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Formáli 
Þetta verkefni er lokaverkefni í byggingartæknifræði við Háskólann í Reykjavík. Það er unnið 

í samstarfi við Bjarg íbúðafélag sem er húsnæðissjálfseignarstofnun sem starfar á grundvelli 

laga um almennar íbúðir, nr. 52/2016. Félagið er rekið án hagnaðarkröfu og markmið þess er 

að tryggja aðgengi að hagkvæmu og vönduðu íbúðarhúsnæði fyrir tekju- og eignarminni 

leigjendur. Það er því kappsmál að rekstrarkostnaður eignasafns félagsins sé haldið í lámarki 

og endurspegli markmiðin um að stuðla að lágri leigu fyrir fólk með lágar tekjur. Höfundur 

reynir því með þessari ritgerð að svara þeirri spurningu hvaða og hvernig rekstrarkerfi hentar 

fasteignafélögum eins og Bjargi og hvaða upplýsingar úr BIM séu nauðsynlegar svo vel gangi 

að halda rekstrarkostnaði fyrirsjáanlegum og sem lægstum. 

Ég vil þakka þeim sem studdu mig við gerð þessa verkefnis og þá sér í lagi leiðbeinanda mínum 

henni Ingibjörgu B. Kjartansdóttur fyrir að hafa leiðbeint mér í gegnum frumskóg 

skammtafanna og undraheima BIM ferla og góða aðstoð við vinnslu ritgerðarinnar. Ég vil 

einnig þakka Þórði Víkingi Friðgeirssyni fyrir hjálp við FURPS aðferðafræðina og almenn 

liðlegheit.  

Ég vil einnig þakka samstarfsfólki mínu hjá Bjargi íbúðafélagi fyrir að leyfa mér að vinna 

verkefnið fyrir þau og styðja við þarfagreininguna sem og úrvinnslu auk þess að vera mér innan 

handar við vinnslu verkefnisins.  

Kærar þakkir fær starfsfólk MainManager og Snertils sem er endursöluaðili FM:Interact fyrir 

að kennslu á kerfin og vera hjálpsöm við að svara spurningum. 

Þá vil ég þakka unnustu minni Rún Knútsdóttur og fjölskyldu minni, þá sérstaklega ömmu 

minni Þórunni Lárusdóttur, fyrir stuðning og þolinmæði í gegnum námið sem og ritun þessarar 

ritgerðar. Að lokum færi ég Hildi Knútsdóttur bestu þakkir fyrir yfirlestur.  

 



 
 

Inngangur 
Verkefni þetta er unnið í samstarfi við Bjarg íbúðafélag hses. en félagið er 

húsnæðissjálfseignastofnun (óhagnaðardrifið leigufélag) stofnað af ASÍ og BSRB og starfar 

eftir lögum nr. 52/2016 um almennar íbúðir. Félaginu er ætlað að tryggja tekjulágum 

einstaklingum og fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að hagkvæmu, öruggu og vönduðu 

íbúðarhúsnæði í langtímaleigu. Um er að ræða svokölluð leiguheimili að danskri fyrirmynd 

“Almene boliger”. 

Félagið fær stofnframlög frá ríki og sveitarfélögum gegn því að leigja aðeins út til einstaklinga 

og fjölskyldna undir tilteknum tekju- og eignaviðmiðum. Markmið stofnframlaganna er að 

reyna að stuðla að því að húsnæðiskostnaður leigjenda fari að jafnaði ekki umfram fjórðung 

ráðstöfunartekna þeirra. Það felur m.a. í sér að miklar kröfur eru gerðar til hagkvæmi bæði hvað 

varðar byggingu og rekstur eignanna. 

Markmið með þessa verkefnis er greina út frá þörfum og markmiðum Bjargs hvers konar 

hugbúnaður hentar best með tilliti til eignaumsýslu eignasafns félagsins með það fyrir augum 

að tryggja hagkvæmni og fyrirsjáanleika í rekstri og viðhaldi fasteigna þess. Framkvæmd var 

samanburðargreining á tveimur eignaumsýslukerfum sem seld eru og þjónustuð hér á landi sem 

frumgreining leiddi til að hentuðu bæði til verksins, en það eru MainManager og FM Interact. 

Fleiri kerfi voru skoðuð í upphafi en niðurstaðan snemma í ferlinu leiddi til þess að þau tvö 

urðu fyrir valinu.  

Building Information Modeling (skammstafað BIM) eða upplýsingalíkön mannvirkja eins og 

það útleggst á íslensku er aðferðafræði sem notar gögn á stafrænu formi af byggingarlíkönum 

til þess að bæta hönnun, hjálpa til við skipulag framkvæmda og halda utan um gögn sem síðar 

gætu verið notuð fyrir rekstur fasteigna. 

Kostir þess að notast við BIM felst fyrst og fremst í því að með því er hægt að fá betri nýtingu 

og ávöxtun á fjárfestingu í fasteign með heildstæðari og betri hönnunarferlum og upplýsingum 

sem leiða til þess að auðveldara er að áætla viðhaldsþörf, sinna fyrirbyggjandi viðhaldi og betri 

áætlanagerð fyrir rekstur þeirra. BIM upplýsingarnar eru settar inn í eignaupplýsingalíkan, eða 

AIM (e. Asset Information Model), en eignaumsýsluhugbúnaðurinn byggir á þeim 

upplýsingum. Kostir þess eru ótvíræðir en það getur leitt til sparnaðar á umsýslukostnaði, 

minnkað vinnu við að skrá upplýsingar inn handvirkt, meiri fyrirsjáanleiki við rekstur eigna, 

færri byggingargalla nýbygginga og betri tölfræðilegra greininga á eiginleikum, endingartíma 

og virkni íhluta bygginga svo fátt eitt sé nefnt.  

CAFM (e. Computer Assisted Facility Management) gerir rekstraraðilum fasteigna kleift að 

fylgjast með og stýra eignasafni og gefur rauntíma gögn til að framkvæma greiningar vegna 

rekstursins. Þá er með honum hægt að stýra hlutum sem snúa að umgengni og endurnýjun íhluta 

og ábyrgða. Þar inn má með setja verklagsreglur, s.s. að skrúfa niður í hitakerfum vegna 

útisvæða á vorin, setja tímaramma og áminningar vegna endurnýjunar slökkvitækja eða 

viðhalds einstakra hluta eins og lyftu eða klæðningu svo dæmi séu nefnd. 
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1 Markmið og aðferðir 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim markmiðum sem stefnt var að við ritun þessarar 

ritgerðar og hvaða aðferðum var beitt.  

1.1 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var tvíþætt. Annars vegar að finna BIM studdan 

rýmisstjórnunarhugbúnað fyrir Bjarg íbúðafélag, sem átti að halda utan um fasteignir í þeirra 

eigu og nota við rekstur þeirra. Hins vegar að skilgreina hver væru næstu skref til þess að nálgast 

þær mikilvægar upplýsingar úr BIM líkönum sem setja þarf inn í FM hugbúnaðinn til að ná 

fram markmiðum rekstraraðila.  

1.2 Aðferðafræði 

Í upphafi var talað við söluaðila beggja forrita og fengin kynning á þeim frá sölumönnum. Þá 

var fenginn aðgangur að kerfunum til þess að sjá eiginleika þeirra og finna út hvernig þeir 

virkuðu. Talsverður tími fór í að læra á eiginleikana og prófa þá, s.s. að setja inn teikningar, 

stofna og taka á móti verkbeiðnum og hvernig aðilar voru stofnaðir og færðir á milli innan 

kerfanna. Kerfin voru kynnt ákvörðunartökunum sem eru starfsmenn Bjargs auk höfundar. 

Samhliða því voru þarfir Bjargs skilgreindar og sameiginlegir eiginleikar kerfanna kortlagðir.  

Gerð var samanburðargreining á forritunum tveimur, byggð á þarfagreiningu Bjargs og 

sameiginlegum eiginleikum kerfanna, settir upp í ákvarðanalíkan. Ákvörðunartakarnir, þ.e. 

starfsmenn Bjargs og höfundur, mátu svo hvernig eiginleikarnir pössuðu við þarfirnar og gáfu 

þeim stig frá 0-10 og settu inn í líkanið. Úr þeirri greiningu fékkst svo heildarstigafjöldi hvors 

forrits fyrir sig.  

Að því loknu var kannað hvaða skref Bjarg þyrfti að taka í framhaldinu til þess að átta sig á því 

hvaða upplýsingar úr BIM líkönum fyrirhugaðra verkefna félagsins væru bestar til þess að 

hjálpa til við að reka fasteignirnar.  
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2 Upplýsingalíkön mannvirkja - BIM  
Í þessum kafla verður fjallað um BIM, skilgreiningar buildingSMART samtakanna, BIM 

þroskastig verkefna, virði BIM fyrir rekstraraðila, nákvæmnisstig eða LOD og 

eignaupplýsingalíkan eða AIM. .   

2.1 Hvað er BIM? 

Upplýsingalíkön mannvirkja er íslenska heitið fyrir Building Information Modeling, hér eftir 

skammtafað BIM, en það er aðferðafræði sem notar gögn á stafrænu formi af byggingarlíkönum 

til þess að bæta hönnun, hjálpa til við skipulag framkvæmda og halda utan um gögn sem síðar 

gætu verið notuð fyrir rekstur fasteigna. Ef BIM aðferðafræðin er innleidd með réttum hætti 

getur það haft marga gagnlega ávinninga. Sem dæmi má nefna að betri hönnunargögn eru unnin 

með skilvirku símati og möguleiki er á betri forsmíðuðum byggingarhlutum vegna nákvæmari 

hönnunargagna. Þá verður skipulagsvinna betri sem og verkáætlanir fyrir verkstaði með því að 

geta kallað upplýsingar fram á sjónrænan hátt og ekki síst styður það við nýsköpun á skipulags- 

og hönnunarforritum með nýtingu á stafrænum gögnum í gegnum öll ferlin. Við lok hönnunar 

getur orðið til afurð sem hægt er nota m.a. til þess að áætla fyrirbyggjandi viðhald, við 

rýmisúthlutun og eignastýringu. [1] 

2.2 buildingSMART:  

buildingSMART eru alþjóðleg samtök, rekin án hagnaðar, sem eru leiðandi í innleiðingu BIM 

með því að búa til og þróa opna alþjóðlega staðla. BuildingSMART hefur skipt BIM upp í þrjá 

lykilþætti sem saman mynda BIM þríhyrninginn þar sem hver þáttur er studdur af alþjóðlegum 

staðli sem inniheldur skilgreiningar hugtaka, ferla og gögn. Þessir lykilþættir þurfa allir að vera 

til staðar til þess að hægt sé að nota BIM og þurfa að byggja á alþjóðlegum opnum stöðlum og 

leiðbeiningum. [2] 

 

 

Mynd 1 BIM þríhyrningur [3] 
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Grunnstaðlarnir eru fimm og verður fjallað um þá hér að neðan. 

2.2.1 Staðal fyrir ferli IDM (Information Delivery Manual) 

IDM er ferlakort til þess að deila og eða skila gögnum auk þess að vera ítarleg leiðbeining um 

upplýsingarnar sem notandi í ákveðnu hlutverki þarf að skila af sér á ákveðnum tímapunkti 

innan byggingarferlis. [2] 

2.2.2 Gagnastaðall IFC (Industry Foundation Class) 

IFC er opið skráarsnið sem BIM studdur hugbúanaður skilur, þ.e. getur lesið þessar skrár inn 

og flutt út í IFC skráarsniði. Þetta opna skráarsnið gerir öllum aðilum verkefnisins það kleift að 

deila sínum gögnum og upplýsingum sína á milli á rafrænan máta. [2] 

Það snýst um að deila upplýsingum með opnum hætti milli aðila og og hugbúnaðarlausna sem 

eru notaðar við hönnun, byggingu, innkaup, viðhald og rekstur. Samhæfi upplýsinganna er 

lykilatriði við að ná markmiðum buildingSMART kerfisins. Því hefur buildingSMART þróað 

IFC sem inniheldur lýsingu þeirra upplýsinga sem gera það mögulegt að halda utan um og færa 

upplýsingar milli mismunandi hugbúnaðarlausna. [2] 

2.2.3 BFC (BIM Collaboration Format) 

BFC er einfaldað opið töfluform (XML) sem kóðar skilaboð til þess að virkja samskipti milli 

mismunandi BIM studdra forrita. [2]  

2.2.4 IFD (International Framework for Dictionaries) 

IFD er einn af meginþáttunum í hugmyndafræði buildingSMART. bSDD (buildingSMART 

data dictionary) er hugtakasafn byggt á IFD staðlinum en markmið þess er að bæta samhæfi í 

byggingar- og mannvirkjaiðnaði. Meðal annars sem bSDD tekur á því er að allar BIM studdar 

hugbúnaðarlausirnar skilgreina hlutina eins, eins og til dæmis hurðarkarm. [2] 

2.2.5 MVD (Model View Definition) 

MVD leiðbeinir um innleiðingu allra IFC þátta s.s. eiginleika, stærðaskilgreiningar og tengsla. 

Það skilgreinir þá þætti sem hugbúnaður þarf að uppfylla til að innleiða IFC með þeim hætti að 

hægt sé að skiptast á upplýsingum. Þegar IFC skrá er flutt út úr BIM studdum hugbúnaði til að 

framkvæma tiltekna BIM aðgerð, þá er MVD skilgreint svo hægt sé að staðla hvaða upplýsingar 

eiga að fara með í IFC skránna. Það auðveldar vinnslu með skránna, til dæmis getur verið erfitt 

að framkvæma árekstrargreiningu ef járnabinding fylgir burðarþolslíkani og eða laus búnaður 

sé í arkitektalíkani. [2] 

2.3 BIM Þroskastig (Level 0-Level 3) 

BIM stigin eru notuð til að lýsa þroskastigi í innleiðingarferli. Þau eru gagnleg til þess að 

skilgreina hvað ætlast sé til að hönnuðir og verktakar skili af sér og við hverju verkkaupi megi 

búast við frá þeim. Rétt er að minnast á ekki er mælst til þess að fara beint frá stigi 0 í stig 3 

heldur að fylgja þroskastigunum í réttri röð. Ekki er hægt að segja að almenn sátt sé um 

skilgreininguna en hér að neðan vill höfundur lýsa hverju stigi með almennum hætti. [4] 
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2.3.1 Þroskastig 0 (Level 0) 

Stig 0 lýsir því hvernig vinnulag er fyrir innleiðingu á BIM þar sem yfirleitt er unnið út frá 

tvívíðum teikningum við miðlun upplýsinga og miðast magntökur, kostnaðarmat og viðmið 

fyrir það. Mögulega er hægt að senda þrívíddarteikningu en móttakandi getur ekki nýtt sér hana 

þar sem þær hafa engin eigindi skilgreind inn í sér. Ekkert samstarf er milli aðila í 

hönnunarteyminu og er afurðin sem þau skila af sér pappírteikningar eða CAD (e. computer 

aided design) skrár og eða blanda af báðu. [4] 

 

 

Mynd 2 Þroskastig BIM [5] 

 

2.3.2 Þroskastig 1 (Level 1) 

Við hönnun á stigi 1 er notaður BIM studdur hugbúnaður sem styður við gerð 

þrívíddarteikninga sem geta innihaldið eigindi. Líkön eru gerð fyrir öll stigin af hönnunarfösum 

og eru þau grunnur að öllum tvívíðum teikningum og þrívíðri birtingu. 

Munurinn á stigi 0 og stigi 1 eru minniháttar ferla breytingar og samningsbundin tengsl. 

Allajafna inniheldur stig 1 blöndu af líkönum og tvívíðum teikningum fyrir hönnun útlits 

byggingar og tvívíðum CAD skrám fyrir gagnaskráningar (e. documentation) íhluta og 

verkteikningar. Hýsing gagna er miðlæg og oft á ábyrgð verktaka eða verkkaupa. [4] 

2.3.3 Þroskastig 2 (Level 2) 

Á stigi 2 vinna mismunandi greinar saman með skilgreindu ferli með líkönum og tæknilausnum. 

Samvinnan felur í sér að upplýsingum er deilt milli fagaðila í gegnum skýjalausnir. Líkönum 

er deilt á milli á opnu skráarsniði IFC (Industry Foundation Class) eða COBie (Construction 

Operations Building Information Exchange). Hver vinnur sitt líkan en aðrir aðilar geta nýtt sér 
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upplýsingar frá öðrum. Það gerir það m.a. að verkum að hægt er að framkvæma ýmsar 

greiningar á hönnun fyrr í hönnunarferlinu. [4]  

Samningar á þessu stigi byrja að breytast og innihalda kröfur og eða skilalýsingar BIM líkana. 

[4] 

2.3.4 Þroskastig 3 (Level 3) 

Á þessu stigi vinna allir í sama líkani með skýjalausnum í gegnum öll hönnunarstigin og 

afurðirnar eru betri kostnaðargreining, umhverfisvænni vinnuaðferðir og lífferilsgreining efna. 

Hönnunartíminn er án fasa. Á þessu stigi þarf að huga að samningum milli aðila, skiptingu á 

áhættu og verkferlum. Þverfaglegt líkan er nauðsynlegt til að mynda brú milli hagsmunaaðila 

en það mun svo á endanum samþættast í IPD (Integrated Project Delivery). Útfærsla á stigi 3 

hefur ekki enn verið almennilega útfærð en munu líklega snúa að miklu leyti að opnum stöðlum 

og mun kalla á nýtt lagaumhverfi. [4] 

 

 

Mynd 3BIM ský (e.  BIM cloud) [6] 

Mynd 3 hér að ofan sýnir hvernig brúin milli allra aðila minnkar með því að vinna saman í 

skýjalausn. 

2.4 Hvað BIM er ekki.  

Hér verður gerð stutt grein fyrir því hvað telst ekki til BIM, en oft gætir misskilnings á því hvað 

það er og það oft notað þegar það á ekki við.  
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2.4.1 Munurinn hefðbundnu ferli og BIM ferli 

Velgengni verkefna er nátengd samstarfi allra hlutaðeigandi aðila og saman söfnun upplýsinga 

frá öllum í gegnum hönnunar- og byggingarferlið. Í hefðbundnum verkefnum sem styðjast við 

tvívíðar CAD teikningar er upplýsingarflæðið milli allra aðila og hönnunarstiga í einum graut. 

Hins vegar í BIM tengdum verkefnum eru samskiptin sveigjanlegri og skarast frekar þar sem 

upplýsingar er safnað saman og deilt á gagnsæjan hátt milli allra fagaðila. [7] 

2.4.2 Hvað er ekki BIM aðferðafræði. 

BIM hefur nú í nokkurn tíma verið tískuorð innan byggingariðnaðarins og er oft notað af 

sölumönnum forrita fyrir byggingargeirann til þess að lýsa eiginleikum og getu kerfanna. Þar 

af leiðandi hefur það oft á tíðum skapað misskilning um hvað BIM er og er því rétt að gera hér 

stuttlega grein fyrir hvað BIM er ekki en það eru t.d. tól sem búa til neðan greindan lista af 

líkönum. [8] 

 Líkön sem innihalda þrívíddargögn en lítil eða engin eigindi og eða upplýsingar. 

Þesskonar líkönum er aðeins ætlað að lýsa byggingarhlutum á þrívíðan grafískan hátt 

og hafa upplýsingar á bak við sig eins og tegund efna, málsetningar, hæðarkóta, U gildi 

efnis þeirra eða framleiðanda sem og margt fleira. 

 Líkön með ekkert samband á milli hverra hluta fyrir sig. Í þesskonar líkönum er ekki 

hægt að breyta staðsetningu og hlutfallstærðum þannig að það gerir allar breytingar á 

líkönunum tímafrekar og auka líkur á ósamræmi og ónákvæmi í líkönunum. 

 Líkön sem eru samsett úr mörgum tvívíðum teikningum sem tengdar eru saman og 

mynda heildarmynd byggingarinnar. Það er ómögulegt að tryggja að slík vinnubrögð 

verði nothæf, samræmanleg, áreiðanleg og sýni gangvirt þá hluti sem er innan þeirra. 

[8]  

BIM er ekki bara hugbúnaður heldur aðferðafræði og verklag sem þarf að innleiða inn í alla 

vinnuferla og því er ekki nóg að kaupa forrit heldur þurfa ferlar fyrirtækisins /stofnunarinna að 

breytast. [9]  

2.5 Virði BIM fyrir fasteignaeignafélög og rekstraraðila. 

Byggingariðnaðurinn (arkitektar, verkfræðingar og verktakar) stendur á tímamótum hvað 

varðar hugmyndafræði og verklag með því að fara frá tvívíðum teikningum og þrepaskiptum 

vinnuferlum í stafræn líkön og vinnuferla sem kalla á meiri samvinnu allra aðila sem að verkinu 

koma. Grunnhugmyndin á bakvið BIM er að gera samræmd og upplýsingarrík líkön af 

byggingum með möguleikum á að hanna hús í þrívídd, gera greiningar t.d. á orkuþörf húsa eða 

samtengdar verkáætlanir í þrívídd með tilliti til tíma og kostnaðar. Með BIM líkönum er hægt 

að tengja saman hönnunargögn við viðskiptaáætlanir, mannskapsþörf í verkefnum, framleiðni, 

viðhaldsáætlanir, tölfræðilega greiningu á t.d. því sem bilar oftast og margt fleira. [8] 

Hér að neðan eru dæmi um BIM aðgerðir sem rekstraraðilar fasteigna geta haft möguleg not af: 

o BIM getur stutt við viðhaldsframkvæmdir með samræmdum gögnum og áætlunum. 

o Betri skráning á umhverfi fasteigna til framtíðarnota t.d. við endurbætur. 

o Möguleikar á að sameina gögn frá viðhaldi eða ef skipt er um t.d. byggingahluta.  
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o Veita eigendum nákvæmara líkan af byggingum, búnaði og rýmum innan hverrar 

eignar, sem stuðlar að mögulegum virðisaukum sem styrkir hvort annað þegar þau eru 

notuð öðrum BIM möguleikum.  

o Þar sem upplýsingarnar eru rafrænar og eru allar á sama stað þarf ekki að afhenda eins 

mikið af pappírsupplýsingum við afhendingu nýrra fasteigna og minnkar til muna 

geymslupláss þeirra. [10] 

Með BIM ferlum getur fasteignareigandi eða rekstraraðili fasteigna séð betri ávöxtun á 

fjárfestingu sína með heildstæðum og betri hönnunarferlum sem einnig eykur virði 

upplýsinganna á hverju stigi í hönnun húsa. Samhliða því uppsker eigandinn betri 

kostnaðarvitund við hönnunarferlið og um hugsanlegan rekstrarkostnað framtíðarinnar fyrir 

hverja eign fyrir sig. [8] 

Getan til þess að hafa áhrif á kostnað við framkvæmdir og framtíðar rekstrarkostnað er mest í 

byrjunarfasa hönnunarverkefna. Oft á tíðum getur verið erfitt að átta sig á áhrifum breytinga 

t.d. með tilliti til kostnaðar en með því að tengja hönnunarlíkön við rýniferla er hægt að fá 

nákvæmari magntökur og kostnaðargreiningar. Það hjálpar til við að sjá með fljótlegum hætti 

hvað hver breyting kemur til með að kosta. [8] 

  



9 
 

 

 

Mynd 4 Aðlöguð MacLeamy kúrfa [11] 

 

Mynd 4 hér að ofan sýnir hvar er hægt að hafa áhrif á kostnað byggingar í hönnum. Á lóðrétta 

ásnum eru hugsanleg áhrif og á lárétta ásnum er þrepaskiptur tími í hönnunar-, byggingar- og 

rekstrarferlinu. Línan merkt 1 táknar möguleikann til þess að hafa áhrif á kostnað og línan merkt 

2 táknar kostnað vegna hönnunarbreytinga. Lína merkt 3 sýnir hefðbundin hönnunarferil og 

lína merk 4 sýnir ákjósanlegan hönnunarferil. Samkvæmt þessu er geta til þessa að hafa áhrif á 

kostnað til lækkunar mest í byrjun og því lengra sem hönnun er komin er erfiðara að hafa áhrif. 

Eftir að lína 1 og 2 hafa skarast er eina leiðin til þess að hafa áhrif á kostnað að draga úr gæðum 

á frágangi hönnunar, vinnu á verkstað eða vali á byggingarefnum. Breytingar á hönnun á 

byggingarstigi eru dýrastar og auka líkur á að verkefnið misheppnist. [11] 

Hafa ber þó í huga að magntökur upp frá BIM líkönum eru aðeins fyrsta skrefið í 

kostnaðargreiningu verkefna og útilokar ekki að mannlegar yfirsjónir geti orðið. Það er því 

nokkuð ljóst að BIM líkön geta aldrei orðið fullkomlega nákvæm þar sem þau taka m.a. ekki á 

því hvernig aðstæður eru á hverjum byggingarstað fyrir sig og er því nákvæmni magntalna líka 

háðar sérþekkingu þess sem er að vinna með þær. Magntölur út úr BIM líkönum nýtast því 

eingöngu til stuðnings fyrir það fagfólk sem vinnur með magntölur en leysir það ekki af hólmi. 

[8] 

2.6 BIM Aðgerðaáætlun PxP (Project Execution Planning) 

Við notkun á BIM í verkefnum ættu hönnunarteymi að útfæra eins fljótt og hægt er hvernig 

nota skuli slíka aðferðafræði við vinnu á verkefnum þeirra. Til eru leiðbeinandi ferlar um 

hvernig skuli nota BIM við hönnun á verkefnum. Þeir ganga undir tveimur nöfnum, annars 

vegar PxP (e. Project Execution Planing) samkvæmt National BIM guide for owners og hins 

vegar BEP (e. Building Execution Plan) samkvæmt Penn State háskólanum og NBS (e. 

National Building Specification) í Bretlandi en í raun er hér um sama hlutinn að ræða. Með því 

að hafa BIM áætlun er stefnt að eftirfarandi markmiðum:  
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o Allir hlutaðeigandi skilji og fari eftir stefnumiðum þess að nota BIM í verkefninu. 

o Fyrirtæki/stofnanir skilji hlutverk sitt og skyldur í innleiðingunni. 

o Hönnunarteymið geti gert framkvæmdarferla sem henti vinnulagi hjá hverjum aðila og 

viðskiptaháttum þeirra. 

o Að áætlunin myndi ramma utan um þau viðbótar aðföng, þjálfun og hæfni sem þarf til 

þess að geta með góðum árangri innleitt BIM með fyrirhugaða notkun í huga. 

o Að áætlunin skilgreini vörður til þess að lýsa ferlinu fyrir framtíðar þátttakendum sem 

vinna munu að verkefninu. 

o Að innkaupadeildir geti útbúið samninga til þess að tryggja að allir þátttakendur uppfylli 

sínar skyldur. 

o Að grunnáætlunin myndi markmið til þess að mæla árangur í gengum verkefnið. 

BIM, eins og aðrar nýjar aðferðir, geta á nokkrum stigum falið í sér aukna hættu á mistökum í 

ferlinu þegar unnið er með hönnunarteymum sem ekki eru vön innleiðingar ferlinu eða fólki 

sem þekkir ekki aðferðir og ferla annarra í teyminu. Að lokum munu þó allir hagnast á því að 

nota vandaðri vinnubrögð og minnka áhættu með því að greina fyrirfram hvað gæti farið 

úrskeiðis. [12] 

2.7 BIM -BAM – BOOM  

BIM byggir á hugmyndafræði sem snýr að því að auka fyrirsjáanleika og hagkvæmni strax í 

hönnunarferlinu. Það er þó aðeins einn þáttur í því sem nefnt hefur verið BIM-BAM-BOOM, 

þar sem BIM nær til hönnunarferlisins, BAM nær til byggingarframkvæmdarinnar sjálfrar og 

BOOM nær til rekstur og viðhalds fasteignarinnar á líftíma hennar. Þessir þrír þættir mynda 

heilstæða hugmynda- og aðferðarfræði við hönnun, byggingu og rekstur fasteigna. [13] 

 

Mynd 5 BIM - BAM – BOOM  [13] 

2.7.1 Nauðsyn þess að gera samninga um hverju skuli skila. 

Afurðir verkefna þurfa að vera mjög skýrar og vel skilgreindar í hönnunar- og/eða 

verksamningum og þá sér í lagi ef PxP vinnan fer á stað eftir að samningurinn hefur verið 
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undirritaður. Eignarhald á hugverkaréttindum þarf að vera vel skilgreint og afmarkað í PxP sem 

og réttur til að endurnýta upplýsingar og gögn. Eigandinn þarf í það minnsta að hafa rétt á því 

að nota hönnunargögnin eins og þau eru skilgreind sem afurðir í BIM PxP. Hönnunargögnin 

ættu að innihalda:  

o Frumskrár teikninga (BIM, CAD)  

o Teikningaskrár, CAD, rafræn skjöl, s.s. PDF og IFC  

o Handbækur um rekstraríhluti á rafrænu formi. 

o Töflu og textaskrár sem koma frá BIM. 

o Tilvísunargögn nauðsynleg til þess að styðja við önnur hönnunargögn. 

Allar undantekningar á eignarétti þurfa að koma skýrt fram í hönnunarsamningi, skjalfest í PxP 

aðgerðaáætlun og samþykkt af hönnunarteymi. Yfirfærsla á hönnunargögnum til eiganda fer 

fram við lok hönnunar á verkefninu. Rétt er þó að taka fram að ofangreint er aðeins til 

leiðbeiningar um hvað er æskilegt að tekið sé fram í samningi en það getur verið breytilegt eftir 

aðstæðum og verkefnum hvað samningur ætti að fela í sér. [12]  

2.8 LOD – Nákvæmnisstig / Þróunarstig líkanna 

Til þess að gera byggingariðnaðinum kleift á að tilgreina og útskýra með nákvæmni innihald 

og áreiðanleika BIM á mismunandi stigum byggingarferlis er hægt að vísa til LOD, þróunarstigs 

líkanna (e. Level of development), forskrifta. LOD getur líka vísað til nákvæmnisstigs (e. Level 

of detail) en það segir til um hversu nákvæmra eiginda er krafist á hverju stigi meðan 

þróunarstig (Level of development) vísar til þess hversu langt þróun verkefnisins er komin. LOD 

forskriftirnar voru gerðar af samtökum arkitekta í Bandaríkjunum, AIA (e. American Institute 

of Architects) og er ætlað að skilgreina og staðla byggingarupplýsingar svo hægt sé að nota það 

sem samræmingartæki svo allir séu að tala um sömu hlutina. [14] 

LOD stigunum er ekki ætlað að vera skilgreining á hönnunarfösum heldur sem ákveðin varða 

eða fyrirfram ákveðin afurð sem verkkaupi hefur beðið um. Þeim er heldur ekki ætlað að vera 

kröfur sem lúta að því hvað er gert og af hverjum heldur sem tungumál þar hver getur skilgreint 

sínar eigin þarfir. Nokkrar veigamiklar ástæður eru fyrir þessari nálgun og eru þær meðal 

annars: 

o Í dag er ekki til neinn nákvæmur staðall fyrir hönnunarstigin. Margir arkitektar hafa 

útbúið sína eigin innanhús staðla en það engin samræming er á milli þeirra og þeir því 

ólíkir hver öðrum. 

o Byggingarhlutar þróast frá hugmynd til nákvæmari skilgreininga á mismunandi hraða 

svo á hverjum tíma geta byggingarhlutar verið staddir á mismunandi stöðum í 

hönnunarferlinu á hverjum tíma. [14]  

Í gegnum hönnunarferlið fara byggingarþættir og íhlutir frá óljósri hugmynd í nákvæma 

lýsingu. Áður en LOD stigin komu til sögunnar var engin einföld leið til þess að skilgreina hvar 

íhlutur kom til í hönnunarferlinu. Það er einnig auðvelt að mistúlka nákvæmi á hverjum hlut 

sem er teiknaður. Handteikning gæti t.d. falist í allt frá pennastrikum á munnþurrku í vel gerða 

þrívíddarteikningu. LOD skilgreiningin stuðlar því að samræmi í samskiptum og framkvæmd 

með því að auðvelda nákvæma skilgreiningar á BIM vörðum og afurðum. [14] 
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LOD stigin telja frá LOD 100 og upp í LOD 500. Upp frá hverju stigi bætast svo við nánari 

upplýsingar. [14] 

LOD eða þróunarstig, hefur verið skilgreint sem skrifleg lýsing á rúmfræðiþáttum. LOI (e. Level 

of information) eða upplýsingastig er hins vegar skilgreint þannig að það lýsi „tilteknum 

eiginleikum hlutar með hliðsjón af uppgefnu þróunarstigi. LOI-stig byggingarhlutar á tilteknu 

LOD-þrepi inniheldur áðurnefnda eiginleika, sem og eiginleika frá fyrri LOD stigum. Það þýðir 

að áðurnefndir eiginleikar eru sjálfkrafa teknir með.“[15, 3]  

MT Hojgaard hefur skilgreint LOD stigin, notkunarmöguleika þeirra og ábyrgð með 

eftirfarandi hætti:  

2.8.1 LOD 100 

 „Skilgreining 

Hluturinn (eða uppbyggingin) er sýndur með grafískum hætti í líkaninu með því að nota tákn 

(t.d. með línu eða fleti) eða sem almennir hlutar (þ.e. mál og magn eru ekki skilgreind). Með 

því móti er gefin heildarmynd af rúmfræði hlutarins, sem og af tengslum hans við umhverfi sitt. 

Notkunarmöguleikar 

Heildstæðir orkunotkunareiginleikar, útreikning á verði m.v. m2 eða m3, (t.d. bílastæðahús fyrir 

300 bíla), áhættugreiningar til grundvallar rúmfræðilegu skipulagi og uppsetningar 

byggingasvæðisins – þar á meðal skúra, aðgangsleiða og staðsetningar krana.  

Ábyrgur aðili/aðili 

Yfirleitt arkitekt.“ [15, 5]   

2.8.2 LOD 200 

„Skilgreining 

Hlutnum (eða byggingunni) er lýst með grafískum hætti, sem almennum hlut með viðeigandi 

gildum fyrir magn, stærðir, mál, staðsetningu og stefnu. Heildarvirkni hlutarins er lýst. Á 

þessum tímapunkti er líkaninu skipt upp í nokkur faglíkön. 

Notkunarmöguleikar 

Tegund tímaáætlana, skipulagning öryggismála, útreikningar á grundvelli svæða (Kóta, ytri 

flata, þakflata, notkunarsvæða), framleiðsla á vöru, áhættugreiningar, árekstrarprófanir og 

útreikningar á orkunotkun.  

Ábyrgur aðili/aðilar 

Yfirleitt arkitekt og ráðgefandi verkfræðingar.“ [15, 5] 

2.8.3 LOD 300 

„Skilgreining 
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Hlutnum (eða byggingunni) er lýst með grafískum hætti, sem sértækum hlut með viðeigandi 

gildum fyrir magn, stærðir, mál, staðsetningu og stefnu. Heildstæðri virkni hlutanna, 

afkastagetu þeirra og efni er lýst. 

Notkunarmöguleikar 

Tímaáætlanir framleiðslu, útreikningar byggðir á rúmfræðilegum byggingarhlutum eða 

virkniskilgreindum byggingarhlutum (jarðvegsflötur í m2, yfirborðsfletir í m2, ljósop í stk., 

handrið í lengdarmetrum), partalistar og árekstrarprófanir.  

Ábyrgur aðili/aðilar 

Yfirleitt arkitekt og ráðgefandi verkfræðingar.“  [15, 5]   

2.8.4 LOD 350 

„Skilgreining 

Hlutnum (eða uppbyggingunni) er lýst með grafískum hætti, sem hlut sem er sértækur fyrir 

tiltekinn birgi, með viðeigandi gildum fyrir magn, stærðir, mál, staðsetningu og stefnu. 

Hlutunum er lýst ítarlega að því er varðar sambyggingu þeirra við aðra byggingarhluta. 

Framleiðandi/birgir tengist upplýsingum um framleiðanda, tæknilýsingar á gagnablöðum, 

litakóða, ábyrgðartímabil, viðhalds- og eftirlitstímabil, líftíma, byggingarár o.fl. 

Notkunarmöguleikar 

Áætlun framleiðslutíma, útreikningar byggðir á framleiðsluhlutum, íhlutum og 

framleiðsluhráefni (steypuflokkar eftir m3, járnbendingarflokkur, forskölun, innsteyptir hlutar) 

partalistar og árekstrarprófanir (samhæfing hönnunar og kerfa).  

Ábyrgur aðili/aðilar 

Yfirleitt arkitekt og ráðgefandi verkfræðingar.“ [15, 6] 

2.8.5 LOD 400 

„Skilgreining 

Hlutnum (eða uppbyggingunni) er lýst með grafískum hætti, sem hlut sem er sértækur fyrir 

tiltekinn birgi, með gildum fyrir magn, stærðir, mál, staðsetningu og stefnu. Hlutir eru 

skilgreindir nákvæmlega með hliðsjón af framleiðslu, smíði, samsetningu og forvinnslu og 

lýsingin inniheldur einnig leiðbeiningar fyrir uppsetningu. 

Notkunarmöguleikar 

Forvinnsla, partalistar og sértæk áætlana tegund fyrir uppsetningu. 

Ábyrgur aðili/aðilar  

Yfirleitt undirverktaki eða birgir kerfis fyrir forvinnslu.“ [15, 6] 
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2.8.6 LOD 500 

Skilgreining 

Hluturinn (eða uppbyggingin), magn, stærðir, mál, staðsetning og stefna, eru staðfest á 

framkvæmdarsvæðinu (reyndarlíkan). 

Notkunarmöguleikar 

Eftir útreikningar, skráning á göllum, partalistar fyrir tiltekna byggingarhluta verkefnisins. 

Ábyrgur aðili/aðilar Yfirleitt aðalverktaki, en getur verið í höndum ábyrgs aðila fyrir 

faglíkani“  [15, 6] 

 

 

Mynd 6 LOD stig útfærð [16] 

Á mynd 6 hér að ofan er útskýrt á almennan hátt fyrir hvað hvert LOD stig stendur og hvaða 

upplýsingar það inniheldur. Á myndinni er tekið dæmi af skrifstofustól þar sem LOD100 

tilgreinir aðeins upplýsingarnar „skrifstofustóll“ en á lokastigi eru komnar mun nákvæmari 

upplýsingar um stólinn, s.s. dýpt, hæð, breidd, gerð, framleiðandi og kaupdagur.  



15 
 

2.8.7 Hvað þarf Bjarg íbúðafélag að nota úr LOD 500 

Í viðauka I má finna hvað það sem höfundur hefur dregið saman af  upplýsingastigum LOI fyrir  

helstu byggingarhluta. Þær töflur eru þær upplýsingar sem nýtast myndi félaginu til reksturs 

félagsins en endurspegla samt ekki heildarsafn upplýsinga sem félagið ætti að safna.  

Byggingarhlutabæklingur MT HØJGAARD með þróunarstigum(LOD) var hafður til hliðsjónar 

og eru myndir fengnar að láni þaðan. [15] 
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2.9 AIM – Eignaupplýsingalíkan/Rekstrarlíkan  

Eignaupplýsingalíkan (e. Asset Information Model), skammtstafað AIM, er hugtak sem 

inniheldur samansett safn upplýsinga frá þeim líkönum sem þarf til þess að stýra og reka eignir 

með aðstoð FM kerfa (e. Facilities Management). AIM er grunnur af sannprófuðum og 

samþykktum upplýsingum um tiltekna fasteign. Það getur átt við um fasteign sem þegar er búið 

að byggja en getur einnig verið notað meðan verið er að byggja. Það getur vísað til einnar 

tiltekinnar eignar, samtengdra eða samhangandi eigna eða heildar eignarsafns félags. 

Upplýsingar sem gætu talist til AIM eru t.d. gögn sem sýna drög af upphaflegum 

hönnunartilgangi, upplýsingar um eigendur, rannsóknarvinnu sem fram fór á verkstað, 

grunnteikningar og þrívíddarlíkan af verkefninu. 

AIM er hugsað fyrir þá sem reka fasteignir bæði áður en byggingin er tekin í notkun og á meðan 

líftíma hennar stendur og nota þau gögn sem þar eru inni til þess að svara hvaða þarfir 

rekstraraðilinn þarf frá OIR (e. Organisational Information Requirements) til þess að styðja við 

framtíðar rekstraáform. AIM skal skila af sér fullbúnu gagnamengi eigna sem hægt verði að 

nota með eignaumsýsluhugbúnaði CAFM (e. Computer aided facility management). Þesskonar 

hugbúnaður leyfir rekstraraðilum að skipuleggja, framkvæma og fylgjast með aðgerðum sem 

þarf til þess að framkvæma tilfallandi og fyrirbyggjandi viðhald, skoða rýmisnýtingu og styðja 

tilfærslur innan kerfisins. AIM stýrist af CDE (e. Common data environment). Rekstraraðili 

þarf að ákveða hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar í AIM líkönum og hversu oft þær þurfa að 

vera uppfærðar. Tíðni uppfærslna snýr að því hversu mikilvægar upplýsingarnar eru fyrir 

áætlanagerð og er nauðsynlegt að íhuga vel heildarkostnað og verðmæti fyrirhugaðra 

upplýsinga. Til dæmis eru gögn um um breytingar á gerð húsnæðis og ábyrgðir á íhlutum meira 

áríðandi heldur en gögn um hversu lengi starfsmenn eru að loka sínum verkefnum sem hægt er 

að gera með reglubundnum áætlunum. Mikilvægt er að hafa skilgreint ferli til þess að bregðast 

við þegar atburðir verða sem krefjast uppfærslu. [17] 
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Mynd 7 AIM [18] 

Mynd 7 hér að ofan lýsir ferlinu í AIM og hvernig skipting AIM er. 

Við gerð AIM eru nokkrar spurningar sem huga þarf að og eru þær eru eftirfarandi: 

o Hver mun setja inn upplýsingarnar, safna þeim saman og halda við? Hvaða 

snið/uppsetning mun vera notuð? Hvernig á að eiga við breytingar?  

o Hvernig verður farið yfir nákvæmi upplýsinganna? Af hverjum og hversu oft?  

Hvernig munu upplýsingarnar vera yfirfærðar gangvart áreiðanleika og bornar saman 

við kröfur? Hvernig er hægt að tryggja að úreltum, ónákvæmum og óæskilegum 

upplýsingum verði fargað? 

o Hver þarf að hafa aðgang? Hver utan fyrirtækisins/stofnunarinnar þarf að hafa 

aðgang? Viðkvæm og persónugreinanleg gögn geta krafist aðgangstýringar. 

o Hvaða varaáætlana er þörf? Hvernig er áætlunum háttað gagnvart hruni á líkaninu og 

hvernig mun eðlilegri starfsemi verða komið á og hversu hratt mun það gerast? 

o Hvernig mun vinna saman með öðrum þáttum? Hvaða kerfi þurfa aðgang að 

upplýsingunum sem eru í AIM líkaninu? 

o Hvernig mun upplýsingunum vera flutt út líkaninu og deilt?  [17] 
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2.9.1 Hverju þarf að huga að áður en farið er af stað? 

Langflest fyrirtæki eða stofnanir sem halda utan um og/eða reka fasteignir eru með 

einhverskonar kerfi eða leið til þess að halda utan um gögnin sín, hvort sem þau eru á 

pappírsformi eða stafrænu formi eða hvoru tveggja. Kerfin geta verið rekin af eigandanum 

sjálfum eða af öðrum þjónustuaðilum eins og til dæmis Eignaumsjón eða ISS. Við stækkun á 

eignasöfnum og það að heimurinn verði meira hallur undir stafræna ferla mun það án efa verða 

algengara og fá meira vægi í rekstri slíkra aðila og jafnvel þarf að endurhugsa hvernig eignirnar 

eru reknar. Sama hvaða aðferð er notuð við að meta hvernig núverandi kerfi gagnast og hvort 

endurskipuleggja þurfi rekstur fyrirtækis eða stofnunar mun verða þörf fyrir að vega og meta 

kosti þess að notast við og eiga stafrænt AIM. Hver sá sem hyggst reka fasteignir með AIM 

þarf í byrjun að greina kostina sem þeir ætla að ná og átta sig á því gróflega hversu mikinn tíma 

og peninga þarf í að útbúa gagnagrunn, greina hvaða upplýsinga er þörf og safna þeim. Þá þarf 

einnig að átta sig á því hverskonar starfsmenn og hversu marga þarf til að sinna vinnunni og 

hafa yfirsýn, hvers konar hugbúnaður verði notaður til að sækja gögnin í AIM kerfið og útbúa 

skýrslur. Eitt af fyrstu skrefunum verður að átta sig á mögulegum kostum þess að útbúa stafrænt 

upplýsingamódel.[19] Kostirnir geta verið eftirfarandi:  

o Minni kostnaður með því að minnka handvirkar skráningar á upplýsingum sem einnig 

minnka líkur á mistökum. 

o Betri upplýsingar sem draga úr umsýslukostnaði. 

o Minni vandamál og kostnaður við byrjun rekstrar á nýrri fasteign vegna betri upplýsinga 

um eignina og kerfi hennar. 

o Tækifæri til þess að minnka umsýslu og viðhaldskostnað. 

o Minni viðgerðakostnaður í byrjun vegna færri byggingargalla. 

o Sparnaður frá lífskostnaðargreiningu efna þar sem upplýsingar koma frá betri grunn sem 

minnkar áhættu 

o Betri tölfræðileg greining á þeim eiginleikum og íhlutum byggingarinnar sem bila oftast 

og eða virka illa. 

o Fyrirtækið/stofnunin á og viðheldur eignaupplýsingum sínum til framtíðarnota  

Þarfir hver og eins geta verið breytilegar og mikilvægt er að skilgreina þarfirnar til að sjá fyrir 

hvað AIM á að skila af sér. [19] 

2.9.2 OIR (Organisation Information Requirements) 

Áður en ákvarðanir sem taka þarf eru teknar þarf fyrst að skilgreina hvaða upplýsingar er 

nauðsynlegt að hafa til þess byggja þær ákvarðanir á. Það felur í sér að finna þarf út hvaða 

upplýsinga þarf að afla áður en ákvörðunin er tekin. Hefur verið vísað til þeirra sem OIR (e. 

Organisation Information Requirements) sem gæti útlagst sem upplýsingaþarfir fyrirtækis eða 

stofnunar. Að hafa fjárfestingaráætlun er dæmi um slíkt. [19] 

o Gera sem besta eignastýringaráætlun og besta/forgangsraða eignastýringar áformum. 

o Meta fjárhagslegan ávinning af áætluðum viðbótum eða viðhaldi eigna. 

o Meta rekstrar- og fjárhagsáhrif þess að eign skemmist eða verði ónothæf. 

o Gera lífskostnaðargreiningar samanburð af öðrum fjárfestingarvalkostum. 

o Finna ábyrgðir á íhlutum og ábyrgðartíma þeirra. 
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o Skilgreina líftíma eigna og eignarsafna 

o Skilgreina kostnað við ákveðnar aðgerðir t.d. heildarkostnað þess að viðhalda 

ákveðnum íhlut eða kerfi 

o Finna út kostnað vegna endurnýjunar á byggingarhlut t.d. klæðningu á útvegg. 

o Gera fjármálaáætlun á væntanlegri inn og útkomu verkefnisins og mannvirkisins 

o Finna út fjárhags- og tímaáhrif þess að fresta viðhaldi á helstu byggingarhlutum í u.þ.b. 

sex mánuði. 

o Meta heildar fjárhagsgetu félagsins/stofnunarinnar 

o Þróa fjárfestingaráætlun fyrir framtíðareignir.  

AIR (Asset Information Requirement) er svo notað til þess að skilgreina þarfir fyrir OIR. AIR 

er ætlað að greina ýtarlegar upplýsingar um byggingarhluta sem svo hægt er setja saman og 

svara þeim spurningum sem vöknuðu í OIR. Mikið af þessum upplýsingum koma úr almennum 

rekstri á mannvirkjum, notkun, viðhaldi og endurnýjun. Til þess að auðkenna þessar 

upplýsingar og geta notað þær þarf starfsfólk sem vinnur að þessum hluta að vera með í þeirri 

vinnu. [19] 

2.9.3 PIM – Upplýsingalíkön (Project information model) 

PIM (Project Information Model) er  hugtak sem nær utan um röð líkanna sem verða til á 

hönnunarfasa. Það byrjar  með frumdrögum að hönnun með þarfir og hugleiðingar verkkaupa 

og hönnuða það þróast og þróast í þrívítt byggingarlíkan. Það líkan er svo afhent þeim sem eiga 

að reisa húsið sem aftur skila líkaninu til eigandans að verki loknu. [20] 

Í byrjun hönnunar mun PIM oftast nær aðeins innihalda hluti sem eru almenns eðlis, sýndir með 

táknum eða teikningum. Mikilvægari þættir verkefnisins eru sýndir með meiri nákvæmni 

jafnvel á frumstigum til þess að auðvelda ákvarðanatöku. Eftir því sem hönnun fer lengra mun 

nákvæmnistig upplýsinganna aukast og óþarfa upplýsingar teknar út. [20] 

PIM afurðum er skilað af sér á lykilstöðum í verkferlinu og því hlutverki oftast stýrt af 

upplýsingarstjóra (e. Information manager) verkefnisins eftir ferli sem kallast Master 

Information Delivery Plan (MIDP). Afurðirnar þarf að skilgreina með EIR (Employer's 

Information Requirements) og er líklegt að þær innihaldi bæði grafískar og ekki grafískar 

upplýsingar. Að lokum er PIM svo notað í AIM líkani. [20] 

Hér að neðan eru nokkrar af helstu upplýsingum sem koma frá PIM  líkönum inn í AIM 

o Lýsing á eignum og hvað þær gera. 

o Staðsetning eignar, hugsanlega með landupplýsingakerfi. 

o Verkfræðileg gögn, hönnunarforsendur, burðarþolsteikningar og lagnateikningar. 

o Gögn frá birgjum. 

o Notkunarleiðbeiningar. 

o Viðhaldsupplýsingar. 

o Uppsetningar leiðbeiningar. 

o Reglulegar lögbundnar prófanir  [21] 
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Mynd 8 PIM ferlið [19] 

Mynd 8 hér að ofan sýnir hvernig upplýsingar safnast eftir því sem verki vindur fram (PIM) þar 

til að hún er afhent fullkláruð en þá eiga allar upplýsingar að liggja fyrir tilbúnar fyrir AIM. 

2.10 FM ( Facilities management) / Fasteignastjórnun / eignaumsýsla.  

Fasteignastjórnun eða eignaumsýsla snýst um það að samræma starfsemi og rekstur aðstöðu 

(fasteignar eða byggingar) til þess að starfsemin í heild sinni verði árangursríkari. Hún snýr að 

skipulagi starfsemi og eigna til þess að tryggja að allt gangi eins og það á að ganga. 

Eignaumsýsla getur náð utan um mannlega þætti, umhverfisþætti, verkefnastjórnun, viðhald, 

fjárumsýslu og samskipti. Markmið eignaumsýslunnar getur verið margþætt, t.d. að tryggja að 

farið sé eftir öllum reglum og stöðlum, hagkvæmni og að tryggja að reksturinn gangi 

hnökralaust. [22]  

2.11 FM kerfi – Eignaumsýslukerfi  

Framfarir í BIM bjóða upp á ný tækifæri til þess að bæta ferla sem halda utan um fasteignir, 

ekki aðeins á hönnunar og byggingarstigi, heldur einnig yfir rekstrartíma bygginga. Ekki hafa 

margar stofnanir/fyrirtæki tekið upp þesskonar kerfi og því er það frekar mikið frumkvöðla starf 

að láta slag standa en hagurinn að því að taka þau upp er meðal annars sá að fá betri yfirsýn yfir 

eignasafnið en hægt er með Excel töflu. Það hjálpar til við að greina gögnin betur og minnkar 

líkur á mistökum. Eignaumsýsluhugbúnaður hjálpar til við að fylgjast með og stýra eignasafni 

og gefur rauntíma gögn til að framkvæma greiningar vegna rekstursins. Þá styður hann við 

hagkvæma umsýslu eignanna með því að halda utan um reglubundið viðhald. Þá er auðvelt að 

breyta hugbúnaðinum á þann hátt að hann mæti þörfum hvers og eins og hægt er að vinna í 

honum hvar sem er og nýta samskipta við þjónustuaðila. Þá eykur hans nýtni rýma með því að 

gefa yfirsýn og halda utan um besta nýtingu þeirra. Þó að upphafskostnaður við slíkan hugbúnað 

geti verið talsverður mun það leiða til sparnaðar til lengri tíma þar sem starfsemi og ferlar munu 

ganga betur sem leiðir til bæði bætts viðhalds og vinnusparnaðar af hálfu starfsmanna. [23] 

Upplýsingum sem safnað er saman í gegnum BIM ferli hafa hagnýtt notagildi og er hægt að 

nota á mismunandi hátt í eignaumsýslukerfi m.a. við utanumhald á leiguhúsnæði, sölu á 

eignum, orkustýringu, þ.e. fylgjast með hversu mikil orkunýting er í hverju rými og greina þá 
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ef eitthvað er óeðlilegt, setja fyrirbyggjandi viðhald og fylgjast með kostnaðarsögu vegna 

viðgerða og rýmisúthlutanna. [24]  
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3 Þarfagreining – Hvað á að velja? 
Þarfir Bjargs íbúðafélags kölluðu á fyrst og fremst á rýmisstjórnunarhugbúnað þar sem 

óskalistin var að geta notað hann í starfseminni til að halda utan grunnupplýsingar um húsnæði 

á vegum félagsins og einstök rými, viðhaldsáætlanir, viðgerðarsögu hvers rýmis fyrir sig og 

fylgni á bilanatíðni einstakra íhluta og ábyrgðir þeirra. Þegar fram líða stundir myndi kerfið 

einnig nýtast endurskoðun viðhaldsáætlana og greiningu á hvaða íhlutir hafa reynst vel við 

frekari uppbyggingu verkefna félagsins. Þar að auki er mikill kostur að kerfið gæti haldið utan 

um leigusamninga og annað sem varðar samskipti  leigutaka og leigusala  þar með talið 

ábendingar/ kvartanir um þörf á viðhaldi í gegnum vef eða farsíma smáforrit. Við þessa 

greiningu voru aðeins borin saman tvö kerfi það er FM System og MainManager en ástæðan 

fyrir því að einungis þau tvö komu til greina var að því að þessi kerfi voru þau einu sem voru 

til sölu hér á landi og höfðu innlenda þjónustuaðila ásamt því að bjóða upp á þjónustu við 

ofangreindar þarfir.   

Tekinn voru fyrir tvö kerfi sem til sölu eru hér á landi og buðu upp á innlenda þjónustu enn það 

voru FM:Interact og MainManager sem ég mun fara stuttlega yfir hér að neðan 

3.1 FM:Interact 

FM:Interact er veflausn sem býður upp á nokkrar gerðir af einingum af tölvuhugbúnaði fyrir þá 

sem reka fasteignir. Þessum einingum er ætlað að spara tíma, auka framleiðni og minnka 

umsýslukostnað. Einingar sniðmátin sem FM System býður upp á eru rýmisstjórnun, 

eignastýring, flutningstjórnun, verkefnastjórnun, viðhaldsstjórnun, rýmisbókanir, fasteignir og 

leiga, stefnumótun, sjálfbærni og FM: Mobile [25] 

 

 

Mynd 9 Skjáskot úr FM: Interact [26] 
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3.2 MainManager 

MainManager er veflausn af rýmisstjórnunarhugbúnaði sem býður upp á að hafa miðlæga 

umsjón með verkefnastýringu og þjónustusamningum, heldur utan um viðhald og 

viðhaldsáætlanir og vinnur rafrænar skýrslur í tengslum við verkbeiðnir, ábendingar og atvik. 

Hann býður jafnframt upp á að auka skilvirkni með forgangsröðun aðfanga og kostnaðar, getur 

gefið út verkbeiðnir, búið til mælikvarða á árangur fyrir hvern þjónustuþátt og fylgst með og 

stýrt orkunotkun svo fátt eitt sé nefnt. [27]  

 

 

Mynd 10 Skjáskot úr MainManager [28] 
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3.3 FURPS – Aðferðafræðin 

Aðferðafræðin sem beitt var hér að neðan var unnin og þróuð í samráði við Þórð Víking 

Friðgeirsson lektor við tækni og verkfræðideild Háskólann í Reykjavík hún er almennt notuð 

þegar bera þarf saman hugbúnað sem hefur keimlíkar lausnir. FURPS stendur fyrir 

Functionality-Usability-Reliability-Performance- Supportability og hefur margar breytur sem 

farið verður yfir hér að neðan hún var þróuð af Hewlett Packard tölvuframleiðanda. 

Grunnhugmyndin á bakvið FURPS er að leysa vandamál með margar ólíkar breytur með því að 

skipta þeim upp í minni einingar og einblína á hvert vandamál fyrir sig en með því fæst betri 

yfirsýn yfir vandamálin. Einnig má segja að með því að gefa sér tíma til þess að greina 

vandamálið er hægt að rökstyðja valið með skýrum og vel verjanlegum hætti. Líta má þá að 

þessi aðferð sé reglubundin leið að skynsamlegri niðurstöðu. Fari ákvarðanataki eftir þessari 

aðferð mun hún sýna hver besta niðurstaðan er ef það er ætlunin að velja á rökréttan hátt. Þannig 

má segja að greiningin sé stöðluð aðferð sem sýni hvað skuli velja ef ákvörðunartakinn er 

samkvæmur sínum fyrir fram ákveðnum þörfum. [29] 

Vinnunni við greininguna má skipta upp í átta þrep sem gerð er grein fyrir hér að neðan: 

o Þrep 1: Skilgreina ákvörðunartaka. Það er ákveða hverjir eiga að velja á milli þeirra 
hugbúnaðalausna sem í boði eru. 

o Þrep 2: Skilgreina milli hvaða hugbúnaðar skuli velja. 
o Þrep 3: Skilgreina hvaða eigindi /eiginleikar eiga við þarfir ákvörðunartaka.  
o Þrep 4: Meta frammistöðu hugbúnaðarlausnanna við hvert eigindi/eiginleika.   
o Þrep 5: Ákveða vigt á hverju hverju eigindi. Þetta er mikilvægt þrep því það sýnir 

fram á hvað ákvörðunartaki skiptir máli. 
o Þrep 6: Taka vegið meðaltal fyrir hvert eigindi fyrir hvern valmöguleika fyrir sig.  
o Þrep 7: Taka bráðabirgða ákvörðun út frá niðurstöðunum . 
o Þrep 8: Framkvæma næmnigreiningu til þess að sjá hversu stöndug niðurstaðan er 

gagnvart breytingum á gildunum sem ákvörðunartaki gefur. [29] 
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3.4 FURPS – Hvað er það nánar? 

Eins og áður hefur fram er FURPS skammstöfun fyrir Functionality (Virkni) – Usability 

(Nothæfni) - Reliability (Áreiðanleika) - Performance (Frammistöðu) - Supportability 

(Stoðhæfni). Undir hverjum lið eru svo ákveðnar breytur sem notaðar eru til viðmiðunar til þess 

að útbúa spurningar út í eiginleika kerfanna. Þessar breytur eru settar fram með mjög almennum 

hætti en lítið mál er að taka út eða bæta við breytum eftir því sem við á í hverju tilviki. Þær eru 

fyrst og fremst settar fram til þess að auðvelda ákvörðunartaka að flokka eða átta sig á hvar 

tilteknir eiginleika eigi heima í flokkunarkerfi aðferðarfræðinnar.[30]  

 

o Virkni (e. Functionality) 

- Hentugleiki (e. Suitability) 

- Nákvæmi (e. Accuracy) 

- Samhæfni (e. Interoperability) 

- Öryggi (e. Security) 

- Virkni (e. Functionality) 

 

o Nothæfni (e.Usability) 

- Samkvæmni í notendaviðmóti        

(e. consistency in user interface) 

- Samhengis hjálp á netinu                

(e. online and context-sensitive help) 

- Leiðbeinandi hjálp (e. wizards) 

- notendaskjöl (e.user documentation) 

- Þjálfunarefni (e. training materials) 

-  

o Áreiðanleiki (e. Reliability) 

- Bilanatíðni og alvarleiki þeirra           

(e. Frequency and severity of failure) 

- Endurheimtanleiki                              

(e. Recoverability) 

- Fyrirsjáanleiki (e. Predictability) 

- Nákvæmni (e. Accuracy) 

- Meðaltími milli bilanna              

- (e. Mean time between failure) 

-  

o Frammistaða (e.Performance) 

- Hraði (e. Speed)  

- Skilvirkni (e. Efficiency) 

- Aðgengileiki (e. Availability) 

- Návæmni (e. Accuracy) 

- Afköst (e. Throughput) 

- Viðbragstími (e. Responding time) 

- Endurheimtutími                              

(e. Recovery time) 

- Tilfanga notkun (e. Resource usage) 

 

o Stoðhæfni (e. Supportability) 

- Prófunarhæfni (e. Testability) 

- Stækkunarhæfni (e. Extensability) 

- Aðlögunarhæfni (e. 

Adaptability) 

- Viðheldni (e. Maintainability) 

- Samhæfi (e. Compatibility) 

- Breytanleiki                                    

(e. Configurability) 

- Þjónustugeta (e. Service 

ability) 

- Innsetningarhæfni (e. 

Installability) 

- Geta til vera innanhús             

(e. Localizability) [30] 
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Út frá þessum breytum voru útbúnar ákveðnar spurningar til þess að hægt væri að átta sig á því 

hvernig eignaumsýslukerfin mættu fyrir fram skilgreindum þörfum og til þess að meta með 

samræmdum hætti frammistöðu kerfanna fyrir fyrirhuguð not.  

Virkni (e. Functionality) 

- Getur notandi sett inn teikningar eða líkön inn í kerfið sjálfur? 

- Getur notandi sett inn teikningar beintengt við Revit teikniforrit? 

- Getur kerfið tekið á móti IFC skrám? 

- Getur kerfið talað við DK bókhaldskerfi? 

- Er hægt að búa til leigusamninga í kerfinu og skoða leigusögu einstakra leigjenda? 

- Er hægt að tengja kerfið við opinber kerfi s.s. skattinn, húsnæðisbótavefinn og 

tryggingastofnun og sækja upplýsingar í önnur kerfi á rafrænan hátt? 

- Hvernig er öryggi háttað með tilliti til m.a. persónugreinanlegra upplýsinga, er hægt að 

dulkóða ef óskað er eftir því? 

- Hversu oft eru tekin öryggisafrit og hvar eru þau hýst? 

Nothæfni (e.Usability) 

- Hversu þægilegt er að sjá hvernig á að framkvæma hverja aðgerð? 

- Er auðvelt að fá aðstoð frá kerfinu ef maður lendir í vandræðum? 

- Er þægilegt að lesa sér til um „training materials“ inní kerfinu? 

- Hversu þægilegt er að útdeila viðhaldsverkefnum? 

- Hve þægileg er snjalltækja útgáfa við útdeilingu viðhaldsverkefna? 

- Hversu þægilegt er að setja inn fyrirbyggjandi viðhald?  

- Hvernig er útfærslan á hjálparborði fyrir leigjendur þar sem þeir geta sett inn 

athugasemdir varðandi íbúðir? 

- Styður kerfið snjalltækja útgáfa fyrir leigjendur þar sem þeir geta sett inn athugasemdir 

varðandi íbúðir og annað sem tilheyrir eignunum? 

 

Áreiðanleiki (e. Reliability) 

- Hversu auðvelt er að fá gögnin aftur ef eitthvað í kerfinu bregst? 

- Hver er bilanatíðnin og hvað tekur almennt langan tíma að koma kerfinu aftur í gang? 

Frammistaða (e. Performance) 

- Hversu hraðvirkt er kerfið, í daglegum notum og uppfærslum?  

- Er kerfið bundið tölvur sem því er halað niður á eða er það aðgengilegt i hvaða tölvu 

sem er í gegnum vafra? 

- Hversu þungt er kerfið er í vöfum varðandi vinnsluminni? 

- Hversu þægilegt er að kalla eftir skýrslum og breyta forsendum tölulegra upplýsinga 

sem þar birtast? 

- Hversu þægilegt er að sjá feril leigjenda þ.e. hvar þeir eru, hvað þeir eru  að borga og 

hvaða aukahluti þeir eru að leigja með? 

Stoðhæfni (e. Supportability) 
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- Hversu auðvelt er að breyta uppsetningu eða viðmóti kerfisins fyrir starfsmenn Bjargs? 

- Hversu þægilegt er að uppfæra kerfið og hversu ört er það uppfært? 

- Hversu auðvelt er að smíða viðbætur inn í kerfið? 

- Hversu auðvelt er að skilgreina nýjar breytur við úrvinnslu gagna úr kerfinu? T.d. að 

breyta forsendum og breytum staðlaðra skýrsla.  

3.5 Eiginleikar kerfanna 

Eftir að hafa skoðað kerfin og fundið út að þau höfðu marga sameiginlega eiginleika en ólíkt 

viðmót voru greindir þeir eiginleikar sem kerfin höfðu sameiginlega og uppfylltu þarfir Bjargs. 

Ætlunin var að nýta þá í ákvörðunartökulíkan þar sem þarfaeinkennin eru vegin upp á móti 

þeim eiginleikum sem kerfin hafa uppá að bjóða og eiginleikunum gefið vægi eftir mikilvægi 

þeirra. Hér að neðan má sjá grunnuppbyggingu slíks líkans.  

 

Taka skal fram að eiginleikarnir eru túlkun höfundar á því hvernig honum fannst þeir vera. 

Eiginleikunnum er svo gefin einkunn miðað við hversu vel ákvörðunartakarnir meta hversu vel 

þau uppfylla þarfaeinkennin. Eiginleikarnir eftirfarandi: 

3.5.1 Tenging við önnur kerfi. 

Undir þetta falla tengingar við t.d. husbot.is þar sem sótt er um húsnæðisbætur, tengingu við 

mínar síður á heimasíðu Bjargs, tengingu við Ríkisskattstjóra þar sem nauðsynlegt er að hafa 

upplýsingar um tekjur leigjenda en það er skilyrði þess að leigjendur eigi rétt á íbúðum sem 

hafa fengið stofnframlög að þeir séu undir ákveðnum tekju- og eignamörkum. Þá er einnig 

mikilvægt að kerfið tali við bókhaldskerfi til að auðvelda alla umsýslu reikninga og 

bókhaldsupplýsinga.   
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3.5.2 Rýmisstjórnun. 

Þessi eiginleiki snýr meðal annars að því að úthluta rýmum til leigjenda og halda utan um 

leigusögu einstaklinga, hafa yfirsýn yfir ónotuð rými og nýtingarhlutfall og reikna út leigu. 

Leyfir notandanum að sjá sjónrænt rými sem eru í notkun og rými sem eru ekki í notkun og 

reikna nýtingarhlutföll.   

3.5.3 Leigusamningar     

Möguleikinn til þess að búa til leigusamninga í kerfinu, stofna greiðslulínur í hverjum mánuði 

sem og geta til þess að uppreikna greiðslur í samræmi við vísitölur. Yfirsýn yfir 

langtímagreiðslulínur og greidda leigu.  

3.5.4 Samskipti við notendur. 

Viðmót sem tryggir auðveld samskipti við leigjendur bæði varðandi ábendingar um t.d. viðhald 

eða bilanir en einnig fyrir leigusala að senda leigjendum tilkynningar og áminningar, t.d. um 

endurnýjun leigusamninga eða að senda inn upplýsingar. Þá þarf að vera hægt að svara 

ábendingum og upplýsa um í hvaða farveg þær er settar til úrlausnar.  

3.5.5 Snjall tækja viðmót 

Það að bjóða upp á snjall tækja viðmót skiptir mjög miklu máli fyrir bæði þá sem vinna hjá 

Bjargi til þess að taka á móti verkbeiðnum og líka fyrir leigjendur til þess að stofna ábendingar 

inn í kerfið með einföldum og fljótlegum hætti. 

3.5.6 Staðlaðar skýrslur. 

Getan til þess að geta kallað eftir skýrslum um kostnaðarstærðir og kostnaðargerðir vegna 

viðhaldsverkefna og eignaumsjónar. Einnig að kalla eftir tölfræðigögnum varðandi 

rýmisnotkun og leigjendahópinn.  

3.5.7 Tölfræðileg greining 

Til þess að greina breytingar eða þróun í einhverja tiltekna átt, t.d. hvernig íhlutir eru að reynast, 

bilanatíðni heimilistækja og hversu endingargóðar einingar s.s. hurðir eru.  

3.5.8 Áætlanagerð  

Geta til þess að útbúa fjárhagsáætlanir, viðhaldsáætlanir og annað því um líkt.  

3.5.9 Reikningagerð. 

Gefa út reikninga vegna viðbótarþjónustu s.s. bílastæða, útleigu sameiginlegra rýma og því um 

líkt.  

3.5.10 Viðmót 

Notendavænt og auðvelt í notkun. Aðgengi að aðstoð innan kerfisins með notkun þess, 

handbækur og leiðbeiningar innan kerfisins varðandi virkni þess. Yfirsýn yfir helstu virkniþætti 

og upplýsingar sem starfsmenn Bjargs þurfa að hafa.  

3.5.11 Mat á heildarkostnaði LCC 

Meta viðhaldsþörf, tíðni viðhalds, heildarlíftíma efna og kostnað vegna endurnýjunar.  
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3.5.12 Verkbeiðnir 

Möguleikinn á að stofna og gefa út verkbeiðnir sem sendar eru á iðnaðarmenn eða 

umsjónarmenn fasteigna t.d. í kjölfar ábendinga frá notenda. Þarf að vera hægt að skoða sögu 

verkbeiðna, áætlanaðan kostnað og raunkostnað.  

3.5.13 Skoðanir 

Gátlistar vegna ástandsskoðunar rýma við skil við lok leigutíma og afhendingu til nýrra 

leigjenda.  

3.5.14 Fyrirbyggjandi viðhald 

Tengja reglubundið viðhald við tiltekin atriði innan einstakra rýma og tímasetja. Ábyrgðir og 

ástandsskoðanir tækja og eininga, t.d. til að tryggja að viðhald lyftna sé þannig að ábyrgðir renni 

ekki út vegna viðhaldsskorts.  

3.5.15 Aðgangsstýring 

Hægt verði að stýra og skilgreina aðgengisstig einstakra notenda að upplýsingum innan í 

kerfinu þannig að hægt verði að skilgreina hverjir hafi aðgang að hverju innan þess. 

3.6 Yfirfærsla yfir í ákvarðanalíkan 

Eftir að eiginleikarnir voru greindir var haldinn fundur með báðum aðilum þar sem 

aðferðarfræðin við mat á kerfunum var kynnt. Þeir kynntu því næst kerfin og sýndu virkni 

eiginleikana sem voru valdir. Á fundinum voru lagðar fram spurningarnar sem höfðu verið 

fundnar út með FURPS aðferðarfræðinni til þess að ákvörðunartakarnir gætu áttað sig betur á 

eiginleikum hvers kerfis. Að því loknu gáfu ákvörðunartakar einkunn á bilinu 0-10 eftir því 

hvernig eiginleikarnir féllu að þörfum notenda ásamt innbyrðis vægi hvers eiginleika inn í 

ákvarðanalíkani. Stigin voru svo margfölduð við vægið sem eiginleikunum sem hafði verið 

gefið og lagt saman. Þær tölur eru svo lagðar saman og það gefur heildarstigafjölda hvers kerfis. 

Líkönin og stigagjöf má sjá í töflu hér að neðan. Á lóðrétta ásnum má sjá þarfir Bjargs og á 

lárétta ásnum eru eiginleikar kerfanna og vægi þeirra. 
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Tafla 1MainManager ákvörðunarlíkan 

 

Tafla 2 FM:Interact ákvörðunarlíkan 

 

 

Kerfin reyndust vera mjög sambærileg en þau fengu 5464 stig í tilviki MainManager og 5418 

stig í tilviki FM: Interact. Munur var þó á fimm stöðum sem eru sýndir hér í súluritunum að 

neðan, en munurinn felst hins vegar aðeins í tveimur eiginleikum, tenging við önnur kerfi og 

viðmót.  
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Súlurit 1 

Í súluriti 1 má sjá að FM:Interact skoraði þremur stigum hærra í mati á því hvernig eiginleikinn 

tenging við önnur kerfi svaraði þörfinni geta sett inn teikningar á meðan MainManager fékk 6 

stigum meira vegna tenginga sinna við önnur kerfi þegar rætt var um þörfina utanum hald 

reikinga, sjá súlurit 2 hér að neðan.  

 

 

Súlurit 2  
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Í súluritum 3, 4 og 5 hér að neðan sést auk þess að munurinn milli kerfanna tveggja birtist einnig 

í eiginleikanum viðmót. Þar fékk MainManager fleiri stig í því hvernig viðmótið hentaði fyrir 

viðhaldsáætlanir (súlurit 3) á meðan FM:Interact viðmótið fékk fleiri stig vegna rýmisstýringar 

(súlurit 4). MainManager fékk svo fleiri stig fyrir viðmót varðandi verkbeiðnir.  

  

 

Súlurit 3 

 

 

 

Súlurit 4 
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Súlurit 5 

3.7 Vinnsla úr ákvarðanalíkani. 

Næstu skref væru svo að bera heildarstigafjölda saman við kostnað kerfanna með 

næmnigreiningu en þar sem kostnaðurinn liggur ekki fyrir við skrif þessarar ritgerðar var ekki 

hægt að taka hann inn í myndina. Vill höfundur hér leggja til leið fyrir Bjarg íbúðafélag til að 

taka næstu skref og nýta niðurstöður ákvarðanalíkansins til að taka endanlega ákvörðun þegar 

kostnaður kerfanna liggur fyrir. Til þess að leggja endanlegt mat, að teknu tilliti til kostnaðar er 

hægt að nýta næmnigreiningu. 

Hér að neðan er að finna sýnidæmi um það hvernig slík greining gæti litið út ef stigin hefðu 

verið 1800 annars vegar og 3600 hins vegar. Grafið sýnir virði eiginleikanna á lóðrétta ásnum 

og verð á lárétta ásnum.  

 

 

Graf 1 Næmnigreining sýnidæmi 
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Næst er það ákvörðunartakans að ákveða hversu mikið í krónum hann er tilbúinn borga til þess 

að það borgi sig fyrir hann að fara úr ódýrara kerfi, sem býður upp á færri eða verri eiginleika, 

í kerfi með fleiri eða betri eiginleika. Hann getur þannig sett krónutölur á einstaka eiginleika 

eða á eiginleikana eða kerfin í heild sinni. Þannig getur ákvarðanatakinn sett krónutölur á stigin 

og ákveðið hversu mikið hann er tilbúinn að borga til þess að fara úr kerfinu sem skorar lægra 

í það sem skorar hærra. Þeirri tölu er síðan deilt með mismuninum.  

Þ�ð ��� á��ö�ð���������� ����� ����� (��)

�������� ������ á ����� �����
= �

 (��)
������  

Einnig er fundin hallatala línunnar á milli punktanna 

���ð ������� (�2) ���ð �������(�1)

����� ������ (�2) ����� ������ (�1)
= � 

 (��)
������  

Þetta er svo borið saman og hagstæðari kosturinn valinn. 
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4 Niðurstöður 
Niðurstöðu kaflanum er skipt upp í tvo hluta, annars vegar hluta I þar sem fjallað er um hvaða 

upplýsingar lagt er til að Bjarg ætti að eiga, en rétt er að taka fram að hér er ekki um tæmandi 

lýsingu á upplýsingum að ræða, en það er ekki ólíklegt að nýjar eða aðrar þarfir fyrir 

upplýsingar komi fram í einstaka verkefnum. Hins vegar er í hluta II fjallað um niðurstöður 

ákvörðunarlíkans varðandi mat á þeim tveimur eignaumsýslukerfum sem komu til greina og 

ákveðið var að bera saman.  

4.1 Umræður og túlkun 

I hluti  

Í viðauka I er að finna yfirlit yfir þær upplýsingar sem lagt er til að Bjarg nýti sér inn í 

eignaumsýsluhugbúnaðinn.  

Því til viðbótar er sterklega mælt með því að Bjarg haldi einnig utan um allar upplýsingar sem 

eru innifaldar í LOD 500, sem fjallað er um í kafla 2.8.6, þrátt fyrir að þær nýtist ekki beint inn 

í daglegan rekstur með eignaumsýsluhugbúnaðinum. Það eru miklir kostir fólgnir í því að eiga 

öll gögn um tiltekna fasteign samansett og aðgengileg í eignaupplýsingalíkani, eða AIM, til 

framtíðarnota, s.s. vegna seinni tíma framkvæmda eða framtíðar tækniþróunar. Til þess að 

nálgast þær upplýsingar er mikilvægt að fylgja m.a. þeirri aðferðarfræði og ferlum sem lýst er 

í kafla 2.9. Því er mikilvægt að fara að huga að því strax í hönnunarferlinu að skilgreina 

upplýsingarnar og ákveða hver og hvenær setja eigi þær inn í líkanið.  

II hluti  

Niðurstaðan varðandi val á BIM studdu eignaumsýslukerfi var sú að kerfin sem voru tekin til 

skoðunar voru mjög sambærileg að mati ákvörðunartaka. Ekki kom afgerandi niðurstaða út úr 

ákvörðunarlíkaninu en niðurstaðan varð sú að MainManager fékk 5464 stig en FM:Interact fékk 

5418 stig, eins og nánar er rakið í kafla 3. Því munaði einungis 46 stigum sem telst lítið þegar 

heildarfjöldi stiga er rúmlega 5000. Mögulega hefði munurinn verið meira afgerandi hefðu 

önnur kerfi ekki verið útilokuð í frumgreiningu, en niðurstaðan hefði alltaf verið sú að þessi tvö 

forrit hefðu haft yfirburði umfram önnur sem voru skoðuð í upphafi enda hefði þjónustuaðili 

hérlendis haft mikið vægi. 

Að mati höfundar eru bæði kerfin vel til þess fallin að þjóna þörfum Bjargs við umsýslu og 

rekstur eigna félagsins.  

Því er ljóst að kostnaður við kerfin, sem ekki lá fyrir þegar þetta er ritað, mun ráða miklu um 

hvert endanlegt val verður. Næsta skref í ferlinu eru því að fá verðtilboð til þess að geta gert 

næmnigreiningu og séð hversu stöndug niðurstaðan er. Að lokum rétt að minna á að það er ekki 

nóg að kaupa bara hugbúnaðinn, heldur þarf að huga vel að innleiðingu hans og kunnáttu á 

hann. Virkni kerfisins og kostir fyrir rekstraraðila ræðst svo að mestu leyti af gæðum þeirra 

upplýsinga sem hann byggir á og hefur úr að moða.  
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5 Samantekt 
Niðurstaðan varðandi val á BIM studdu eignaumsýslukerfi var sú að kerfin sem voru tekin til 

skoðunar voru mjög sambærileg að mati ákvörðunartaka. Ekki kom afgerandi niðurstaða út úr 

ákvörðunarlíkaninu en niðurstaðan varð sú að einungis munaði 46 stigum á kerfunum af 

rúmlega 5000. 

Höfundur mælir sterklega með því að Bjarg íbúðafélag nýti aðferðarfræði BIM til þess að halda 

utan um framkvæmdir og upplýsingar sem verða til á þeim tíma og mikilvægt að fara að huga 

að því í upphafi að skilgreina upplýsingarnar og ákveða hver og hvenær setja eigi þær inn í 

líkanið t.d. út frá þeim viðmiðunum og aðferðum sem fram koma í ritgerð þessari.  

Það eru miklir kostir fólgnir í því að eiga öll gögn um tiltekna fasteign samansett og aðgengileg 

í eignaupplýsingalíkani, eða AIM, til framtíðarnota, s.s. vegna seinni tíma framkvæmda eða 

framtíðar tækniþróunar.  

  



37 
 

Heimildaskrá 
 

[1] BIM Execution Planning Guide, 2.1 útg., Computer Integrated Construction Research 

Program, University Park, PA, USA, 2011  

 [2] „Open Standards the basics“, [Rafrænt]. Af: 

https://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards/. Sótt 3.nóv.2017. 

[3] Handbók BYGGINGARSTJÓRANS, 1 útg., Civil Engineering Faculty of Warsaw 

University of Technology, Warsaw, 2017  

[4] „bim levels explained“, [Rafrænt]. Af: https://www.thenbs.com/knowledge/bim-levels-

explained. Sótt 7.nóv. 2017. 

 [5] „Expaining BIM levels“, [Rafrænt]. Af: https://www.stroma.com/certification/bim/levels. 

Sótt. 21.nóv.2017 

 [6] „Information Architecture Projects: BIM Activities - Stakeholder Activity Model“, 

[Rafrænt]. Af https://www.nibs.org/?page=bsa_infoarchitecture. Sótt 1.des.2017. 

[7] H. Malak Al Hattab og Farook Hamzeh, „INFORMATION FLOW COMPARISON 

BETWEEN TRADITIONAL AND BIM-BASED PROJECTS IN THE DESIGN PHASE“, 

Enabling Lean with IT, 2013, bls.761-770.  

[8] H. Chuck Eastman, Paul Teicholz , Rafael Sacks, Kathleen Liston, BIM Handbook A 

Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and 

Contractors. New Jersey, Hoboken, USA: John Wiley  Sons inc, 2011. 

[9] „BIM is not CAD“, [Rafrænt]. Af: http://aecmag.com/technology-mainmenu-35/531-bim-

is-not-cad. Sótt: 23.nóv. 2017 

 [10] „Record Modeling“, [Rafrænt]. Af: http://bim.psu.edu/Uses/Record_Model.aspx. Sótt: 4. 

nóv. 2017 

[11] H. Weisheng Lu, Ada Fung, Yi Peng, Cong Liang, Steve Rowlinson, „Cost-benefit 

analysis of Building Information Modeling implementation in building projects through 

demystification of time-effort distribution curves“, „Building and Environment“, tbl. 82, bls. 

317-327, 2014 

[12] NATIONAL BIM GUIDE FOR OWNERS, 1 útg., National Institute of Building Sciences, 

Washington, D.C., 1.jan.2017. 

[13]„Demystifying BIM“, [Rafrænt]. Af: http://wiki.biminstitute.org.za/. Sótt 13.nóv.2017. 

[14] Level of Development Specification, 1 útg., BIMForum, USA, 2016. 

[15] Byggingarhlutabæklingur með þróunarstigum (LOD), 3.1 útg., MT HØJGAARD A/S, 

2016. 



38 
 

[16] „practical BIM“, [Rafrænt]. Af: http://practicalbim.blogspot.is/2013/03/what-is-this-

thing-called-lod.html. Sótt 23.nóv.2017 

[17] H. Richard McPartland, „What is the Asset Information Model (AIM)?“, [Rafrænt]. Af:  

https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-the-asset-information-model-aim. Sótt. 

5.nóv.2017. 

[18] „THE ROAD TO BIM“,[Rafrænt]. Af: http://www.bis-lab.eu/2017/04/23/the-road-to-

ibim-il-bim-nel-regno-unito/. Sótt. 12.nóv.2017 

[19] H. Rob Manning, „The Asset Information Model using BIM“, BIS BIM Task Group, 

2014 

[20] H. Richard McPartland, „What is the Project Information Model (PIM)?“, [Rafrænt]. Af: 

https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-the-project-information-model-pim. Sótt: 

14.nóv.2017 

[21] „Building Information Modelling (BIM)  What is the “Information Model”, [Rafrænt]. Af: 

http://www.bimireland.ie/2016./09/20/building-information-modelling-bim-what-is-the-

information-model/. Sótt: 23.nóv.2017  

[22] „What Is Facility Management“, [Rafrænt]. Af: https://www.micromain.com/what-is-

facility-management/. Sótt: 25.nóv.2017 

[23] „7 Benefits of Facility Maintenance Software for Your Business“, [Rafrænt]. Af: 

http://www.quickfms.com/blog/7-benefits-of-facility-maintenance-software-for-your 

business/. Sótt: 1.nóv.2017 

[24] H. Burcin Becerik-Gerber, Farrokh Jazizadeh,  Nan L, Gulben Calis, „Application Areas 

and Data Requirements forBIM-Enabled Facilities Management“, „JOURNAL OF 

CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT“, árg 138,tbl 3, bls. 431-442, 

mar.2012. DOI 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000433 

[25] „Fasteignaumsýslukerfi“, [Rafrænt]. Af: http://snertill.com/vorur/fmsystems/. Sótt: 

2.nóv.2017 

[26] „FM:Systems Announces the Availability of FM:Interact Version 8.2 with Scenario 

Planning and Improved BIM Integration“, [Rafrænt]. Af: http://www.ireachcontent.com/news-

releases/fmsystems-announces-the-availability-of-fminteract-version-82-with-scenario-

planning-and-improved-bim-integration-193315561.html. Sótt 1.des.2017 

[27]„MainManager í hnotskurn“, [Rafrænt]. Af: 

http://www.mainmanager.com/is/varan/lausnin-okkar/. Sótt 20.nóv.2017 

[28] „LEGO Architecture meets BIM – Part 30: FM Handover“, [Rafrænt]. Af: 

http://bimblog.bondbryan.com/lego-architecture-meets-bim-part-30-fm-handover/. Sótt 

30.nóv.2017 

[29] H. Þórður Víkingur Friðgeirsson, munnleg heimmild, 13.nóv.2017 



39 
 

[30] Software Requirements Specification, 1 útg., TACHOnet, BRUSSEL, Belgium; 2003  

 

  



40 
 

Viðaukar 

Viðauki I 

Upptalning hér í viðauka I er unnin upp úr byggingarhlutabækling MT HØJGAARD með 

þróunarstigum (LOD). Þetta eru ráðleggingar höfundar hvaða LOI stig þurfa að vera á helstu 

byggingarhlutum inn í BIM studdum rýmisstjórnunarhugbúnaði.  

Fyrirliggjandi lagnir í jörð 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Kóti 

 

 

Frárennsli í jörð 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Efni 

Kerfi 

Afkastageta 
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Rými 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Nafn 

Notkun 

Mál (u.þ.b.) 

Hámarksfjöldi fólk 

Rýmisnúmer 

Brunavarnarkröfur 

Nýtingarkröfur 

Loftræstiþörf 

Þak 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Flokkun 

Efni 

Yfirborðsfletir 

Framleiðandi/birgir 
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Léttur innveggur 

 
LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Flokkun 

Efni 

Yfirborðsfletir 

Framleiðandi/birgir 

Gólf 

 
LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Op í prósentum 

Efni 

Yfirborðsfletir 

Framleiðandi/birgir 

Léttir útveggir 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Efni 

Yfirborðsfletir 

Framleiðandi/birgir 

Þungur útveggur 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Efni 

Yfirborðsfletir 

Framleiðandi/birgir 
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Niðurhengd loft 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Efni 

Tegund kerfis 

Framleiðandi/birgir 

Lyfta 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Burðargeta 

Rafmagnsþörf 

Yfirborðsfletir 

Framleiðandi/birgir 
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Dyr 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Notkun 

Opnunarstefna 

Upphengistefna 

Rýmisnúmer 

Lásakerfi 

Brunavarnir (afkastageta) 

Hljóðvist (afkastageta) 

Framleiðandi/birgir 

Gluggi 

 

 

LOI (upplýsingastig) 

Tegund 

Mál 

Efni 

Opnunarstefna 

Upphengistefna 

Hljóðvistarkröfur 

Lásakerfi 

Framleiðandi/birgir 


