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ÚTDRÁTTUR 
 
Umræða um kostnaðaráætlanir sem gerðar hafa verið fyrir opinberar framkvæmdir á 
Íslandi hefur verið afar neikvæð um langan tíma og í því ljósi var talið áhugavert að 
skoða þær aðferðir sem beitt er við undirbúning og gerð kostnaðaráætlana hér á 
landi og bera þær saman við „bestu aðferðir“ sem þekkjast á alþjóðavísu. Í fyrri 
hluta rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við einstaklinga úr röðum starfsmanna 
opinberra stofnana, verkfræðistofa og verktaka og með því móti voru aðferðir, þarfir 
og væntingar verkkaupa, ráðgjafa og verktaka endurspeglaðar. Seinni hlutinn byggði 
á netkönnun meðal sömu einstaklinga og kortlagði í megindráttum þá aðferðafræði 
sem beitt er við gerð kostnaðaráætlana fyrir opinberar framkvæmdir á Íslandi. 
Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við þær aðferðir sem ráðlagðar eru í 
aðferðafræði AACE og krafist er samkvæmt norska gæðastýringakerfinu KS-
ordningen. Helstu niðurstöður sýna að þær aðferðir sem beitt er hér á landi eru 
sumpart áþekkar þessum stöðlum en þó er rými til úrbóta. 
 
 
Efnisorð: Kostnaðaráætlanir, opinberar framkvæmdir, bestu aðferðir, best practices,  
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1. INNGANGUR 
 
Tilgangur kostnaðaráætlana er að áætla endanlegan heildarkostnað sem hlýst af 
umfangi verkefnis. Kostnaðaráætlanir eru grundvöllur til ákvarðana um fjárfestingu, 
leggja grunninn að fjárhagsramma verkefna og eru mælitæki á árangur. Lengi hefur 
og kannski sérstaklega seinustu ár mikið verið fjallað um fjármál og 
kostnaðaráætlanir opinberra framkvæmdaverkefna í fréttum hérlendis og hefur 
umræðan verið á frekar neikvæðum nótum. Mikið hefur verið framkvæmt hér á landi 
seinustu áratugi og ætla mætti að mikil reynsla hafi skapast í framkvæmdageiranum 
á því tímabili. Þrátt fyrir það hefur þessi umræða verið viðloðandi lengi og reglulega 
er fjallað um að opinber framkvæmdaverkefni standist ekki þann ramma, varðandi 
kostnað, tíma og gæði, sem þeim er settur í upphafi. Þetta leiðir til spurninga um 
hvort stuðst sé við bestu aðferðir þegar kemur að kostnaðaráætlunum opinberra 
framkvæmdaverkefna á Íslandi og möguleikum til úrbóta.  

Skilgreining Project Management Institute (PMI) á bestu aðferðum er „Best 
practices refer to the methods, currently recognized within a given industry or 
discipline, to achieve a stated goal or objective“ (PMI, 2013). Sem dæmi um bestu 
aðferðir hafa International Cost Engineering Council (ICEC) tekið saman bestu 
aðferðir við gerð kostnaðaráætlana sem hafa verið þróaðar víða um heiminn og þar 
er mikið um tilvitnanir í efni og aðferðir American Association of Cost Engineers 
(AACE) (ICEC, 2019). AACE samtökin eru mjög framalega þegar kemur að útgáfu á 
efni er varðar kostnaðaráætlanir og kostnaðarstjórnun og horft verður til þeirra sem 
bestu aðferða hér í framhaldi. 

Norðmenn hafa staðið að miklum úrbótum á þessu sviði en árið 1997 setti 
ríkisstjórn Noregs á laggirnar verkefni með það að markmiði að endurskoða kerfi 
áætlunargerða, rýni ferla og eftirfylgni stórra opinbera fjárfestingaverkefa vegna 
fjölda tilfella framúrkeyrslu, seinkunar og vöntun á gæðum. Útkoma þess verkefnis 
var gæðastýringakerfi sem gengur undir nafninu KS-ordningen (“Bakgrunn for 
ordningen,” 2019). Eftir innleiðingu þessa kerfis var gerð úttekt á 40 verkefnum sem 
sýndi fram á að 80% verkefna voru innan samþykkts fjárhagsramma 20% fóru fram 
úr fjárhagsramma en samanlagt voru þessi 40 verkefni 7% undir samanlögðum 
heildarfjárhagsramma þeirra. (Samset & Volden, 2013a). Þessu til samanburðar var 
gerð úttekt á 11 verkefnum fyrir innleiðingu kerfisins þar sem að einungis þrjú 
verkefni stóðust fjárhagsramma en hin átta fóru 84% fram úr sameiginlegum 
fjárhagsramma. Megin skýringarnar þess voru ófullnægandi áætlanagerð og mistök á 
upphafsfösum verkefnanna áður en ákveðið var að ráðast í þau (Berg, 1999). 
 

Hér verður reynt að varpa ljósi á aðferðir við kostnaðaráætlanir í opinberum 
framkvæmdaverkefnum á Íslandi og þær bornar saman við aðferðir AACE og KS-
ordningen og að lokum leitast við að svara spurningunni. Eru bestu aðferðir (e.Best 
practices) nýttar við gerð kostnaðaráætlana í opinberum framkvæmdaverkefnum á 
Íslandi ? 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
Hugtakið kostnaðaráætlun er skilgreint af AACE sem „A compilation of all the 
probable costs of the elements of a project or effort included within an agreed upon 
scope“ (AACE, 2019a). Eða, samantekt af öllum mögulegum kostnaði sem hlýst af 
þeim þáttum verkefnis eða framlags skilgreint innan samþykkts umfangs.  

Nákvæmni kostnaðaráætlunar ræðst af skilgreiningarstigi umfangs verkefnis. 
Þekkt ferli kostnaðaráætlana er að á upphafsstigum þar sem skilgreining umfangs er 
yfirleitt lítil er stuðst við áætlaðar stærðir og reynslutölur áþekkra verkefna, sem 
aðlagaðar eru aðstæðum verkefnisins til útreikninga. Eftir því sem að skilgreining 
eykst og hönnun fleytir fram byggja áætlanir á magntöluskrá byggðri á niðurbroti 
verkefnis og einingaverðum. Algengt er að ráðgjafar og/eða verkkaupar haldi 
verðbanka þar sem einingaverð fyrri verkefna, sem oft eru sundurliðuð í efni, 
manntíma og tæki, er haldið til og aðlöguð að aðstæðum nýrra verkefna. Til þess að 
fá sem nákvæmast verð í ákveðna verkliði eru verðfyrirspurnir hjá birgjum algengar. 
Þegar fullnaðarhönnun er náð eru útbúin útboðsgögn sem oft er skipt eftir sviðum. 
Mikilvægt er að skilgreina vel í upphafi hvaða kostnaðarþætti áætlunin inniheldur og 
hvað ekki. Kostnaði er skipt í ákveðna þætti og hverjum þætti gefið heiti. Þannig er 
talað um verktakakostnað, verkkaupakostnað, beinan kostnað, óbeinan kostnað o.fl. 

Við gerð kostnaðaráætlana er yfirleitt um einhverja óvissu að ræða. Áætlunin 
tekur til þess sem þekkt er í verkefninu, en erfitt getur reynst að áætla nákvæmlega 
allt sem að verkefni fela í sér, þannig að bæta verður við tilteknum ófyrirséðum 
kostnaði til að fá fram áætlun um líklegasta kostnað við verkefnið. P(50) 
kostnaðaráætlun byggir á tölfræðilegri líkindadreifingu kostnaðar (normaldreifing) 
sem styðst oft við þriggja punkta mat helstu kostnaðarþátta sem taldir eru geta 
breytt heildarkostnaði fari þeir langt umfram eða verða langt undir áætluðu gildi. 
Þannig er P(50) áætlun með jöfnum líkum á undir- og yfirmati. Að sama skapi væri 
P(85) kostnaðaráætlun með 85% líkum á yfirmati og 15% líkum á undirmati. Með 
normaldreifingu mælinga er átt við að einstakar mælingar dreifist tilviljunarkennt um 
hið sanna (líklegasta) gildi. Kostnaðaráætlun má þannig líta á sem mælingu á 
líklegasta gildi þess kostnaðar, sem áætlunin tekur til. 

Flókið getur reynst að spá fyrir um áhættusama og ófyrirséða liði í verkefnum 
en þar kemur mannlegi þátturinn mikið við sögu og sýndu Kahneman og Tversky 
fram á tilhneigingu til óhóflegrar bjartsýni við áhættusama ákvarðanatöku 
(Kahneman & Tversky, 1979). Þá eru aðrar breytur sem að geta haft áhrif á mat á 
kostnaði og áhættu en Flyvbjerg leiðir líkur að því að ástæður sem að liggja að baki 
framúrkeyrslu opinberra framkvæmdaverkefna geti verið sú að hlutaðeigandi 
aðilar vanmeti vísvitandi kostnað og áhættu til þess að auka líkur á því að fá þau 
samþykkt (Flyvbjerg, Holm, & Buhl, 2002) 

Sýnt hefur verið fram á að Successive Principle er áhrifarík aðferð til þess að 
áætla áhættu og óvissu og kemur t.d. í veg fyrir óhóflega bjartsýni (Klakegg & 
Lichtenberg, 2016). Aðferðin sem fyrst kom fram á sjöunda áratugnum og hefur 
verið í þróun síðan gengur út á að skilgreina alla mögulega óvissu verkefna. 
Óvissuþáttum er síðan raðað top-down og kerfisbundið skilgreindir og mat lagt á 
mikilvægustu þættina. Á þennan máta er fókus haldið á þá þætti sem mestu máli 
skipta (Lichtenberg, 2005). Frá árinu 2000 hefur verið skylt að notast við Successive 
Principle við rýni allra stærri opinbera framkvæmdaverkefna í Noregi áður en að 
ákvörðun er tekin um fjárveitingu til framkvæmdar (Klakegg & Lichtenberg, 2016). 

Skilgreining á kröfum til kostnaðaráætlana opinberra framkvæmda eru settar 
fram í lögum og reglugerðum (“Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001,” 
2001; “Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda nr. 715/2001,” 2001) en árið 
2014 gaf Þórður Víkingur Friðgeirsson út greinina Stjórnmál eða stjórnsýsla 
(Friðgeirsson, 2014) þar sem að fjallað er um lágmarkskröfur til opinberra 
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framkvæmdaverkefna í Noregi voru bornar saman við frumundirbúning og ákvarðanir 
á Íslandi þar sem niðurstaðan benti til þess að lágmarksviðmið á Íslandi væri 
ábótavant miðað við þau Norsku. 

Hér í framhaldi verða aðferðum KS-ordningen og AACE gert skil. 
 
2.1 KS-ordningen 
Gæðakerfi Norska fjármálaráðuneytisins byggir á rýni utanaðkomandi ráðgjafa, sem 
rammasamningar hafa verið gerðir við, til að tryggja óháða rýni. Kerfið 
samanstendur af tveim svokölluðum rýnihliðum, KS-1 og KS-2. Þar eru teknar 
ákvarðanir um framhald verkefna, af ríkisstjórn og stórþingi, við hvort hlið. 
 

 
Mynd 1 - Ferlii KS-ordningen (Concept, 2019) 

Tilgangur KS-1 er tryggja gæði frumathugunar (n. Konseptfase), með það að 
leiðarljósi að ríkisstjórnin hafi örugg gögn til ákvarðanatöku um framhald 
verkefnisins (“Dagens ordning,” 2019). Meðal aðgerða í KS-1 er að meta óvissustig 
fjárfestingarinnar, sem byggir á sömu leiðbeiningum og KS-2 með aðlöguðum 
kröfum um nákvæmni. Nákvæmniskröfurnar samsvara flokki 4 í töflu AACE, sjá 
mynd 3. Ef niðurstaða ríkisstjórnarinnar er að ráðast í verkefnið hefst 
forhönnunarfasi (n. forprosjekt).  

Tilgangur KS-2 er að tryggja gæði forhönnunar (n. forprosjekt), með það að 
leiðarljósi að skaffa örugg gögn til ákvörðunartöku stórþingsins, um framhald 
verkefnisins. (“Dagens ordning,” 2019). Meðal aðgerða í KS-2 er annarsvegar eftirlit 
með því að verkefnið sé vel skilgreint og byggi á raunsæjum ramma og hinsvegar 
kortleggja þær stjórnunarlegu áskoranir sem felast í næstu skrefum verkefnisins.    

Krafa er um að kostnaðaráætlanir í KS-2 uppfylli skilyrði fyrir flokk 3 í töflu 
AACE, sjá mynd 3. Mat á verkefninu skulu byggjast á viðurkenndum mats aðferðum 
eins og fram koma í leiðarvísum fjármálaráðuneytisins (“Veiledere,” 2019), sjá töflu 
1. 
 
Leiðarvísar Norska fjármálaráðuneytisins  
1. Stofnskjal Kröfur til stofnskjals 
2. Sameiginlegur hugtakagrunnur KS-2 Grundvöllur að sameiginlegum skilningi 
3. Sameiginlegur hugtakagrunnur KS-1 Grundvöllur að sameiginlegum skilningi 
4. Kerfisbundin óvissa Kröfur til óvissumats 
5. Markaðsóvissa Óútgefinn 
6. Kostnaðaráætlanir Kröfur til Kostnaðaráætlana 
7. Samnings aðferðir Útskýringar á samningsaðferðum 

Tafla 1 - Leiðarvísar Norska fjármálaráðuneytisins 
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Innihald leiðarvísa nr.4 og nr.6 er sett fram á töfluformi í töflu 2. 
 
Leiðarvísir nr. 4 - Kerfisbundin óvissa  Leiðarvísir nr.6 - Kröfur til kostnaðaráætlana 
Skiligreining kerfisbundinnar óvissu  Áætlunarferlið 
Um viðfangsefnið Hæfni ábyrgðaraðila 
Flokkun óvissu  Heildarmynd og forsendur áætlunar 
Mat á mikilvægi Líftímakostnaður 
Útreikningar slembi dreifingu  Áætlanaflokkar og áætlunaraðferð 
Mat á möguleikum aðlögunar  Skráning reynslugagna, gegnsæi og rekjanleiki 
Samantekt valkosta  Leiðréttingastuðlar 
 Skráning á óvissumati  
 Hlutlausar áætlanir  
 Rýni áætlunar 
 Hlutverk stjórnenda 
 Rýnilisti kostnaðaráætlana 

Tafla 2 - Leiðarvísar nr. 4 og nr. 6 

 Í KS-2 eru kostnaðaráætlanir settar fram í tvennu lagi. Annarsvegar sem 
P(50) áætlun sem inniheldur grunnkostnað með áætluðum ófyrirséðum kostnaði og 
hinsvegar sem P(85) áætlun til útreikningar á tillögu að kostnaðarramma sem að 
stórþingið tekur lokaákvörðun um, sjá mynd 2. Leiðbeiningar KS-ordningen um ferli 
kostnaðaráætlana má sjá í viðauka 1. 

 
Mynd 2 - KS-2 áætlanir, tillögur að fjárhagsramma og endanlegur fjárhagsrammi 

(Samset & Volden, 2013b) 

 
2.2 American Association of Cost Engineers 
AACE var stofnað 1956 og telja í dag 7000 meðlimi í 100 löndum (AACE, 2019b). 
Meðal efnis sem að samtökin gefa út eru Recommended Practices (RP) og 
Professional Practice Guide (PPG) auk Total Cost Management framework, Skills and 
Knowledge of Cost Engineering og fræðigreina (AACE, 2019c).  

PPG#6 Construction Cost Estimating snýr að áætlunum 
framkvæmdaverkefna. (Gransberg & del Puerto, 2011) sjá innihald í töflu 3. 
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PPG#6  
Hugtakalykill  (e. Cost Engineering Terminology) 
Arðsemis útreikningar  (e. Profitability Methods) 
Flokkun kostnaðaráætlana  (e. Cost Estimate Classification System) 
Bókhaldslykill verkefna  (e. Project Code of Accounts) 
Þróun staðsetningastuðla  (e. Developing Location Factors by Factoring) 

Rýni, staðfesting og skjölun áætlunar  
(e. Reviewing, Validating and Documenting the 
Estimate) 

Forsendur áætlunar  (e. Basis of Estimate) 
Áætlun óvissu  (e. Contingency Estimating) 
Áhættugreining og ákvörðun óvissu með range 
estimating 

(e. Risk Analysis and Contingency Determination Using 
Range Estimating) 

Áhættugreining og ákvörðun óvissu með 
parametric estimating 

(e. Risk Analysis and Contingency Determination Using 
Parametric Estimating) 

Áhættugreining og ákvörðun óvissu með 
væntu virði 

(e. Risk Analysis and Contingency Determination Using 
Expected Value) 

Ráðlögð aðferðafræði áhættugreiningar og 
óvissuáætlun kostnaðar  

(e. Recommended Practices for Risk Analysis and Cost 
Contingency Estimating) 

Tafla 3 - PPG#6 Construction Cost Estimating 

Það fyrsta sem að lagt er til í þessum leiðbeiningum er hugtakalykill sem 
grundvöll að sameiginlegum skilningi. Til þess að gera grein fyrir nákvæmi áætlana 
leggja AACE til að þeim sé skipt í flokka eftir skilgreiningarstigi sjá mynd 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagt er til gagnsætt ferli og framsetningarkerfi við gerð staðsetningastuðla. 

Skv. leiðbeiningunum eru staðsetningastuðlar einungis til þróunar á 
kostnaðaráætlunum í flokki 4 og 5 (Pietlock, 2006). Þar sem kostnaðaráætlanir eru 
alla jafna flókin samantekt og flóknar greiningar á gögnum, eru lagðar fram 
leiðbeiningar til þess að tryggja gæði áætlunarinnar og rýniferli til þess að uppfylla 
settar kröfur (Bradley, 2009). 
  

Mynd 3 - Flokkunarkerfi AACE (Bredehoeft, 2019) 
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Forsendur áætlana ætti að skrásetja vel og skv. 
leiðbeiningum ættu þær meðal annars að innihalda, sjá 
töflu 4, (Pickett, 2014). Þar að auki er lagðar til 
leiðbeiningar fyrir óvissuáætlun sem nær yfir 
áhættumat almennra áhættuþátta og leiðbeiningar sem 
ná yfir áhættugreiningu mismunandi aðferða. 

Einnig leggja samtökin fram ráðlagt ferli til 
kostnaðaráætlana byggt á Total cost management 
framework, sem byggir á RP, sjá viðauka 2 
(Stephenson, 2015). 

Tafla 4 - Forsendur áætlana 

 
 

Þessu til viðbótar eru teknir fram aðrir áhættuþættir sem að hafa áhrif á 
nákvæmni áætlana sjá töflu 5 (Bredehoeft & Dysert, 2019) 

 
Aðrir áhættuþættir  
Óþekkt tækni við verkefnis (e.Level of non-familiar technology in the project) 
Flækjustig verkefnis  (e. Complexity of the project) 
Gæði viðmiðunar gagna  (e. Quality of reference cost estimating data) 

Gæði forsenda við áætlun  
(e. Quality of assumptions used in preparing the 
estimate) 

Reynsla og hæfni matsaðila (e. Experience and skill level of the estimator) 
Aðferðafræði  (e. Estimating techniques employed) 

Tímarammi og fjárveiting til vinnuframlags  
(e. Time and level of effort budgeted to prepare 
the estimate) 

Tafla 5 - Aðrir áhættuþættir 

Eins og má sjá við yfirferð á KS-ordningen og AACE svipar mjög til þess sem að þar 
er lagt til eins og sjá má í töflu 6. 
 
KS-ordningen og AACE leggja til  
Hugtakalykla Sameiginlegur skilningur 
Áætlun óvissu Skýrt og skjalað ferli 
Sömu flokkun áætlana eftir skilgreiningu umfangs Áræðanleiki áætlana 
Þróun eininga verða Rekjanlegt og gagnsætt ferli  
Forsendur áætlunar Ítarleg lýsing innihalds kostnaðaráætlana 
Hæfni viðmið Hæfi ábyrgðaraðila 
Rýniferla Skýr kerfisbundin rýni 
Myndrænt ferli kostnaðaráætlana, sjá viðauka 2  

Tafla 6 - Samanburður AACE og KS-ordningen 

  

Forsendur áætlana 
Vel skrásett umfang sem að 
áætlunin nær yfir 
Vekja athygli á mögulegum 
áhættum og tækifærum 
Skilgreindan lista af megin 
samskiptum á undirbúningstíma 
Skilgreindan lista með öllum 
undirbúningsgögnum 
Auðvelda rýni og staðfestingu á 
kostnaðaráætlun 
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3. RANNSÓKNAR AÐFERÐIR 
 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við tvennskonar rannsóknaraðferðir 
eigindlegar og megindlegar.  

„Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á viðtölum við einstaklinga og/eða 
hópa um ákveðið málefni. Aldrei er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sem fengnar 
eru með þessum hætti yfir á stærri hóp heldur veita eigindlegar rannsóknir dýpri 
innsýn í viðfangsefnið“ (Félagsvísindastofnun, 2019).  

Tímasetning og staðsetning viðtala var ákveðin í samráði við hvern og einn. 
Viðtölin voru tekin á tímabilinu 2. til 17. apríl og tók hvert viðtal að meðaltali 60 
mínútur. Í upphafi hvers viðtals var byrjað á því að rannsakendur kynntu sig og sinn 
bakgrunn fyrir viðmælendum og viðmælendum heitið nafnleynd við úrvinnslu viðtala. 
Rannsakendur unnu saman á þann máta að annar leiddi spurningar og viðtal á 
meðan hinn skrásetti niðurstöður þess. Í tilfellum verkkaupa og ráðgjafa voru 
viðmælendur beðnir um að lýsa ferli við gerð kostnaðaráætlana hjá viðkomandi 
stofnun/fyrirtæki en í tilfelli verktaka var leitað eftir áliti þeirra á gerð og gæðum  
kostnaðaráætlana. Leitast var við að veita viðmælanda rými til þess að tjá sig frjálst 
eins og kostur var, en til hliðsjónar var spurningalisti sem stuðst var við, sjá töflu 7, 
til þess að spyrja opinna spurninga þar sem við átti. 

Alls voru tekin 11 viðtöl við einstaklinga sem hafa 
viðamikla reynslu af áætlunargerð og rekstri verkefna. Þar 
af voru fimm viðtöl við aðila á vegum stofnunar/opinbers 
hlutafélags (ohf.), þrjú við aðila á vegum ráðgjafa sem 
starfað hafa fyrir stofnanir og/eða ohf. og þrjú við aðila á 
vegum verktaka sem starfað hafa fyrir stofnanir og/eða 
ohf. 

Tafla 7 - Efnislisti viðtala 

Í lok viðtala var falast eftir leyfi hjá viðmælendum til að senda 
spurningakönnun í tölvupósti. 
 

„Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, 
t.d. með spurningalista sem lagður er fyrir úrtak þess hóps sem ætlunin er að alhæfa 
um. Þær henta vel til að fá yfirlit yfir tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur“ 
(Félagsvísindastofnun, 2019). Sendur var út spurningalisti í rafrænu formi sem var 
aðgengilegur frá 29. apríl til 6. maí. Spurningalistinn innihélt 22 
spurningar/fullyrðingar. Þar af voru 14 lokaðar spurningar/fullyrðingar, þrjár hálf 
opnar spurningar og þrjár opnar spurningar. Spurningalistinn saman stóð af 
spurningum/fullyrðingum er varða aðferðir við gerð kostnaðaráætlana í opinberum 
framkvæmdaverkefnum. 
 

Hafa ber í huga að ákveðnar takmarkanir eru á rannsókninni sem að snúa að 
þáttum eins og fjölda þátttakenda og að einungis var rætt við hluta þeirra sem að 
þessum málum koma í opinberum framkvæmdum. 
 
 
 
  

Efnislisti viðtala 
Skilgreindar aðferðir og ferlar 
Sama tungumál 
Niðurbrot verkefna 
Gagnabankar 
Áhætta/Óvissa 
Rýni 
Áhrifavaldar 
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4. RANNSÓKNAR NIÐURSTÖÐUR  
 
4.1 Niðurstöður viðtala 
Það fyrsta sem að leitast var eftir í viðtölunum hjá stofnunum og ráðgjöfum var hvort 
að til staðar væru skilgreindar aðferðir og ferlar við gerð kostnaðaráætlana. Þar sem 
allir voru með eitthvað form af skilgreindum ferlum sem innihélt meðal annars 
frumáætlun, forhönnun, fullnaðarhönnun og loks útboð með tilheyrandi hliðum til 
samþykktar. Aðferðirnar voru eins mismunandi og þær voru margar en mismikið bar 
á milli. 

Ferli voru áþekk þar sem að gerðar voru frumáætlanir byggðar á grófum 
stærðum og kostnaði við upphaf skilgreiningar verkefna, þar sem að óvissan var 
mikil. Eftir því sem að skilgreining verkefna eykst er áætlunin uppfærð og aðlöguð að 
nýjum upplýsingum og áætlanirnar urðu nákvæmari eftir því sem óvissan minnkaði. 
Viðmælendur voru nokkuð jákvæðir á þær aðferðir sem stuðst var við í þeirra tilfelli 
en um leið að í heildina væru hlutir sem betur mættu fara. Meirihlutinn taldi að það 
væri tímabært og hagur allra að taka samtalið og sameinast um aðferðir og styðjast 
við viðurkenndar aðferðir, sem væru búið að vera í þróun erlendis til lengri tíma, 
einn viðmælanda hafði á orði “að ekki væri þörf á að finna upp hjólið þetta væri allt 
til”. 

Allir viðmælendur sögðust notast við einhverskonar form af kerfisbundnu 
niðurbroti verkefna sem þó eru mismunandi eftir stærð og gerð verkefna. Sama 
niðurstaða var með verðbanka, reynslutölur eldri verkefna eru geymdar í verðbanka 
og leitast er við að halda þeim við og að verð séu gagnsæ og í stakk búin til þess að 
aðlaga að nýjum verkefnum og forsendum. Einn viðmælandi kom inn á takmörkun 
hvað borgar sig að halda stóra verðskrá “vinna við að uppfæra verðskrár væri mjög 
mikil og því fylgir ákveðin áhætta að viðhalda henni” 
Þegar kom að umræðunni um áhættumatsferli og skilgreiningu óvissu var það aðeins 
einn af viðmælendum sem kom inn á að áhættumatsferli væri kerfisbundið fyrir hvert 
og eitt verkefni. Aðrir viðmælendur studdust við fast óvissuhlutfall byggt á reynslu 
fyrri verkefna. 

Aðeins einn af viðmælendum talaði um að finna fyrir þrýsting við að koma 
verkefnum í gegn með litlum fyrirvara, “pólitíkin þarf að rökstyðja sín mál, af hverju 
á að fara í valið verkefni” Tveir af viðmælendum höfðu orð á því að stjórnsýslukerfið 
byði ekki upp á það lengur að fara ekki eftir ferlinu eins og það er skilgreint. Aðrir 
viðmælendur vildu ekki meina að utan að komandi þrýstingur væri vandamál.  

Rýniferlar voru heilt yfir nokkuð óskilgreindir og einungis einn viðmælanda 
hafði orð á rýni óháðra aðila en það væri þó aðeins í þeim tilfellum sem þess væri 
sérstaklega óskað af verkkaupa.  

Þegar spurt var um hvort að sameiginlegur skilningur ríkti innan geirans 
svöruðu allir á mjög eða nokkuð neikvæðum nótum og töldu þörf á að bæta þar úr. 
Annað sem kom fram voru athugasemdir og efasemdir um almenna hæfni innan 
geirans, við gerð kostnaðaráætlana og að skilgreining ábyrgðaraðila/eiganda 
kostnaðaráætlana væri ábótasamt. Einnig voru gerða athugasemdir við almenn gæði 
gagna og meiningar um að rými væri til úrbóta innan framkvæmdageirans. 

Deildar meiningar voru þegar vikið var að tímaramma fyrir gerð 
kostnaðaráætlana og skiptust viðmælendur nánast í tvær fylkingar þar sem að 
verkkaupum þótti tímarammi hæfilegur annarsvegar og hinsvegar að ráðgjöfum þótti 
tímarammi þröngur til þess að geta unnið áætlanir sem skildi.  
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4.2 Niðurstöður könnunar 
Alls tóku 11 einstaklingar þátt í könnuninni sem var 
send á viðmælendur eftir að viðtöl fóru fram og þeim 
boðið að áframsenda könnunina á viðeigandi kollega 
innan sinnar stofnunar/fyrirtækis. Áður en að formlegar 
spurningar hófust var spurt hvar þátttakandi starfaði, 
dreifingu má sjá á mynd 4. 
  
Í framhaldi eru niðurstöður ásamt spurningarningum úr 
könnuninni settar fram í þeirri röð sem að þærkomu 
fyrir. 

 

1. Hvað er kostnaðaráætlun í þínum huga ? 

Áætlun sem gefur verkkaupa hugmynd um kostnað verks.  
Áætlunin ætti að verða nákvæmari þegar hönnun og framkvæmd miðar áfram. 
Líklegasti kostnaður, sem verkkaupi þarf að leggja út vegna viðkomandi framkvæmdar. 
Áætlun um heildarkostnað við verkefni. 
Besta nálgun á kostnað við verkefni. 
Kostnaðaráætlun er verkfæri sem notað er til ákvörðunartöku og á að gefa sem réttasta  
mynd af því hvað hlutur komi til með að kosta. 
Útreikningur á mögulegum kostnaði vegna verkefnis. 
Tölfræðileg stærð yfir áætlaðan kostnað og skiptist í mismunandi þrep eftir því á hvaða stigi verkefnið 
er statt. 
Áætlaður kostnaður við ákveðna framkvæmd með viðeigandi óvissu í samræmi við  
á hvaða stigi undirbúningur framkvæmdarinnar er. 
Áætlaður heildarkostnaður við ákveðna framkvæmd eða athöfn. 
Lausleg hugmynd um endanlegan kostnað verksins. 
Mat á mögulegum kostnaði framkvæmdaverk. 

Tafla 8 - Spurning 1 

 
Þar á eftir fylgdu þrjár fullyrðingar þar sem að einn af þrem svarmöguleikum 

var opinn, ef svarað var játandi var spurt nánar um aðferðafræði. 
 
2. Stuðst er við þekkta viðurkennda aðferðafræði og ferla við gerð 
kostnaðaráætlana innan  stofnunarinnar/fyrirtækisins. 

Aðferðir, sem þróaðar hafa verið innan fyrirtækisins og mótast af samstarfi við erlenda aðila í stærri 
verkum. Einnig höfð hliðsjón af AACE recommended practices og fl. 
Frumkostnaðaráætlanir byggja á fermetraverðum en eftir því sem detail eykst þá er farið meira út í 
WBS og reynslutölur úr fyrri verkum. Yfirleitt unnið í Project eða sambærilegt. 
Aðferðarfræði skv. AACE. 
ISO 9001 vottað gæðakerfi fyrir kostnaðaráætlanir. 
Reynslutölur úr fyrri verkum. 
Fast ákveðna og reynda ferla innan vinnustaðnum. 
Með aðferðum sem mótast hafa á vinnustaðnum. 

Tafla 9 - Spurning 2 

 

Mynd 4 - Starfar hjá 
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3. Stuðst er við þekkta viðurkennda aðferðafræði og ferla við áhættumat 
verkefna innan  stofnunarinnar/fyrirtækisins. 

Risk matrix aðferð. Áhættufylki er skilgreint fyrir verkefnið, áhættuatriði flokkuð niður og 
mótvægisaðgerðir skilgreindar. 
Áhættufylki og áhættugreiningar. 
Aðferðafræðina okkar 
Aðferðir sem vísað er til af verkkaupum. 
Heimatilbúin.  
Ef verkefnið er verulega frábrugðið verkefnum sem við höfum áður tekið að okkur þá er áhætta 
verkefnisins metin t.d. með Monte Carlo simulation. 
Með aðferðum sem mótast hafa á vinnustaðnum. 
Risk analysis. 

Tafla 10 - Spurning 3 

 
4. Stuðst er við þekkta viðurkennda aðferðafræði og ferla við mat á 
óvissu verkefna innan  stofnunarinnar/fyrirtækisins. 

Þriggja punkta mat á þeirri áhættu sem hægt er að greina. 
Við gerð kostnaðaráætlana er annars vegar stuðst við mat byggt á undirbúningsstigi verkefnisins og 
hins vegar sérstakt efri/neðri marka mat einstakra verkþátta samhliða Monte Carlo greiningu. 
Heimatilbúin 
Aðferðir sem vísað er til af verkkaupum. 
Ef verkefnið er verulega frábrugðið verkefnum sem við höfum áður tekið að okkur þá er áhætta 
verkefnisins metin t.d. með Monte Carlo simulation. 
Notast er við verklag sem er búið að vera lengi notað hjá vinnustaðnum byggt á langri reynslu og eigin 
kostnaðarbanka. 
Með aðferðum sem mótast hafa á vinnustaðnum út frá reynslu og gögnum um önnur verk. 

Tafla 11 - Spurning 4 

 
Næstu 14 fullyrðingar settar fram, í töflu 10, á næstu síðu voru með sex 

lokuðum svarmöguleikum eða sammála, frekar sammála, frekar ósammála, 
ósammála, veit ekki og á ekki við. 
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5. Verkefni og kostnaðaráætlanir á 
vegum stofnunarinnar/unnar af 
fyrirtækinu eru kerfisbundið brotin 
niður (WBS). 

 

  
6. Haldinn er gagnsær verðbanki, 

innan stofnunarinnar/fyrirtækisins, 
þar sem að hægt er að aðlaga 
einingaverð að aðstæðum verkefnis 
og verðlagi á reglubundinn hátt. 

 

7. Kostnaðaráætlanir á vegum 
stofnunarinnar/unnar af 
fyrirtækinu eru almennt unnar jafnt 
og þétt samhliða hönnun. 

 

8. Kostnaðaráætlanir á vegum 
stofnunarinnar/unnar af 
fyrirtækinu eru endurskoðaðar og 
uppfærðar eftir því sem að 
skilgreining verkefnisins fleytir 
fram. 

 

9. Útbúin er skýrsla sem inniheldur 
umfangslýsingu verkefnis (Scope 
description) og afhend með 
kostnaðaráætlunum 
stofnunarinnar/fyrirtækisins. 

 

10. Útbúin er skýrsla um uppbyggingu 
og forsendur áætlunar (Basis og 
estimate) og afhend með 
kostnaðaráætlunum 
stofnunarinnar/fyrirtækisins. 

 

11. Gert er ráð fyrir nægum tíma í gerð 
kostnaðaráætlana. 

 

12 Kostnaðaráætlanir í opinberum 
framkvæmdarverkefnum eru 
almennt unnar af einstaklingum 
sem búa yfir nægri hæfni/þekkingu. 
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13. Kostnaðaráætlanir unnar af 
stofnuninni/fyrirtækinu eru rýndar 
af aðila/aðilum sem búa yfir nægri 
hæfni/þekkingu og eftir 
skilgreindum ferlum. 

 

14. Fjárhagsrammi opinberra 
framkvæmdaverkefna er almennt 
kerfisbundið vaktaður og fylgt eftir 
af nægilega hæfum einstaklingum. 

 

15. Almennt er skilgreindur eigandi 
(einstaklingur annar en 
verkefnastjóri) verkefna í 
opinberum framkvæmdaverkefnum 
og hann virkur í rýniferlinu, vöktun 
og eftirfylgni. 

 

16. Það ríkir sameiginlegur skilningur á 
hugtakinu kostnaðaráætlun og 
tengdri hugtakanotkun, þvert á 
framkvæmdageirann. 

 

17. Það væri sameiginlegur hagur 
þeirra sem að 
framkvæmdaverkefnum koma og 
almennings að framkvæmdageirinn 
sameinist um að styðjast við eina 
þekkta viðurkennda aðferð við gerð 
kostnaðaráætlana. 

 

18. Gerðar eru raunhæfar væntingar til 
kostnaðarramma opinberra 
framkvæmdaverkefna af hálfu 
verkkaupa. 

 

Tafla 12 - Spurningar 5-18 
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Könnuninni lauk svo á því að spyrja tveggja opna spurninga. 
 
19. Hvað ef eitthvað, er helstu ástæður þess að opinber framkvæmdaverkefni fara fram úr 
kostnaðaráætlun, að þínu mati? 
Eftirfylgni áætlunar þegar hönnun breytist. Áætlun ekki unnin sem skildi. Útboðsgögn ekki nægilega 
góð sem veldur breytingum á verkinu. 
Kostnaður vanáætlaður 
Kostnaðaráætlanir ekki nægilega vandaðar og vel unnar. Kostnaðargát ekki nægileg. Eigendaábyrgð 
ekki nægilega skýr. 
Það skortir aga og eftirfylgni með kostnaðaráætlunum og skuldbindingum í framkvæmdum. Þannig eru 
skuldbindingar (samningar, frávik frá áætlunum, aukaverk ofl.) ekki teknar inn í heildarframvindu og 
þess vegna oft of seint að bregðast við þegar þessi kostnaður fellur. 
Frumáætlanir sem notaðar eru áður en framkvæmd hefur verið hönnuð eru óáreiðanlegar. 
Þær eru margar og of langt mál að fara í það hér. 
Skortur á væntingastjórnun. Verkkaupar beita þrýstingi til að kostnaðaráætlanir verið innan 
fjárheimilda, þó svo að innst inni viti menn að áætlaður kostnaður kemur ekki til með að duga fyrir 
verkefninu eins og menn sjá það fyrir sér. 
Skortur á aga, skortur á þekkingu hjá ráðgjöfum. 
Stuðst er við gamlar kostnaðaráætlanir. 

Tafla 13 - Spurning 19 

 
20. Hvað ef eitthvað, mætti helst bæta við gerð kostnaðaráætlana í opinberum 
framkvæmdaverkefnum, að þínu mati? 
Að vinna eftir einu kerfi þar sem allir eru upplýstir hvað er innifalið í áætluninni. 
Leggja meira í kostnaðaráætlunina og virkja hana sem tæki í ákvörðunarferlinu. 
Samræmt verklag við gerð kostnaðaráætlana. Meiri fókus á gerð vandaðra kostnaðaráætlana. Skýrara 
verklag varðandi kostnaðaráætlanir og ákvarðanir um framvindu verkefna. Skýr ábyrgð eigenda 
verkefna á kostnaðaráætlunum, eigendur gerir áætlanir verkefna að 'sínum'. 
Ég tel að vandamálið sé ekki fólgið í áætlunum sem slíkum heldur í hvernig verkefnum er stýrt og 
hvernig fylgst er með framvindu í verkefnum. 
Verðbótum. 
Vera sammála um aðferðarfræðina til að tryggja a.m.k. að allir töluðu sama tungumálið og að leggja 
meiri vinnu í opinberar kostnaðaráætlanir. 
Kostnaðaráætlanir eru eitt.  Kostnaðargát er annað.  Það er mikilvægt að fylgjast þétt með hvernig 
kostnaður verkefnisins þróast. Það má t.d. gera með Earned value analysis og reikna reglulega EAT.  Ef 
áætlaður lokakostnaður er að fara fram úr áætlunum að grípa þá strax til ráðstafana. 
Meiri fræðsla, meiri þátttaka fræðasamfélagsins, vantar inn í nám í háskólum. 
Styðjast við uppfærða kostnaðaráætlanir eftir opnun tilboða. 

Tafla 14 - Spurning 20 
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5. UMRÆÐA 
 
Markmið þessara rannsóknar var að grennslast fyrir um hvort bestu aðferðir séu 
nýttar við gerð kostnaðaráætlana í opinberum framkvæmdaverkefnum á Íslandi. 
Niðurstöður rannsóknar gefa í skyn að þörf sé á einhverjum úrbótum þegar kemur að 
gerð kostnaðaráætlana, ef að bestu aðferðir eru viðmið sem horft er til. 

Þrátt fyrir það virðist staðan ekki alslæm og margt jákvætt kom fram. Í 
flestum tilfellum er til að mynda notast við kerfisbundið ferli, sem þó eru 
mismunandi. Uppbygging ferla er í áttina að aðferðum sem hér eru til viðmiðunar og 
víða var unnið að úrbótum. Niðurstöður sýna að verkefni eru kerfisbundið brotin 
niður, áætlanir uppfærðar eftir því sem að skilgreining verkefnis eykst og forsendur 
áætlana virðist vera gert skil skv. könnun. 
 Fram kom mismunur í svörun viðtala og könnunar varðandi verðbanka, 
áhættu- og óvissumat og hæfni. Í viðtölum kom fram að allir viðmælendur héldu 
verðbanka innan sinna raða og að þeir væru uppfærðir reglulega, en aftur á móti í 
könnun var tæpur helmingur svarenda ósammála því að haldnir væru gagnsæir 
verðbankar. Þarna skilur á milli bestu aðferða og niðurstaðna, þar sem að mikið er 
lagt upp úr rekjanleika og gagnsæi einingaverða. Mikið er lagt upp úr því að 
skilgreina og skrásetja áhættu í þeim aðferðum sem hafðar eru til hliðsjónar. En 
aðeins einn viðmælandi kom inn á kerfisbundið áhættumatsferli en í könnuninni kom 
fram að mikill meirihluti svarenda notast við áhættumöt en þó er töluverður munur á 
skilgreiningu þeirra kerfa sem að stuðst er við í svörum. Þegar hæfni einstaklinga 
sem koma að gerð kostnaðaráætlana bar upp í viðtölum, komu fram skoðanir um að 
þar mætti betur gera. Þetta stemmir þó ekki við svörun könnunar þar sem að 
meirihluti var því sammála að um nægileg hæfni væri að ræða. En skýrlega kemur 
fram í umræddum aðferðum að hæfni sé einn af grundvalla þáttum í gerð góðra 
kostnaðaráætlana.  

Fram kemur að meirihluti þátttakenda telur rýni kostnaðaráætlana 
framkvæmda af aðilum sem að búa yfir nægri hæfni og þekkingu. En einungis var 
einn viðmælandi sem að hafði á orði að rýni væri framkvæmd af utan að komandi 
aðila, ef sú krafa væri gerð af verkkaupa. Þetta rímar ekki við það sem að kemur 
fram í bestu aðferðum þar sem að lögð er áhersla að rýni skuli vera framkvæmd af 
óháðum aðila. 

Helstu frávik á niðurstöðum og bestu aðferðum voru augljóslega 
sameiginlegur skilningur og ábyrgðaraðili áætlana. Skýrlega kom fram í rannsókninni 
að ekki þykir ríkja sameiginlegur skilningur um hugtakið kostnaðaráætlun og tengdri 
hugtakanotkun innan geirans, en aðferðirnar sem lagðar voru til grundvallar í upphafi 
byrja á því að leggja fram hugtakalykla til þess að tryggja sameiginlegan skilning og 
leitast við að útrýma möguleikanum á misskilningi. Eigandi og ábyrðaaðili áætlana 
virðist vera nokkuð á reiki miðað við niðurstöður, en í bestu aðferðum er til að 
mynda krafa um að það sé einn aðili sem að fer með ábyrgð áætlunargerðar og þarf 
viðkomandi búa yfir viðamikilli reynslu af sambærilegum verkefnum og að hafa lokið 
námskeiði í grunnþáttum í áætlunaraðferðum. 

Margt jákvætt kemur fram hér að ofan. Á öllum stöðum er notast við 
kerfisbundin ferli sem á einhverju leiti líkjast þeim aðferðum sem eru til viðmiðunar 
en þó eru atriði sem að hægt væri að bæta. 

 En þegar umræðan er opnuð með spurningum til viðmælanda í spurningu 19 
og 20 þar sem spurt var um helstu ástæður þess að opinber framkvæmdarverkefni 
fara fram úr kostnaðaráætlun og hvað mætti helst bæta við gerð kostnaðaráætlana í 
opinberum framkvæmdaverkefnum. Þá gefa svör til kynna að horfa þurfi til aðferða í 
víðara samhengi en bara til aðferða við gerð kostnaðaráætlana. T.d. 
kostnaðarstýringu og breytingastjórnunar. 
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6. ÁLYKTANIR 
 
Byggt á niðurstöðum sem að dregnar hafa verið hér upp er nokkuð ljóst er að rými 
virðist vera til úrbóta á þessu sviði og bestu aðferðir ekki full nýttar. 

Skortur er á sameiginlegum skilningi, en hægt væri að bæta mikið úr því með 
stöðluðum hugtakalykli og með því að sameinast um það að styðjast við sömu 
aðferðir. Sá möguleiki að staðla aðferðir út frá AACE eða KS-ordningen virðist 
nokkuð áræðanlegur þar að þessar aðferðir hafa skilað góðum árangri og er vert að 
nefna þann árangur sem náðst hefur í Noregi eftir að KS-ordningen var tekið í 
notkun. Einnig mætti horfa til þess að gera meiri kröfur til ábyrgðamanna/eigenda 
verkefna þ.e.a.s. að aðilar verði að vera búnir að sækja og standast námskeið um 
aðferðafræði út frá bestu aðferðum.  
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Viðauki 2 - Leiðbeiningar AACE við gerð kostnaðaráætlana 


