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Útdráttur 

Þessi rannsókn skoðar möguleika á að nýta gögn um viðhald húsa við hönnun á 

viðhaldskerfi. Viðhald húss er partur af eðlilegum vistferli þess. Tilgangur viðhalds er að 

varðveita verðgildi, ásýnd og notagildi hússins. Markmið þessarar rannsóknar er að greina 

gögn Félagsbústaða um viðhaldsaðgerðir á húsum og íbúðum þeirra og að koma með 

ábendingar um áframhaldandi þróun viðhaldskerfis Félagsbústaða. Viðhaldskerfi er 

mikilvægt fyrir frekari sjálfbæra þróun fyrirtækisins og til að auka vitund um framtíðarþörf 

viðhalds. Niðurstöður sýna að viðhaldskostnaður og kostnaður við endurnýjun á 

byggingum er hár miðað við áætlaðar viðhaldsþarfir viðhaldskerfis. Þá var eitt hús 

rannsóknarinnar við lok hönnunaraldurs þegar gagnasöfnun Félagsbústaða hófst og voru 

endurbætur á því húsi dýrastar af þeim húsum sem skoðuð voru. Viðhaldskerfið sýnir 

aðeins niðurstöður viðhalds en ekki endurbóta. Kostnaðardreifing milli iðngreina sýnir að 

smíðar eru umfangsmestar af því viðhaldi sem hefur verið framkvæmt á tímabilinu og er 

áætlað. Niðurstöður greiningar á standsetningum íbúða sýna að hærri kostnaður stafi af 

eldri íbúðum, sérstaklega íbúðum sem byggðar voru í kring um 1970. Áhugavert væri að 

skoða hvernig innleiða mætti matskerfi á viðhaldsþörfum inn í viðhaldskerfið.  

Abstract 

This study examines the possibility of using maintenance data in the design of a 

maintenance system. Maintenance of a house is a part of its life cycle. The purpose of 

maintenance is to preserve the value, appearance and usefulness of the house. The purpose 

of this study is to analyse data from the social housing company Félagsbústaðir for 

maintenance of their houses and apartments and to advise on further research on the 

system. Development of a maintenance system is important for further sustainable 

development of the company and to raise awareness of future maintenance needs. The 

results show that maintenance costs and the cost of renovating buildings nearing the end of 

their design life are high in relation to the estimated maintenance needs of the maintenance 

system. The cost distribution showed that the most common industry of maintenance was 

carpentry. The results of the analysis of apartments show that higher costs are the result of 

older apartments. It should be held in mind that maintenance systems and such forecasts 

are always dependent on their contemporaries and are based on data and knowledge 

available at any given time and need to be in constant revision. It would be interesting to 

see the introduction of a estimation standard into the maintenance system in further 

research.  





 

  



 

Formáli  

Í júní 2016 hóf höfundur sumarstarf hjá Félagsbústöðum við þróun á viðhaldskerfi. 

Hugmyndin var komin á frumstig og lá vinnan fyrst um sinn í mælingum og 

ástandsskoðunum en síðar þróun á kerfinu sjálfu. Þetta reyndist vera krefjandi verkefni og 

þurfti því annað sumar til, en þegar leið á þróaðist hugmyndin yfir á gagnagrunnsform. 

Viðhaldskerfi Félagsbústaða inniheldur upplýsingar um hús fyrirtækisins og þær 

viðhaldsaðgerðir sem væntanlegar eru fyrir hvert hús á komandi árum. Í þessari rannsókn 

verður fjallað um hvernig viðhaldi á 8 húsum í eigu Félagsbústaða hefur verið háttað 

síðustu 20 ár. Gögn sem fyrirtækið hefur safnað um viðhald á sameign húsanna verða 

greind ásamt kostnaði við standsetningar 2200 almennra íbúða Félagsbústaða. Þar að auki 

verður viðhaldskerfið kynnt betur og niðurstöður áætlunar viðhaldskerfisins birtar. Reynt 

verður að setja rannsóknarefni þessarar ritgerðar í samhengi með því að skoða fræðilegan 

bakgrunn á sviði viðhalds og að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar. Með 

gerð þessarar rannsóknar er vonast eftir því að geta varpað nánara ljósi á möguleika og 

galla viðhaldskerfisins og bent á frekari rannsóknir sem gera má á því. 
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Sjálfbær þróun: Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 

komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum 

gæðum verður að haldast í hendur við vernd umhverfisins og grunngæða jarðar. 
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1 Inngangur 

1.1 Kveikja að rannsókn 

Við eyðum tveimur þriðju af ævinni á heimili okkar (Klepeis, Nelson, Ott, Robinson, 

Tsang, Switzer & Engelmann, 2001). Því er vettvangur hins byggða umhverfis þarft 

rannsóknarefni. Hugmyndafræði sem varðar heimili fólks er víðfeðm og á þeim breiða 

velli sem hún byggir á er margt rótgróið í hefðum. Byggingar hafa áhrif á daglegt líf flestra 

en ljóst er að hið byggða umhverfi er margþætt og þróun á sviðinu er hröð, til dæmis við 

hönnun í þrívídd og vegna orkusparnaðar og gæðakrafa. Þó er stundum dvalið óþarflega 

lengi í sömu hjólförum vegna hræðslu við breytingar. Af ýmsu er því að taka varðandi 

framtíðar hagsæld og sjálfbærni í hinu byggða umhverfi. Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu 

Þjóðanna koma inn á flest svið mannlífs og húsnæðismál eru eitt af þeim. Í kafla 11.1 í 

markmiðum Sameinuðu Þjóðanna um sjálfbærar borgir og samfélög er talað um að allir búi 

í fullnægjandi, öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir árið 2030 (Nino, 2015). Þetta er 

æi takt við markmið Félagsbústaða. Inn í öryggi spila gæði innilofts, en þau eru talin 

mikilvæg af Alþjóða Heilbrigðisstofnuninni WHO. Byggingar þurfa að vera 

heilsusamlegar því margt fólk eyðir nær allri sinni ævi innandyra (Heseltine & Rosen, 

2009).  

Í nágrannalöndum Íslands er stór hluti verðmæta bundinn í fasteignum og mannvirkjum 

almennt, að meðaltali um helmingur allra verðmæta í Evrópu en yfir 80% á Íslandi. Tveir 

þriðju af fjármagnsmyndun á Íslandi kom frá byggingariðnaðinum á árunum 2000-2012 og 

að jafnaði yfir 12% af vergri landsframleiðslu (Björn Marteinsson, 2016). Viðhald 

mannvirkja er hluti af vistsferli þeirra. Tilgangur viðhalds er að varðveita gæði, verðgildi, 

ásýnd og notagildi þess sem viðhaldið er.  

Flest hús eru hönnuð til þess að endast í 50-100 ár en á einhverjum tímapunkti þess þarf að 

taka ákvörðun hvort eigi að halda áfram að gera við hús eða stefna á niðurrif. Í þeim 

tilvikum sem ákveðið er að framlengja endingu húss getur þurft mikið inngrip í líf íbúa 

þess þar sem oft þarf heildar endurbætur á húsinu sem felur í sér vinnu á ytra yfirborði sem 

og innviðum svo sem lögnum. Þessar ákvarðanir eru teknar með tilliti til ýmissa þátta, en 

þá má aðallega nefna þrjá þætti sem algengt er að notaðir séu til dæmis í ákvörðun um 

sjálfbærni. Samfélags-, efnahags- og umhverfisþáttur kemur inn í ferlið og með þeim 

ákvarðast í grunninn framtíð viðhaldsverkefnisins (Jensen & Maslesa, 2015).  

Að sinna viðhaldi jafnt og þétt yfir endingartíma byggingar er góð leið til þess að lágmarka 

hættu á að gæði hennar rýrni og að skemmdir eigi sér stað, en í gegn um tíðina hefur 

viðhaldi húsa oft verið ýtt til hliðar í sparnaðarskyni eða til að rýma til fyrir öðrum 

framkvæmdum. Varasamt getur reynst að sinna ekki viðhaldi um margra ára skeið. Ef 

viðhaldi er ekki sinnt tapar eignin hægt og sígandi mætti sínum til að skapa tekjur. Gæta 

þarf að því að relgubundið viðahld tryggi að endingartími eigna sé meiri en tímabil þeirra 

skuldbindinga sem á þeim hvíla. Það er forsenda þess að geta endurbyggt hús eða gert á 

þeim gagngerar endurbætur í lok endingartíma (Horner, El-Haram & Munns, 1997; Cooper 
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& Jones, 2008). Hjá stærri rekstrareiningum hafa upplýsingar um viðhald að miklu leyti 

legið hjá einstaklingum en ekki verið skráðar niður. Þetta er slæmt að því leyti að þegar 

starfsmannaskipti verða þá hverfur mikið af upplýsingum út um gluggann (Haugbølle et 

al., 2013). Geymsla gagna er lykilatriði þegar um viðhald ræðir og best er að geyma þau á 

gagnagrunnsformi.  

Lítið framboð er af leiguíbúðum á Íslandi, samanborið við nágrannalönd, og þá sérstaklega 

þeim sem reknar eru á félagslegum grundvelli (Guðmundur Sigfinnsson, 2017). Mikill 

skortur hefur verið á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu síðustu ár og íbúða- og leiguverð hefur 

verið hátt. Þá hefur umræða um húsnæðisöryggi almennings verið áberandi. Félagsbústaðir 

er leigufélag í eigu Reykjavíkurborgar og er það rekið á félagslegum grundvelli, það er að 

segja ekki í hagnaðarskyni og leigjendur verða að mæta ákveðnum kröfum. Félagsbústaðir 

eiga um það bil 2500 íbúðir í Reykjavík. Félagið hefur safnað gögnum um rekstur frá árinu 

1998. Húsin sem fyrirtækið hefur átt yfir þetta tímabil eiga sér sögu sem að einhverju leyti 

hefur verið skrásett og því er tækifæri til staðar að greina hana. Þetta gagnasafn spannar 

ýmis útgjöld og tekjur sem stafað hafa frá eignum félagsins, til dæmis á formi 

kostnaðarliða vegna viðhalds á húsunum. Félagsbústaðir hafa nýlega verið að þróa 

viðhaldskerfi sem ætlað er að halda utan um viðhaldsþarfir stærstu eigna félagsins og 

greina kostnað fram í tímann og hefur höfundur tekið þátt í þeirri þróun. Viðhaldskerfið er 

þannig uppbyggt að hverju húsi er skipt upp í byggingarhluta og hver þeirra mældur og 

skrásettur. Viðhaldsaðgerðir, með fyrir fram ákveðnum kostnaði er hægt að skrá á hvern 

byggingarhluta þannig að til verði verk. Hvert verk má framkvæma með ákveðnu árabili 

svo að framtíðar viðhald hvers byggingarhluta sé ákvarðað og þar með hússins í heild 

sinni. Tilgangur viðhaldskerfis Félagsbústaða er að geta haldið utan um viðhald hvers húss 

með auðveldum hætti, að sjá fyrir stórfelldar viðhaldsþarfir húsa, að gera grófa 

kostnaðaráætlun til lengri tíma og að geta nýtt niðurstöður kerfisins til þess að taka 

rekstrarákvarðanir sem og bæta rekstrarspá félagsins. 

Átta hús hafa verið mæld upp, upplýsingarnar settar inn í viðhaldskerfið og framtíðarspá 

framkölluð með hjálp kerfisins. Viðhaldssaga þessara átta húsa verður greind og borin 

saman við niðurstöður kostnaðargreiningu húsanna úr viðhaldskerfinu. Enn fremur verður 

skoðað hvert hlutfall mismunandi iðngreina hefur verið og hvernig spá fyrir uppkomandi 

viðgerðartímabil lítur út og þar með hvaða verktaka þarf að ráða. Greindur verður 

kostnaður við standsetningu íbúða út frá greiningu á kostnaði íbúðasafns Félagsbústaða. 
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1.2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina viðhaldsgögn Félagsbústaða og nota þær 

niðurstöður sem fást úr greiningunni til þess að skoða viðhaldskerfi Félagsbústaða í 

raunverulegu samhengi með gagnrýnum hætti til þess að hægt verði að styrkja kerfið enn 

frekar og að það geti uppfyllt tilgang sinn. Til þess að geta gert það þarf að skoða 

viðhaldssögu Félagsbústaða síðustu 20 ár og bera saman við niðurstöður viðhaldkerfis sem 

höfundur hefur tekið þátt í að þróa. Leitað verður eftir niðurstöðum sem segja til um hversu 

nákvæmt módelið úr viðhaldskerfinu túlkar framtíðar viðhaldsþarfir. Stefnt er að því að 

svara eftirfarandi spurningum: 

• Er hægt að sjá fyrir toppa í viðhaldskostnaði fram í tímann? 

• Mætti taka rekstrarákvarðanir um framtíð húsa út frá greiningum viðhaldskerfisins? 

• Myndi það bæta viðhaldskerfið að það innihéldi matslykil fyrir gæðamat húsa? 

• Má taka ákvörðun um framtíð húsa á grundvelli eftirfarandi þátta: 

o Sögulegs rekstrarkostnaðar 

o Spár um framtíðar viðhaldskostnað 

o Áætlaðs kostnaðar og gæðaukningar við endurbætur  

o Áætlaðs kostnaðar og gæðaukningar við niðurrif og endurbyggingu 

1.3 Skipulag ritgerðar 

Ritgerð þessi er umræðugrundvöllur fyrir áframhaldandi þróun á viðhaldskerfi fyrir 

Félagsbústaði. Ritgerðin samanstendur af fimm köflum.  

Fræðilegur bakgrunnur er annar kafli ritgerðarinnar. Þar er tekin saman þekking á sviði 

hins byggða umhverfis. Fjallað er um íslenskan húsnæðismarkað auk þess að bera hann 

saman við nágrannalönd okkar. Helsta viðfangsefni kaflans er viðhald húsa, hvers vegna 

þörf er á því og mismunandi leiðir til að sinna því.  

Forsaga og forsendur er þriðji kafli ritgerðarinnar og segir hann frá upprunalegri hugmynd 

að viðhaldskerfi Félagsbústaða. 

Fjórði kaflinn fjallar um hönnun rannsóknarinnar. Þá er talað um viðfangsefni 

ritgerðarinnar, gögn sem notuð voru og hvaða rannsóknaraðferðum var beitt.  

Fimmti kaflinn kynnir niðurstöður rannsóknarinnar. Þar eru niðurstöður úr greiningu 

viðhaldssögu settar fram og því næst greining á viðhaldskerfi og framtíðarspá. Því næst eru 

niðurstöður bornar saman.  

Umræður og lokaorð er síðasti kafli ritgerðarinnar en þar eru niðurstöður teknar saman. Til 

þess að setja niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi verða þær ræddar til hliðsjónar við 

þann fræðilega bakgrunn sem tekinn er saman í kafla 2.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Húsnæðismarkaður 

Í þessum kafla verður fjallað um íslenskan húsnæðismarkað, sérstöðu félagslegs reksturs, 

hvernig hann hefur áhrif á viðhald húsa og hvernig Ísland er statt samanborið við 

nágrannalönd.  

Talið er að íbúar í bandaríkjunum eyði um 90% ævi sinnar innandyra og líklegt þykir að 

hlutfallið sé svipað hér, sérstaklega fyrir fólk sem vinnur innivinnu (Klepeis et al. 2001; 

Björn Marteinsson og Sigurbjörn Bárðason, 2015) Rannsóknir á sviði mannvirkja og því 

manngerða umhverfi sem umlykur okkur svona stóran hluta ævinnar eru því bæði 

mikilvægar og nytsamlegar. Eins og ljóst er af samfélagsumræðu er sjálfbærni í fararbroddi 

í stórum hluta af þeirri öru þróun sem á sér stað og til dæmis má nefna að Sameinuðu 

Þjóðirnar hafa sett upp markmið sem lúta að aukinni sjálfbærni í öllu sem mannfólkið tekur 

sér fyrir hendur (Nino, 2015). Félagsbústaðir taka þátt í starfi NBO, sem eru samtök 

húsnæðisfélaga á norðurlöndum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Samtökin horfa mjög 

til sjálfbærnimarkmiða Sameinuðu Þjóðanna og hefur það haft áhrif á stefnumótun 

Félagsbústaða. Þá er þáttur mannvirkja stór á efnahagslegum, samfélagslegum og 

umhverfislegum mælikvarða sjálfbærni. Á Íslandi er mannvirkjageirinn sérstaklega stór og 

til dæmis mikil verðmæti bundin í húsnæði landsmanna (Björn Marteinsson, 2016). 

2.1.1 Sveiflur 

Hagsveiflur hafa áhrif á samfélagið og þar með húsnæðismarkaðinn. Þegar miklar sveiflur 

eru í hagkerfum, eins og hefur þekkst á Íslandi, þá sveiflast kostnaður vinnuafls og 

innfluttrar vöru (Þórarinn Pétursson, 2012). Þær hafa einnig áhrif á hvænær hagstætt er að 

ráðast í meiri háttar viðahald eigna. Það getur borgað sig að stýra viðhaldsframkvæmdum 

inn á tíma þar sem rólegt er í byggingargeiranum. Að jafnaði eru viðhaldsframkvæmdir 

mannfrekari en nýframkvæmdir þ.e. hærra hlutafall heildarkostnaðar fer í vinnulaun, svo 

tímasetning er mikilvæg. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi hefur tekið stórar dýfur en 

síðustu fimm áratugi hefur fasteignaverð þrisvar lækkað um 30% að raunvirði í 

niðursveiflum í hagkerfinu (Gylfi Magnússon, 2015). Slíkar sveiflur hafa einnig áhrif á 

byggingarmarkaðinn, sem á Íslandi er smár. Á uppbyggingartímabilum byggist til dæmis 

upp reynsla hjá verkamönnum sem svo tapast í næstu niðursveiflu. Einnig er stór hluti 

byggingarefna sem notuð eru á Íslandi innflutt með tilheyrandi óvissu (Björn Marteinsson, 

2012).  

2.1.2 Félagslegt húsnæði 

Rekstur félagslegs húsnæðis er að sumu leyti frábrugðinn hefðbundnum rekstri 

fasteignafélaga. Félagslegt húsnæði hefur gjarnan verið pólitískt bitbein, fjárskortur hefur 

einkennt kerfið og því hefur viðhald ekki verið talið peninga virði þegar mörg önnur erfið 

mál hafa verið aðkallandi. Í Danmörku, Noregi og Finnlandi reka flest opinber leigufélög 
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sérhvert hús sem sjálfbæra einingu, þ.e. leiga íbúanna fer í að borga gjöld af húsinu og 

safnast í viðhaldssjóð. Þetta er raunin með nýtt kerfi um almennar íbúðir en allt eignasafnið 

hefur verið rekið sem ein eining hjá Félagsbústöðum. Rekstur húsa sem sjálfbærar einingar 

leiðir af sér að sjaldan er til sjóður fyrir stórtækum viðhaldsaðgerðum eða endurbótum á 

húsunum. Þessar aðgerðir þarf því að fjármagna með styrk eða láni frá sveitarfélögum, úr 

sjóðum sem ætlaðir eru í slíka uppbyggingu, eða með því að hækka leiguna hjá leigjendum 

sem oft reynist hægara sagt en gert (Haugbølle et al., 2013). Ákvarðanatökur í opinbera 

kerfinu einkennast oft af því að spara í viðhaldi til þess að auka fjárfestingu í nýju húsnæði 

(Vainio, 2011). Helstu ástæður fyrir stórtækum viðgerðum á íbúðarhúsum í Evrópu eru 

vegna orkusparnaðarstefnu Evrópusambandsins (Hermelink, 2009). Fyrir tilkomu 

sérhæfðra viðhaldstölvukerfa var erfitt að sjá fyrir, á gagnvirkan hátt, hvernig 

viðhaldsþarfir bygginga myndu þróast. Sérstaklega að ákvarða með nákvæmum hætti þann 

kostnað sem þyrfti í viðhaldsaðgerðir fram í tímann fyrir stór eignasöfn. Vandamál 

núverandi kerfa eru oft tengd því hversu flókin þau eru. Þó nokkuð rými finnst til þess að 

skera niður óþarfa flækjustig og beita straumlínulögun á ferla kerfanna til þess að minnka 

umstang og ná upp hagkvæmni auk þess að auðvelda notkun (Jones, Sharp & Coffey, 

2002). 

2.1.3 Samanburður við nágrannalönd 

Í Danmörku er hluti húsnæðis í eigu sveitarfélaga 19% af heildarfjölda húsnæðis og í 

Svíþjóð og Bretlandi 18% (Scanlon, Fernández & Whitehead, 2015). Á Íslandi búa 17% 

þjóðarinnar í leiguhúsnæði. Af þessum 17% er tæplega helmingur húsnæðis leigt út af 

fyrirtækjum eða sveitarfélögum (Guðmundur Sigfinnsson, 2017). Þau fyrirtæki eru ýmist 

rekin í hagnaðarskyni eða á félagslegum forsendum en hlutfall íbúða sem leigð eru út af 

sveitarfélögum á Íslandi, og fyrirtækjum þeirra, af heildarfjölda íbúða er ekki nema 3,6% 

(Þjóðskrá Íslands, 2017; Varasjóður Húsnæðismála, 2016). Því er auðséð að hlutfall fólks í 

húsnæði á vegum hins opinbera er mun minna hér á landi en í nágrannalöndunum. Í 

Bretlandi er hlutfallsleg endurnýjun félagslega húsnæðisins 0,8% á ári og því eru horfurnar 

þannig að árið 2050 verði 70% þess enn þá í notkun (Cooper & Jones, 2008). Hér á Íslandi 

er almennt gert ráð fyrir hærra hlutfall, eða um 90%, en það byggir á öllum íbúðum, ekki 

eingöngu félagslegum (Óli Þór Magnússon, 2011). Mikið uppbyggingartímabil var í 

Reykjavík eftir miðja síðustu öld og eru þær byggingar nú margar á miklu viðhaldstímabili 

vegna aldurs. Meðalaldur bygginga á Íslandi er um 30 ár en víðast hvar í Evrópu er 

aldurinn hærri (Björn Marteinsson, 2012). Auðvelt er að framkalla aldursdreifingu íbúða 

Félagsbústaða en meðalaldur þeirra árið 2017 var 43 ár. Óvenju stór hluti Íslendinga býr í 

eigin húsnæði (Guðmundur Sigfinnsson, 2017). Margir þeirra sjá um viðhald sjálfir og 

leiðir það einnig til þess að ekki verður reynsluuppsöfnun til lengri tíma á 

viðhaldsaðferðum og efnum (Björn Marteinsson, 2016). 

2.2 Viðhald húsa 

Í þessum kafla verður fjallað um viðhald húsa í breiðum skilningi, ólíka hugmyndafræði og 

þær mismunandi leiðir sem finnast við framkvæmd þess og skipulagningu. Viðhaldi er 

hægt að sinna á ýmsa vegu en ekki er fyrirkomulagið alltaf sjálfbært. Inn í sjálfbærni koma 

eins og áður sagði efnahags-, samfélags- og umhverfisþættir. Líklegt getur talist að á 

Íslandi ráði efnahagsþátturinn mestu en umhverfisþátturinn sem oft vegur stærra, til dæmis 

í Bretlandi (Cooper & Jones, 2008), kemur lítið við sögu hér vegna ódýrrar og 
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umhverfisvænnar orku. Vægi umhverfisþáttarins mun líklega stækka á næstu misserum 

með auknum kröfum frá Evrópu en þangað til getum við litið þannig á að hann sé víkjandi. 

Samfélagslegi þátturinn hefur að gera með þær kröfur sem gerðar eru til bygginga, 

notendagildis og útlits. Einnig má nefna hús sem eru friðuð vegna sérstöðu eða aldurs, 

þeim er viðhaldið af samfélagslegum ástæðum. Í þessum kafla verður fjallað um viðhald á 

húsum, framkvæmd þess og samspil við samfélagið.  

2.2.1 Almennt um viðhald 

Á rekstrartíma byggingar reynir eigandi að hagræða rekstri þannig að viðhaldsaðgerðir, 

skipulag þeirra og tímasetningar hafi ekki neikvæð áhrif á gang mála hjá íbúum og öðrum 

sem hlut eiga að máli (Björn Marteinsson, 2018). Samkvæmt niðurstöðum 

byggingarhagfæðirannsókna frá Finnlandi er viðhald húsa að jafnaði umtalsvert minna en 

æskilegt þykir. Flokka má húseigendur eftir því hvort þeir hagnist á fasteigninni eða ekki. 

Þeir síðarnefndu, félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og einstaklingar, eru að jafnaði 

tregari við að eyða fjármunum í viðhald (Vainio, 2011). Til þess að halda uppi verðgildi og 

gæðum byggingar verður að sinna viðhaldi jafnóðum, ef það dregst of lengi getur komið til 

kostnaðarsamra aðgerða vegna skemmda sem geta einnig haft neikvæð áhrif á íbúa (Horner 

et al., 1997; Cooper & Jones, 2008). 

2.2.2 Kröfur til bygginga 

Evrópusambandið gerir ákveðnar grunnkröfur til bygginga þar sem gert er ráð fyrir að þær 

uppfylli ákveðin lágmarksskilyrði yfir endingartíma byggingarinnar til dæmis um öryggi 

og heilnæmi. Frekari kröfur um upphafsgæði og endingu eru svo skilgreindar í 

byggingarreglugerð hvers ríkis (CPR, 2011). Ekki er gerð bein krafa um endingu bygginga 

en mælst er til ákveðinna lágmarksendingartíma. Evrópskt tæknisamþykki er matsskjal 

fyrir byggingarvörur en það nær yfir takmarkaðan fjölda byggingarefna og miðast við 

notkun í aðstæðum sem möguelga eru ólíkar þeim sem eru á Íslandi (EOTA, 1999). Vitað 

er að 80% kostnaðar við byggingu, rekstur, viðhald og viðgerðir á húsum ákvarðast á 

fyrstu 20% af hönnunarferlinu og því skiptir hönnun miklu máli (Björn Marteinsson, 

2005).  

Með aldrinum verða byggingar að einhverju leyti úreltar, ekki eingöngu vegna hrörnunar, 

heldur líka vegna strangari krafa samfélagsins. Kröfuaukning gerist hins vegar hægt og 

hefur ekki ráðandi áhrif á endingu bygginga á Íslandi. Þegar bygging stendur frammi fyrir 

miklum viðhaldsþörfum og jafnvel einnig einhverri úreldingu þarf að taka ákvörðun um 

hvort eigi að rífa og byggja nýtt eða gera við og nútímavæða þá hluta byggingarinnar sem 

standast ekki kröfur (Manganelli, 2013). Í Finnlandi hefur færst í aukana að nýlegum 

húsum sé breytt vegna krafa notenda eða skipulagsyfirvalda frekar heldur en vegna 

hrörnunar húsanna (Vainio, 2011), meira en á Íslandi þar sem mjög litlar kröfuaukningar 

hafa orðið til eldri bygginga (Baldur Pétursson, 2005). Við hönnun á endurbótum bygginga 

er æskilegt að taka tillit til veðurfarsbreytinga (Haugbølle et al., 2013).  

Þegar bygging er skoðuð og byggingarhlutar hennar metnir geta niðurstöður matsins 

endurspeglað persónuleg viðhorf einstakra matsmanna og ósamræmi myndast. Oftast er 

um að ræða þætti sem ekki endilega er beint hægt að mæla með tækjabúnaði, eins og 

endingu byggingarefna, en algengt er að ekki liggi fyrir samræmisvottorð á þeim. Þess 

vegna er mikilvægt að til sé tól sem megi nýta til samræmingar þeirra athugana sem gerðar 
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eru. Til eru matslyklar sem hægt er að nota til slíks samanburðar en hérlendis hefur slíkt 

lítið verið innleitt og erfitt að nota erlenda lykla með beinum hætti (Björn Marteinsson, 

2013). Síðustu ár hefur verið unnið að þýðingu á norskum staðli um vistferilskostnað 

bygginga. Hann mun heita ÍST NS 3454 Lífsferilskostnaður bygginga - Skilgreiningar og 

flokkun. Staðallinn mun útskýra vistferilskostnað, árlegan kostnað, þjónustutímakostnað 

og árskostnað og setja í samhengi hvorn við annan (Byggingarstaðlaráð, 2017). 

2.2.3 Niðurbrot byggingarefna og þjónustutími 

Íslenskt veðurfar er sérstakt og hér eru sveiflur í veðri tíðar. Úrkoma í vindasömu veðri er 

algeng en úr þeirri blöndu verður til svokallað slagregn. Þá lenda regndropar, sem í lygnara 

veðri myndu lenda á þaki, á veggjum húsa og því blotna íslenskir útveggir oft. Þetta er 

áhugavert vegna þess að raki í efni hefur mikil áhrif á niðurbrot þess (Björn Marteinsson, 

2016). Niðurbrot byggingarefna er afar misjafnt eftir tegund og framleiðendum og jafnvel 

þó búið sé að flokka byggingarefnið í ákveðinn gæðaflokk, þá er oft töluverður breytileiki 

á endingartíma byggingarefna innan flokksins (Björn Marteinsson, 2018). Ending er 

skilgreind sem geta byggingar eða hluta hennar til þess að standast kröfur yfir ákveðinn 

tíma undir áhrifum þátta sem fyrirséðir eru við hönnun (ISO, 2000). Þrír mikilvægustu 

þættir endingar eru upprunaleg gæði, umhverfi og viðhald (Björn Marteinsson, 2018). Ef 

upplýsingar um endingu vöru eru til, má nota þær til þess að meta áætlaðan þjónustutíma 

(e. Service life) byggingarhluta sem varan er notuð í. Þær upplýsingar er hins vegar oft 

erfitt að nálgast og ekki víst að þær eigi við um íslenskar aðstæður. Þegar gerð er 

vistsferilsgreining á byggingu, eins og byggingarreglugerð mælir með, þarf ítarlegar 

upplýsingar um endingu og því getur reynst erfitt að framkvæma slíka greiningu (Björn 

Marteinsson, 2018). Frammistaða er gæðastaða þýðingarmikilla byggingarhluta á hverjum 

tímapunkti en frammistöðukrafa er lágmark ásættanlegrar gæðastöðu þýðingarmikils 

byggingarhluta (ISO, 2000). Til þess að geta metið þjónustutíma þarf að sjá fyrir bæði 

niðurbrot byggingarefnis og breytingar sem munu verða á frammistöðukröfum. Erfitt getur 

verið að meta hvort vara standist kröfur og hvernig frammistöðukröfur þróast í framtíðinni 

vegna þess að margar mismunandi kröfur geta verið gerðar til byggingarefna og því er 

samband þjónustutíma og frammistöðukrafna mjög flókið (Björn Marteinsson, 2018).  

2.2.4 Viðhald í Reykjavík 

Ástandsmat húsa getur gefið mynd af því hver upprunaleg gæði bygginganna voru en inn í 

reikninginn kemur aldur húsanna ásamt sliti og viðhaldi (Björn Marteinsson, 2016). Vegna 

fjölbreytileika þeirra byggingarefna og hluta sem bygging inniheldur og þeirri staðreynd að 

ekki sé hægt að sinna viðhaldi á öllum byggingarhlutum, eru endingartímar mjög 

mismunandi og ekki hægt að binda saman efni og endingu (Björn Marteinsson, 2018). Við 

mat á þeim byggingarefnum sem notuð eru í viðhaldsaðgerðir þarf gögn sem lýsa endingu 

og þoli. Þessi gögn eru í fæstum tilvikum til staðar og því oft erfitt að velja á milli ólíkra 

lausna (Björn Marteinsson, 2012). Viðhald ytra yfirborðs vegna veðurs er raunar heldur 

minna á norðanverðu landinu en í Reykjavík, en það skýrist af ólíku veðurfari. Á Akureyri 

er að jafnaði helmingi minni úrkoma yfir árið og fleiri sólardagar á sumrin en í Reykjavík. 

Steyptir veggir eru klæddir aðeins ef nægilega rík ástæða finnst fyrir slíkri fjárfestingu. Oft 

eru veggir orðnir frekir á viðhald á þeim tímapunkti sem slík ákvörðun er tekin. Samkvæmt 

könnun sem gerð var á steyptum húsum í Reykjavík höfðu 10% þeirra húsa sem skoðuð 

voru verið klædd í heild eða að hluta. Flest þeirra voru byggð á tímabilinu 1960-1979 en á 

því tímabili var notað gallað sement í steypu margra húsa (Björn Marteinsson og Benedikt 
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Jónsson, 1999). Algengast er að steyptir veggir séu málaðir en einnig er eitthvað um að 

veggir séu steinaðir, en það hefur verið talin íslensk byggingaraðferð (Ari Trausti 

Guðmundsson, 2003), en er þekkt í Skotlandi líka. Málaðir útveggir í Reykjavík eru oftast 

endurmálaðir á 5-8 ára fresti. Sprunguskemmdir í steypu eru ekki algengar í nýjum húsum, 

en hús frá 1960-1979 hafa mörg hver þurft sprunguviðgerðir á þjónustutíma sínum (Björn 

Marteinsson og Benedikt Jónsson, 1999). Smærri steypuviðgerðir eru mjög algengar á 

húsum sem reist eru fyrir aldamót 2000 en meira en helmingur húsa hefur þurft einhverjar 

aðgerðir (Björn Marteinsson, 2008). 

2.2.5 Viðhaldsþarfir 

Raunhæft er að sjá fyrir viðhaldsþarfir 5-10 ár fram í tímann með nokkurri nákvæmni. Með 

slíkri vitneskju má búa til mjög greinargóða áætlun fyrir komandi ár og getur það verið 

skrefið sem kemur jafnvægi á notkun fyrirbyggjandi aðgerða ásamt viðbragðsaðgerða 

(Jones et al., 2002). Til eru ýmsar aðferðir við skipulag og framkvæmd viðhalds, en 

mismunurinn á þeim felst aðallega í því hvenær viðhaldsaðgerð er framkvæmd og af hvaða 

tilefni. Horner et al. (1997) lýsa þremur viðhaldsaðferðum sem nýta má saman og fá 

hagkvæma útkomu: 

i. Viðhald vegna bilunar er einfaldasta aðferðin, en þar er byggingarhluta ekki haldið 

við nema hann bili og skili ekki lengur tilætluðu hlutverki og þá er annaðhvort gert 

við hann eða skipt um hann. Þetta er að mörgu leyti ákjósanlegasta 

viðhaldsaðferðin fyrir flesta þar sem tilfinningin er sú að ekki sé verið að eyða of 

miklum peningum í óþarfa viðhald. Það getur þó reynst dýrt spaug að haga viðhaldi 

á þennan hátt þar sem bilun sumra byggingarhluta getur valdið kostnaðarsömu tjóni 

og bilunin getur orðið á tíma sem hentar ekki til viðgerða t.d. vegna 

efnahagsástands. Segja má þó um viðhald vegna bilana að reynsla um endingartíma 

byggingarefna væri af skornum skammti ef viðhaldi hefði alltaf verið sinnt áður en 

bilun kæmi fram.  

 

ii. Fyrirbyggjandi viðhald er skipulagt þannig að hverjum byggingarhluta er gefinn 

þjónustutími sem ákvarðaður er út frá reynslu á bilanatíðni og viðhaldi sinnt án 

tillits til virkni við lok þess tímabils. Fyrirbyggjandi viðhald vegur upp á móti 

göllum þess að viðhalda einungis vegna bilana með því að minnka líkur á því að 

bilun eigi sér stað og þannig að koma í veg fyrir skemmdir. Kostir þess að 

skipuleggja viðhald fyrir fram með fyrirbyggjandi hætti eru að hægt er að sinna 

viðhaldinu þegar hentar sem flestum sem eiga í hlut eða þegar veður leyfir og um 

leið er tímabil þar sem byggingin er ónothæf lágmarkað. Þar að auki eru heilsa og 

öryggi íbúa aukin. Samt sem áður eru ákveðnir gallar á þessari aðferð. Þegar skipt 

er um byggingarhluta óháð ástandi hans er mögulega verið að sóa auðlindum og 

kostnaði að ástæðulausu og dæmi eru um að ástand byggingar versni eftir 

viðhaldsaðgerðir á byggingarhlutum sem eru í góðu ástandi vegna mannlegra 

mistaka. 

 

iii. Ástandsháð viðhald er skilgreint sem viðhald sem framkvæmt er þegar mælingar og 

úttektir gefa til kynna að frammistaða byggingarhluta er ekki viðunandi eða 

byggingarhluti er nálægt því að þjóna ekki tilgangi sínum lengur. Ástandsháð 

viðhald byggir því á ástandsskoðunum þar sem byggingin er metin reglulega til 

þess að komast að raunverulegu ástandi byggingarhluta hennar. Viðhaldi er þá sinnt 
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áður en stórvægilegar bilanir og tilheyrandi skaði skeður. Það má segja að þessi 

aðferð þurfi metnaðarfullt starf allan aldur byggingarinnar til þess að virka 

almennilega þar sem ástandsskoðanir þarf að framkvæma reglulega, en í því felst 

mikil vinna. 

Horner et al. (1997) tala um að skipulag viðhalds sé hægt að byggja á blöndu af öllum 

þremur aðferðum. Byggingarhlutar þurfa mismunandi viðhaldsaðferðir og ekki valda allir 

byggingarhlutar skaða við bilun, þá er heppilegast að skipta um eða gera við þegar þeir 

bila. Byggingarhluta sem valda skaða við bilun er ekki alltaf hægt að ástandsskoða og 

tæknilegar aðferðir ástandsskoðunar svara ekki alltaf kostnaði. Þá byggingarhluta er best 

að gefa áætlaðan endingartíma og sinna svo viðhaldi samkvæmt áætlun. Þá byggingarhluta 

sem auðvelt er að ástandsskoða eru þá skoðaðir með reglulegu millibili og viðhaldið eftir 

þörfum. Því er mælt með að velja eina viðhaldsaðferð fyrir hvern byggingarhluta. 

Tengd aðferðafræði við mat á viðhaldsþörf er áhættumat byggingarhluta. Þá er öryggi og 

umhverfi tekið sérstaklega til skoðunar og heildar vistsferilskostnaður metinn. Eins og í 

öðru áhættumati er horft til hluta sem geta bilað, hvernig þeir geta bilað, hvaða afleiðingar 

eru mögulegar, hverjar eru líkurnar á atburðinum og að lokum er skoðað hversu oft þarf að 

skoða eða viðhalda byggingarhlutanum til þess að koma í veg fyrir skaða af óásættanlegri 

stærðargráðu (Khan & Haddara, 2003).  

Tækniframfarir hafa á síðustu árum stuðlað að því að byggja upp kerfi sem hafa nægilega 

styrkleika, þjónustumöguleika og er tiltölulega auðstjórnað, svo að nýta megi þau í 

ákvarðanatökuferli (Crespo, Moreu, Gómez, Parra & López, 2009). Skipulag og 

framkvæmd aðgerðaáætlana eru lykilatriði þegar kemur að hagkvæmum efnahag og rekstri 

húsa. Aðlögunarhæfni viðhaldsáætlana að breytilegum húsnæðismarkaði er talin vera mjög 

mikilvægur þáttur, þar sem svo margir þættir í viðhaldi og umhverfi, hvort sem verið er að 

tala um efnahagslegt umhverfi eða umhverfisþætti sem hafa áhrif á niðurbrot 

byggingarefna, eru ófyrirsjáanlegir. Tól innan viðhaldskerfisins sem hjálpa til við 

ákvarðanatöku koma að góðum notum við jafn fjölbreyttar aðstæður og geta komið upp í 

viðhaldsvinnu og einnig er gott að vera með kerfi sem bætir umgjörð upplýsinga (Lind & 

Muyingo, 2012). 
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3 Forsaga og forsendur 

3.1 Viðhaldsskipulag Félagsbústaða 

Viðhaldi á húsum Félagsbústaða má skipta í tvennt. Annars vegar viðhald á íbúðum í 

húsunum og hins vegar viðhald á sameign húsanna. Skipulag viðhalds á sameignum 

húsanna hefur verið þannig að framkvæmdaáætlun er gerð á hverju ári þar sem ákveðið er í 

hvaða framkvæmdir verður ráðist á næsta ári. Ákvörðun þessi byggir á reynslu sérfræðinga 

á framkvæmdadeild Félagsbústaða ásamt þekkingu verktaka um hvaða viðhaldsaðgerðir 

eru nauðsynlegar. Ekki eru notaðir matslyklar við gæðamat bygginga eða við gerð 

framkvæmdaáætlunar og því er persónubundið hvaða viðhaldsverkefni komast inn í 

framkvæmdaáætlun. Ákveðin upphæð er sett til hliðar til framkvæmdanna. Óvænt 

viðhaldsverkefni sem þola ekki bið koma oft upp og þá frestast önnur verk fram á næstu 

áætlun vegna þess að um takmarkað fjármagn til viðhalds er að ræða. Framkvæmdadeild 

Félagsbústaða á í stöðugum samskiptum við íbúa og sinnir minniháttar viðhaldi inni í 

búðum sem þeir leigja út. Þegar íbúar flytja eru íbúðirnar teknar í gegn, eða standsettar, og 

þá eru oft verktakar ráðnir, til dæmis til að mála. Viðhald inni í íbúðum kemur ekki fram á 

framkvæmdaáætlun vegna þess að það er ófyrirsjáanlegt og háð hverri íbúð og hverjum 

leigjanda. Þó er gert er ráð fyrir ákveðnum fjölda standsetningar á ári miðað við reynslu 

fyrra árs.  

Í skýrslu sem Nýsköpunarmiðstöð gerði fyrir Félagsbústaði segir að viðhaldsframkvæmd 

sé í heild sinni háð hönnun hússins, framkvæmd uppbyggingar ásamt fyrra viðhaldi. Gögn 

um þá þætti er oft erfitt að nálgast. Ekki er alltaf hægt að vita stærð verksins áður er hafist 

er handa því fleiri vandamál kunna að koma upp á yfirborðið við framkvæmdir. Í skýrslu 

Nýsköpunarmiðstöðvar segir enn fremur að gott samstarf og traust þurfi að vera á milli 

verkkaupa og verktaka á framkvæmdatíma til þess gæði verksins haldist uppi. Krafa um 

útboð hjá opinberum aðilum getur gert verkkaupa erfitt fyrir að byggja upp það samband 

þar sem almennt hafa gæði og reynsla verktaka ekki hátt vægi í íslenskum útboðum. Eins 

og staðan er í dag sé því vænlegasta leiðin til þess að halda uppi gæðum framkvæmda að 

semja beint við framkvæmdaraðila eða hafa lokað útboð (Björn Marteinsson, 2012).  

3.2 Grunnhugmynd viðhaldskerfis 

Að geta metið viðhaldsþarfir fram í tímann er mikill munaður, en eins og með aðra 

framtíðarspá er ekki hægt að vita með vissu hver þróunin verður, sérstaklega til lengri tíma. 

Með öflun á reynslu og þekkingu má gera grófa ágiskun á þróun viðhaldsþarfa. Þá er til 

dæmis hægt að ákvarða tímapunkt á þjónustuskeiði húss þar sem ekki svarar kostnaði að 

endurbæta það og stefna því að niðurrifi eða sölu eignarinnar. Einnig má áætla gróflega 

hversu mikið fjármagn þarf til grunnviðhalds á eignasafni til lengri tíma, en það skapar 

traust til lánveitenda að félagið sé með klára framtíðarsýn. Hugmyndin að viðhaldskerfi 

Félagsbústaða hófst sem Excel skjal sem fyllt var út fyrir hvert hús og upplýsingar skráðar 

í staðlaða töflu sem svo reiknaði út viðhaldskostnað næstu 40 ár. Hverju húsi er skipt niður 
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í byggingarhluta og hver þeirra hefur ýmist ákveðna lengd eða flatarmál sem nýtist við 

útreikning á kostnaði viðhaldsins. Heildar stærð hverrar tegundar byggingarhluta var 

skráður, til dæmis heildar flötur allra glugga hússins og heildar lengd gluggakarma. Á þann 

hátt var einfalt að umgangast heildarmyndina en á móti kemur að smærri viðhaldsaðgerðir 

var erfitt að skrá inn í kerfið, til dæmis ef aðeins sumir glugganna voru endurnýjaðir. Enn 

fremur voru kostir gagnagrunnskerfis ekki nýttir með því fyrirkomulagi en Félagsbústaðir 

hafa safnað gögnum um rekstur fyrirtækisins í tvo áratugi, þar með talið viðhaldskostnað 

húsa í eigu félagsins. Þess vegna var sett af stað vinna við að þróa viðhaldskerfið enn 

frekar.  

3.3 Gæði húsnæðis og ending 

Eitt af markmiðum Félagsbústaða er að leigja út gott húsnæði. Gæði húsnæðis felast í 

mörgum þáttum en stór partur þeirra er ákvarðaður við hönnun húsanna og hefur hún mikið 

áhrif á rekstur og viðhald þess. Efnisval og byggingaraðferðir, sem geta verið mjög 

fjölbreyttar, skipta miklu máli um upphafsgæði ásamt undirbúningi og framkvæmdum 

(Björn Marteinsson, 2013). Upphafsgæði rýrna með tímanum vegna álags á bygginguna. 

Einn helsti álagspunktur byggingar er ytra byrði hennar. Á því vinnur íslenskt veður allan 

ársins hring og veðrar byggingarefni sem tilheyra skelinni, varnarlagi hennar. Álag er á 

bygginguna í öllum veðrum, meira að segja sól og blíðu en útfjólubláir geislar eru til að 

mynda mikil áraun fyrir málningu.  

Viðhaldsaðgerðir eru því þarfar en þær halda eigninni í ákjósanlegu ástandi og koma í veg 

fyrir að skemmdir leiði til þess að húsið verði ónothæft. Helsta álag er vegna veðurs annars 

vegar og hins vegar vegna raka að innan sem verður til við daglega notkun hússins. 

Sprungur í steypu verða vegna raka og frost-þíðu áhrifa, ef raki kemst innan í steypuna er 

um að ræða hönnunargalla eða mistök í framkvæmd ásamt of lítilli loftun byggingarinnar. 

Járnklæðningar á húsum ryðga með tímanum en mikilvægt er að mála yfirborðið reglulega 

til þess að verja það frá veðurálagi. Þakjárn hitnar oft mikið í sól og við hitabreytinguna 

lengist járnið. Naglarnir sem halda járninu gefa því ákveðið svigrúm til þess að færast en 

með tímanum stækka naglagötin, fara að leka og ryð getur myndast út frá sárinu. Timbur 

sem notað er utanhúss veðrast fljótt ef það er ekki málað eða varið fyrir veðri. Þegar timbur 

stendur opið fyrir vatni missir það eiginleika sína og eyðileggst á endanum. 

Góð umgengni skiptir miklu máli þegar um ræðir endingu hluta en einnig varðandi fegurð 

umhverfis húsið. Hreinlæti hefur áhrif á vellíðan fólks og samviskusamir eigendur vilja 

ekki vera þekktir fyrir að leigja út íbúðir í ljótum og lélegum húsum. Því verður að vera 

gott samstarf á milli húseigenda og leigjenda til þess að halda umhverfi hússins í góðu 

ásigkomulagi. Inni í íbúðum skiptir hreinlæti einnig miklu máli. Í mörgum eldri húsum er 

ekki hönnuð loftræsting heldur gert ráð fyrir að fólk sjái sjálft um að lofta út eins og þurfi. 

Aukin hætta er á slæmu innilofti ef gluggar eru aldrei opnaðir til þess að lofta út og íbúðin 

er illa þrifin með mikið af fötum og drasli liggjandi á gólfum sem safna í sig raka. Ef íbúð 

myglar að innan lendir kostnaðurinn á leigusalanum og reynst getur dýrt að laga myglað 

húsnæði. Því getur verið heppilegt að leigusali fræði leigjendur um hvernig ákjósanlegt er 

að ganga um eignina.  
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4 Viðfangsefni rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um viðfangsefni rannsóknarinnar og þær aðferðir sem 

notaðar voru við framkvæmd hennar. Fyrst verða húsin kynnt, helstu upplýsingar um þau 

settar fram ásamt því að viðhaldssaga þeirra verður gróflega rakin. Dæmi verða sýnd um 

magnskrá fyrir hús og fyrir verktöflu úr viðhaldskerfi, en ekki verða þær upplýsingar 

sýndar fyrir öll húsin. Því næst verður fjallað um þau gögn sem notuð voru í rannsókninni 

og hvaðan þau koma. Að lokum verður útskýrt hvernig gögnin voru notuð og aðlöguð 

verkefninu. 

4.1 Húsin 

Í rannsókn þessari er viðhald átta fjölbýlishúsa skoðað, en staðsetningar þeirra má sjá á 

mynd 4-1. Húsin eru öll staðsett í Reykjavík. Bríetartún 20-36 eru staðsett miðsvæðis í 

Reykjavík eins og sést á myndinni. Kleppsvegur 66-76 og Austurbrún 6 eru staðsett á milli 

Sæbrautar og Laugardals. Hraunbær 107 er í Árbæ, austast af húsunum sem skoðuð eru. Í 

Breiðholti eru fjögur hús til skoðunar, Fannarfell 6-12, Jórufell 2-12, Unufell 44-46 og 

Yrsufell 5-15. 

  

Mynd 4-1 Yfirlitskort yfir staðsetningar húsa sem skoðuð eru í rannsókninni 
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Í töflu 4-1 má sjá helstu upplýsingar um húsin átta sem skoðuð eru í rannsókninni. Tölurnar eru fengnar úr gagnagrunni Félagsbústaða en hann 

tekur upplýsingar úr Þjóðskrá Íslands. Birt flatarmál sem sýnt er í töflunni er samanlagt flatarmál allra íbúða sem eru í húsunum. Húsmat 

eignar er jafnt Fasteignamati hennar að frádregnu lóðamati og á það mat því að gefa góða mynd af því hvert virði hússins sjálfs er. 

Brunabótamat er sú upphæð sem eigandi fær frá tryggingum ef að eignin eyðileggst í bruna og á hún að tákna þann kostnað sem þyrfti til þess 

að byggja eignina aftur. 

Tafla 4-1 Helstu kennistærðir fyrir byggingarnar sem skoðaðar voru í rannsókninni. 

 Austurbrún Bríetartún Fannarfell Hraunbær Jórufell Kleppsvegur Unufell Yrsufell 

Birt flatarmál (m2) 3.768 4.046 3.094 2.170 4.593 4.714 1.374 4.214 

Byggingarár 1966 1947 1973 2001 1974 1965 1972 1971 

Fjöldi íbúða 71 72 40 57 42 54 14 60 

Húsmat (í þús. kr) 1.595.940 1.584.250 853.820 942.625 1.209.710 1.457.980 372.210 1.238.810 

Fasteignamat (í þús. kr) 1.859.450 1.874.950 971.500 1.066.650 1.370.050 1.709.000 422.950 1.409.700 

Brunabótamat (í þús. kr) 983.800 1.113.450 807.200 806.300 1.100.800 1.252.250 353.100 1.174.250 
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4.1.1 Austurbrún 6 

Austurbrún 6 er 13 hæða steinsteypt blokk byggð árið 1966 og stendur uppi á hæðinni milli 

Laugardals og Sundahafnar. Húsið var upphaflega einangrað að innan og málað að utan, 

með máluðum timburgluggum og flötu þaki. Í upphafi 21. aldar var húsið mikið 

endurnýjað. Það var klætt að utan og svalir lokaðar af með svalaskýli. Skipt var um glugga 

og settir voru plastgluggar í stað timburglugganna. Árið 2001 var byggt við húsið og sett 

anddyri með setustofu ofan á. Austurbrún 6 hefur þurft lítið viðhald síðustu 15 ár. Húsið 

inniheldur 71 íbúð, á neðstu hæðinni eru þrjár íbúðir, á hæðum 2-12 eru 6 íbúðir á hverri 

hæð og á efstu hæðinni, sem er minni en hinar, eru tvær íbúðir. Samanlögð stærð íbúða 

hússins, eða birt flatarmál, er 3.768 fermetrar. Fasteignamat hússins árið 2018 hljóðar upp 

á 1.859 milljónir króna. Húsmat Austurbrúnar 6 eru 1.596 milljónir króna en brunabótamat 

þess 984 milljónir. 

 

Mynd 4-2 Austurbrún 6 
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Í töflu 4-2 má sjá dæmi um magnskrá eignar. Þar eru þeir byggingarhlutar sem skráðir voru 

í viðhaldskerfið fyrir Austurbrún 6. Ekki þykir tilefni til að sýna magnskrár fyrir öll húsin 

og því er sýnt dæmi fyrir Austurbrún 6. Nokkuð ítarlegri skráning var sett inn í kerfið en 

þar er hver ólíkur byggingarhluti skráður, til dæmis eru eins gluggar á sömu húshlið taldir 

saman og skráðir inn með fjölda, lengdarmetra og fermetra. Þeir eru ein lína í töflunni og 

annars konar gluggar á sömu húshlið önnur lína. Sú tafla er nokkuð stærri og því eru 

stærðir teknar saman og birtar í minni töflu í þessari ritgerð.  

Tafla 4-2 Stærðir byggingarhluta Austurbrúnar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggingarhluti Slitflötur Fjöldi Lengdarmetrar Fermetrar 

Glerhýsi Gler 1 249 122 

Gluggi Gler 355 3.289 1.045 

Hurð Gler 32 192 64 

Hurð Blikk 2 12 4 

Hurð Gler 34 204 68 

Rafmagnstafla Annað 3 0 0 

Ofn Annað 355 0 0 

Neysluvatn Annað 1 150 0 

Stofnlögn Plast 5 150 0 

Stétt Hellur 1 0 400 

Bílastæði Malbik 1 0 1.150 

Gróður Gras 1 0 1.400 

Sameign Annað 2 0 0 

Útveggur Klæðning 1 0 1.664 

Útveggur Málning 1 0 186 

Þak Dúkur 1 0 259 

Þak Klæðning 1 0 118 

Þakkantur Blikk 4 86 53 

Þakrenna Blikk 2 66 0 
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4.1.2 Bríetartún 20-36 

Bríetartún 20-36 (var áður Skúlagata 64-80) er fjögurra hæða húsalengja í Reykjavík, rétt 

austan við Hlemm og nær hún frá húsi 20 í norðvestri, tengd næstu húsalengju og til 

suðausturs þar sem er gafl á húsi 36. Húsið er dæmigert íslenskt hús, byggt árið 1947, 

steinsteypt, einangrað að innan og útveggir þess eru steinaðir. Í húsinu eru timburgluggar 

með litlu opnanlegu fagi á hlið og þak hússins er tvíhalla timburþak klætt með nýlegu 

bárujárni. Svalir eru á flestum íbúðum og snúa þær í suðvestur. Bríetartún þurfti róttækar 

endurbætur í byrjun 21. aldarinnar, en húsið var illa farið eftir lítið viðhald um árabil. 

Framkvæmdir á húsinu stóðu yfir frá árinu 2002 til ársins 2010. Steiningin á húsinu var 

endurgerð að fullu og gert við steypuskemmdir og eru útveggir hússins í sérlega góðu 

ástandi í dag ásamt húsinu í heild sinni. Í húsinu eru 72 íbúðir og eru þær samtals 4.047 

fermetrar. Fasteignamat hússins er 1.875 milljónir króna. Húsmat þess er 1.584 milljónir 

og brunabótamat 1.113 milljónir. 

 

Mynd 4-3 Bríetartún 20-36. 
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Á mynd 4-4 sést skjáskot af dæmigerðri verktöflu eins húss úr viðhaldskerfinu. Þar má sjá viðhaldsverk sem skráð eru á Bríetartún á næstu 

árum. Ekki þykir ástæða til að sýna sambærileg skjáskot fyrir öll húsin þar sem þau eru mjög svipuð. Í töflunni á mynd 4-4 ber hæst málun á 

gluggakörmum. Taflan inniheldur auðkennisdálk þar sem hvert verk hefur sitt númer. Í töflunni er áætlað framkvæmdarár skráð, hvaða 

viðhaldsaðgerð um er að ræða, hvaða hús og húshlið auk nánari upplýsinga um verkið. Eins og sjá má á auðkenni verkanna þá inniheldur 

taflan tugþúsundir verka, enda er um að ræða verk fyrir öll húsin sem eru geymd í sömu töflunni, sem ná 80 ár fram í tímann, til 2099, en þau 

sjást ekki öll á skjáskotinu. Timburgluggi hefur slitflötinn málning, og hefur flatarmál og skráða lengd. Þegar á að mála gluggann þá reiknar 

viðhaldskerfið saman lengd gluggakarms, sem er skráð á gluggann sjálfan, við kostnað á lengdarmeter. Þegar skipta á um gler þá reiknar 

viðhaldskerfið saman flatarmál gluggans við kostnað á fermeter. Þó að glugginn sé með slitflötinn málningu þá á það ekki við glerið. 

 

Mynd 4-4 Skjáskot úr verktöflu viðhaldskerfis Félagsbústaða þar sem verk sem framkvæma þarf á Bríetartúni næstu ár eru sýnd. 
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4.1.3 Fannarfell 6-12 

Fannarfell 6-12 eru fjórir stigagangar í fjögurra hæða blokk, byggð árið 1973, sem liggur 

frá vestri til austurs í Fellahverfi í Breiðholti. Blokkin var byggð af Breiðholti hf eins og 

flestar blokkir á þessu svæði. Þá var útveggur steyptur og einangraður að innan með 

notkun sérstakra steypumóta sem gerði það að verkum að vinnan gekk mjög hratt. Bygging 

blokkanna hafði mikil áhrif á íslenskt samfélag.  

Fannarfell er í vesturenda blokkarinnar en vesturgafl hússins er á Fannarfelli 2 svo enginn 

gafl er á stigagöngum í eigu Félagsbústaða. Húsið hefur verið klætt að utan og voru 

svalaskýli sett fyrir svalirnar 1997, þannig að sá kostnaður er ekki til staðar í 

gagnaupplýsingum Félagsbústaða. Upphaflega var húsið með trégluggum en þeim var 

skipt út fyrir plastglugga áður en gagnasöfnun var hafin. Fannarfelli hefur ekki verið breytt 

eða endurbætt á síðustu 20 árum og hefur viðhald einkennst af smærri aðgerðum svo sem 

endurnýjun einstaka glugga þegar slíkt hefur þurft. Húsið er í góðu standi, þakjárnið er 

tiltölulega nýmálað og gluggar og hurðir heilar. Gluggarnir í svalaskýlinu eru á hjólum en 

þessi hjól hafa átt það til að skemmast og sitja gluggarnir þá fastir. Í Fannarfelli 6-12 eru 

40 íbúðir, ein á jarðhæð og þrjár á hverri hæð og er samanlögð stærð íbúðanna 3.094 

fermetrar. Fasteignamat er 972 milljón króna. Húsmat er 854 milljónir og brunabótamat 

807 milljónir.  

 

Mynd 4-5 Fannarfell 6-12. 
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4.1.4 Hraunbær 107 

Hraunbær 107 er búsetukjarni í Árbæ þar sem Velferðarsvið Reykjavíkurborgar rekur 

þjónustu. Þar eru fimm hús sem eru eins og húsið á mynd 4-6 og eru þau Hraunbær 107A-

E og svo er eitt miðlægt hús sem er stærra, með þjónustuaðstöðu og skráð sem Hraunbær 

107. Húsin eru tveggja hæða steinsteypt hús byggð árið 2001. Gluggar eru farnir að láta á 

sjá og þurfa málun sem fyrst, en þökin á húsunum eru heilleg. Húsin eru klædd að utan 

með Stenex plötum og bárujárni sem er einnig mjög vel með farið. Hraunbæ hefur ekki 

verið breytt eða endurbætt á tímabilinu með stórum aðgerðum en hefur einungis hlotið 

fyrirséð viðhald svo sem málun á gluggum. Í húsunum fimm eru fjórar íbúðir í hverju en í 

stóra húsinu eru 37 íbúðir sem ásamt þjónustusvæði. Heildarstærð húsanna er 2.170 

fermetrar. Fasteignamat húsanna er 1.067 milljónir króna. Húsmat er 943 milljónir og 

brunabótamat 806 milljónir króna.  

 

Mynd 4-6 Hraunbær 107 
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4.1.5 Jórufell 2-12 

Jórufell 2-12 er steinsteypt hús á fjórum hæðum og er eitt af þeim húsum sem byggð voru 

upp í þeirri miklu uppbyggingu sem átti sér stað í Breiðholti á árunum í kring um 1970. 

Húsið stendur stakt og framhlið þess snýr í hánorður. Upphaflega var húsið með 

trégluggum en þeim var skipt út fyrir plastglugga áður en gagnasöfnun hófst. Sú hlið er sú 

eina sem hefur ekki verið klædd að utan og er málaður steyptur flötur. Báðir gaflarnir eru 

klæddir með Trespa plötum en þær eru framleiddar úr viðartrefjum og pressaðar saman 

með miklum þrýstingi. Þær plötur eru í ágætu standi en eru aðeins farnar að láta á sjá ásamt 

festingum þeirra sem er timburgrind fest á vegginn, en nokkur óvissa ríkir um ástand 

hennar. Suðurhlið hússins var tekin í gegn árið 2004, svalir lokaðar og veggurinn klæddur 

með blikkklæðningu. Járnið á þaki hússins er mikið ryðgað og þarfnast viðgerðar eða 

endurnýjunar. Í Jórufelli eru 42 íbúðir, sjö í hverjum stigagangi, ein á fyrstu hæð og tvær á 

hinum hæðunum. Heildar stærð íbúðanna er 4.593 fermetrar. Fasteignamat hússins er 

1.370 milljónir króna. Húsmat þess er 1.210 milljónir og brunabótamat 1.101 milljónir 

króna. 

 

Mynd 4-7 Jórufell 2-12. 
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4.1.6 Kleppsvegur 66-76 

Kleppsvegur 66-76 eru þrjár þriggja hæða blokkir með kjallara, tveir stigagangar hver. Þær 

eru byggðar árið 1965 og standa í Kleppsholti, í brekku sem hallar á móti Esju í norðaustri 

og snúa framhliðar blokkanna í þá átt. Húsin eru steinsteypt, máluð að utan og einangruð 

að innan, eða með hinn íslenska útvegg. Í húsinu eru timburgluggar og hurðir og 

bárujárnsklædd timburþök. Hver íbúð á hæðunum hefur svalir sem snúa í suðvestur. 

Gluggar húsanna eru farnir að eldast og er kominn tími á að skipta um þá en skipt var um 

járn á þaki árið 2008 sem nú eru í mjög góðu ástandi. Gaflar húsanna hafa verið klæddir 

með blikk klæðningu og á þeim er einn gluggi á hverri hæð. Einnig voru svalir húsanna 

klæddar og lokaðar með svalalokum árið 2002 en að öðru leyti eru útveggir húsanna 

málaðir. Fjöldi íbúða í hverjum stigagangi eru níu, þrjár á hverri hæð, og eru því 54 íbúðir 

samanlagt í húsunum þremur. Flatarmál þeirra er 4.714 fermetrar. Fasteignamat húsanna er 

1.709 milljónir króna. Húsmat 1.458 milljónir og brunabótamat 1.252 milljónir.  

 

Mynd 4-8 Kleppsvegur 66-76. 

 

 

 

  



23 

4.1.7 Unufell 44-46 

Unufell 44-46 eru tveir stigagangar í fjögurra hæða húsi með fjóra stigaganga og því er 

einungis annar gaflinn í eigu Félagsbústaða. Gaflinn snýr á móti suðri og snýr framhlið 

hússins í vestur. Húsið, sem er staðsett í Fellahverfi, er steinsteypt, einangrað að innan og 

byggt af Breiðholti hf árið 1972 og hefur bárujárnsklætt timburþak. Upphaflega var húsið 

með trégluggum en þeim var skipt út fyrir plastglugga áður en gagnasöfnun hófst. Þakið er 

á síðasta snúning en ákveðið var að mála járnið frekar en að skipta um það fyrir nokkrum 

árum og hefur sú aðgerð haldið vel en sennilega þarf að skipta um járnið von bráðar. 

Bakhlið hússins, sem snýr í austur (inn í garðinn), var klædd og skýli sett á svalir árið 2008 

ásamt því að gafl hússins var klæddur. Framhliðin er enn þá í upprunalegri mynd; málað 

steypuyfirborð. Hver stigagangur hefur sjö íbúðir; ein á fyrstu hæð og tvær á hinum og eru 

þær alls 1.374 fermetrar að stærð. Fasteignamat hússins er 423 milljónir króna. Húsmat er 

372 milljónir og brunabótamat 353 milljónir króna. 

 

Mynd 4-9 Unufell 44-46. 
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4.1.8 Yrsufell 5-15 

Yrsufell er byggt 1971 og er, líkt og önnur hús í Fellahverfi, steinsteypt og einangruð að 

innan. Í Yrsufelli 5-15 eru sex stigagangar á fjórum hæðum. Á vesturhlið hússins, svala 

megin, eru háir timburgluggar og glerjuð svalahurð ásamt opnanlegu fagi fyrir ofan 

hurðina með timburspjaldi. Upphaflega var húsið með trégluggum en gluggum á austurhlið 

hússins var skipt út fyrir plastglugga áður en gagnasöfnun hófst. Húsið er klætt að utan 

með gamalli Trespa plötu klæðningu í bak og fyrir og var það gert áður en gagnasöfnun 

hófst. Gaflar hússins voru klæddir með blikkklæðningu 2008. Þar sem svalirnar eru ekki 

yfirbyggðar er steypta platan í svalagólfinu einungis varin með málningu, en hún er farin 

að láta á sjá. Skipt var um þakjárn árið 2012. Fjöldi íbúða í húsinu er 60; þ.e. þrjár á hverri 

hæð nema fyrstu, þar er ein. Samanlögð stærð þeirra er 4.214 fermetrar. Fasteignamat 

hússins er 1.410 milljónir. Húsmat er 1.239 milljónir og brunabótamat er 1.174 milljónir. 

 

Mynd 4-10 Yrsufell 5-15. 
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4.2 Gögn og rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um gögn rannsóknarinnar og þær aðferðir sem notaðar voru 

við greiningu á þeim gögnum.  

Fyrst verður sagt frá tilurð gagnanna, gæðum þeirra og því formi sem þau eru geymd á. Því 

næst verður farið yfir aðferðafræði í greiningu á viðhaldssögu Félagsbústaða og greiningu 

á standsetningum íbúða.  

Þá verður fjallað um hvernig hugmyndin um viðhaldskerfi þróaðist, uppbygging 

viðhaldskerfisins útskýrð og hvernig núverandi kerfi virkar. Því næst verður farið yfir þann 

búnað sem notaður var við mælingar og útskýrt hvernig gögn voru færð inn í kerfið.  

Að lokum verður samanburður viðhaldssögu og viðhaldskerfis ræddur. 

4.2.1 Gögn viðhaldssögu 

Félagsbústaðir hafa safnað gögnum um rekstur fyrirtækisins í 20 ár, frá árinu 1998. Fyrst 

og fremst er um að ræða bókhaldsupplýsingar en hver færsla í bókhaldskerfinu inniheldur 

upplýsingar um eðli færslunnar. Færslurnar, eða gögnin, sem oftast eru kostnaðarliðir, eru 

skráð á ákveðið fastanúmer sem annaðhvort er fastanúmer alls hússins, það er að segja 

sameignarinnar, eða fastanúmer einstakrar íbúðar í húsinu. Hver kostnaðarliður hefur að 

auki upplýsingar um hvort kostnaðurinn stafi af kaupum á efni eða vinnu og hvaða 

iðngrein kom að verkinu. Einnig er skráður mánuður kostnaðarins og ár (á forminu 

ÁÁÁÁMM, þar sem Á stendur fyrir ár og M stendur fyrir mánuð). Gögnin eru geymd í 

gagnagrunni á töfluformi og hægt er að kalla fram upplýsingar sem tengjast því húsi sem 

verið er að skoða hverju sinni. Í gagnagrunninum er einnig að finna aðrar upplýsingar um 

húsin í upplýsingatöflum. Þá er tegund útveggja, byggingarár og hvort eignin sé í útleigu, 

skráð í gagnagrunninn, sem og margt fleira.  

4.2.2 Gæði gagna 

Gæði gagnanna er mismunandi eftir því hvert markmið með skoðun þeirra er. Mikið er til 

af skrásettum upplýsingum um eignir félagsins og er stór hluti þeirra óviðkomandi þessari 

rannsókn. Skipulag gagnanna er nokkuð gott fyrir einhvern sem veit hvar allt er geymt, en 

mikill frumskógur við fyrstu sýn. Eins og áður segir eru mikilvægustu gögnin sem þessi 

rannsókn greinir, kostnaðarliðir reikninga sem falla til vegna viðhalds. Í gögnin eru ekki 

skráðar niður ítarlegar upplýsingar um það viðhald sem framkvæmt var en höfundur gerir 

sér grein fyrir því að alltaf verður að draga einhverja línu hversu mikið af upplýsingum 

borgar sig að safna. Þó eru í einhverjum tilvikum skráðar inn upplýsingar um hvort 

reikningurinn stafaði af viðhaldi og hvort um vinnu eða efni var að ræða. Þá koma nöfn 

verktaka og birgja stundum fyrir. Sumir kostnaðarliðir eru ómerktir og ekki hefur verið 

skráð hvers eðlis færslan er, eins og æskilegt væri. Þetta á fyrst og fremst við um færslur 

sem tengjast stórum viðhaldsaðgerðum á húsum þar sem húsið er mikið endurnýjað. Minna 

er um ómerkta reikninga á seinni hluta gagnasöfnunartímabilsins og má því segja að gæði 

gagna aukist eftir því sem þau eru yngri. Færslur sem stafa af einstökum íbúðum eru ekki 

nákvæmlega merktar með verkþætti eða annarri útskýringu frekar en önnur gögn. Því er 

ekki hægt að vita með vissu af hvaða orsökum kostnaður hefur verið skráður á íbúðina. 

Hins vegar er hægt að sjá hvort um viðhald eða rekstur er að ræða og er það lykilatriði í 
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greiningu á viðhaldskostnaði, að geta flokkað rekstrarkostnað eins og hita- og 

rafmagnskostnað frá. Norski staðallinn NS 3454, sem er í innleiðingarferli á Íslandi, fjallar 

einmitt um hvernig flokka megi kostnað sem verður til á þjónustutíma húss og mættti nota 

hann til að flokka rekstrarkostnað enn frekar. 

4.2.3 Sjónarhorn á viðeigandi gögn 

Gagnagrunnur Félagsbústaða er stór og mikið er til af ýmsum töflum og sjónarhornum (e. 

View). Access er forrit frá Microsoft sem notað er til þess að vinna í gagnagrunnum. Það 

byggir á Microsoft SQL gagnagrunns forritunarmáli en viðmótið er einfaldað til þess að 

auðvelda og flýta fyrir vinnu. Í forritinu er hægt að vinna í töflum, bæta við þær og breyta, 

en styrkleiki forritsins felst í því hversu auðvelt er að tengja saman töflur og búa til 

sjónarhorn sem sýnir eiginleika úr mörgum töflum í einni töflu. Mikilvægt er að vera með 

dálk í töflum þar sem hver lína fær ákveðið númer sem auðkenni, ID, en þá er alltaf hægt 

að vísa í þá línu með auðkenni og nálgast gögn hennar, meðal annars til þess að tengja við 

aðrar töflur. Í Access er hægt að vinna, með lítilli fyrirhöfn og miklum hraða, í töflum sem 

telja margar milljónir reita því að upplýsingarnar eru ekki geymdar í skjalinu sjálfu, heldur 

í gagnagrunni. 

Viðeigandi upplýsingar, sem nota mátti í greiningu á viðhaldi, voru fundnar með því að 

búa til sjónarhorn sem sett var saman úr þeim töflum sem innihéldu mikilvæg gögn. 

Microsoft SQL Server Management Studio var notað við að skoða gagnagrunninn og búa 

til sjónarhornið en það forrit er eilítið hrárra en Access hvað varðar notendaviðmót en það 

er sérhannað til þess að vinna í gagnagrunnum, frekar en að skrá inn gögn. Sjónarhornið er 

opnað í Access til frekari greininga og í Pivot töflu í Excel til þess að búa til gröf.  

Til þess að geta skoðað hver kostnaður við standsetningu íbúða Félagsbústaða hefur verið á 

gagnasöfnunartímabilinu verður að greina hvernig gagnasafnið getur gefið vísbendingar 

um kostnaðarþróun og dreifingu. Í gagnagrunninum er að finna allar helstu upplýsingar um 

íbúðir félagsins, stærð þeirra, fjölda herbergja, í hvaða póstnúmeri þau eru og svo 

framvegis. Kostnaður íbúðar er skráður á fastanúmer hennar og tímabil en einnig má 

flokka gögnin þannig að aðeins sjáist kostnaður af viðhaldi íbúðarinnar. Þá eru flest tímabil 

kostnaðarlaus, en af og til þarf til dæmis að gera við skáp inni í íbúðinni eða skipta um 

blöndunartæki og þá sést sá kostnaður á viðkomandi tímabili. Þegar íbúð er standsett sést 

hærri kostnaður en hann getur lent yfir nokkur tímabil ef viðgerðirnar eru stórvægilegar. 

4.2.4 Standsetningar íbúða 

Í rannsókninni er einblínt á kostnað og tíðni standsetninga. Það er, hversu oft hver íbúð 

hefur verið standsett og hvað hver standsetning kostaði. Ástæða fyrir því að þetta er skoðað 

er til þess að bera saman ólíkar íbúðir og sjá hvort marktækur munur er á hópum íbúða. Til 

þess að fá einungis upp kostnað við standsetningar er settur lágmarkskostnaður, en það er 

gert til þess að smávægilegar viðhaldsaðgerðir flækist ekki fyrir greiningunni. 

Lágmarkskostnaður var settur sem 300.000 krónur, að núvirði, á 10 mánaða tímabili og er 

forritið Matlab notað á stórt gagnasafn sem samanstendur af sjónarhorni í töflur 

gagnagrunns Félagsbústaða. Sjónarhornin voru búin til í Access og flutt yfir í Excel þaðan 

sem þau voru lesin inn í Matlab. Gögnin samanstanda af töflu sem hefur dálka fyrir hverja 

íbúð og raðir fyrir hvert tímabil. Í hverjum reit töflunnar er kostnaður vegna 

viðhaldsaðgerðar. Til þess að taka saman þá reikninga sem hafa fallið á nokkra mánaða 
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tímabil eru gögnin fyrst hreinsuð í Matlab, áður en greiningin fer fram. Greiningin felst í 

því að finna þá tímapunkta í sögu hverrar íbúðar þar sem viðhaldskostnaður hefur líklega 

verið vegna standsetningar við íbúaskipti. Fallið „findpeaks“ sem er innbyggt í Matlab var 

notað við greininguna. Matlab kóða má sjá í viðauka B. Eftir að Matlab kóðinn hefur 

fundið helstu toppa eru niðurstöðurnar lesnar inn í Access til þess að tengja fastanúmer 

íbúða við upplýsingar þeirra fyrir frekari greiningar, svo sem á mismun kostnaðar við 

standsetningar íbúða flokkað eftir aldri þeirra.  

4.2.5 Mat á viðhaldsþörfum og endingu byggingarefna 

Mikil reynsla hefur skapast innan Félagsbústaða á viðhaldi húsa og lærdómur af þeim 

viðhaldsaðgerðum sem hafa verið framkvæmdar í gegn um tíðina er ríkur. Einnig hafa 

verktakar, sem unnið hafa reglulega fyrir Félagsbústaði, vitneskju um hús sem þeir hafa 

sinnt miklu viðhaldi á. Þessi uppsafnaða reynsla er ómetanleg við gerð viðhaldskerfis og 

voru viðhaldsþarfir metnar með góðri ráðgjöf og leiðsögn í fararteskinu. Ákveðið var að 

beita sjónmati, þar sem nákvæmari mælingar og sýnataka væri of krefjandi. Góð þekking 

um húsin nýttist sérstaklega vel við mat á þeim byggingarhlutum sem ekki var hægt að 

skoða, þ.e. lagnir og annað slíkt.  

Tafla 4-3 Endingartími byggingarefna og viðhaldsaðgerða. 

Viðmiðunarending efnis/viðhaldsaðgerða Ár 

Málning glugga og hurðakarma 5 

Málning tréverks annað en glugga 7 

Þakmálning 7 

Málning utanhúss 8 

Minniháttar steypuviðgerðir 8 

Sameign innanhúss 15 

Stétt 20 

Þakrennur 20 

Gras og annað á lóð 20 

Malbik 20 

Gagngerar steypuviðgerðir 24 

Þakkantar 25 

Glerlistar 30 

Gler 30 

Gluggar og hurðir 30 

Tréverk annað en gluggar 30 

Ofnar 35 

Útveggjaklæðning 40 

Neysluvatnslagnir 40 

Stofnar 40 

Þakjárn 40 

Rafmagnstafla 40 
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Út frá matinu var ákveðið hversu langt var þar til hver byggingarhluti þyrfti viðhald. 

Skynsamlegt verkfæri við slíkt mat eru staðlaðir matslyklar sem lágmarka hlut 

persónubundins mats á viðhaldsþörfum, en slíkir matslyklar hafa ekki verið innleiddir í 

framkvæmdadeild Félagsbústaða. Þá var reynsla sem safnast hefur upp innan fyrirtækisins 

á endingu byggingarefna notuð til þess að ákvarða heppilegan fjölda ára á milli 

viðhaldsaðgerða.  

Í töflu 4-3 er viðmiðunarending byggingarhluta sýnd. Hverjum byggingarhluta var gefinn 

ákveðinn endingartími vegna þess að ekki höfðu myndast forsendur fyrir breytilegum 

endingartíma milli húsa þegar kerfið var búið til. Í töflunni sést að rafmagnstöflur, lagnir 

og klæðningar hefa lengstan endingartíma, 40 ár, ásamt ofnum, 35 ár. Gert er ráð fyrir 15 

ára endingartíma á gleri en 30 ára endingu á gluggum. Þegar skipt er um glugga er einnig 

skipt um gler. Ekki þarf því að skipta glerinu einu og sér út nema á 30 ára fresti, því að 15 

árum eftir að glerinu er skipt út er glugganum og glerinu skipt út í einu. Því er 30 ára 

endingartími skráður á bæði gler og glugga. Gerð er grein fyrir því að í þessari rannsókn er 

notast við gróft mat á viðhaldsþörfum sem svo er gert ráð fyrir að verði ítrað með 

viðhaldskerfinu í framtíðinni til þess að fá enn betra gildi byggt á tölulega skrásettri 

reynslu. Þá munu hús jafnvel fá sín sérkenni skráð niður sem og ólíkar hliðar þeirra, til 

dæmis ef oftar þarf að mála suðurhlið en þá nyrðri. Byggingarhlutar í viðhaldskerfinu ná 

einungis yfir þá hlushluta sem teljast til sameignar. Málun inni í íbúðum, endurnýjun 

innréttinga og annað sem telst til séreignar er ekki innifalið í viðhaldskerfinu. Ástæða þess 

er sú að standsetningar íbúða bera þennan kostnað og þær eru sér hluti í 

viðhaldsfyrirkomulagi Félagsbústaða.  

4.2.6 Mat á kostnaði á viðhaldsaðgerðum viðhaldskerfis 

Mat á kostnaði hverrar viðhaldsaðgerðar fékkst með svipuðum hætti og mat á 

viðhaldsþörfum, með reynslu og sérfræðiþekkingu. Byggt er á einingaverði þeirra 

viðhaldsframkvæmda sem unnar hafa verið fyrir Félagsbústaði í gegnum árin en 

verðgrunnur fyrir helstu viðhaldsaðgerðir var búinn til í desember árið 2015. Helgi 

Hauksson, fyrrum deildarstjóri á framkvæmdadeild Félagsbústaða og sérfræðingur í 

viðhaldi bygginga, bjó til grunninn með því að handvelja gögn frá mismunandi aðilum og 

bera saman við reynslu hjá Félagsbústöðum um viðhaldskostnað slíkra verkefna. Verðið 

sem notað er í rannsókninni er byggt á grunninum og uppfært í takt við byggingarvísitölu 

frá Hagstofu Íslands (2018). Hingað til hefur uppfærði grunnurinn haldist nokkuð réttur í 

samhengi við verðþróun á viðhaldsaðgerðum á húsum Félagsbústaða. Vísitala sem notuð er 

í rannsókninni er frá því í maí 2018. 

Í töflu 4-4 má sjá þær aðgerðir sem hægt er að framkvæma í viðhaldskerfinu. Einfalt er að 

bæta inn viðhaldsaðgerð, en hún fær þá nýtt auðkennisnúmer og verður sjálfkrafa hægt að 

velja hana í verkskilgreiningatöflu. Fyrsti dálkurinn heitir ID sem stendur fyrir auðkenni en 

auðkennið er afar mikilvægt í viðhaldskerfinu því þannig geta töflurnar vitnað hvor í aðra. 

Í töflunni er iðngrein tileinkuð hverri aðgerð sem mun hjálpa til við frekari greiningar í 

framtíðinni. Aðgerðinni er lýst stuttlega í nafni hennar á einfaldan og hnitmiðaðan hátt. Að 

lokum er hver aðgerð með skráð verð á lengdarmetra, fermetra og stykki. 

Aðgerð 19 ber ákveðinn stofnkostnað ásamt kostnaði fyrir hvern lengdarmetra vegna þess 

að oft er erfitt að komast að lögnum, með tilheyrandi kostnaði, og því er ekki unnt að 

verðleggja aðgerðina einungis með krónum á lengdarmetra. Því er stofnkostnaðurinn 
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áætlaður sem meðal kostnaður við að komast að lögnunum og því umstangi sem fylgir því 

að skipta um lagnir sem eru inni í vegg. Aðgerð 5 á við aðra tréfleti en glugga og 

hurðarkarma, til dæmis málun þakkanta, skjólveggja, girðinga og slíkra yfirborða. Aðgerð 

13 nær yfir viðgerðir á sprungum og slæmum skemmdum á steypu, þá er verðið reiknað 

sem 10% af fermetraverði, en margfaldast við allan steypuflötinn í verkútreikningum því 

að búist er við að 10% af steyptum vegg þurfi þessar viðgerðir á ákveðnu árabili. 

Fyrirkomulagið er á þennan veg vegna þess að byggingarhlutinn er af ákveðinni stærð og 

ekki hægt að velja ákveðna prósentu hans í kerfinu. Aðgerð 18 er kostnaður á viðhaldi fyrir 

hverja hæð í hverjum stigagangi. Ætla má að aðgerð 4 muni hafa mikil áhrif á 

framtíðarkostnað viðhalds vegna þess að skipt er um glugga og hurðir á 30 ára fresti, þeir 

þekja stórt flatarmál húsa og er kostnaður á fermetra hár. Aðgerð 9 er dæmi um 

viðhaldsaðgerð sem ekki mun hafa mikil áhrif á framtíðarkostnað viðhalds vegna þess að 

hlutfallslegt flatarmál þeirra er lítið miðað við aðra byggingarhluta á ytra yfirborði. 

Tafla 4-4 Aðgerðatafla viðhaldskerfisins.  

ID Iðn Aðgerð Vlengdarmetri Vfermetri Vstykki 

1 Málari Málun glugga og hurðakarma 904 0 0 

2 Alhliða Endurnýjun glers 0 36.168 0 

3 Alhliða Endurnýjun glerlista 1.809 0 0 

4 Smíðar Endurnýjun glugga og hurða 0 90.421 0 

5 Málari Málun tréverks annað en glugga 0 3.617 0 

6 Smíðar Endurnýjun tréverks 0 21.701 0 

7 Málari Málun þaks  0 2.532 0 

8 Alhliða Endurnýjun þakrenna 7.234 0 0 

9 Blikksmiður Endurnýjun þakkanta 0 26.815 0 

10 Smíðar Endurnýjun þakjárns 0 11.935 0 

11 Málari Málun utanhúss 0 2.351 0 

12 Múrari Minniháttar steypuviðgerðir 0 362 0 

13 Múrari Gagngerar steypuviðgerðir 0 1.809 0 

14 Smíðar Endurnýjun klæðningar 0 42.902 0 

15 Garðhirða Endurnýjun stéttar 0 14.467 0 

16 Garðhirða Gagngerar lóðaframkvæmdir  0 2.351 0 

17 Alhliða Malbikun 0 7.234 0 

18 Alhliða Endurnýjun sameignar innanhúss 0 0 361.683 

19 Pípari Endurnýjun stofna 16.089 0 1.072.606 

20 Pípari Ofnaskipti 0 0 107.261 

21 Pípari Endurnýjun neysluvatnslagna 8.581 0 0 

22 Rafvirki Rafmagnstöfluskipti 0 0 536.303 

26 Múrari Steinun 0 10.726 0 

 

4.2.7 Mat á stærðum byggingarhluta 

Húsin sem notuð eru í rannsókninni voru skoðuð og mynduð að utan en ekki var tækifæri 

til að fara upp á þak eða inn í húsin. Stuðst var við ýmsar aðferðir við að ákvarða lengdir 

og flatarmál byggingarhluta en teikningar sem hefðu verið nytsamlegar voru af skornum 
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skammti enda flest húsin komin til ára sinna. Þó var hægt að meta flestar stærri stærðir svo 

sem lengd og breidd húsa ásamt hæð þeirra út frá teikningum. Þá voru sömu tölur notaðar 

fyrir áætlun á lengd þakrenna og þakkanta. Stuttar vegalengdir voru mældar, eins og hægt 

var, með Stabila LD 250 BT leysigeisla fjarlægðarmæli. Flatarmál þaka var reiknað út frá 

halla, lengd og breidd húsa. Að lokum var sjónmati beitt þegar ekki var annarra kosta völ. 

Mat á stærð lagna var gróflega skráð fyrir hvert hús út frá reynslu verktaka og starfsmanna 

Félagsbústaða. 

4.2.8 Skilgreining viðhaldsverka og uppbygging viðhaldskerfis 

Við uppbyggingu viðhaldskerfisins eru eiginleikar gagnagrunna notaðir, ein tafla búin til 

fyrir hverja tegund gagna og kerfið tengt við þær töflur sem nú þegar eru til staðar í 

gagnagrunni Félagsbústaða. Uppbygging kerfisins er þannig að ein tafla inniheldur stærðir, 

önnur aðgerðir, þriðja verkskipulag og að lokum býr kerfið til töflu, sem reiknuð er út 

sjálfkrafa af forriti, sem inniheldur hvert einasta verk í viðhaldskerfinu. Þar eru tengd 

saman byggingarhluti, aðgerð og tímasetning. Stærðataflan inniheldur upplýsingar um 

byggingarhluta bygginganna en til að auka möguleika á fjölbreytileika í greininguna var 

ákveðið að skipta húsunum upp eftir því á hvaða hlið byggingarinnar byggingarhlutinn var 

staðsettur. Húsinu var því skipt í sex breytur, norður, suður, austur og vestur hliðar, eða 

norðvestur, norðaustur og svo framvegis, ásamt víddunum upp fyrir byggingarhluta sem 

snúa eru láréttir og inni fyrir þá byggingarhluta sameignar sem eru inni. Með þessu 

uppbroti er vonast eftir því að fá meiri dýpt í kerfið þegar reynsla hefur myndast um 

viðhald einstakra byggingarhluta á hverri hlið hússins, sem ekki þótti nógu góð þegar 

upplýsingar voru skráðar inn í kerfið. Til þess að gefa enn meiri möguleika á flokkun er 

hver byggingarhluti skilgreindur af ákveðinni tegund og hefur ákveðinn slitflöt. Til dæmis 

getur byggingarhlutinn „gluggi“ verið af tegundinni „timbur“ með slitflötinn „málning“. Þá 

hefur hver byggingarhluti tilvísunarnúmer, en þau eru á forminu XNNN þar sem X er 

bókstafur og stendur fyrir ákveðna gerð byggingarhluta og N er númer sem er sérstakt fyrir 

hvern byggingarhluta í einstöku húsi. Dæmi um tilvísunarnúmer er G504, þar sem G 

stendur fyrir glugga, 5 stendur fyrir tegund, svo sem timbur, og 04 stendur fyrir númer 

gluggans. Byggingarhlutarnir eru síðan merktir með tilvísun inn á mynd af húsinu, 

samanber mynd 4-11. Stærð byggingarhluta er í lengdarmetrum, Lhluti, og fermetrum, Ahluti, 

en þær stærðir eru margfaldaðar saman við fjölda, n, eins byggingarhluta til þess að fá 

heildar stærð, Aheild og Lheild, eins og sést í jöfnum 4-1 og 4-2.  

𝐴ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 = 𝐴ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖 ∗ 𝑛     (4-1) 

𝐿ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 = 𝐿ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖 ∗ 𝑛     (4-2) 

Í verklýsingatöflunni er ákveðinn byggingarhluti, aðgerð og ártal valið ásamt fjölda ára á 

milli þess sem aðgerðin er framkvæmd. Auðkennisnúmer línanna eru notuð til þess að para 

saman þær línur í stærðatöflunni og aðgerðatöflunni, sem voru valdar, þannig að 

heildarfjöldi fermetra margfaldast við fermetraverð, heildarlengd margfaldast við verð á 

lengdarmetra og heildarfjöldi margfaldast við stykkjaverð og að lokum eru tölurnar lagðar 

saman til þess að fá heildarverð, Vheild, eins og sést í jöfnu 4-3. 

𝑉ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 = 𝐴ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 ∗ 𝑉𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 + 𝐿ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 ∗ 𝑉𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑎𝑟𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 + 𝑛 ∗ 𝑉𝑠𝑡𝑦𝑘𝑘𝑖  (4-3) 
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Mynd 4-11 Unufell 44-46, gluggar og útveggur merkt með tilvísunarnúmeri. 

Verklýsingataflan býr sjálfkrafa til verkfærslur í verktöfluna, eins langt fram í tímann og 

óskað er eftir, sem í þessari rannsókn er til ársins 2099, fyrst fyrir byrjunarárið sem var 

valið og svo með því árabili sem skilgreint er. Hver lína í verktöflunni er því verk sem 

samanstendur af aðgerð sem framkvæmd er á byggingarhluta á ákveðnu ári. Verkunum er 

raðað í tímaröð þannig að efst í töflunni eru þau verk sem eru næst á dagskrá. Hægt er að 

skoða verk á ólíkan máta, en vegna uppbrots upplýsinga byggingarhlutanna er hægt að 

flokka þá eftir hentisemi. Flokkanir sem gætu reynst hjálpsamar eru til dæmis að sjá 

viðhald ákveðins húss eða jafnvel einstaka hlið þess, að skoða alla timburglugga sem þarf 

að mála á næstu árum eða bárujárnsþök sem þarf að skipta út. Þessar flokkanir er auðvelt 

að framkvæma sökum gagnagrunnsuppbyggingar.  

4.2.9 Samanburður viðhaldskerfis og viðhaldssögu 

Við undirbúning á framtíðarspá er mikilvægt að skoða fortíðina. Sagan getur leitt ýmislegt 

í ljós ef vel er að gáð, en til þess þarf góðar upplýsingar. Með því að bera saman þær 

upplýsingar sem til eru um viðhald húsanna við framtíðarspá viðhaldskostnaðar þeirra er 

hægt að setja tölur, sem annars væru í lausu lofti, í samhengi. Þá má athuga hvernig 

greiningarnar fylgjast að og hvernig þær eru ólíkar og rannsaka ástæður frávika og 

samleitni.  

Viðhaldskerfið gefur áætlaðan kostnað á ári fram í tímann en viðhaldssagan er brotin niður 

á mánaða tímabil. Til þess að bera saman kostnað viðhalds er viðhaldssaga sett fram sem 

árlegur kostnaður, það er, kostnaður mánaða hvers árs lagðir saman. Til samanburðar er 

kostnaðurinn reiknaður sem meðaltals árskostnaðar og áratugakostnaðar. Einnig er hann 

borinn saman og reiknaður sem hlutfall af húsmati, brunabótamati og fasteignamati húsa 

og heildar flatarmáli þeirra.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í heild sinni og farið yfir þá 

þætti sem komu í ljós við þær greiningar sem gerðar voru. Viðhaldssaga Félagsbústaða 

verður fyrst skoðuð betur, helstu tölur birtar og svo verða niðurstöður frá greiningu 

standsetninga íbúða birtar. Þar næst verður greint frá niðurstöðum á kostnaðargreiningu 

framtíðar viðhaldsþarfa húsanna úr viðhaldskerfinu. Einnig verður kostnaðardreifing á 

milli iðngreina sýnd bæði fyrir viðhaldssögu og framtíðarspá.  

Í Víðauka A eru sýnd árleg dreifing kostnaðar á iðngreinar fyrir bæði viðhaldssögu og 

framtíðarspá fyrir hvert hús. Á súluritum sem sýna viðhaldssögu má sjá að kostnaðarliðir 

sem eru ómerktir, þ.e. ekki skráðir á iðngrein, eru umfangsmeiri á fyrri hluta tímabilsins. Í 

framtíðarspá sést hvar áætlaðir viðhaldstoppar eru líklegir fyrir hvert hús og hvernig þeir 

dreifast milli iðngreina.  

Í Viðauka B er Matlab kóði sem notaður var til þess að finna tímabil, heildarkostnað og ár 

milli standsetninga íbúða Félagsbústaða. 

5.1 Viðhaldssaga 

Í þessum kafla verður rætt um viðhaldssögu Félagsbústaða, sýndar niðurstöður þeirra 

athugana sem gerðar voru í rannsókninni og hvernig þær samræmast á milli eignanna sem 

skoðaðar voru. Byrjað verður á að sýna yfirlitstöflu yfir húsin og meðalkostnað sem hefur 

hlotist af viðhaldi síðustu 20 ár. Því næst verður árlegur viðhaldskostnaður hvers húss 

sýndur á grafi sem hlutfall af húsmati og kostnaðardreifing milli iðngreina sýnd á súluriti. 

Að lokum verður sýnt hvernig kostnaður við standsetningar íbúða dreifist með tilliti til 

fjölda mánaða á milli standsetninga og kostnaðar. 
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Í töflu 5-1 má sjá meðaltal kostnaðar vegna viðhalds á sameign húsanna síðustu 20 ár. Einnig er það meðaltal reiknað í krónum á fermetra, 

sem hlutfall af húsmati, brunabótamati og fasteignamati. Ástæða þess að niðurstöðurnar eru reiknaðar á stærðareiningu er til þess að fá 

samanburðarhæfar tölur milli húsa. Meðal árskostnaður viðhalds á síðustu 20 árum var hæstur á Bríetartúni af þeim húsum sem skoðuð voru í 

rannsókninni. Kostnaðurinn nemur tæpum 20 þúsund krónum á ári á hvern fermetra húsnæðis, eða nærri þrefalt meira en viðhald húsanna sem 

koma á eftir. Ef miðað er við hlutfall af húsmati er munurinn hins vegar minni, en Unufell hefur 2,6% meðal árskostnað miðað við 5,08% á ári 

í Bríetartúni og er munurinn því minni en tvöfaldur hvað það varðar. Minnstur meðal árskostnaður á fermetra hefur verið í Hraunbæ, eða um 

0,37% af húsmati. Það er í samræmi við að Hraunbær er nýjasta hús skoðunarinnar og hefur því ekki þurft stórvægilegt viðhald hingað til. Að 

auki er húsið klætt svo reglulegur kostnaður við málun útveggja er ekki til staðar. Þar sem um meðalársskostnað viðhalds er að ræða ætti það 

ekki að hafa mikil áhrif á niðurstöðurnar að Hraunbær hefur safnað gögnum í styttri tíma (frá 2001) en hin húsin, en gögnum um þau var 

safnað frá 1998  

Tafla 5-1 Ársmeðaltal kostnaðar viðhaldssögu í krónum og sem hlutfall af ólíku mati á virði húsanna. 

 Austurbrún Bríetartún Fannarfell Hraunbær Jórufell Kleppsvegur Unufell Yrsufell 

Byggingarár 1966 1947 1973 2001 1974 1965 1972 1971 

Ársmeðaltal 

viðhaldssögu 

24.893.818 80.511.620 9.763.365 3.456.625 27.726.690 31.809.688 9.695.764 16.306.974 

Krónur á fermetra  6.607 19.900 3.156 1.593 6.036 6.747 7.056 3.870 

% af húsmati 1,56 5,08 1,14 0,37 2,29 2,18 2,60 1,32 

% af brunabótamati 2,53 7,23 1,21 0,43 2,52 2,54 2,75 1,39 

% af fasteignamati 1,34 4,29 1,00 0,32 2,02 1,86 2,29 1,16 
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5.1.1 Viðhald húsa á milli ára 

Viðhaldsaðgerðir sem framkvæmdar eru á ytra byrði húsa, á lóðum og í stigagöngum 

teljast til sameignar hússins. Á mynd 5-1 má sjá hvernig kostnaður við þessar aðgerðir sem 

hlutfall af húsmati eigna er mismunandi milli ára og milli húsanna sem skoðuð voru. 

Myndin sýnir að kostnaður vegna viðhalds eignanna hefur verið umtalsvert lægri síðustu 

sjö ár en árin á undan. Þetta er vegna þess að engar meiriháttar endurbætur hafa verið 

gerðar á húsunum síðustu sjö ár, heldur stafar kostnaðurinn einungis af viðhaldi. 

 

 
Mynd 5-1 Heildar árskostnaður viðhaldssögu sem hlutfall af húsmati. 

5.1.2 Kostnaðardreifing viðhaldssögu á iðngreinar 

Kostnaður greiddur til verktaka vegna vinnu við sameignina er skráður á húsið sjálft og 

kallað yfireign. Einnig er kostnaðurinn skráður niður á tegund verktaka. Margar breytur eru 

skráðar, en sumir reikninganna hafa ekki verið skráðir á sérstaka iðngrein og eru þeir því 

ómerktir (e. blank). Á mynd 5-2 sést skipting kostnaðar viðhaldssögu hverrar eignar eftir 

iðngrein verktaka, og þar eru stórir kostnaðarliðir ómerktir. Kostaður við miklar 

endurbætur hefur ekki verið skráður vegna þess að margir verkþættir eru sameinaðir og 

merktir sem einn kostnaðarliður. Því er mikið af þeim kostnaði sem skoðaður er, ómerktur. 

Ómerktur kostnaður er minnstur hjá Fannarfelli en á því húsi hafa engar endurbætur verið 

gerðar á tímabilinu. Mestur ómerktur kostnaður er hjá Austurbrún en þær endurbætur sem 

gerðar voru snemma á skrásetningartímabilinu eru lang stærsti kostnaður sem hefur verið 

skráður á húsið. Einnig er algengara að kostnaðurinn sé ómerktur ef lengra er liðið síðan 

kostnaðurinn var skráður. Með hæsta merkta hlutfall fara smíðar en undir það fellur meðal 

annars endurnýjun þakjárns og gluggaskipti, sem eru kostnaðarsamar aðgerðir. Á eftir 

smíðum koma pípulagningamenn og málarar. 
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Mynd 5-2 Hlutfall hverrar iðngreinar af heildar viðhaldskostnaði 20 ára tímabils hverrar 

eignar. 

5.1.3 Standsetningar íbúða 

Standsetningar íbúða eru gerðar reglulega, oftast nær þegar íbúaskipti verða í íbúð. 

Kostnaður rúmlega 2200 íbúða var greindur fyrir allt það 20 ára tímabil sem gagnasöfnun 

hefur staðið yfir. Á mynd 5-3 má sjá punkta á grafi þar sem fjöldi mánaða er á lárétta 

ásnum og kostnaður á þeim lóðrétta. Hver punktur táknar meðaltal kostnaðar standsetninga 

fyrir hvern aldurshóp íbúða. Lengsti tími sem liðið hefur á milli standsetninga þessara 

íbúða er um 17 ár en ekki er þó hægt að vita það með vissu þar sem fyrsta standsetning 

sem forritið skráir niður er eftir leigutímabil sem hófst á undan gagnasöfnun. Punktunum er 

skipt í fjóra hópa eftir aldri og eru þeir merktir með litum. Aldurshóparnir eru hús byggð 

fyrir 1956, og svo 10 ára hópar frá 1956 til 1995 og loks hús sem byggð eru eftir 1995. 

Hver punktur á myndinni táknar meðaltal hvers hóps á kostnað standsetninga og fjölda 

mánaða á milli þeirra. Sjá má að þó nokkur munur er á hverjum hóp og virðast íbúðir frá 

tímabilinu 1966-1975 hafa hæstan meðalkostnað og einn minnsta meðalfjölda mánaða á 

milli standsetninga. Nýjustu íbúðirnar sýna minnstan kostnað við standsetningar og hæstan 

fjölda mánaða á milli þeirra. 
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Mynd 5-3 Meðalkostnaður standsetninga íbúða, flokkaður eftir byggingarári, á móti fjölda 

mánaða frá síðustu standsetningu.  

Tafla 5-2 sýnir að staðalfrávik meðaltala á standsetningum fyrir aldurshópana er talsvert 

hátt og stafar það af því að gögnin eru mjög dreifð, það er að segja að mikill fjölbreytileiki 

er á milli fjölda mánaða og kostnaðar við standsetningar íbúða í öllum aldurshópum. Þó má 

sjá að fjöldi mánaða á milli standsetninga fer hækkandi með lækkun aldurs bygginga og 

má líta svo á að íbúar endist lengur í nýrri íbúðum. 

Tafla 5-2 Meðaltal og staðalfrávik kostnaðar og mánaða milli standsetninga fyrir ólíka 

aldurshópa bygginga. 

 

<1956 1956-1965 1966-1975 1976-1965 1986-1995 >1995 

Meðaltal 

           Mánuðir 54 56 55 72 80 97 

     Krónur/m2 12.192 12.659 19.565 12.194 11.394 9.922 

Staðalfrávik 

           Mánuðir 45 43 42 54 59 67 

     Krónur/m2 10.909 11.303 19.749 10.916 10.109 9.130 

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

40 50 60 70 80 90 100

K
ró

n
u

r 
á 

fe
rm

et
ra

Fjöldi mánaða á milli standsetninga

<1956 1956-1965 1966-1975 1976-1965 1986-1995 >1995



38 

5.2 Viðhaldskerfi 

Hér verður fjallað um niðurstöður úr greiningu á viðhaldskerfi Félagsbústaða. Fyrst verða birtar stærðir í töflu 5-3 sem bera má saman við 

niðurstöður úr greiningu á viðhaldssögu sem sýndar voru í töflu 5-1 en nánar verður fjallað um samanburð þeirra í kafla 5.3. Þá verður 

framtíðarspá kerfisins rædd og hvernig viðhaldskostnaður dreifist á árin sem hermunin náði yfir.  

Tafla 5-3 sýnir meðaltal árskostnaðar sem hlýst af viðhaldsaðgerðum sem skráðar eru í viðhaldskerfið. Kostnaðurinn er settur fram sem 

hlutfall af birtu flatarmáli húsanna ásamt prósenta af húsmati, brunabótamati og fasteignamati. Kleppsvegur hefur hæstan áætlaðan kostnað í 

krónutölum en þegar litið er á hlutfallslegar kostnaðartölur er sú ekki alltaf raunin. Reiknað á húsmat er Unufell með hæstan kostnað. 

Fannarfell hefur lægstan áætlaðan kostnað reiknað á fermeter. 

Tafla 5-3 Niðurstöður viðhaldsáætlunar, meðal viðhaldskostnaður á ársgrundvelli. 

  Austurbrún Bríetartún Fannarfell Hraunbær Jórufell Kleppsvegur Unufell Yrsufell 

Meðal árskostnaður 

áætlunar, krónur 

9.756.525 10.252.510 5.555.746 7.071.321 10.512.402 12.350.169 3.311.210 10.543.699 

Áætlun, krónur á m2 2.589 2.534 1.796 3.259 2.289 2.620 2.410 2.502 

Áætlun, % af húsmati 0,61 0,65 0,65 0,75 0,87 0,85 0,89 0,85 

Áætlun, % af 

brunabótamati 

0,99 0,92 0,69 0,88 0,95 0,99 0,94 0,90 

Áætlun, % af 

fasteignamati 

0,52 0,55 0,57 0,66 0,77 0,72 0,78 0,75 
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Hæsta kostnaðarmat á fermetra er fyrir Hraunbæ en það er eina eignin sem fer yfir þrjú 

þúsund krónur á fermetra. Þetta skýrist af því að Hraunbæ tilheyra sex hús, fimm íbúðarhús 

á tveimur hæðum með fjórum íbúðum auk eins stærra þjónustuhúss með litlum íbúðum. 

Þetta gerir það að verkum að heildarstærð hjúpflata á hvern fermetra gólfflatar er mun 

hærri en á þeim húsum sem eru á fjórum hæðum. Til dæmis er flatarmál þaks á hvern 

fermetra gólfflatar íbúðar í tveggja hæða húsi tvöfalt á við hús á fjórum hæðum. Áætlaður 

viðhaldskostnaður Hraunbæjar reiknað á húsmat er lægri en meðaltal viðhaldskostnaðar 

húsa rannsóknarinnar. Það er líklega vegna þess að Hraunbær er tiltölulega ný eign og 

húsmatið hátt miðað við hin hús rannsóknarinnar.  

5.2.1 Kostnaðardreifing viðhaldsáætlunar á iðngreinar 

Á mynd 5-4 sést hvernig uppreiknaður kostnaður rúmlega 80 ára tímabils frá 2019 til 2099 

skiptist á milli iðngreina fyrir hvert hús. Smíðavinna hefur mestan kostnað í för með sér af 

öllum iðngreinum í viðhaldskerfinu en eins og sést í töflu 4-4 eru smíðar fjórar aðgerðir af 

23 sem hægt er að framkvæma í kerfinu.  

 

Mynd 5-4 Hlutfall iðngreina í áætluðum heildarkostnaði viðhaldskerfis fyrir hvert hús. 
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5.2.2 Framtíðarspá 

Á mynd 5-5 má sjá viðhaldskostnað áætlaðan í krónum á fermetra. Kostnaðurinn er sýndur sem fyllt línurit með mismunandi lit fyrir hvert hús 

og er heildarkostnaður allra húsanna toppur hvers árs á línuritinu. Næstu ár gerir áætlunin ráð fyrir litlum kostnaði en hún flöktir mikið allt 

tímabilið. Nokkrir toppar eru áberandi á myndinni en til þess að jafna út kostnaðinn væri hægt að flýta fyrir eða seinka viðhaldi til að koma í 

veg fyrir kostnaðarsamt viðhald hjá mörgum húsum sama ár. Ljóst er að þessi áætlun 80 ár fram í tímann er alls ekki nákvæm og hún er byggð 

þannig upp að hún þróast með hverju ári sem hún er notuð. Þó er unnt að sjá fyrir að tímabil komi þar sem ákveðið hús mun þurfa mikið 

viðhald þó nákvæmt ártal þess sé ekki endilega staðfest.  

 

Mynd 5-5 Áætlaður viðhaldskostnaður húsa samanlagður, í krónum á fermetra. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

2
0

6
1

2
0

6
3

2
0

6
5

2
0

6
7

2
0

6
9

2
0

7
1

2
0

7
3

2
0

7
5

2
0

7
7

2
0

7
9

2
0

8
1

2
0

8
3

2
0

8
5

2
0

8
7

2
0

8
9

2
0

9
1

2
0

9
3

2
0

9
5

2
0

9
7

2
0

9
9

K
ró

n
u

r 
á 

fe
rm

et
ra

Austurbrún Bríetartún Fannarfell Hraunbær Jórufell Kleppsvegur Unufell Yrsufell



41 

5.2.3 Kostnaðardreifing milli aðgerða 

Þær viðhaldsaðgerðir sem hús mun þurfa i framtíðinni eru í samræmi við samsvarandi 

byggingarhluta, þannig að val á tegund byggingarhluta við hönnun, stjórnar því viðhaldi 

sem þarf að framkvæma. Í töflu 5-4 má sjá kostnaðardreifingu á milli mismunandi 

viðhaldsaðgerða. Kostnaðarmesta aðgerðin vegna mikils viðhalds er endurnýjun glugga og 

hurða en hún er ábyrg fyrir 26% alls viðhaldskostnaðar sem áætlaður er á reiknuðu 

tímabili. Þar á eftir koma endurnýjun klæðningar og glers, ofnaskipti og endurnýjun 

neysluvatnslagna. Viðhaldskerfið skipuleggur viðhald á sameign húsa en ekki íbúðum 

þeirra. Stigagangar og lagnir tilheyra sameign ásamt öllum hjúpfleti byggingarinnar. Þá er 

tilheyrir lóð byggingarinnar einnig viðhaldskerfinu. 

Tafla 5-4 Aðgerðum raðað eftir heildar kostnaði sem þær framkalla í viðhaldskerfinu.  

Aðgerð Hlutfall 

Endurnýjun glugga og hurða 26% 

Endurnýjun klæðningar 13% 

Endurnýjun glers 11% 

Ofnaskipti 9% 

Endurnýjun neysluvatnslagna 8% 

Endurnýjun sameignar innanhúss 4% 

Málun þaks  4% 

Endurnýjun þakjárns 3% 

Endurnýjun stéttar 3% 

Málun glugga og hurðakarma 3% 

Malbikun 3% 

Málun utanhúss 2% 

Endurnýjun stofna 2% 

Endurnýjun þakrenna 2% 

Gagngerar lóðaframkvæmdir  1% 

Málun tréverks annars en glugga 1% 

Steinun 1% 

Rafmagnstöfluskipti 1% 

Endurnýjun glerlista 1% 

Endurnýjun tréverks annars en glugga 1% 

Gagngerar steypuviðgerðir 1% 

Endurnýjun þakkanta 1% 

Minniháttar steypuviðgerðir 0% 
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5.3 Samanburður viðhaldssögu og framtíðarspár 

Áætlaður viðhaldskostnaður er lægri en sögulegur viðhaldskostnaður að meðaltali en 

áætlaður viðhaldskostnaður var minni en 1% af húsmati eigna, eða á bilinu 0,6%-0,9%. 

Sögulegur viðhaldskostnaður var á bilinu 0,37%-5,10%, en algengast var að 

meðalárskostnaður viðhalds hafi verið í kring um 2% af húsmati. Síðustu sjö ár 

viðhaldssögu er hins vegar meðal árskostnaður viðhalds 0,49%-1,18% eins og sjá má í 

töflu 5-5 og því nær viðhaldsáætlun en þegar litið er á heildartímabil viðhaldssögu. 

Tafla 5-5 Meðal árskostnaður viðhaldsögu áranna 2011-2017 og viðhaldsáætlunar 

reiknað á húsmat. 

 

Viðhaldssaga 2011-2017 Viðhaldsáætlun 

Austurbrún 0,49% 0,61% 

Bríetartún 1,18% 0,65% 

Fannarfell 0,98% 0,65% 

Hraunbær 0,23% 0,75% 

Jórufell 1,10% 0,87% 

Kleppsvegur 0,94% 0,85% 

Unufell 1,15% 0,89% 

Yrsufell 1,11% 0,85% 
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Á mynd 5-6 sést samanlagður árlegur viðhaldskostnaður úr viðhaldssögu og viðhaldsáætlun. Þar má sjá að kostnaðurinn sem fram kemur í 

viðhaldssögu nær toppi í rúmum 400 milljónum króna á einu ári, miðað við byggingarvísitölu maí 2018. Kostnaður viðhaldsáætlunar nær 

hámarki í rúmum 300 milljónum í kring um árið 2070. Þær stóru og kostnaðarsömu breytingaraðgerðir á einstaka húsum sem sjást í 

viðhaldssögunni á árunum 1998-2010 koma ekki fyrir í viðhaldsáætlun. Það er vegna þess að viðhaldsáætlunin gerir ekki ráð fyrir því að 

húsum sé breytt til dæmis með því að klæða málaðan vegg. Einnig gerir áætlunin ráð fyrir að viðhaldi sé sinnt jafnt og þétt en ekki látið bíða 

þar til þörf er á mörgum viðhaldsaðgerðum á húsinu á sama tíma eins og raunin var á árunum 1998-2010. Áætlunin gerir ráð fyrir að skipt sé 

um útveggjaklæðningu, en gerir ekki ráð fyrir að húsinu sé breytt, svo sem með því að klæða vegg sem er málaður. Viðhaldssaga síðustu sjö 

ára, þegar ekki hafa verið framkvæmdar meiriháttar endurbætur á húsunum, hefur um það bil sama meðalárskostnað og viðhaldsáætlun gerir 

ráð fyrir. 

 

Mynd 5-6 Kostnaður við viðhald allra húsanna samanlagt, grafið sýnir viðhaldssögu 1998-2018 (miklar endurbætur) og viðhaldsáætlun 

2019-2099. 
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Á mynd 5-7 sést hvernig meðaltal kostnaðar 10 ára tímabila dreifist frá 1998-2097, sem hlutfall af húsmati. Toppar eru áberandi og sést vel 

hvaða hús standa upp úr. Á næstu 10 árum er viðhaldskostnaður ekki hár en skipta þarf um útveggjaklæðningu og ofna ásamt fleiru í 

Fannarfelli á tímabilinu 2028-2037 og þá myndast toppur upp á tæp 30% af húsmati. Á sama tímabili eru viðlíka viðgerðir áætlaðar í 

Yrsufelli. Á næsta tímabili á eftir fer hæst endurnýjun útveggjaklæðningar og þakjárns á Hraunbæ ásamt endurnýjun neysluvatnslagna, ofna 

og glugga í Unufelli. Þessar upplýsingar er hægt að nálgast auðveldlega í viðhaldskerfinu til þess að gera langtímaáætlun og áætla endingu 

húsanna í heild sinni.  

 

 
Mynd 5-7 Súlurit sem sýnir meðaltal 10 ára tímabila viðhaldssögu og viðhaldsáætlunar sem hlutfall af húsmati hvers húss.  
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5.3.1 Samantekt helstu niðurstaðna 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru að heildar sögulegur viðhaldskostnaður á 

tímabilinu 1998-2018, fyrir húsin sem skoðuð voru, var mun hærri en viðhaldsáætlun gerði 

ráð fyrir að meðaltali yfir það tímabil sem hermt var. Samanburð á heildar árskostnaði 

viðhaldssögu og viðhaldskerfis má sjá á mynd 5-7. Þessi munur er talinn stafa af því að 

mörg húsanna voru mikið endurbætt á fyrri hluta viðhaldssögunnar og skekkir það 

myndina af þeim viðhaldskostnaði sem talist getur innan marka um eðlilegar árlegar 

viðhaldsþarfir sé litið á heildarendingartíma húss. Þessar niðurstöður gera staðfestingu á 

nákvæmni kerfisins erfitt fyrir. Áhugavert þykir þó að á síðustu sjö árum er meðaltal 

árskostnaðar viðhaldssögu í samræmi við meðal árskostnað viðhaldskerfis, en á því 

tímabili í viðhaldssögu húsanna hafa engar meiriháttar endurbætur verið gerðar á húsunum 

heldur aðeins eðlilegar viðhaldsaðgerðir, svo sem gluggaskipti og málun útveggja. Á mynd 

5-8 má sjá samanburð á viðhaldssögu frá 2011-2017 og niðurstöðum úr viðhaldskerfi. 

Meðal árskostnaður framtíðarspár flestra húsanna eru á pari við meðaltal þessara sjö ára. 

Sjá má að kostnaður við viðhald á Bríetartúni á síðustu sjö árum er töluvert hærri en 

áætlunin gerir ráð fyrir, eða um 80%. Það gæti bent á að viðhald á eldri húsum sé þyngra 

en viðhald nýrri húsa eða að viðhaldskerfið vanmeti viðhaldsþarfir Bríetartúns. 

Umfangsmesta og dýrasta viðhaldið á Bríetartúni á tímabilinu var lagnavinna árið 2015 en 

það telst til eðlilegs viðhalds. Sjá má að viðhald á Hraunbæ hefur verið lægra en áætlun 

gerir ráð fyrir, en þau hús eru nýjust þeirra húsa sem greind voru. Það bendir til þess að 

viðhald húsa verður kostnaðarsamara með aldri þeirra. 

 

Mynd 5-8 Samanburður viðhaldssögu frá 2011-2017 og viðhaldsáætlunar.
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6 Umræða og lokaorð 

Á Íslandi í dag er mikið rætt um leigufélög og mikilvægi húsnæðisöryggis en mikil 

uppsveifla hefur verið á fasteignaverði síðustu ár með tilheyrandi hækkun á leiguverði og 

þrengingu valkosta þeirra sem leigja. Í Reykjavík hafa lóðaúthlutanir í einhverjum tilvikum 

verið með þeim skilyrðum að félög sem byggja séu ekki rekin í hagnaðarskyni. Félög sem 

ekki eru rekin í hagnaðarskyni eru mikilvæg til þess að takmarka sveiflur á 

húsnæðismarkaði sem hafa einkennt Ísland og er hluti slíks húsnæðis í nágrannalöndum 

Íslands mun hærri en þekkist hérlendis. Mikilvægur þáttur í rekstri þessara íbúða er viðhald 

þeirra og því er þessi rannsókn innlegg í átt að þróun sjálfbærs húsnæðismarkaðar. Viðhald 

verður að umgangast sem rekstrarkostnað og fjárfestingu sem er kostnaðarins virði því án 

þess er unnin óafturkræf gæðarýrnun á þjónustustigi eigna. Einnig er mikilvægt að 

fyrirtæki í félagslegum rekstri fái ekki á sig þann stimpil að þeirra íbúðir séu slæmar en 

viðhaldi húsa í opinberri eigu hefur í gegn um tíðina oft verið illa sinnt. Markmið 

Félagsbústaða er að halda eignum sínum vel við og viðhaldskerfi er þar mikilvægur 

hlekkur. Þau hús sem skoðuð voru í þessari rannsókn eru dæmigerð íslensk hús sem gott er 

að nota sem viðmið. 

Viðhaldskerfi Félagsbústaða er þróað frá grunni af félaginu sjálfu og er það byggt á 

gagnagrunnsfyrirkomulagi. Til eru viðhaldskerfi sem hægt er að kaupa og nota til reksturs 

á eignunum. Gallinn við að kaupa viðhaldskerfi er sá að oft er erfitt að láta öll forrit 

fyrirtækisins tala saman og ef eitt kerfi er einungis fyrir viðhald getur það leitt til þess að 

yfirsýn yfir rekstur fyrirtækisins verði erfiðari. Þess vegna var ákveðið að búa til kerfi í 

samræmi við það fyrirkomulag sem nú er í notkun í öðrum rekstri hjá félaginu. Það gefur 

einnig mikið rými til þróunar á kerfinu, sem er talinn lykilþáttur með tilvist viðhaldkerfis. 

Hönnun skiptir miklu máli þegar kemur að viðhaldsþörfum, en viðhaldsþarfir ákvarðast að 

miklu leyti af upphafsgæðum byggingar. Gerðar eru kröfur um byggingar og það efni sem 

notað er í framleiðslu þeirra og í framtíðinni verður sennilega gerð krafa um 

vistferilsgreiningar við hönnun og stærri endurnýjunaraðgerðir eða breytingar á húsum. 

Viðhaldskerfið gæti nýst til þannig greininga, en kerfið á að aðlagast að mismunandi 

hönnunarlausnum byggingarhluta og byggingarefna og geta sagt til um besta kost hverju 

sinni. Þannig reynslu tekur þó langan tíma að byggja upp og því eru starfsmenn og 

verktakar mikil auðlind i ákvörðun á endingartíma byggingarhluta þar til kerfið hefur 

safnað þeim upplýsingum um nægilega langt skeið. 

Sögulega hafa viðhaldsaðgerðir verið settar á hakann og hús oft drabbast niður vegna 

skorts á viðhaldi. Mikill kostnaður á fyrri hluta tímabilsins sem gagnasöfnunin nær yfir 

kemur að einhverju leyti til vegna lítils viðhalds eignanna fram að því, en að mestu leyti 

vegna þess að gömul hús við enda hönnunaraldurs, eins og Bríetartún, þurfa endurbætur 

sem eru umfangsmeiri heldur en hefðbundið viðhald, til þess að lengja aldur þeirra. 

Viðhaldskerfið sem sagt var frá í þessari rannsókn er byggt á gagnagrunnshugmyndafræði. 

Það gerir það að verkum að breytingar og endurbætur á kerfinu eru auðveldar. 

Endingartími byggingarhluta er að mestu leyti sá sami í viðhaldskerfinu fyrir eins 

byggingarhluta í mismunandi húsum. Hugsunin bak við það er sú að við skoðun 

byggingarhluta, þegar kerfið segir að sinna þurfi ákveðinni viðhaldsaðgerð, mun leiða í ljós 

hvort endingartíminn hafi verið ákvarðaður rétt eða hvort þurfi að lengja eða stytta hann. 
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Kerfið er þannig uppbyggt að lítið mál er að breyta endingartíma ákveðins byggingarhluta 

og því á kerfið að þróast þannig að viðeigandi árabil milli viðhaldsaðgerða fáist með 

reynslu hvers byggingarhluta fyrir sig. Viðhaldskerfið byggir á samblandi af bilanatengdu 

viðhaldi, fyrirbyggjandi viðhaldi og ástandsháðu viðhaldi. Í raun má segja að 

viðhaldskerfið setji tímasetningar í samræmi við fyrirbyggjandi viðhald en það þarf ekki að 

þýða að viðhaldsaðgerðum verði flýtt. Ef ástandsskoðun sýnir að ekki er þörf á viðhaldi á 

þeim tímapunkti sem áætlunin gerir ráð fyrir er hægt að fresta viðhaldi. Þannig er ekki 

verið að sinna óþarfa viðhaldi. Á sama hátt má flýta aðgerð ef upp kemur bilun. 

Viðhaldsverkefni hafa oft hátt flækjustig miðað við stærð verkefnis og þá er einnig 

mikilvægt að verktakinn sé góður í mannlegum samskiptum og hafi ákveðinn skilning á 

aðstæðum. Hins vegar gæti verið áhugavert að byggja upp útboðseignileika í 

viðhaldskerfinu þar sem reynsla og gæði koma inn í mat á besta tilboði. 

Niðurstöður sýndu að sögulegur viðhaldskostnaður er hærri en áætlaður viðhaldskostnaður. 

Höfundur telur að viðhaldskostnaðurinn gæti orðið hærri en áætlunin gerir ráð fyrir en 

tilfallandi ófyrirséð viðhald er erfitt að sjá fyrir ásamt því að endurbætur á húsum eru ekki 

áætlaðar í kerfinu. Hins vegar er viðhaldssaga síðustu sjö ára líkari því sem viðhaldskerfi 

Félagsbústaða gerir ráð fyrir og gæti það verið vegna þess að ekki hafa verið framkvæmdar 

endurbætur á húsunum á þeim tíma en eðlilegu viðhaldi einungis sinnt. Eins og segir í 

fræðilegum bakgrunni þessarar ritgerðar eru þær viðhaldsþarfir sem hægt er að sjá fyrir 

með mikilli nákvæmni ekki meira en 5-10 ár. Hins vegar er gott að geta skoðað einhvers 

konar viðmið fram í tímann til þess að gefa hugmynd að því hvernig viðhald muni þróast 

og hverjir mögulegir toppar geti verið eins og niðurstöður viðhaldskerfis sýna. Þá má taka 

ákvörðun um það hvort eigi að rífa hús, selja það eða endurbæta það til þess að 

endurheimta gæði byggt á áætluðum kostnaði við stórar viðhaldsaðgerðir sem nálgast á 

áætlun. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nákvæmni viðhaldskerfisins sé ekki 

endilega mikil þar sem ekki voru notaður matslyklar við ástandsskoðanir og gróf áætlun 

gerð fyrir hvern byggingarhluta. Hins vegar gæti skammtímanákvæmni kerfisins verið 

nokkur þar sem flest verk sem sett voru á áætlun á næstu 5 árum eru málun og endurnýjun 

á byggingarhlutum sem tiltölulega auðvelt er að meta hvort gera þurfi við hið snarasta eða 

þoli nokkra bið. Erfiðara er að spá fyrir um endingu útveggjaklæðningar sem nýlega hefur 

verið sett á hús og lítil reynsla er um endingu.  

Styrkleikar þessarar rannsóknar eru að um raunverulega skoðun húsa er að ræða. Einnig 

hafði höfundur aðgang að afar víðtæku gagnasafni Félagsbústaða sem hefur verið byggt 

upp síðastliðin 20 ár og er greint til samanburðar. Þar að auki hefur höfundur fengið 

tækifæri á að starfa hjá Félagsbústöðum, safna þar reynslu af rekstri félagslegs 

húsaleigufyrirtækis og öðlast þekkingu frá starfsmönnum og verktökum sem nýttist vel við 

gerð rannsóknarinnar. Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að viðhaldsþarfir bygginga eru 

metnir út frá persónubundnum skoðunum en ekki stöðluðum matslyklum. Þá var ekki 

mikið vitað um viðhaldssögu húsanna fyrir byrjun gagnasöfnunar árið 1998, og því ekki 

hægt að fullyrða með vissu hvers vegna sá mikli kostnaður á fyrri hluta viðhaldssögunnar 

kom til. Einnig er um stórt gagnasafn að ræða, með hátt flækjustig og í sumum tilvikum 

nokkuð ónákvæmum skráningum gagna, og ekki vitað nákvæmlega hvort og hvernig allur 

tilheyrandi kostnaður hafi verið skráður. Til þess að meta gæði niðurstaðna viðhaldskerfis 

þyrfti að bera saman kostnað á raunaðgerð og áætlun. Því miður eru gögnin sem greind 

voru ekki nægilega nákvæm til þess að hægt væri að gera þetta. 
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6.1 Samantekt og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar voru að greina gögn Félagsbústaða um viðhaldsaðgerðir á 

húsum og íbúðum þeirra og nota þá vitneskju til þess að setja niðurstöður viðhaldskerfis 

Félagsbústaða í samhengi við raungögn. Niðurstöður sýndu að á gagnasöfnunartímabili 

Félagsbústaða hefur mikill kostnaður farið í að gera við húsin sem skoðuð voru og er 

mikill hluti þess kostnaðar af völdum endurbóta á húsunum. Því er ekki samræmi milli 

viðhaldsáætlunar og viðhaldssögu, nema á sjö ára tímabili í lok gagnasöfnunar þar sem 

viðhaldskostnaður hefur að meðaltali verið svipaður og meðal árskostnaður 

viðhaldsaðgerða sem hermdar voru með viðhaldskerfi.  

Frekari rannsóknir og skref í þróun áætlunarmódelsins eru að koma fyrir matskerfi á 

gæðum byggingarhluta í kerfið þar sem matslyklar væru notaðir. Að tengja kerfið við 

internetið og búa til útboðseiginleika í kerfið gæti verið góð viðbót við kerfið. Þróun 

kerfisins í átt að undirbúningi vistferilsgreininga væri áhugaverð tilraun. Enn fremur þyrfti 

að skoða niðurstöður viðhaldssögu fleiri húsa og bæta inn upplýsingum um þau inn í kerfið 

til þess að fá enn betri samanburð og hefja notkun matskerfis. Þá þyrfti að aðlaga 

gagnasöfnun fyrirtækisins að kerfinu svo mat á kerfinu væri endanlega hægt að fínstilla. 

Segja má að þessi rannsókn og þetta þróunarverkefni sé ákveðin frumraun sem á eftir að 

ítra til þess að fá fram betri niðurstöður. Hins vegar er mikilvægt skref stigið með skoðun á 

þeim möguleika að nýta gögn í að stilla af viðhaldskerfi sem þróað er á gagnagrunnsformi.  
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Viðauki A 

 

Dreifing kostnaðar úr viðhaldssögu milli iðngreina fyrir Austurbrún. 
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Dreifing kostnaðar úr viðhaldssögu milli iðngreina fyrir Bríetartún og Fannarfell. 
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Dreifing kostnaðar úr viðhaldssögu milli iðngreina fyrir Hraunbæ og Jórufell. 
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Dreifing kostnaðar úr viðhaldssögu milli iðngreina fyrir Kleppsveg og Unufell. 
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Dreifing kostnaðar úr viðhaldssögu milli iðngreina fyrir Yrsufell. 
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Dreifing kostnaðar úr viðhaldskerfi milli iðngreina fyrir Austurbrún og Bríetartún 
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 Dreifing kostnaðar úr viðhaldskerfi milli iðngreina fyrir Fannarfell og Hraunbæ 
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 Dreifing kostnaðar úr viðhaldskerfi milli iðngreina fyrir Jórufell og Kleppsveg 
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 Dreifing kostnaðar úr viðhaldskerfi milli iðngreina fyrir Unufell og Yrsufell 
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Viðauki B 

 

clear 
clc %byrjum á að hreinsa forritið 

  
lagmark = 500000; %Hér er lágmarks stærð á toppi skilgreind 

  
[Fylki,header] = xlsread('TestRiteActual.xlsx'); %lesum inn skrá úr Excel 

  
FE = length(Fylki); %skilgreinum fjölda eigna  
FT = length(Fylki(:,1)); %skilgreinum fjölda tímabila 

  
NyFylki1 = zeros(size(Fylki)); 
NyFylki1(:,1) = 1:FT; 

  
for i = 2:FE %hér lögum við gögnin þannig að viðhaldskostnaður sem lent hefur á 10 mánaða tímabili er tekinn saman 

á eitt tímabil 
    for j = 10:FT-5 

        
        if j == 10 

             
            if Fylki(1,i) + Fylki(2,i) + Fylki(3,i) + Fylki(4,i) + Fylki(5,i) > lagmark 
                NyFylki1(1,i) = Fylki(1,i) + Fylki(2,i) + Fylki(3,i) + Fylki(4,i) + Fylki(5,i); 
            end 
        end 
        if j > 10 

         
            if NyFylki1(j-1,i)>lagmark | NyFylki1(j-2,i)>lagmark | NyFylki1(j-3,i)>lagmark | NyFylki1(j-

4,i)>lagmark | NyFylki1(j-5,i)>lagmark ... 
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                    | NyFylki1(j-6,i)>lagmark | NyFylki1(j-7,i)>lagmark | NyFylki1(j-8,i)>lagmark | NyFylki1(j-

9,i)>lagmark | NyFylki1(j-10,i)>lagmark 
                continue 

             
            elseif Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) > lagmark 

                 
                if j < FT-10 %skoða hvort næstu 10 mánuðir verði kostnaðarsamari, hleypur og skoðar 5 mánuði fram 

í tímann 
                if Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) + Fylki(j+6,i) > 

... 
                    Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j-1,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) 
                    continue 

                     
                elseif Fylki(j-3,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j,i) + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i)... 
                    + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) + Fylki(j+6,i) + Fylki(j+7,i) > ... 
                    Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j-1,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) 

                 
                    continue 

                     
                elseif Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j,i) + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i)... 
                    + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) + Fylki(j+6,i) + Fylki(j+7,i) + Fylki(j+8,i) > 

... 
                    Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j-1,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) 

                 
                    continue 

                     
                elseif  Fylki(j-1,i) + Fylki(j,i) + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i)... 
                             + Fylki(j+5,i) + Fylki(j+6,i) + Fylki(j+7,i) + Fylki(j+8,i) + Fylki(j+9,i)> ... 
                    Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j-1,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) 

                 
                    continue 
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                elseif  Fylki(j,i) + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) +... 
                              Fylki(j+6,i) + Fylki(j+7,i) + Fylki(j+8,i) + Fylki(j+9,i) + Fylki(j+10,i) > ... 
                    Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3+1,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + Fylki(j-1,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i) 

                 
                    continue 

                     

                     
                end 
                end 
                NyFylki1(j,i) = Fylki(j-5,i) + Fylki(j-4,i) + Fylki(j-3,i) + Fylki(j-2,i) + Fylki(j-1,i) + 

Fylki(j,i)... 
                    + Fylki(j+1,i) + Fylki(j+2,i) + Fylki(j+3,i) + Fylki(j+4,i) + Fylki(j+5,i); 

                 

                 

                 
            end  
        end 

  
     end 
end 

  

  
MPH = lagmark; %skilgreinum lágmarkskostnað fyrir PeakValue fallið 
MPD = 5; %skilreinum fjölda mánaða þar sem kostnaðurinn skal vera staðbundið hágildi 

  

Hagildi = []; %búum til tóman vigur fyrir kostnað 
Stadsetning = []; %búum til tóman vigur fyrir staðsetningu kostnaðar 
EignV = []; %búum til tóman vigur fyrir fastanúmer eignar 
for i = 1:FE-1 %Fjoldi eigna 
    [PeakValue,Location,W,P] = findpeaks(NyFylki1(:,i+1), 

NyFylki1(:,1),'MinPeakHeight',MPH,'MinPeakDistance',MPD); 
     Hagildi = [Hagildi;PeakValue]; 
     LL = length(Location); 
     Timabil = []; 
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     if LL>0 
      

   if Location(1)<50  
            Timabil(1) = Location(1); 
        else 

   Timabil(1) = 0; % ef fyrsta viðhaldsaðgerðin er meira en 50                 mánuðum 

eftir 1998 þá er fyrsta  
                             % standsetningin skilgreind eftir 0 mánuði 

 
        end 
    

for j = 2:LL 
        Timabil(j) = Location(j)-Location(j-1); 
     end 
     for k = 1:LL %Röðum öllu á rétta staði og byrjum aftur 
        EignV = [EignV;header(i+1)]; %Á endanum eru upplýsingar um toppa komnar inn vigra 
     end 
     end 
     Stadsetning = [Stadsetning;Timabil']; 

      
     %toppar eru í vigrinum Hagildi, tímabil þeirra er í stadsetningu og 
     %fastanumer í EignV 
end 
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