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1. Inngangur 

Tæp 90%1 af húsnæði landsmanna hafa aðgang að jarðhita til að hita hús sín. Þeir sem búa á 

svokölluðum köldum svæðum og hafa ekki aðgang að jarðhita og hita hús sín með raforku eða 

olíu geta sótt um niðurgreiðslu á húshitun, þar sem slík hitun er mun dýrari en húshitun með 

jarðhita. 

 

Samkvæmt lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar nr. 78/20022 og reglugerð um 

framkvæmd laga um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar nr. 660/20093 þurfa allir notendur sem 

vilja njóta niðurgreiðslu að sækja um það sérstaklega til Orkustofnunar, sem hefur eftirlit með 

framkvæmd laganna. 

 

Árið 2017 nam upphæðin vegna niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði rúmum 1,7 milljörðum króna 

samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun og 1,64 milljarði árið 20164. Niðurgreiðslurnar 

grundvallast af þeim umsóknum sem samþykktar eru í kerfinu. Á sérstökum fjárlagalið (04-583 

Niðurgreiðslur á húshitun) er tilgreind á hverju ári sú fjárhæð sem varið er til niðurgreiðslu 

húshitunarkostnaðar. 

 

Markmið verkefnisins var að uppfæra það kerfi sem hefur verið í notkun við umsýslu 

áðurnefndra umsókna, en það kerfi var komið til ára sinna. Ennfremur var markmiðið að auka 

sjálfvirkni í innsetningu gagna og útbúa mismunalista í kerfinu. Til viðbótar við þetta var 

markmiðið einnig að bæta aðgengi að töflum og gögnum til notkunar í öðrum kerfum 

Orkustofnunar. 

 

Þessi skýrsla lýsir vinnu okkar við uppfærslu kerfisins, sem við unnum fyrir Orkustofnun. 

 

 

  

                                                
1 https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T010-01.pdf. 
 
2 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2002078.html 
 
3 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/660-2009 
 
4 https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2017/OS-2017-08.pdf  

https://orkustofnun.is/gogn/Talnaefni/OS-2018-T010-01.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2002078.html
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/660-2009
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2017/OS-2017-08.pdf
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2. Um Orkustofnun 

Orkustofnun5 starfar undir yfirstjórn atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins samkvæmt lögum 

og reglugerð um Orkustofnun. Auk þess er kveðið á um hlutverk stofnunarinnar í öðrum lögum. 

Meðal hlutverka má nefna að stofnunin fer með stjórnsýslu í orkumálum og aflar þekkingar á 

nýtingu orkulinda og annarra jarðrænna auðlinda. Einnig safnar stofnunin gögnum og heldur 

gagnagrunn um nýtingu orkulinda og annarra jarðrænna auðlinda. Stofnunin fer með 

leyfisveitingar vegna rannsókna og nýtingar á auðlindum og orkuvinnslu. Auk þess sinnir 

stofnunin stjórnsýslu sem henni er falin með lögum, svo sem auðlindalögum, vatnalögum, 

raforkulögum, lögum um eignarétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins og lögum um 

kolvetni. Til viðbótar við þetta fer Orkustofnun með umsýslu Orkusjóðs, jarðhitaleitarátaks, 

Orkuseturs og niðurgreiðslna vegna húshitunar en það er einmitt á því sviði sem verkefnið 

liggur. 

3. Uppsetning og skipulag 

Í þessum kafla verður fjallað um skipulag og framvindu verkefnisins.  

 

Í upphafi voru gerðar notendaprófanir og niðurstaða þeirra var notuð fyrir áframhaldandi vinnu. 

Vinnuframlagið var þá endurskoðað og horfið frá þeirri hugmynd að setja mestan vinnutíma í 

verkefnið undir lok annarinnar. Þess í stað settum við töluverðan kraft í verkefnið um miðja 

önnina, tókum okkur leyfi frá dagvinnu yfir páskana og náðum þannig að ljúka öllum A-kröfum 

tveimur vikum á undan áætlun.  

 

Þar sem við vorum einungis tveir í verkefninu, þá komumst við að þeirri niðurstöðu að best væri 

að endurhugsa fyrirkomulag vinnunnar. Í upphafi var lagt upp með að Scrum fyrirkomulagi yrði 

fylgt, með Scrum master og fleira tilheyrandi. Eftir að vinnan var komin af stað, áttuðum við 

okkur á því að blanda af Scrum og Kanban myndi henta betur. Haldið var áfram að nota 

svokallaða spretti, en þá aðallega til að skilgreina tímaramma innan verkefnisins. Að öðru leyti 

var notast við miðlægt Google Spreadsheet skjal þar sem allar sögur voru listaðar upp. Þar var 

merkt inn hvort vinna væri hafin, henni lokið eða ekki byrjað á henni.  

 

Með þessu fyrirkomulagi vissum við alltaf hvernig staða verkefnisins væri á hverjum tíma, þar 

sem listinn var alltaf aðgengilegur og við einungis tveir í verkefninu, var auðvelt að átta sig á 

hver var að gera hvað. Ávinningurinn var þannig mun minni yfirbygging á verkefninu vegna 

fámennis og þar af leiðandi meiri tími í sjálfa forritunina. 

 

Ávallt var unnið á branch en ekki á master á GitHub. Með þeim hætti var alltaf hægt að fara 

auðveldlega til baka ef einhver virkni var ekki að keyra eins og áætlanir stóðu til. Ennfremur 

höfðum við þann háttinn á, varðandi GitHub, að sá sem sendi pull request var ekki sá sami og 

samþykkti beiðnina. Þannig var einnig alltaf ljóst hver var að klára hvað, á hverjum tíma.  

 

                                                
5 https://www.orkustofnun.is/orkustofnun/, júní, 2018 

https://www.orkustofnun.is/orkustofnun/


4 

3.1 Samskipti og staðsetning 

Við unnum að verkefninu almennt í sama rými svo samskiptin gengu hratt fyrir sig. Stöku daga 

vorum við að vinna á sitthvorum staðnum. Það gekk hinsvegar alltaf vel fyrir sig, þar sem ávallt 

var hægt að sjá hverju hver og einn var að vinna að og eins hvernig verkefnastaðan var. Notast 

var við Google Hangouts til samskipta þegar við vorum ekki á sama stað. Í upphafi verkefnisins, 

þegar lítil reynsla var komin á Integration services unnum við að verkefninu á eina tölvu. Eftir 

það skiptum við verkum á milli okkar. Við unnum verkefnið að mestu saman í húsakynnum 

Orkustofnunar. 

3.2 Hlutverk innan hópsins 

Hópurinn var smár í sniðum, einungis tveir nemendur og því ákváðum við þegar leið á verkefnið 

að blanda saman Scrum og Kanban og hafa engan formlegan Scrum master. Product owner var 

Jóhann F. Kristjánsson, yfirkerfisstjóri Orkustofnunar. Hann þekkir vel inn á tæknilega hlið 

kerfisins. Þar sem Hannes vinnur hjá Orkustofnun var hann tengiliður við viðeigandi aðila 

verkefnisins innan stofnunarinnar. 

3.3 Fyrirkomulag funda 

Óformlegir fundir voru haldnir daglega hjá okkur, nema í undantekningartilvikum, þegar svo stóð 

á, vegna anna í dagvinnu, þar sem báðir nemendur eru í fullu starfi samhliða námi. Fundirnir 

voru stuttir, að hámarki 15 mínútur þannig að tíminn væri vel nýttur og fundirnir markvissir. 

Fundirnir voru ávallt um lok hefðbundins vinnudags, nema um helgar en þá var fundað á 

morgnana. 

 

Á fyrrgreindum fundum þá fórum við yfir 1) hverju við unnum í daginn áður, 2) hvað við ætluðum 

að gera þann daginn og 3) hvort einhverjar hindranir væru fyrirsjáanlegar. Eins fórum við 

almennt yfir stöðu verkefnisins með reglulegu millibili. Með því að hafa fyrirkomulagið með 

þessum hætti gátum við betur áttað okkur á því hvernig staða verkefnisins var hverju sinni og 

komið því á framfæri hverju hvor okkar var að vinna í og hvaða verkefnum við hyggðumst ljúka. 

Litið var á það sem skuldbindingu af okkar hálfu að viðkomandi verk yrði unnið, væri það tekið 

fram á fundi. Þessir fundir voru einnig nýttir til að hitta aðra aðila eftir því sem á þurfti að halda, 

til dæmis product owner. Aðrir aðilar sem töldu sig eiga erindi á fundina hverju sinni var 

velkomið að vera viðstaddir. 

 

Þar sem ekki var um hefðbundið Scrum fyrirkomulag að ræða voru ekki haldnir sérstakir 

retrospective fundir í lok hvers spretts. Árangur og vinnufyrirkomulag var metið eftir þörfum.  

3.4 Lengd spretta og framvinda verkefnis 

Ákveðið var að hafa lengd spretta tvær vikur. Samtals var því um sjö spretti að ræða í heildina, 

þar sem fyrsti sprettur (sprettur 0) sneri að almennum undirbúningi verkefnisins sem fyrr segir.  
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Fyrsti spretturinn var sprettur 0 (Good Luck Bear). Í þeim spretti var verið að undirbúa og 

skipuleggja þá vinnu sem var framundan. Í spretti 1 (Harmony Bear) var áherslan sett á að læra 

á SSIS (SQL Server Integration Services) ásamt því að setja upp þá ferla sem á þurfti að halda 

þar. Ennfremur settum við upp vefsíðu þar sem hægt er að skrá sig sem notanda og skrá sig inn 

á lokað svæði. 

 

Þegar leið að lokum verkefnisins kom upp ósk frá product owner um að breyta fyrirkomulagi 

notenda kerfisins með þeim hætti að kerfið krefðist ekki innskráningar notenda. Í stað þess væri 

notast við auðkenningu í gegnum IIS server og Active Directory. Með þessum hætti mætti 

einfalda vinnu kerfisstjóra við að halda utan um notkunarréttindi notenda, þar sem hann gæti þá 

með einföldum hætti bætt við eða fjarlægt notendur úr réttindahópum Active Directory.  

 

Þegar kom að spretti 2 (Wish Bear) hafði upphafleg verkáætlun gert ráð fyrir að hópurinn væri 

byrjaður af krafti við vinnu að hönnun og uppsetningu nýs vefviðmóts. En vegna vanmats okkar 

á þeirri vinnu sem til þurfti við uppsetningu gagnagrunnskerfisins færðist vinna við vefviðmót yfir 

á síðari spretti. Verkefnið sjálft hélt þó áfram án nokkurra alvarlegra vandræða, en umfangið var 

einfaldlega meira en búist var við. Við lok spretts 2 hafði tekist að útfæra sjálfvirka uppfærslu 

flestra grunna niðurgreiðslukerfisins í gegnum SSIS. Samfara þessari vinnu höfðum við einnig 

tekið saman skjámyndir og leiðbeiningar um hvernig við höfðum útfært vinnslur í SSIS. Þetta 

töldum við mikilvægt til að bregðast við þeim áhættuþætti sem snéri að því ef töflum gagnaveita 

yrði breytt síðar meir, eða ef bæta þyrfti við kerfið síðar meir. 

 

Í spretti 3 (Grumpy Bear) var unnið að því markmiði að öll helsta gagnagrunnsvinnsla væri orðin 

virk. Á sama tíma fór mikill þungi í að setja upp sjálft umsóknarformið í kerfinu.  

 

Í spretti 4 (Daydream Bear) var unnið áfram í umsóknarforminu og nauðsynlegri virkni þess, svo 

sem að geta birt umsóknarformin. Ennfremur var hafist handa við að útbúa mismunalista. Einnig 

var sett upp sjálfvirkni í uppsetningu á kerfinu á netþjóni Orkustofnunar þannig að notendur 

gætu séð kerfið eins og það leit út á hverjum tíma. Auk þess var áfram unnið í Integration 

Services. Leitarmöguleikar fyrir gögn úr Fasteignamati og Þjóðskrá voru settir inn.  A-kröfur 

kláruðust í þessum spretti (nr. 4) en áætlað hafði verið að þær myndu klárast í næsta spretti á 

eftir (nr. 5). 

 

Í spretti 5 (Hopeful heart bear) var lokið við að gera mismunalista og farið yfir stöðu kerfisins 

með notanda, til að mynda virkni þess og hvernig það liti út. Töluvert var unnið í útliti kerfisins að 

sama skapi og áfram unnið í að setja upp mismunalista. Sá möguleiki að sjá upprunalegu 

umsóknirnar (á pappírsformi og af Form.is) var settur inn í kerfið. Validation á input reitum voru 

sett inn í umsóknarformið. Aukin vinna var sett í að setja upp unit test.  

Í spretti 6 (Funshine Bear) var meiri vinna sett í uppsetningu á unit tests og sett voru upp 

Selenium test til að kanna virkni vefsins. Talsverður tími fór í að vinna að rekstrarhandbók fyrir 

kerfið. Einnig framkvæmdum við notendaprófun á kerfinu, þar sem ýmsar góðar ábendingar 

bárust. 
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4. Forritunarreglur 

Í þessum kafla er farið yfir þær forritunarreglur sem hópurinn kom sér saman um til að auðvelda 

og samræma vinnubrögð við forritun á kerfinu. 

4.1 C# 

Heiti á klösum eiga að vera á ensku og vera lýsandi fyrir klasann. Í upphafi á heiti klasa skal 

hafa hástaf en aðrir stafir skulu vera lágstafir. Ef heiti klasa er sett saman af fleiru en einu orði 

skal nota hástaf í upphafi hvers orðs. Með öðrum orðum, þá skulu klasar vera Pascal casing. 

Þessar sömu reglur gilda einnig fyrir föll. Slaufusvigar skulu ávallt koma fyrir neðan skilgreiningu 

falls og vera eins og sjá má í dæmi hér að neðan. Eina undantekningin er þegar notast er við 

"get" og "set" sem fylgja eigin skipan. Inndráttur á texta skal vera gerður með því að nota "tab". 

 

Dæmi um Pascal casing (á klasa og falli): 

 public class SomeClass 

 { 

public SomeFunction() 

{ 

} 

} 

 

Dæmi um slaufunotkun í "get" og "set": 

public int someVariable { get; set; } 

 

Heiti á breytum skal vera með Camel casing. Í því tilfelli, þá byrja heiti á litlum staf og síðan eru 

orðaskil aðgreind með hástöfum (ekkert bil er haft á milli orða). 

 

Dæmi um Camel casing (á breytu): 

 int someVariable; 

4.2 Javascript 

Í Javascript skal fylgja sömu reglum og í C# varðandi heiti á klösum, föllum og breytum. 

Slaufusvigar skulu opnast í sömu línu og heiti fallsins og lokast í línunni fyrir neðan seinasta 

kóða fallsins. 

 

Dæmi um JavaScript fall: 

function Example(variable) { 

    return (2 / 1); 

} 
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4.3 HTML 

HTML 5 skal notað þar sem það er hægt. Tög skulu vera rituð með lágstöfum og eiga að vera 

rétt lokuð með skástriki.  

 

Dæmi um tag:  

<h1>Title</h1> 

4.4 CSS 

Properties og selectors skulu vera í lágstöfum. Properties skulu vera í stafrófsröð. Ef heiti á 

selector er meira en eitt orð skal því skipt niður með bandstriki.  

 

Dæmi um selector: 

#box-selector 

{ 

     background-color: lightblue; 

 border: 1px solid black; 

     margin-bottom: 100px; 

     margin-top: 100px; 

     margin-left: 80px; 

     margin-right: 150px; 

} 

 

Þar sem hér er um uppfærslu á eldra kerfi að ræða með sömu uppbyggingu á gagnagrunnum 

og í eldra kerfi, kunna breytuheiti að vera með öðrum hætti en lýst er hér að ofan, í einhverjum 

tilfellum. 
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5. Rekstrar- og þróunarumhverfi 

Hér að neðan er listi yfir þau þróunartól og verkfæri sem voru notuð við gerð kerfisins. 

 

Þróunartól og verkfæri Lýsing 

ASP .NET MVC Framework Vefviðmót 

Entity Framework Hugbúnaðarrammi til að vinna aðgerðir vegna gagnagrunns 

GitHub Notað til að halda utan um kóða og skrár tengdar forritinu og til 
að hópameðlimir geti unnið í verkefninu á sama tíma 

Google Docs Vefritill sem notaður var við skýrsluskrif 

Google Drive Geymsla skjala og gagna sem notuð voru vegna verkefnisins 

Google Hangouts Notað til samskipta innan hópsins 

Google Sheets Töflureiknir sem var notaður til að halda utan um 
tímaskráningar 

Microsoft SQL server 2017 Gagnagrunnur. 
Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) 
SQL Server Integration Services (SSIS). 
Keyrt á Windows Server 2016 

Balsamiq Grófhönnun útlits 

Visual Studio Team 

Services 

Sjálfvirk uppsetning á útgáfum kerfisins 

Visual Studio Þróunarumhverfi sem notað var fyrir C# og SSIS 

YouTube/Spotify Til að hvíla hugann og finna lausnir á áskorunum 

Tafla 1: Yfirlit yfir þróunartól og verkfæri 

 
Allir skráðir tímar og vinnuskjöl voru geymd á Google Docs og Google Sheets. Stærri skjöl voru 

geymd á OneDrive. 

 

Við settum upp continious integration þegar kerfið var orðið vel nothæft, þar sem í hvert skipti 

sem við gerðum commit á GitHub, þá fór vinnsla í gang sem buildaði kerfið og bauð upp á 

möguleika á sjálfvirkum prófunum. Ef kerfið komst ekki í gegnum prófanir var buildi hætt. Ef 

kerfið komst í gegnum prófanir þá gátum við ýtt á einn takka, ef við vildum að viðkomandi útgáfa 

yrði sett upp sjálfkrafa á netþjóni Orkustofnunar, þannig að væntanlegir notendur gátu ávallt haft 

aðgang að nýlegri útgáfu. 
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6. Viðtöl við notendur 

Í þessum kafla er farið yfir samskipti við notendur kerfisins. 

 

Til að fá betri hugmynd um hvert hlutverk kerfisins væri, var ákveðið að taka viðtöl við helstu 

notendur. Í þessum viðtölum báðum við notendur um að leiða okkur í gegnum helstu þætti 

kerfisins og sýna okkur hvernig þeir notuðu kerfið við sína vinnu. Á meðan á þessum sýningum 

stóð lögðum við fram spurningar um ýmsa þætti kerfisins, en einnig báðum við notendur um að 

koma með sína innsýn á hina ýmsu þætti meðan þeir voru að vinna.  

 

Sumar þeirra spurninga sem við lögðum fyrir voru fyrirfram ákveðnar, en aðrar spurningar 

vöknuðu á meðan á sýningu stóð. Þessar sýningar veittu okkur töluvert betri skilning á 

núverandi kerfi, á því hvaða þættir kerfisins virkuðu vel eins og þeir eru uppsettir í dag, hvaða 

þætti þyrfti að endurbæta og hvaða eiginleikar voru einfaldlega orðnir úreltir og mátti sleppa í 

næstu útfærslu. 

 

Þann 9. febrúar (10:00-11:30) var farið ítarlega yfir eldra kerfið með notanda og þá sérstaklega 

hvernig hann notaði kerfið. Farið var yfir eiginleika þess, hvað vantaði og hvað mætti bæta frá 

eldra kerfi og heilt yfir sjá hvernig kerfið var notað. 

 

Þann 17. apríl (16:00-18:00) var farið yfir stöðu kerfisins með verðandi notendum þess og 

yfirkerfisstjóra og öll virkni þess sýnd. Auk þess var tekið við ábendingum frá verðandi 

notendum.  

 

Þann 4. maí (15:00-18:00) var farið ítarlegra yfir kerfið með notanda til að heyra hans álit og 

ganga úr skugga um það hvort einhver virkni væri með öðrum hætti en æskilegt var.  

 

Fyrir utan þessar tilgreindu dagsetningar héldum við viðkomandi aðilum einnig upplýstum um 

gang mála á meðan á vinnunni stóð. 

7. Sögur 

Í þessum kafla er farið yfir þær notendasögur sem vinna verkefnisins grundvallaðist á. 

 

Sögur voru myndaðar eftir viðtöl við notendur. Til að ákvarða fjölda sögupunkta hverrar sögu 

notaði hópurinn stigakosningu með planning poker. Kosningarnar voru útfærðar með þeim hætti 

að hver saga var lesin upp og í framhaldi af því lagði hvor okkar niður sitt mat á fjölda 

sögupunkta fyrir þá sögu. Ef áætlaður fjöldi sögupunkta var mismunandi átti sér stað umræða 

um söguna. Með þessum hætti tókst að fá út einna raunhæfustu niðurstöðuna á hverjum tíma. 

Upprunaleg áætlun sögupunkta var sett í dálkinn stig. 

 

Að því loknu var ákveðið hvernig forgangsröðun á sögum skyldi vera og voru þær metnar eftir 

mikilvægi út frá viðtölum.  
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Í dálkinum staða hér að neðan, táknar bókstafurinn L að sögu hafi verið lokið og bókstafurinn O 

að sögu sé ólokið. 

 

Krafa Nr. Saga Stig Frekari upplýsingar 

Staða 

(L/V/O) 

Hvenær 

lokið 

(sprettur) 

A 1 

Sem kerfisstjóri get ég sótt eða 

tekið við gögnum frá gagnaveitum 

til að fá lista yfir allar daglegar 

breytingar svo hægt sé að 

uppfæra grunninn 13 

Sækja gögnin frá gagnaveitum 

(mismunandi gagnaveitum), 

hanna gagnagrunnsskipulag, 

skipta gögnunum upp í 

gagnagrunnshæft form og þau 

villutékkuð. L 3 

A 2 

Sem kerfisstjóri get ég uppfært 

gagnagrunn með nýjum gögnum til 

að kerfið sé áreiðanlegt 5 

Gögnin eru sett inn í grunninn 

og þau eru villulaus L 3 

A 3 

Sem notandi get ég skráð mig inn í 

kerfið til að vinna með umsóknir 

um niðurgreiðslu 2 

Undir lok verkefnis óskaði 

product owner eftir því að þessi 

eiginleiki yrði fjarlægður. Notast 

yrði við Active directory við 

aðgangsstýringu. L 1 

A 4 

Sem notandi get ég leitað að 

umsóknum eftir ákveðnum 

skilyrðum til að finna það sem þörf 

er á hverju sinni 13 

Setja upp controllers (þriggja 

laga hönnun) og setja upp 

vefviðmótið í fyrsta sinn, setja 

upp tengingu við grunninn og 

sækja gögn úr grunninum sem 

eru þegar til staðar. Bæta við 

viðmótið leitarmöguleikum og 

útbúa fyrirspurnir á 

gagnagrunninn L 1 

A 5 

Sem notandi get ég skoðað 

umsókn sem þegar er til staðar til 

að taka ákvarðanir um hverjir eiga 

rétt á niðurgreiðslum 8  L 4 

A 6 

Sem notandi get ég flett upp í 

Þjóðskrá til að sjá hvort / hverjir 

eru með lögheimili í húsnæðinu 3 

Þjóðskráin er þá þegar inni í 

grunninum. Hægt að leita eftir 

kennitölu og heimilisfangi (í 

nefnifalli eða þágufalli) L 4 

A 7 

Sem notandi get ég skráð inn 

kennitölu umsækjanda (eiganda 

húsnæðis) til að fletta upp frekari 

upplýsingum um umsækjandann 

(eigandann) í kerfinu 3 

Þegar kennitölunni er flett upp, 

birtist nafn viðkomandi, 

heimilisfang, póstnúmer og 

sveitarfélag L 4 
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A 8 

Sem notandi get ég skráð inn 

kennitölu umsækjanda 

(orkukaupanda) til að fletta upp 

frekari upplýsingum um 

umsækjandann (orkukaupandann) 

í kerfinu 2 

Þegar kennitölunni er flett upp, 

þá birtist nafn viðkomandi, 

heimilisfang, póstnúmer og 

sveitarfélag L 4 

A 9 

Sem notandi get ég slegið inn 

fastanúmeri fasteignar til þess að 

sjá hverjir raunverulegir eigendur 

fasteignar eru 2 

Þegar fastanúmerið er slegið 

inn fást upplýsingar um 

eiganda, kennitölu, matsnúmer, 

heimilisfang, hæð, sveitarfélag 

og skýringuna L 4 

A 10 

Sem notandi get ég flett upp eftir 

heimilisfangi til að geta fengið upp 

ýmsar nauðsynlegar upplýsingar 

um fasteignina 2 

Til að fletta upp landnúmeri, 

matshlutanúmeri, fastanúmeri, 

hæð, sveitarfélagi og skýringu L 4 

A 11 

Sem notandi get ég notað 

fastanúmer fasteignar til að fletta 

upp nauðsynlegum upplýsingum 

um fasteignina 1 

Flett upp eiganda, kennitölu, 

matsnúmeri, heimilisfangi, hæð, 

sveitarfélagi og skýringu L 4 

A 12 

Sem notandi get ég flett upp 

upplýsingum frá dreifiveitum eftir 

heimilisfangi til að fá nauðsynlegar 

upplýsingar í umsóknina 2 

Leitað eftir veitunúmeri til að fá 

upp upplýsingar um 

heimilisfang, póstnúmer, 

sveitarfélag, ársnotkun, stuðul, 

niðurgrst., taxta og dreifiveitu L 4 

A 13 

Sem notandi get ég merkt umsókn 

sem samþykkta til hafa 

upplýsingar um hverjir eiga að fá 

niðurgreiðslur 2 

Fellivalmynd sett og tengd við 

gagnagrunn L 4 

A 14 

Sem notandi get ég merkt umsókn 

sem hafnað og hakað við hvers 

vegna henni var hafnað til að 

grunnurinn geymi allar þær 

umsóknir sem hafa borist 2 

Hægt er að merkja að umsókn 

hafi verið hafnað. Ef henni var 

hafnað: merkja einnig á hvaða 

forsendum henni var hafnað L 4 

A 15 

Sem notandi get ég vistað umsókn 

í kerfinu til að breytingar geymist 5 

Allar upplýsingar sem eru í 

forminu vistast þegar smellt er á 

viðeigandi takka L 3 

A 16 

Sem notandi get ég skráð mig út til 

að hætta að nota kerfið og hindra 

að óviðkomandi geti komist í 

gögnin í gegnum minn aðgang 1 

Undir lok verkefnis óskaði 

product owner eftir því að þessi 

eiginleiki yrði fjarlægður. Notast 

yrði við Active directory við 

aðgangsstýringu. L 4 
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A 17 

Sem notandi get ég merkt við 

umsókn sem ógilda til að 

grunnurinn gefi sem réttasta mynd 

af umsóknum þar sem ekki er 

leyfilegt að eyða umsóknum úr 

grunninum 1 

Á við ef það eru fleiri en ein 

umsókn til fyrir sama 

veitunúmer í umsóknarkerfinu L 3 

A 18 

Sem notandi get ég valið og séð 

hvers konar húsnæði sótt er um 

niðurgreiðslu fyrir til að hafa réttar 

upplýsingar um m.a. 

niðurgreiðsluhlutfall 3 

Mögulega væri hægt að fá þetta 

sjálfkrafa upp í gegnum 

fastanúmerið en hins vegar 

verður að vera hægt að 

handvelja einnig tegund L 4 

A 19 

Sem notandi get ég valið og séð 

fyrir hvað er sótt um niðurgreiðslu 

(rafhitun frá dreifiveitu, rafhitun frá 

einkastöð eða hitunar með olíu) til 

að hægt sé að ákvarða hvernig 

umsókn skuli afgreidd. Einnig til 

aðgreiningar milli orkugjafa 2 Checkbox til að haka við L 4 

A 20 

Sem notandi get ég sett inn taxta á 

niðurgreiðslum til að geta uppfært 

breytur eftir því sem þörf er á 2  L 3 

A 21 

Þegar ný umsókn er skráð fæ ég 

sem notandi einkvæmt raðnúmer á 

umsóknina til að aðgreina 

umsóknir frá hverri annarri 1 

Það á ekki að vera hægt að 

eyða umsóknum úr kerfinu, 

þannig að umsókn hækkar alltaf 

um einn heilan L 4 

A 22 

Sem notandi get ég séð og breytt 

upplýsingum um húsnæðið sem 

sótt er um niðurgreiðslu fyrir til að 

upplýsingarnar endurspegli 

núverandi stöðu 3 

Hægt er að breyta veitunúmeri, 

taxta, niðurgr.st., niðurgr.%, 

heimilisfangi, póstnúmeri og 

hvar (ef við á), íbúðin er 

staðsett L 4 

A 23 

Sem notandi get ég sett inn 

skýringar Orkustofnunar á ýmsum 

þáttum umsóknarinnar, t.a.m. 

hvers vegna settur var frestur á 

umsókn til að skjalfesta hvert tilvik 

fyrir sig 2 Textareitur L 3 

A 24 

Sem notandi get ég valið og séð 

hvort íbúðin sé notuð til annars en 

að veita fasta búsetu til að hægt 

sé að ákvarða hvort hún uppfylli 

nauðsynleg skilyrði 2 

Hægt að velja með fellivalmynd, 

"nei", eða "já". Ef já valið, þá 

hægt að setja inn skýringu L 4 
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A 25 

Sem notandi get ég sett inn og séð 

hvort umsækjandi hafi óskað eftir 

því að koma einhverjum 

athugasemdum á framfæri til að 

meta hvort taka þurfi sérstaklega á 

málinu. 1 Textareitur L 3 

A 26 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir sem eru með 

veitunúmer á niðurgreiðslutaxta en 

eiga ekki umsókn hjá 

Orskustofnun til að finna þau tilvik, 

þar sem möguleg mistök hafa átt 

sér stað 5 

Tvær töflur bornar saman og 

misræmi fundið og það birt í 

viðkomandi viðmóti. Hafa tengil 

til að opna umsóknina beint af 

listanum L 4 

A 27 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir umsóknir þar sem veitunúmer 

umsóknar finnst ekki í gögnum frá 

dreifiveitu til að sjá hvort mögulega 

einhverjar villur hafa komið upp 

eða að viðkomandi umsækjandi er 

ekki lengur á niðurgreiðslu 3 

Tvær töflur bornar saman og 

misræmi fundið og það birt í 

viðkomandi viðmóti. Hafa tengil 

til að opna umsóknina beint af 

listanum L 4 

A 28 

Sem notandi get ég sett inn frest á 

umsóknina til að fá áminningu á 

tilgreindum tíma til að kanna hvort 

umsókn uppfylli þá þær kröfur sem 

gerðar eru 2 Form til að velja dagsetningu L 4 

A 29 

Sem notandi þá get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir sem eru með 

undanþágu með skilgreindan frest 

til að sjá hvort umsóknirnar uppfylli 

kröfurnar á tilgreindum tímapunkti 5 

Kannar í grunninum hvort 

umsóknir séu með undanþágu 

og ef svo er, þá kannar hvort 

frestur sé liðinn á einhverjum 

umsóknum sem voru með 

undanþágu og birtir í lista L 4 

A 30 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir þar sem 

niðurgreiðslustuðli ber ekki saman 

við veitugögn, til að finna hvort 

einhverjar breytingar hafi átt sér 

stað 3 

Tvær töflur bornar saman og 

misræmi fundið og það birt í 

viðkomandi viðmóti. Hafa tengil 

til að opna umsóknina beint af 

listanum L 4 

A 31 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir þar sem taxta 

umsóknar ber ekki saman við 

veitugögn til að finna út hvort 

breytingar hafi orðið á 

rafmagnsmælum hjá notendum 3 

Tvær töflur bornar saman og 

misræmi fundið og það birt í 

viðkomandi viðmóti. Hafa tengil 

til að opna umsóknina beint af 

listanum L 4 

A 32 

Sem notandi get ég hreinsað út 

breytingar til að fá upphaflega 

stöðu á ný 2 

Endurhleður þeim gögnum sem 

eru vistuð nú þegar í grunninum L 4 
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A 33 

Sem notandi get ég sett inn og séð 

dagsetningu umsóknar til að geta 

vitað hversu gömul umsókn er 1 

Setja inn dagsetningu af 

dagsetningarformi L 3 

A 34 

Sem notandi get ég sett inn og séð 

dagsetningu skráningar umsóknar 

til að vita hversu gömul skráningin 

er 1 

Setja inn dagsetningu af 

dagsetningarformi L 3 

B 35 

Sem notandi get ég séð umsóknir 

sem eru með misræmi í heiti 

lögheimilis og / eða póstnúmers 

miðað við skráningu í Þjóðskrá til 

að geta leiðrétt villur í umsóknum 3 

Tvær töflur bornar saman og 

misræmi fundið og það birt í 

viðkomandi viðmóti. Hafa tengil 

til að opna umsóknina beint af 

listanum L 5 

B 36 

Sem notandi get ég séð yfirlit yfir 

umsóknir þar sem grunur er um að 

enginn hafi lögheimili á 

notkunarstað til að geta fundið út 

ef viðkomandi á ekki rétt á 

niðurgreiðslu 3 

Tvær töflur bornar saman og 

misræmi fundið og það birt í 

viðkomandi viðmóti. Hafa tengil 

til að opna umsóknina beint af 

listanum L 5 

B 37 

Sem notandi get ég fengið 

upphafssíðu í kerfinu þá aðila þar 

sem frestur umsóknar er liðinn til 

að kanna hvort viðkomandi 

uppfylla á þeim tíma nauðsynleg 

skilyrði 1 

Birtist þegar notandi hefur skráð 

sig inn. Tengist kröfu nr. 29 L 5 

B 38 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir umsóknir um niðurgreiðslur 

sem eru vegna olíuhitunar til að 

geta sérgreint umsóknir eftir 

slíkum tilvikum og vera með 

tölfræðiupplýsingar þar um og 

upplýsingar um 

bankareikningsnúmer til að greiða 

viðkomandi styrkinn inn á 3 

Finna umsóknir í kerfinu sem 

eru merktar sem samþykktar 

vegna olíuhitunar og þær sóttar O  

B 39 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir sem eru merktar 

í lagi en niðurgreiðslustuðull 

dreifiveitna er 0 til að finna 

umsóknir sem hugsanlega eru 

villur í 2  O  

B 40 

Sem notandi get ég séð yfirlit yfir 

umsóknir þar sem vantar nafn á 

veitu til að geta fundið 

hugsanlegar villur 2  O  
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B 41 

Sem notandi get ég séð yfirlit yfir 

umsóknir þar sem veitunúmer 

umsókna finnast ekki í gögnum frá 

dreifiveitu til að geta fundið 

hugsanlegar villur 2  O  

B 42 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir umsóknir sem eru með fleira 

en eitt veitunúmer á skrá til geta 

haft eftirlit 2  O  

B 43 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir umsóknir um niðurgreiðslur 

sem eru vegna einkarafstöðva til 

að geta sérgreint umsóknir eftir 

slíkum tilvikum og vera með 

tölfræðiupplýsingar þar um 2  O  

B 44 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir umsóknir um niðurgreiðslur 

sem eru vegna varmadæla til að 

geta sérgreint umsóknir eftir 

slíkum tilvikum og vera með 

tölfræðiupplýsingar þar um 2  O  

B 45 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir umsóknir fyrir hverja dreifiveitu 

til að vita t.a.m. hlutfall dreifiveitna 2  O  

B 46 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir um 

niðurgreiðslur sem eru í lagi eftir 

póstnúmerum og eru með meira 

en 40 þúsund kWst á ári til að hafa 

upplýsingar um þær sem fara yfir 

40 þús. mörkin 2  O  

B 47 

Sem notandi get ég fengið yfirlit 

yfir þær umsóknir sem eru 

samþykktar um niðurgreiðslur á 

húshitun eftir póstnúmerum til að 

sjá dreifingu milli póstnúmera 2  O  

B 48 

Sem notandi get ég séð 

upprunalega útgáfu 

pappírsumsóknar sem hefur borist 

Orkustofnun til að bera saman við 

þá sem skráð er í kerfið 3  L 5 

C 49 

Sem notandi get ég hakað við og 

séð hvort umsókn hafi verið 

leiðrétt við skráningu 1  O  
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C 50 

Sem kerfisstjóri get ég búið til 

nýjan notanda til að bæta við ef 

nýr starfsmaður þarf aðgang 2 

Undir lok verkefnis óskaði 

product owner eftir því að þessi 

eiginleiki yrði fjarlægður. Notast 

yrði við Active directory við 

aðgangsstýringu. L 5 

C 51 

Sem notandi get ég skráð inn 

netfang og símanúmer 

umsækjanda (eiganda) til að hægt 

sé að hafa samband með 

einföldum hætti 1 Krafa tekin út L 3 

C 52 

Sem notandi get ég skráð inn 

netfang og símanúmer 

umsækjanda (orkukaupanda) til að 

hægt sé að hafa samband með 

einföldum hætti 1 Krafa tekin út L 3 

Tafla 2 - Yfirlit yfir sögur 

 

Í upphafi voru settar fram hugmyndir að skiptingu sagna niður á spretti. En eins og fyrr hefur 

komið fram var síðan horfið frá því fyrirkomulagi að binda sögur niður á ákveðna spretti.  

 

Í viðauka má sjá nánari yfirlit yfir sögupunkta og ákvörðun þeirra. 

 

Hér að neðan má sjá áætlun verkefnisins með tilliti til sögupunkta. 

 

 

 Tímar 

Fjöldi 

sögu- 

punkta 

Heildarfjöldi 

uppsafnaðra 

sögupunkta 

Sprettur 1 - Harmony bear 65 16.25 16.25 

Sprettur 2 - Wish bear 75 18.75 35 

Sprettur 3 - Grumpy bear 100 25 60 

Sprettur 4 - Daydream bear 120 30 90 

Sprettur 5 - Hopeful heart bear. 140 35 125 

Sprettur 6 - Funshine Bear 180 19 144 

 680 144  

Tafla 3 - Yfirlit yfir áætlaða tíma og sögupunkta á sprett 

 

Horfið var frá því að vera með sérstakt Scrum board, þar sem við vorum einungis tveir í 

verkefninu og notuðumst við þess í stað við Google Spreadsheet, þar sem allar sögurnar voru 

settar upp og þar merktum við skilmerkilega við hvort sögu væri lokið, ólokið eða hún í vinnslu.  
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Mynd 1: Burndown rit sem sýnir vænta framvindu verks 

 

Á mynd 1 má sjá burndown rit, þar sem bláa línan útlistar framvindu verksins miðað við 

upprunalega áætlun og appelsínugula línan útlistar stöðuna miðað við raunstöðu. Áætlað var að 

A-kröfum lyki í spretti 5 (Hopeful heart bear). A-kröfum lauk hinsvegar á undan áætlun, í spretti 

4 (Daydream bear). 

 

 

 
Tafla 4 - Yfirlit yfir tímaáætlun og spretti 

 

Á meðfylgjandi töflu nr. 4, má sjá dagsetningar spretta, heildarfjölda áætlaðra tíma á viku, 

uppsafnaðan og áætlaðan fjölda tíma, fjölda skráðra tíma á viku, fjölda uppsafnaðra skráðra 

rauntíma, hver staðan var á hverjum tímapunkti á skráðum tímum á móti áætluðum tímum og 

hlutfall lokinna tíma miðað við áætlun á hverju tímabili. Þrátt fyrir að talsverður mismunur hafi 

verið á milli áætlaðra fjölda tíma og rauntíma innan verkefnisins er lokaniðurstaðan nokkuð 

nærri lagi. 
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Fundir með leiðbeinanda voru haldnir í húsakynnum Orkustofnunar þar sem hópurinn var með 

aðsetur. Farið var yfir stöðu vinnunnar á hverjum tíma á þeim fundum. Jafnframt var farið yfir 

þau gögn sem þurfti að skila á hverjum tíma.  

 

 
Tafla 5 - Sundurliðun á tímum á yfirflokka 

 

Haldið var nákvæmt tímaskráningarbókhald yfir vinnuna, þar sem dagsetning og tímasetning á 

upphafi vinnu og lok vinnu voru skráð á yfirflokk (sjá að ofan) og nánar gerð grein fyrir í hverju 

viðkomandi vinna fólst. Í einhverjum tilfellum gat vinna flokkast undir fleiri en einn flokk. 
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8. Ferli innkominna umsókna 

Þessi kafli útskýrir með myndrænum hætti hvernig ferlinu er háttað þegar umsókn um 

niðurgreiðslu berst Orkustofnun. 

 

 
Mynd 2 - Ferli umsókna 

 

Mynd 2 sýnir ferlið sem á sér stað þegar umsókn berst til Orkustofnunar og þangað til hún er 

afgreidd.  
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9. Yfirlit kerfisþátta 

Þessi kafli fer yfir það hvernig gögn berast til Orkustofnunar frá gagnaveitum og eru uppfærð í 

gagnagrunnum kerfisins. 

 

 
Mynd 3 - Yfirlitsmynd kerfisþátta 

 
Á mynd 3 má sjá yfirlit yfir kerfisþætti gagnagrunnsins. Integration services (SSIS) (merkt sem 
tígull á myndinni) tekur gögnin frá dreifiveitunum (sem eru merktar sem Rarik, Vigor og HS á 
myndinni), meðhöndlar þau og setur inn í gagnagrunninn. Það sama gildir fyrir grænu reitina 
sem eru gögnin yfir Þjóðskrá og Fasteignaskrá. 
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10. Afurðir  

Meðfylgjandi er yfirlit yfir þær afurðir sem skilað er í lokaskilum. 

10.1 Handbækur 

Rekstrar- og þróunarhandbók: Leiðbeiningar fyrir þá sem munu halda áfram við að þróa kerfið. 

 

Notkunarleiðbeiningar: Leiðbeiningar fyrir þá aðila sem munu nota kerfið hjá Orkustofnun. 

10.2 Skýrslur 

Lokaskýrsla: Þessi skýrsla 

10.3. Kerfi 

Gagnagrunnshluti: Bakendi kerfisins (MS SQL og SSIS), þar sem sífelld vinnsla er í gangi og 

uppfærslur gagna. 

 

Framendi: Notendaviðmót kerfisins sem svarar fyrirspurnum sem berast í gegnum vafra 

notenda. 
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11. Lokaorð 

Í upphafi verkefnisins fórum við vel yfir virkni eldra kerfis. Þar sem ekki var um auðugan garð að 

gresja hvað varðar skjölun á því kerfi, þurftum við að setja talsverðan tíma í greiningarvinnu. Að 

sama skapi settum við það sem markmið okkar að skila frá okkur ítarlegri rekstrarhandbók, svo 

slíkt myndi ekki endurtaka sig við þróun kerfisins. 

 

Þegar undirbúningi var lokið var hægt að hefjast handa við þróun kerfisins. Við skiptum upp 

hlutverkum eftir því sem hentaði best hverju sinni við að leysa hin ýmsu verkefni sem við 

stóðum frammi fyrir. Þó svo sumir þættir hafi reynt meira á en aðrir, tókst að lokum að þróa og 

ljúka við kerfið eins og lagt var upp með og ljúka öllum þeim A-kröfum sem settar voru fram. 

Verkefnið reyndi mikið á útsjónarsemi, þrautseigju og þekkingu frá þeim áföngum sem við 

höfum lokið sem gaman var að fást við. 

 

Þar sem kerfið hefur nú verið uppfært opnast möguleikar á að bæta við það spennandi viðbótum 

sem áður voru ekki mögulegar. 

 

Að lokum viljum við geta þess að vinna við verkefnið gekk vonum framar. Að okkar mati var það 

bæði skemmtilegt og virkilega lærdómsríkt. Samstarfið gekk eins og best verður á kosið og auk 

þess voru allir viljugir að hjálpa til. Viljum við í því samhengi þakka Jóhanni F. Kristjánssyni, 

yfirkerfisstjóra Orkustofnunar, Jóni Ragnari Guðmundssyni, sérfræðingi í rekstrarverkfræði 

hitaveitna og Benedikt Guðmundssyni, verkefnisstjóra orku og dreifbýlis hjá Orkustofnun. Einnig 

viljum við þakka Árna Fannari Þráinssyni, leiðbeinanda okkar, Hauki Steini Logasyni, 

prófdómara og Hallgrími Arnalds, kennara, fyrir ábendingar þeirra og athugasemdir, sem settar 

voru fram til þess að verkefnið yrði eins vel úr garði gert og mögulegt væri. Að lokum þökkum 

við Kristjönu Þrastardóttur fyrir að hafa lesið yfir skýrsluna fyrir okkur á lokametrunum. 

 

 

Reykjavík, 11. maí 2018. 

 

Hannes Arnórsson 

Hjörtur Þór Daðason 
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12. Viðauki 

12.1 Rýmisáætlun 

Hér meðfylgjandi má sjá rýmisáætlun fyrir verkefnið sem gerð var í upphafi þess, svo við gætum 

skipulagt vinnuna sem framundan væri.  

 

Vinnutími í verkefninu er að jafnaði 3 tímar hvern virkan dag á einstakling, fyrir utan föstudaga, 

sem gera 12 tíma á mann, þ.e. 24 vinnustundir á virkum dögum. Auk þess er unnið eins mikið 

um helgar og þörf krefur miðað við tímaáætlun.   

 

Hópa- 

meðlimur Númer dags í spretti - Tímaáætlun að jafnaði  

 mán þri mið fim fös lau sun mán þri mið fim fös lau sun  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Heild 

Hannes 3 3 3 3 0 9 6 3 3 3 3 0 9 5 53 

Hjörtur 3 3 3 3 0 9 6 3 3 3 3 0 9 5 53 

               106 

Rýmisáætlun spretts 

 

Þessu til viðbótar kunnu að eiga sér stað breytingar á áætlun, þá daga sem voru frídagar eða 

leyfi frá vinnu af öðrum orsökum. 

 

12.2 Sögupunktar 

 

Meðfylgjandi er fjöldi sögupunkta eins og þeir voru áætlaðir í upphafi verkefnisins. 

 

Forgangur 

Fjöldi 

sagna 

Fjöldi 

sögupunkta Sögur nr. 

A 34 108 1-34 

B 14 31 35-48 

C 4 5 49-52 

Samtals  144  

Greining á sögum 
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Fjöldi stiga Sögur 

13 stig 1,4 

8 stig 5 

5 stig 2, 15, 26, 29 

3 stig 6, 7, 18, 22, 27, 30, 31, 35, 36, 38, 48 

2 stig 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 28, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50 

1 stig 11, 16, 17, 21, 25, 33, 34, 37, 49, 51, 52 

Greining á sögum 

 

Til að reikna þróunarhraða voru eftirfarandi sögur valdar, þeim skipt niður í verkþætti og tími fyrir 

hvern verkþátt áætlaður í klukkustundum. 

 

Sem notandi get ég skoðað umsóknir til að taka ákvarðanir um hverjir eiga rétt á niðurgreiðslum 

 

Verkþáttur  

Áætlaður 

tími (klst.)  

Hanna viðmót fyrir leitarsíðu 2  

Forrita viðmót fyrir leitarsíðu 30  

Setja upp tengingu við gagnagrunn 4  

Skrifa bakendaföll sem sækja upplýsingar um 

tiltekna umsókn í gagnagrunn 10  

Forrita birtingarsíðu niðurstaðna 5  

Samtals tímar 51  

Fjöldi sögupunkta 13 stig 

Fjöldi tíma á hvern sögupunkt 4 tímar á punkt 

Tímaáætlun á hvern sögupunkt 

 

Sem notandi get ég skráð mig inn í kerfið til að vinna með umsóknir um niðurgreiðslu 

 

Verkþáttur  

Áætlaður 

tími (klst.)  

Hanna viðmót fyrir innskráningarsíðu 1  

Forrita viðmót fyrir innskráningarsíðu 2  

Skrifa bakendaföll sem skila mismunandi niðurstöðum 

eftir því hvort notandi sé til í gagnagrunn eða ekki 5  

Samtals tímar 8  

Fjöldi sögupunkta 2 stig 

Fjöldi tíma á hvern sögupunkt 4 tímar á punkt 

Tímaáætlun á hvern sögupunkt  
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12.2 Drög að viðmóti 

Myndirnar hér að neðan eru af drögum að útliti fyrir 1) leitarsíðu umsókna, 2) niðurstöður leitar 

og 3) yfirlit yfir umsókn. 

 

 
Leitarsíða umsókna 
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Niðurstöður leitar 

 

 
Yfirlit yfir umsókn 
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12.3 Áhættugreining 

Meðfylgjandi eru samantekin helstu áhættuatriði verkefnisins, þau skilgreind og metið hverjar 

líkurnar eru á að viðkomandi atburður eigi sér stað. Ennfremur hversu alvarleg áhættuatriðin 

eru, sem og hvernig bregðast skuli við þeim. Listanum er raðað eftir heildaráhættu sem er 

margfeldi af áhættustigi og líkindum.        

        

Nr. Tilfelli L Á H Viðbrögð Ábm 

Dagsetning 

skráningu 

áhættuþáttar 

1 

Kerfi og uppsetning gagnaveitu 

breytist 5 1 5 

Tengingum við gagnaveitur og / 

eða uppsetningu á 

gagnagrunnum breytt. Hjörtur 30. jan '18 

3 

Álag í starfi samhliða 

verkefnavinnu og ekki hægt að 

sinna verkefni 4 1 4 

Markvisst er unnið að því að 

vinna mikilvægustu atriðin í 

verkefninu í upphafi og skjölun 

góð. 

 

Hjörtur 28. jan '18 

4 

Flutningur gagna í nýja kerfið 

gengur ekki 1 4 4 

Sérfræðingur í gagnagrunnum 

hjá Orkustofnun gæti aðstoðað Hannes 15. feb '18 

2 Starfsmaður ekki til staðar 3 1 3 

Hægt að tengjast í gegnum VPN 

og vera í tölvupóstsamskiptum Hannes 5. feb '18 

5 

Nemandi verður veikur eða 

verður frá af öðrum ástæðum 1 3 3 

Nemendur geta tengst 

þróunarumhverfi og 

gagnagrunnum utan veggja 

Orkustofnunar í gegnum VPN. 

Hafa góðar athugasemdir við 

kóða. Hjörtur 15. feb '18 

6 

Flestir vinnutímar áætlaðir 

þegar líður að lok verkefnis. 

Hópmeðlimur getur ekki unnið 

samkvæmt áætlun 1 3 3 

Markvisst er unnið að því að 

vinna mikilvægustu atriðin í 

verkefninu í upphafi og skjölun 

góð og að vinna umfram áætlun 

þegar timi gefst Hjörtur 15. feb '18 

7 Vélbúnaður bilar 1 2 2 

Öll gögn eru á vélum 

Orkustofnunar, sem eru afritaðar 

sem og á skýjaþjónustum með 

háu öryggisstigi Hannes 29. jan '18 

8 Kerfishrun gagnagrunns 1 2 2 

Gagnagrunnar Orkustofnunar 

eru speglaðir Hannes 6. feb '18 

 
Áhættustig: 1 = Mjög lítil áhætta, 2 = Frekar lítil áhætta, 3 = Lítil áhætta, 4 = Mikil áhætta, 5 = Mjög mikil áhætta 

       

Líkindi: 1 = Mjög ólíklegt, 2 = Frekar ólíklegt, 3 = Ólíklegt, 4 = Frekar líklegt, 5 = Mjög líklegt  

 

L = Líkur, Á = Áhætta, H = Heildarstig, Ábm = Ábyrgðarmaður 

 


