 
tilgang og markmið verkeiningakerfisins" eftir Björn Ólafsson. 

 

Tilgang og markmið verkeiningakerfisins má draga saman í nokkur atriði. 

 Að hvetja til heppilegra vinnubragða með stýringu á tækjavali og vinnuaðferðum 
m.t.t. kostnaðar. 

 Að fá upplýsingar um gang verksins, þ.e.a.s. hvernig verkið stendur í tíma miðað 
við áætlun og hvert það stefnir miðað við óbreyttar forsendur. 

 Að fá upplýsingar um nýtingu og afköst þeirra aðfanga sem standa að verkinu og 
einstökum verkþáttum innan þess. 

 Að fá upplýsingar um hvernig vinnutími og tækjanotkun skiptist á hina einstöku 
verkþætti þ.e.a.s. hve stór hluti vinnutímans nýtist til beinna framleiðslu þátta 
(byggingu vegarins) og hve stór hluti til annarra þátta sem ekki er hægt að flokka 
undir beina framleiðslu, en eru þó óhjákvæmilegir að vissu marki; (smábílaakstur, 
lausakeyrsla tækja, flutningur, o.fl.). 

 Að fá upplýsingar um hvort réttum vinnuaðferðum sé beitt, þ.e. hvort frávik séu 
frá gildandi verkstaðli (Dæmi: Tímastaðall gerir ráð fyrir ákveðnum tíma í völtun 
á burðarlagi til að kröfum um gæði sé fullnægt). 

 Að fá upplýsingar um hvort tækjasamsetning og tækjafjöldi í verkinu sé réttur 
(Dæmi: Í útakstri á efni þar sem afköst skóflu eru 60% og vörubíla 100% þá bendir 
það til þess að vörubílarnir séu of fáir miðað við afköst skóflunnar). 

 Að skrá eftir kerfi sem gefur möguleika á aðgreina greiðslur, laun eða 
launauppbætur sem háðar eru afköstum. Kerfið virkar þannig einnig hvetjandi til 
hagkvæmari vinnubragða og eru meiri líkindi á réttri skráningu þegar greiðslur 
eru háðar vinnuframlagi innan hvers verkþáttar. (Björn Ólafsson, 1988) 

Fyrir utan þessa þætti býður kerfið marga möguleika við upplýsingaöflun og úrvinnslu sem 
hægt er að nota við stjórnunar og ákvarðanatöku.  

Verkeiningakerfið er í raun ekki sniðið að viðgerðar- eða þjónustuverkefnum sem slíkum en er 
samt grunnurinn að þeim kerfum sem stuðst er við þegar verð og kostnaður einstakra 

Dæmi um þetta.

100 1/10 0,1B 10 10 100 1 10 10

kr.

Stig = staðaltími     

ein.           (klst.)  

samt stig  /  ein

A 20 10 200 1 10 20 200 1/20 0,05

Tæki A afkastar tvöfalt meira en tæki B.

Bæði tækin vinna í 10 klst. á 100% afköstum.

Tæki

Afköst 

ein.pr 

klst.

klst.

Unnið 

magn 

(ein.)

Stig klst. Stig
kr.        
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viðhalds- og viðgerðaverkefna er metinn. Staðaltímaskrá Vegagerðarinnar byggist á þessu 
verkeiningakerfi. 

Verkþáttaskrá og uppbygging verkeininga 

Við framkvæmd verka er nauðsynlegt að ákveða fyrirfram hvaða verkþættir eru skráðir á 
verkið. Verkþáttaskráin þ.e. aðalskráin geymir öll verkþáttanúmer sem mögulega geta komið 
fyrir við allar framkvæmdir í nýbyggingum og viðhaldi.  

Sami stigastaðall er áætlana og uppgjörskerfi þannig að við skráningu fæst samanburður á 
áætlun og framkvæmd á meðan á verki stendur. 

Hér á eftir koma lauslegar útskýringar á einstökum atriðum í staðlinum. 

Aðfangaflokkur:  Þess hefur áður verið getið að hin ýmsu aðföng (menn og tæki) skila 
misjafnlega miklum afköstum og eru því mislengi að vinna verk. Þar sem að stigastaðallinn 
segir til um afköst þarf að flokka tækin niður í aðfangaflokka þannig að tæki með svipuð afköst 
eru í sama aðfangaflokki.  

Spyrðill:  Aðfangaflokkar eru tengdir saman eða spyrtir saman með svokölluðum spyrðlum og 
mynda uppgjörshópa í verkhluta innan sama verkþáttar og deila þessir hópar með sér stigum 
fyrir verkhlutann. Þannig mynda þeir aðfangaflokkar sem hafa sama spyrðilsnúmer sama 
uppgjörshópinn. Spyrðlar eru notaðir þar sem að þeir tryggja að hvert aðfang (mannskapur og 
tæki) fær stig fyrir vinnuframlag sitt í samræmi við vinnuframlag þess í hverjum verkhluta og 
afkastagetu þess.  

Staðaltími (tímastaðall):  Segir til um þann tíma sem meðalmaður eða tæki í góðu ástandi þarf 
við meðalaðstæður til að skila tilteknu verkmagni með 100% afköstum. 
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Konstant – Hallatala – Brotpunktar:   

Stig á hverja magneiningu 
breytist með breytilegum 
aðstæðum og er það sökum 
þess að staðaltíminn er í 
mörgum tilfellum háður 
einhverjum breytilegum 
þætti. Sem dæmi um þetta 
er útakstur á efni en þar 
eykst stigagjöf á hverja 
magneiningu með vaxandi 
akstursvegalengd og 
reiknast þá stigin eftir 
jöfnunni: Stig/einingu = K1 
+ K2 x akstursvegalengd. En 
K1 og K2 eru einhverjar 
útreiknaðar tölur. 
Brotapunktur er það kallað 
þegar vöxtur 
stigagjafarinnar breytist. Sjá 
myndina hér til hliðar. 

 

 

Í töflunni má sjá uppbyggingu staðaltímaskrár. 

Verk- 
þáttur 

Aðfang Spyrðill Staðal 
tímar 

Konst.     
1 

Hallast.   
1 

Brot- 
punktur 

Konst.     
2 

Hallast.    
2 

y1    k1 h1 χ k2 h2 

y-         

y-         

yn   S1      

 

Tafla V.2: Taflan sýnir uppbyggingu staðaltímaskráarinnar. Taflan er tekin upp úr ritinu "Almennt um tilgang og markmið 
verkeiningakerfisins" eftir Björn Ólafsson. 

 

 

 

 

Mynd V.2: Myndin sýnir hvernig vöxtur stigagjafarinnar breytist. Myndin er tekin 
upp úr ritinu "Almennt um tilgang og markmið verkeiningakerfisins" eftir Björn 
Ólafsson. 



53 

  

Næsta mynd útskýrir nokkuð vel hugsunina með staðaltímana.  

Vinstra megin á myndinni eru tækin (1-16) sem hafa öll sitt númer og á bakvið hvert tæki er 
einhver kostnaður eða taxti. Í verkum þá mynda þessi tæki aðfangaflokka sem hér eru sýndir i 
miðju myndarinnar (A, B, C, D) og gefa þessir aðfangaflokkar svo stig inn á hvern verkþátt (X, 
Y, Z), misjafnt eftir því hver verkþátturinn er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd V.3: Myndin sýnir hvernig mismunandi tæki raðast inn í aðfangaflokka 
mismunandi verkþátta. Myndin er tekin upp úr ritinu "Almennt um tilgang og 
markmið verkeiningakerfisins" eftir Björn Ólafsson. 
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Staðaltímaskrá 

Staðaltímaskráin hentar vel til að vinna kostnað verka, tíma og magntölur þar sem að á bak við 
staðaltímann er tekið tillit til þess hve langan tíma það tekur hvert tæki að vinna ákveðinn 
verkþátt í hverju verki. Tekið er tillit til launa- og tækjakostnaðar, efniskostnaðar og annars 
kostnaðar við verkþættina. Þessi verk eru í raun öll þau verk sem hægt er að hugsa sér að unnin 
séu í nýbyggingum og viðhaldi.  

Það þýðir að ef t.d. vitað er nokkurn veginn hve margir rúmmetrar fara í einhverja ákveðna 
viðgerð á vegi getur staðaltíma skráin sagt fyrir um það hve langan tíma verkið mun taka og 
hvað tæki henta í verkið. Þannig er með staðaltímaskránni hægt að áætla verktíma sama hvort 
að verkþátturinn sé endurnýjun á umferðarmerkjum, viðgerð á vegi eða ristarhliði, þvottur á 
vegstikum, málun á veglínum eða vegheflun. Svo dæmi sé tekið þá á staðaltímaskráin að geta 
sagt til um það hve langan tíma það tekur að skipta um eitt skilti með röri og öllu sem við á að 
eiga. Það er því hentugt að tengja VAPPið við staðaltímaskrána.  

Einingaverðskrá fyrir þjónustuverkefni 

Einingaverðaskráin hentar vel til að áætla verð á einstökum þjónustu- og viðgerðarverkefnum. 
Verðin í einingaverðskránni eru viðmiðunarverð og eru byggð á reynslutölum. 
Einingaverðskráin hentar til dæmis vel þegar verið er að gera samninga við verktaka um ýmis 
þjónustuverkefni. Einingaverðskráin gefur ekki sömu möguleika og staðaltímaskráin á að láta 
VAPPið reikna út áætlaðan tíma sem verk mun taka eða aðföng til verksins. Segja má að þessi 
einingaverðskrá sé það kerfi sem Vegagerðin styðst við sem kemst hvað næst því verkbeiðna- 
og verkáætlanakerfi sem þetta verkefni fjallar um. 

Vettvangsskrá Vegagerðarinnar 

Í vettvangsskrá Vegagerðarinnar er haldið utan um allan vegbúnað á íslenskum vegum. Með 
vegbúnaði er átt við umferðarmerki, skilti, ræsi, hlið, ljósaskilti yfirborðsmerkingar og annað 
það sem talist getur til búnaðar vegarins. Aðal vinnuumhverfi vettvangsskráarinnar 
samanstendur af landupplýsingum, hnappastiku og stöðulínu.  

Í vettvangsskránni er á þægilegan hátt hægt að skoða allar eignir, atriði og eigindi alls 
vegbúnaðar á vegunum. Hverja eign er hægt að smella á og fá þá um hana hinar ýmsu 
upplýsingar. Ef þetta er t.d. skilti þá er hægt að sjá stærð skiltisins, hve mörg skiltin eru á 
staurnum, hvert er GPS hnitið og í mörgum tilfellum er mynd af hlutnum.  

Einnig er í vettvangsskránni hægt að skrá inn nýjan vegbúnað sem og eyða út þeim búnaði 
sem er fyrir hendi. Þegar nýr vegbúnaður er skráður inn er hægt að setja inn nákvæmar 
upplýsingar um það hvar hann er á veginum, til dæmis hvort að hann er hægra megin, 
vinstra megin eða á miðjum veginum. Þá er hægt að setja inn mynd svo að auðveldara sé að 
átta sig á hlutnum. Skráningunni geta einnig fylgt upplýsingar um hæð skiltis frá jörðu, stærð 
þess og annað það sem þurfa þykir. 
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Afritun þessara gagna er í miðlægan gagnagrunn og eru þau einnig sótt þangað. Hver notandi 
safnar gögnum sem hann síðan afritar í miðlægan gagnagrunn. Aðrir hafa þá aðgang að hans 
gögnum eins og hann getur sótt þangað það sem aðrir hafa lagt þangað inn. 

Á kortinu er hægt að fylgjast með hreyfingum farartækis og er þá hægt að láta kortið miðjast 
svo að hægara sé um vik að fylgjast með því.  

Úr vettvangsskránni er síðan hægt að prenta skýrslur og er hægt að hafa þær af ýmsum toga 
allt eftir þörfum og hvaða upplýsingum er verið að sækjast eftir (Samsýn ehf, Vettvangsskrá - 
leiðbeiningar -, 2009). 

 

 

 

 

 

Mynd V.4: Notendaviðmótið í vettvangsskránni. Myndin er tekin úr Vettvangsskrá - leiðbeiningar – útgáfa 4.5. 
Leiðbeiningarnar gerði Samsýn ehf fyrir Vegagerðina. 


