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Útdráttur. 
 

Það sem gerðist í fortíð, gerist í nútíð, mun mjög sennilega gerast í framtíð. Faglegur 

undirbúningur og ígrundaðar ákvarðanir um eiginleika og staðsetningu mannvirkis eru 

lykilbreytur um heildarkostnað. Frumathugun, Áætlunargerð, Efnisval, og Verkleg 

framkvæmd eru ákvarðandi þættir þeirra gæða sem verða afhendingargæði 

mannvirkisins til eiganda. Verkefni sem afhent er til notkunar með réttum gæðum skilar 

sér í minni rekstrar og viðhaldskostnaði yfir líftíma mannvirkisins. Að mannvirkjagerð 

koma margir ólíkir hagsmunir sem þarf að samræma þannig að þau faglegu markmið 

náist innan þeirra skilgreininga sem gerð eru um gæði, kostnað og tíma. Meginumfjöllun 

ritgerðarinnar fjallar um hvaða eiginleikum byggingastjóri þurfi að búa yfir sem hámarka 

líkurnar á að honum takist að afhenda mannvirki þannig að kröfum allra hagsmunaaðila 

um rétt afhendingargæði, á réttum tíma og umsömdum kostnaði sé uppfyllt. 

 

Abstract. 

What happened in the past, happens in the present, is very likely to happen in the 

future. Professional preparation and thoughtful decisions on the characteristics and 

location of a structure are key variables for total costs. Preliminary Examination, 

Planning, Material Selection, and Practical Implementation are determinants of the 

quality that will become the delivery quality of the structure to the owner. Projects 

delivered for use with the right quality result in lower operating and maintenance costs 

over the life of the structure. In construction, there are many different interests that 

need to be coordinated to achieve the professional goals within the definitions made for 

quality, cost and time. The main discussion of the thesis addresses the characteristics of 

a construction manager who must have the maximum likelihood that he / she can deliver 

a structure so that all stakeholders' requirements for the right delivery quality, on time 

and the agreed cost are met. 
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1.Inngangur 
 

 Frá öndverðu hafa menn byggt afdrep til að skýla sér og sínum fyrir veðri og 

vindum. Í dag eru mannvirki almennt byggð til að standa í 50-100 ár, auknar kröfur eru 

gerðar til mannvirkja með það að markmiði að tryggja öryggi og heilsu fólks með því að 

tryggja faglegan undirbúning og viðhafa virkt eftirlit með því að öryggi og heilnæmi 

mannvirkis sé fullnægt.1 Á meðal skilyrða sveitarstjórna fyrir útgáfu byggingaleyfis til 

lóðarhafa er að hönnun og lýsing mannvirkis hafi verið samþykkt og að samningur á milli 

eiganda fyrirhugaðs mannvirkis og byggingarstjóra sé fyrirliggjandi. Með undirritun sinni 

á byggingarleyfisumsókn staðfestir byggingarstjóri ábyrgð á því að mannvirkið verði 

byggt í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um forvera byggingarstjóra og hlutverk byggingarstjóra í 

mannvirkjagerð útskýrt. Starf byggingarstjóra afmarkast við framkvæmd mannvirkis sem 

hefst með útgáfu byggingaleyfis og lýkur með lokaúttekt og afhendingu handbókar sem 

skráð er af byggingarstjóra og afhent í rafrænu formi til eiganda og leyfisveitanda. 

Rannsóknaspurningarnar tvær sem lagt er upp með sem svara eru : 

 

Hvert er hlutverk byggingarstjóra við mannvirkjagerð? 

Hverjar eru væntingar ytri hagaðila til byggingarstjóra? 

 

 Fræðilegi hluti ritgerðarinnar fjallar almennt um aðlögunarhæfni mannsins, sem 

byggist á því að hann getur lært, þekking kynslóðanna flyst áfram til næstu kynslóðar 

sem bætir einhverju nýju við og þekkingarforði byggist upp. Í lok nítjándu aldar hófst 

tímabil í byggingarsögu Íslands sem nefnist steinsteypuöldin. Fjallað er um fyrstu 

bygginguna sem notaði steinsteypu í hluta íbúðarhúsnæðis sem var byggt að Görðum á 

Akranesi og er enn í dag bæjarprýði tæplega 150 árum frá byggingu þess. Fyrstu 

heimildir um hlutverk byggingarstjóra, er að finna í fyrstu heildstæðu löggjöfinni um 

byggingamál á Íslandi, sem tóku gildi 1978 Í lögunum er eigendum byggingaleyfis heimilt 

að ráða byggingarstjóra til þess að annast framkvæmdastjórn f.h. eiganda. 

lagaákvæðum sem fjalla um byggingarstjóra hafa þróast í þá átt að verða eftirlitshlutverk 

með því að iðnaðarmenn og öðrum þeim sem koma að framkvæmd fylgi leikreglum sem 

gilda um mannvirkjagerð. Byggingarstjórum var skylt að starfrækja gæðastjórnunarkerfi, 

frá 1. Janúar 2015 og frá 1.janúar 2019 tók gildi ákvæði um að byggingarstjórar annist 

framkvæmd, skráningar og skil áfangaúttekta í mannvirkjagátt Húsnæðis og 

mannvirkjastofnunar, reikna má með að framagreindar breytingar muni setja mark sitt á 

starfshætti byggingarstjóra í nánustu framtíð. Við vinnslu ritgerðarinnar tók höfundur 

viðtöl við valda aðila sem skilgreina má sem ytri hagsaðilar til þess að fá fram álit þeirra 

og sjónarmið á hlutverki byggingarstjóra og hvaða væntingar þeir gera hlutverks hans. Í 

ritgerðinni eru meginniðurstöður viðtalanna sett fram, en viðtölin í heild eru í viðauka 

með ritgerðinni. Í fimmta kafla er umfjöllun mín um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

ég leitast við að endurspegla viðtölin við fræðilega umfjöllun úr öðrum kafla. Í lok 

ritgerðarinnar er leitast við að svara ritgerðarspurningunni sem lagt var af stað með í 

byrjun. Niðurstaða mín er að Byggingarstjórar þurfa að verða sýnilegri, sameinast um 

grunngildi sem ættu að einkenna hlutverk byggingarstjóra. Einnig að viðhalda og þróa 

hlutverk byggingarstjóra með samræmdum hætti sem auðveldar þeim sem gegna 

hlutverkinu að uppfylla lágmarksskyldur hlutverksins, sem hefst frá og með útgáfu 

byggingaleyfis til lokaúttektar manvirkisins. Einnig ættu byggingarstjórar að leggja sig 

fram um að efla og styrkja samskipti sín við ytri hagaðila og uppfylla væntingar þeirra og 

leitast eftir því að fá endurgjöf frá þeim.  
  

                                           
1 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html 
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2.Fræðileg umfjöllun 
 Byggingarstjóri verður fyrst til í lögum á Íslandi í lok tuttugustu aldar. Fyrstu 

þúsund ár í sögu landsins fóru handverksmenn með hlutverk byggingarstjóra í 

aukavinnu, á grundvelli vináttu og/eða hagsmunatengsla. Með auknum kröfum hafa 

breytingar verið gerðar á hverjir hafi hæfi til starfsleyfis byggingarstjóra. Frá 1978 hefur 

hlutverkið verið bundið í lög sem hafa verið í örri þróun allar götur síðan. Í kaflanum 

verður fjallað um nokkur framfaraskeið í sögunni, þar sem forverar byggingarstjóra á 

ýmsum tímum koma við sögu. Því næst er umfjöllun um lagalegar skyldur 

byggingarstjóra, sem snúast að mestu leyti um framkvæmd eftirlits og skráningar í 

gæðastjórnunarkerfi sín. Tekin voru viðtöl við ytri hagaðila sem fylgja í viðauka með 

rannsókninni um væntingar þeirra til byggingarstjóra. Umgjörð viðtalanna og umfjöllun 

er að finna í þriðja og fjórða kafla. Ályktanir og lokaorð eru í fimmta og sjötta kafla. 

 

Þróun skipuheilda  

 Á hellamyndum frá Líbíu má sjá hvernig hugvit mannsins 

nýtti  hesta og uxa til að plægja jörðina, samkvæmt grein í 

Nature,2 þar sem rakið er hvernig hugvitið skilaði margfaldri 

uppskeru, Þeir sem áttu bústofn urðu sumir efnaðir en aðrir 

ráku lestina, urðu hlutfallslega fátækir3. Þróunarsaga samfélaga 

gerist í þrepum með auknum þroska, meðvitund (e. 

consciousness) og flækjustigi umhverfisins. Fyrsta skrefið, frá 

litlum ættflokkum til skipulagðra þjóðflokka (e. chiefdoms) hófst 

með Landbúnaðarbyltingunni þegar síðustu ísöld lauk, fyrir 10 - 

12 þúsund árum. Áður stundaði maðurinn veiðar án fastrar búsetu. Föst búseta þýddi 

sáning í akur og umönnun húsdýra, ásamt eignarhaldi á jörð. Stjórnunarstíll þessa tíma 

byggir á valdi og fyrirskipunum. (óttastjórnun) Um 4000 árum fyrir Krist færist 

mannkynið á næsta þrep Ríkisveldi og skipulagðir trúarsöfnuðir urðu til. Fólk lærði 

sjálfsaga og sjálfsstjórn. og ábyrgð á eigin gerðum innan hópsins. Skipuheildir á þessu 

þróunarstigi eru siðferði, röð og regla, stýring og píramídaskipulag. Í þessu umhverfi 

byggðust píramídarnir og Kínamúrinn . Næst lærðu menn að stjórna framleiðslu með 

stöðugum og endurteknum ferlum, sbr. gróðursetningu og uppskeru í landbúnaði. 

Hugsun og framkvæmd eru aðskilin fólkið á botni píramídans tekur við skipunum frá 

yfirmönnum og stjórnast af fyrirskipunum og eftirliti4 

 Á Íslandi hafa híbýli verið byggð í yfir þúsund ár í ýmsum gæðum.5 „Inn helgi Jón 

biskup lét gera kirkju að Hólum mikla og virðulega, sú er stendur í dag, og hefir hún þó 

verið bæði þakin og margir hlutir aðrir að gjörvir síðan. Inn helgi Jón biskup sparði ekki 

til þessar kirkjugerðar, það er þá væri meiri Guðs dýrð en áður og þetta hús væri sem 

fagurlegast gjört og búið. Hann valdi þann mann til kirkjugerðarinnar er þá þótti einhver 

hagastur vera. Sá hét Þóroddur Gamlason, og var bæði að inn helgi Jón sparði eigi að 

reiða honum kaupið mikið og gott, enda leysti hann og sína sýslu vel og góðmannlega.“ 

Gæðastjórnunarkerfi byggingameistara á þessum tíma var handverkið. Gott orðspor 

spyrst út eins og máltækið segir „Góður orðstír deyr aldregi hveim er sér góðan getur“ 

(Hávamál, Gestaþáttur)  

 Heimildir um skipulagða gæðastjórnun, eftirlit og aðferðir handverksmanna hafa 

þróast í árþúsundir. Á Englandi á miðöldum6 (c. 11-16 öld) voru starfrækt Gildi (e.Guild). 

fyrir flestar starfsstéttir. Dæmi um þau eru t.d. um kaupmanna gildin (e.Merchant guilds) 

og gildi handverksmanna, sem voru nánar flokkuð eftir starfsgreinum, , á byggingarsviði 

voru (e.Craft guilds) sem í voru múrarar og arkitektar, þeir hönnuðu, byggðu og afhentu 

                                           
2 https://www.theguardian.com/science/2017/dec/10/super-rich-elites-inequality-origins-ancient-farming-

mckie-anthropology-society 
3 Efnahagslegt jafnræði mælt með Gini –stuðlinum. 0 á Gini þýðir ekkert ójafnræði en samfélag með stuðulinn 1 

felur í sér að einn einstaklingur eigi allar efnahagslegar bjargir. Gini stuðullinn fyrir fornsamfélögin var 0,35. 
Stuðullinn er 0,8 fyrir Bandaríkin í dag. 
4 Afburðastjórnun (Gunnarsdóttir, A.H & Ingason, H.T, 2017 bls. 142) 
5 Heimild Jóns saga ins Helga. Rituð af Gunnlaugi munki Leifssyni á þingeyrum árin 1200-1210 
6 https://www.britannica.com/topic/guild-trade-association 

Mynd 1. Hellamynd frá 
Lýbíu 

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/10/super-rich-elites-inequality-origins-ancient-farming-mckie-anthropology-society
https://www.theguardian.com/science/2017/dec/10/super-rich-elites-inequality-origins-ancient-farming-mckie-anthropology-society
https://www.britannica.com/topic/guild-trade-association
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mannvirki. Gildin voru ráðandi aðilar í sínum samfélögum. Þeir sem búsettir voru innan  

skilgreinds héraðs sóttu um starfsleyfi sem gaf þeim rétt til að starfa innan þess í sinni 

atvinnugrein. Gildin sömdu og settu staðlaðar verklagsreglur um verklag og aðferðir sem 

miðuðu að heiðarlegum viðskiptaháttum í hverri grein. Gildin settu viðmið sem stuðluðu 

og stöðugu verðlagi veittrar þjónustu. 

 

Með verkaskiptingunni eykst framleiðni 

 Breytingar verða með reglulegu millibili á viðhorfum manna á því hvernig 

heiminum sé best borgið, Áratugir og aldir líða milli þessara tímabila. Í lok tuttugustu 

aldar og byrjun 21. aldar eru þessi viðhorf almennt tengd tækninýjungum.  

Dæmi um viðhorfsbreytingar má sjá þegar Gutenberg umbylti prenttækninni á miðri 

fimmtándu öld. Annað breytingaskeið hófst í Bretlandi þegar James Watt (1736-1819) 

fann upp gufuvélina, en virkjun hennar átti þátt í upphafi Iðnbyltingarinnar  

 Árið 1776 gaf Adam Smith  út ritið Auðlegð þjóðanna  (An Inquiry into the Nature 

and Causes of the Wealth of Nations ). Í bókinni er dæmi af títuprjónagerð sem lýsir 

söðluðu verklagi (straumlínustjórnun). Í stað þess að áður framleiddi einn starfsmaður 

tuttugu títuprjóna á dag, gátu tíu menn, sem vinna hver fyrir sig að einstökum þáttum 

framleiðslunnar, búið til „rúmlega fjörutíu og átta þúsund títuprjóna á dag“. Með 

fjöldaframleiðslu er áhersla lögð á staðlað verklag líkt og að framan er lýst sem eykur 

afköst á veldishraða. Framleiðendur sem innleiddu fjöldaframleiðslu skiluðu auknum 

afköstum, og verðlækkunum til neytenda. Siðferði víkur fyrir skilvirkni.  

 

Verkefnishópar og þverfagleg samvinna  

 Í lok átjándu aldar innleiddu bandarísk fyrirtæki kenningar Adam's Smith's þegar 

járnbrautirnar sönnuðu gildi sitt sem samgöngutæki í viðskiptum. Til þess að koma í veg 

fyrir árekstur járnbrautarlesta voru tekin upp stöðluð vinnubrögð. Starfslýsingar og 

strangar varúðarreglur, urðu fyrirmyndir við stjórnun stórra fyrirtækja um allan heim 

fram á nítjándu öld7. Upp úr miðri nítjándu öld var byrjað að beita þekkingu með því að 

virkja tæknina í framleiðslustörfum sem var kölluð iðnbyltingin. Á þessum tíma í 

þróunarsögunni hefst steinsteypuöldin á Íslandi. 

 

Steinsteypuöldin 

 Algengustu híbýli manna frá landnámi Íslands um 830 fram á nítjándu öld voru 

torfbæir. Saga þeirra er einstæð sem vert væri að rannsaka frekar. Torfbæirnir eru ýmist  

þyrping húsa sem tengd eru saman með göngum eða með sérinngangi8. 

Húsið Garðar á Akranesi er elsta húsið sem byggt er úr steinsteypu á Norðurlöndum. 

Húsið reisti Sigurður Hansson steinsmiður árin 1876-1882. Burðarvirki hússins eru 

forsteyptar húseiningar, en gaflhyrnur hússins eru steyptar í borðamót9. Húsið er þannig 

bæði byggt úr fosteyptum einingum og með ferskri 

steypu sem hellt var í steypumót í fyrsta skipti. 

Gæðastjórnunarkerfi steinsmiðsins var á þessum 

tíma „orðsporið.“  Húsið hefur staðið af sér íslenska 

veðráttu í bráðum hálfa aðra öld og er til vitnis um 

hugvit byggingameistarans sem með  hugviti sínu 

og útsjónarsemi þróaði og bjó til fyrstu íslensku 

steinsteypuna og steypti fyrstu forsteyptu 

húseiningarnar á Íslandi.  
  

                                           
7 https://www.ushistory.org/Us/25b.asp 
8 https://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/Torfbaejarskyrsla-PDF.pdf 
9 Íslensk byggingararfleið I (Ágústsson. H, 1998, bls 319)  

http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
https://www.ushistory.org/Us/25b.asp
https://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/Torfbaejarskyrsla-PDF.pdf
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Þróun löggjafar 

 Rætur lögskipunar verður til á grundvelli vináttu og hagsmunatengsla manna á 

milli, menn sjá ávinning í gagnkvæmri hjálpsemi og stuðningi þegar á bjátar.   

Lög borin saman við aðrar hátternisreglur eru almennt að efni til í þrengri ramma miðað 

við aðrar samskiptareglur. Grundvallareinkenni laga vísa þannig til alls þess sem er fast, 

bundið og rétt10. Með skriflegum samningi byggingarstjóra og eiganda byggingarleysis er 

grundvöllur lagður að hlutverki byggingarstjóra við framkvæmd mannvirkis. 

Útgangspunkturinn í samningnum er trúnaðarsamband byggingarstjóra við eigandann 

sem takmarkar þó ekki skyldur byggingarstjóra við lög og reglur sem um hann gilda. 

 Fyrstu heildstæðu lögin um mannvirkjagerð á Íslandi voru Byggingalög nr. 

54/1978 Í athugasemdum sem fram koma í frumvarpi 11 sem fylgdu lögunum segir m.a. 

að heimilt sé að ráða byggingarstjóra, hlutverk hans er stjórnun byggingaframkvæmdar 

hann ræður og rekur iðnmeistara, ber ábyrgð gagnvart bygginganefnd og er ábyrgur 

gagnvart, eiganda byggingaleyfis og byggingaryfirvöldum.  

 Skipulags og byggingalög nr. 73/1997 tóku gildi í janúar 1998 um leið féllu 

fyrrnefnd Byggingalög úr gildi. Ráðning byggingarstjóra verður skylda. Um hlutverk 

byggingarstjóra hafa menn deilt m.a. um að hvaða marki byggingarstjóri bæri ábyrgð á 

faglegum vinnubrögðum iðnmeistara. Í dómi HR nr. 267/2005 segir um hlutverk 

byggingarstjóra: 
 
„Byggingarstjóri ber ábyrgð á því að byggt sé í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og      
reglugerðir, Þetta er skilyrðislaust.“ „byggingarstjóri skal vera við stjórn framkvæmda hvers 

mannvirkis, hann er ábyrgur gagnvart eiganda byggingarframkvæmdar fyrir því að rétt sé staðið að 
byggingu mannvirkis af hálfu allra iðnmeistara sem að byggingu koma þannig að tæknilegar og 
faglegar kröfur á viðkomandi sviði séu uppfylltar.“ „Byggingarstjóri ber ábyrgð á því að ekki var 
tryggt að framkvæmdin væri unnin með faglega fullnægjandi hætti.“  

 

 Mannvirkjalögin nr. 160/2010  hér eftir nefnt MVL tóku gildi í janúar 2011 á sama 

tíma féllu úr gildi skipulags og byggingarlög nr. 73/1997. Í frv. til MVL í kaflanum reynsla 

af framkvæmd skipulags og byggingarlaga segir m.a.: Í framkvæmd hefur 

byggingarstjórn oftar en ekki verið aukastarf eins af iðnmeisturum verksins12. Í VI kafla 

sama frumvarps er þess getið að ekki sé um stefnubreytingu að ræða, hlutverk 

byggingarstjóra hafi verið og verði mikilvægt yfirumsjónarhlutverk við 

byggingaframkvæmdir.  

 

 Í lögunum er gerðar ríkari kröfur á byggingarstjóra til hæfni hans og verkhátta í 

því skyni að tryggja að byggingarstjórastarfinu sé sinnt með fullnægjandi hætti með 

aukið öryggi mannvirkja og hagkvæmni við mannvirkjagerð að leiðarljósi. 

Hann skal vera við stjórnvölinn sem faglegur fulltrúi f.h. eiganda, sem slíkur skal hann 

eiga samskipti við leyfisveitendur, gera skriflegan ráðningar og samskiptasamninga við 

iðnmeistara og aðra þá sem að mannvirkjagerðinni koma í því skyni að gæta hagsmuna 

eiganda. Í framkvæmd má því gera ráð fyrir breytingum á starfsháttum byggingarstjóra 

og því hverjir veljast til að sinna því starfi13, sem sjá má m.a. í mismunandi tegundum 

mannvirkja sem byggingarstjórum er heimilit að stýra. Matið byggist á menntun og 

reynslu viðkomandi umsækjanda.  

Í starfinu felast trúnaðarskyldur byggingarstjórans gagnvart eiganda sem er 

grundvöllur að hans hlutverki. Í þessu felst jafnframt að byggingarstjórinn fari með 

daglegan rekstur framkvæmdar og taki ýmsar bindandi ákvarðanir fyrir hönd eiganda. 

Hann hefur yfirumsjón með því að aflað sé samþykktar leyfisveitanda á breytingum sem 

gerðar eru á hönnun eða gerð mannvirkis í byggingu og að ávallt sé framkvæmt í 

samræmi við nýjustu útgáfu samþykktra hönnunargagna.14 

 

                                           
10 Um lög og lögfræði (Líndal, S 2003) 
11  https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0859.pdf 
12 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.htm  
13 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html  
14 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html 

https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0859.pdf
https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.htm
https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html
https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html
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Gæðastjórnunarkerfi 
 Frá 1. Janúar 2015 starfrækja byggingarstjórar gæðastjórnunarkerfi sem uppfyllir 

ákvæði 24.gr.,31.gr.og 32.gr.MVL. Megintilgangur gæðastjórnunarkerfa er að auðvelda 

viðkomandi aðila að mæta kröfum, skilja hverjar kröfurnar eru og gera grein fyrir hvernig 

þeim sé mætt. Verkefni byggingarstjóra við mannvirkjagerð hafa upphaf og endi, 

Byggingarstjóri byrjar á því að taka á móti hverju nýju verkefni og skilgreina það innan 

síns gæðastjórnunarkerfis. Gerð er um það verkefnisáætlun, sem byggist á samningi 

hans við eiganda um hvernig eigi að standa að verkefninu. Að formsatriðum frágengnum 

tekur við hin sértæka vinna.15  Umfang þess getur tekið mið af umfangi 

mannvirkjagerðar sem byggingarstjóra er heimilt að hafa umsjón með. Flókin 

mannvirkjagerð kallar á nákvæmari gæðastjórnunarkerfi en einföld16.  

 Hér fyrir neðan verður fjallað um fimm mismunandi tegundir 

gæðastjórnunarkerfa, fyrst verða nefnd nokkur hugtök gæðastjórnunar. 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands skilgreinir gæði á eftirfarandi hátt: „Það að hvaða marki 

safn tiltekinna eðlislægra eiginleika uppfyllir kröfur“ (ÍST EN ISO 9000:2000, 2000). 

 Gæði og stjórnun mynda samsetta orðið gæðastjórnun sem þýðir í raun góð 

stjórnun. Í hugtakinu felst samspil liðsheildar sem þarf að ganga upp, allir þátttakendur 

þurfa að vita og skilja út á hvað gæðastjórnun gengur. Í stuttu máli þá er 

gæðastjórnunarstarf aldrei endanlegt17. Gæði er samræmi milli þess sem sagt er (orð) og 

þess sem gert er (efndir) Seljandi þarf að geta sannað fyrir kaupanda að það sem sagt 

var hafi verið gert. Þegar talað er um gæði kemur upp orðið væntingar. Viðskiptavinurinn 

skilgreinir gæðin, seljandinn uppfyllir þau þar með hafa rétt gæði verið afhent.  

 Gæðatrygging merkir að seljandi veitir tiltrú á að kröfur kaupandans verði 

uppfylltar, það gerist með því að vísa til orðspors, með skilarétti, með því að gefa út 

yfirlýsingu, vísun í staðla eða vottanir óháðs aðila. Á grundvelli gæðastjórnunarkerfis síns 

leggur byggingarstjóri fram sína gæðatryggingu18 (e. Quality Assurance, QA) hún er 

skrifleg yfirlýsing hans á áætluðu stjórnunarlegu verklagi  sem hann segist munu viðhafa 

við tiltekið verk. Þar á að vera að finna skilgreiningu á hlutverki og ábyrgð hans við 

verkefnið, lýsingar á verkferlum og áætlanir sem hann ætlar að vinna eftir, við 

undirbúning og rekstur þess ásamt sýnishornum af eyðublöðum og vottorðum19. 

 Virðiskeðjan í verkefni snýst um þrennt, öflun aðfanga til verkefnis, afhendingu og 

ábyrgðartímann. Hún byrjar hjá birgjanum með afhendingu hráefnis til framleiðanda, 

sem fullvinnur afurðina og afhendir hana til notanda. Virðiskeðjan tengir saman birgjann 

framleiðandann og notandann. Enginn hlekkur er þá sterkari en veikasti hlekkurinn.   

 Gæðakostnaði má skipta þannig: Innri gallakostnaður er galli sem uppgötvast 

áður en vara er afhent. Ytri gallakostnaður, er galli sem uppgötvast eftir að vara er 

afhent. Eftirlitskostnaður er kostnaður vegna eftirlits með, hvort verið sé að framleiða 

galla sem bregðast þarf við. Forvarnarkostnaður, er kostnaður vegna þjálfunar/kennslu til 

að auka skilvirkni og fækka göllum.  

 Hulinn kostnaður er kostnaður vegna galla sem viðskiptavinur uppgötvar, sem er 

versta gallategundin, af þeirri ástæðu að mannvirkið hefur verið afhent eiganda sem 

uppgötvar gallann. Í norskri úttekt kemur fram að galla í mannvirkjum megi rekja að 

stórum hluta til lélegs undirbúnings verkkaupa (40%), hönnunar (20%), framkvæmdar 

(30%) og loks efnisgæða (10%), sbr. Guðmundur Sæmundsson (1996)20. Því hefur verið 

haldið fram að hulinn gæðakostnaður sé 90% á móti hinum fjórum sem væru þá 10%. 

Þetta er ekki vísindalega sannað en sett fram til umhugsunar. Í sambandi við 

gallakostnað er vert að hafa í huga að: Gæðakostnaður snýst um að meta fjárhagslegt 

tap þegar varan er ekki framleidd eins og lofað var, þar er þá um sóun að ræða, sem 

veldur tjóni fyrr eða siðar þegar framleiðandi áttar sig á því þá sér hann að gæðastjórnun 

(góð stjórnun) minnkar kostnað. Annað atriði: Það er ekki hægt að draga úr göllum sem 

                                           
15  Gæðastjórnun (Ingason H, 2015) 
16 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html (31.gr í frumvarpi til MVL) 
17 Gæðastjórnun (Ingason, H 2015) 
18 https://www.si.is/si-docs/greinar/06.pdf 
19 https://www.si.is/si-docs/greinar/06.pdf 
20 https://www.nmi.is/static/files/Vefverslun/Stjornun_og_rekstur/lifsgaedi-og-sjalfbaerari-byggingar.pdf 

https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html
https://www.si.is/si-docs/greinar/06.pdf
https://www.si.is/si-docs/greinar/06.pdf
https://www.nmi.is/static/files/Vefverslun/Stjornun_og_rekstur/lifsgaedi-og-sjalfbaerari-byggingar.pdf
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ekki eru viðurkenndir, þá er afneitun í gangi sem framleiðandi leitast við að komast upp 

með. Forsenda fyrir innleiðingu gæðastjórnunar/ gæðahugsunar felst í að þora að horfast 

í augu við það sem er, ekki eins og það ætti að vera. Fyrirbyggjandi gæðakostnaður 

sparar mikla fjármuni, og felur i sé sóknarfæri, hagræði og sparnaðartækifæri til að gera 

hlutina rétt og mæta þannig væntingum, hagaðila og viðskiptavina. Það má t.d. gera 

með kennslu, þjálfun, innleiðingu, og með eftirfylgni á að framleidd séu rétt gæði fyrir 

viðskiptavininn.21  

 Gæðastjórnunarkerfi sem stjórnunarkerfi er skilgreint sem kerfi af skilgreindum 

ferlum sem eiga að tryggja að fyrirtæki geti starfað og náð þannig markmiðum sínum. 

Gæðastjórnunarkerfi (einnig kölluð gæðakerfi) byggjast á einfaldri hugmynd sem felst í 

loforði um það hvernig starfsemi fyrirtækis verði háttað. Staðlaráð (2011) skilgreinir  

hugtakið svo að gæðakerfi sé stjórnunarkerfi til að stýra og stjórna fyrirtæki með tilliti til 

gæða Kjarninn í hugtakinu felst þá í að fyrirtæki veitir viðskiptavini tiltekna vöru/þjónustu 

sem uppfyllir væntingar sem viðskiptavinir og hagsmunaaðilar gera til vörunnar. 

Fyrirtæki sem ná að festa rætur, hafa þá væntanlega skapað sér gott orðspor sem 

viðheldur áframhaldandi starfsemi þeirra. Almennt eru gæðastjórnunarkerfi flokkuð í 

fimm mismunandi kerfi. Það elsta má kalla Óformlegt verklag meistarans. Þar gildir gott 

orðspor viðkomandi sem viðskiptavinurinn þekkir eða fréttir utan frá. Ekki endilega 

formlegt gæðakerfi, ábyrgðin því óáþreifanleg í byrjun verks, væntingar viðskiptavinarins 

eru huglægar og skoðun á fyrri verkum viðkomandi.  

Í næsta flokki liggja helstu verklagsreglur fyrir og e.t.v. stefna, þar með er orðið til 

skjalfest loforð til viðskiptavinar sem verður hluti samnings milli aðila. 

Í Þriðja flokknum eru gerðar skráningar í rekstri gæðakerfisins, skráningar á því sem 

gerist, staðfestingar á því að verklagi hafi verið fylgt eftir og mælingar sem staðfesta að 

eiginleikar vörunnar séu í samræmi við fyrirliggjandi kröfulýsingu. 

Í Fjórða flokknum fara fram innri úttektir í gæðastjórnunarkerfinu, í þeim tilgangi að 

meta virkni þess, og hvort raunverulega sé unnið samkvæmt því.  

Í fimmta flokki gæðastjórnunarkerfa er úttekt á gæðakerfinu framkvæmd af óháðum 

aðila sem vottar og staðfestir að kerfið uppfylli kröfur alþjóðlegra stjórnunarstaðla22. Í 

öllum tilvikum þarf viðskiptavinur að treysta eða kaupa eftirlit.  

 

Innra eftirlit  
 Í lögum og reglum um mannvirki er fjallað um innra eftirlit, eftirlitsaðferðir og 

úttektir, hugtökin eru ekki skilgreind sérstaklega, en er þó ætlað að lýsa vilja stjórnvalda 

um að tryggja m.a. reglur um öryggi og heilsu fólks, öryggi eigna, umhverfisvernd, 

neytendavernd og ýmissa samfélagslegra þátta. Orðabók menningarsjóðs skýrir orðið 

úttekt sem að hafa umsjón með t.d. mannvirki, og að umsjón með mannvirki felur þá í 

sér að hafa eftirlit. 

 Einkenni Innra eftirlits: Innra eftirlit er ekki ein stök tiltekin aðgerð heldur ýmsar 

aðgerðir, sem stjórnendur og aðrir starfsmenn beita sífellt til þess, að fylgjast með og 

tryggja starfsemina. Þessar aðgerðir eiga að vera eðlilegur hluti, af starfi allra 

starfsmanna viðkomandi stofnunar, eða fyrirtækis. Ábyrgðin hvílir á forsvarsmanni, en 

allir starfsmenn hafa skyldum að gegna, skipulagsheildin vinnur öll saman að þeim 

markmiðum sem að er stefnt23. Í lögum um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu nr. 

134/1995 felst innra eftirlit í að hafa skipulagt eftirlit með vörum á markaði. 

 Markmið innra eftirlits: Í riti ríkisendurskoðunar segir: Öflugt innra eftirlit er 

nauðsynlegt í rekstri. Innra eftirliti er ætlað að vera hluti af þeim aðgerðum sem 

stofnanir og fyrirtæki nota til þess að ná markmiðum sínum. Sameiginleg markmið allra 

stofnana og fyrirtækja ríkisins eru m.a. þau að: Reksturinn sé árangursríkur og skilvirkur, 

þar með talin ráðstöfun tíma og fjármuna. Semja áreiðanleg reikningsskil. Fylgja lögum 

og reglum sem gilda um starfsemina. Tryggja rekstraröryggi upplýsingakerfa, 

áreiðanleika og viðeigandi leynd gagna. 24 

                                           
21 Gæðastjórnun (Ingason, H.T, 2015) 
22 Gæðastjórnun (Ingason, H.T, 2015) 
23 https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/10/innra_eftirlit_rit2.pdf 
24  https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/10/innra_eftirlit_rit2.pdf 

https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/10/innra_eftirlit_rit2.pdf
https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/10/innra_eftirlit_rit2.pdf
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 Í greinargerð með frumvarpi til breytinga MVL nr.64/2018 segir m.a.:  

Mælt er fyrir um að Mannvirkjastofnun hafi eftirlit með störfum, byggingarstjóra og  

gæðastjórnunarkerfum þeirra á grundvelli niðurstaðna skoðunarskýrslna vegna eftirlits 

með mannvirkjagerð. Lagt er til að meginreglan verði sú, frá og með 1. janúar 2019, að 

byggingarstjóri annist áfangaúttektir í stað leyfisveitanda og að úrtaksskoðanir verði 

framkvæmdar af byggingarfulltrúa, Mannvirkjastofnun eða skoðunarstofu. 

Með aukinni áherslu á innra eftirlit er unnt að draga úr ytra eftirliti opinberra 

eftirlitsaðila.25)“ 

 

Innra eftirlit–Innra eftirlitslíkan 

 COSO26 Internal Control – Integrated Framework 

Principles, gaf út leiðbeinandi umgjörð (afmörkun) um 

innra eftirlit árið 1992 (Internal Control – Integrated 

Framework) COSO - skýrslan skilgreinir innra eftirlit 

þannig: 

Hver sú aðgerð stjórnar, stjórnenda og starfsmanna, 

sem ætlað er að veita hæfilega vissu um að eftirfarandi 

markmið náist:  

• Árangur og skilvirkni í starfseminni - rekstrartengd 

markmið  

• Áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar - markmið um réttar 

fjárhagsupplýsingar  

• Fylgni við lög og reglur - markmið að starfsemi sé í samræmi við lög og reglur 

 Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig fyrirtæki og stofnanir aðlaga  

hugmynda fræði COSO teningsins í sinni starfsemi. Vinstra megin er útfærsla 

endurskoðunarfyrirtækis og hægra megin er útfærsla Ríkisendurskoðunar. 

Markmiðin er þau sömu sem snúast um að ná árangri og skilvirkni í starfseminni með 

áherslu á áreiðanleika og réttmæti upplýsinga og hlítni við lög og reglur sem sjá má á 

þeim hliðum sem snúa upp.  

Á hlið teningsins eru starfsemisþættir fyrirtækisins sýndir og á framhliðinni má sjá fimm 

meginþætti innra eftirlits. sem er ætlað að stuðla að því að settum markmiðum sé náð, 

sem ná til allra starfsemisþátta fyrirtækisins og stofnunarinnar.  

 

 
 

 

 Sniðmát Fimm meginþátta Innra eftirlits samkvæmt COSO teningnum fela í sér: 

Eftirlitsumhverfið: a. Heilindi og siðferðilegt gildismat. b. Óháðir einstaklingar með ríka 

ábyrgðarkennd á innra eftirlit. c) Völd og ábyrgð eru skilgreind í samþykktu skipulagi. 

d).Mannauður-Ráða, þjálfa og halda í hæft starfsfólk. e).Völd og ábyrgð á innra eftirliti 

fari saman. 

                                           
25 https://www.althingi.is/altext/148/s/0259.html  
26 https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf 

COSO teningur Pwc COSO teningur Ríkisendurskoðunar 

https://www.althingi.is/altext/148/s/0259.html
https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf
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Áhættumat: a) Meginmarkmið starfseminnar eru skýrt skilgreind. b) Áhættuþættir eru 

auðkenndir og greindir. c) Sviksemisáhætta er metin. d) Breytingar sem kalla á breytt 

innra eftirlit eru auðkenndar og greindar. 

Eftirlitsaðgerðir: a) eru valdar og þróaðar. b) Rafrænar eftirlitsaðgerðir með 

upplýsingatækni eru valdar og þróaðar. c) Verklagsreglur eru settar um eftirlitsaðgerðir. 

Upplýsingar og samskipti: a) Afla upplýsinga b) Innri samskipti. c). Ytri samskipti. 

Vöktun innra eftirlits: a) Sívirkar aðgerðir til þess að meta innra eftirlit. b) Upplýsingar 

um ágalla og veikleika metnar og komið á framfæri. 

 Rekstrartengd markmið. (Er áætlun og eftirfylgni um lykilárangur í verkefni. 

Áreiðanleiki fjárhagsupplýsinga. Fá hagaðilar réttar upplýsingar um framgang verkefnis?) 

Markmið um fylgni við lög og reglur: t.d. Tími, kostnaður, afmörkun .     

 Frá 1. Janúar 2019 verða áfangaúttektir (sem byggingarfulltrúar sáu um áður) 

hluti af innra eftirlit byggingarstjóra. Í 3.mgr.10.gr rg nr.812/1999 um eftirlitsreglur hins 

opinbera segir m.a. Innra eftirlit fyrirtækja í samræmi við skilgreindar reglur og aðferðir 

með upplýsingaskyldu til eftirlitsstjórnvalda er viðurkennd eftirlitsaðferð. Lagagreinar um 

byggingarstjóra í gildandi lögum eru fleiri og ítarlegri en áður giltu. Sakarmat vegna 

ábyrgðar byggingarstjóra er strangt sem byggir m.a. á því að gera megi ríkari kröfur til 

vandaðra vinnubragða og aðgæslu hans sem sérfræðings. Hér að neðan eru umfjöllun 

um hlutverk byggingarstjóra sem byggist á frumvörpum27 til laga um mannvirki nr. 

160/2010. 

 Eigandi byggingaleyfis ber ábyrgð á hönnun, byggingu og rekstri mannvirkisins. Af 

því leiðir ber eigandi ábyrgð á því að farið sé að gildandi lögum um mannvirki og 

reglugerðum sem settar eru á grundvelli þeirra, og skal eigandi hafa virkt innra eftirlit 

með því að þeir aðilar sem hann ræður til að hanna, byggja og reka mannvirkið fari eftir 

framangreindum laga og reglugerðarákvæðum. 

 Hlutverk byggingarstjóra er trúnaðarsamband við eiganda byggingaleyfis sem 

aðilar staðfesta með skriflegum samningi sín í milli. Í því felst, að starf byggingarstjóra er 

hagsmunagæsla í þágu eiganda byggingaleyfis. Ákvarðanir byggingarstjóra skulu ávallt 

gerðar með hagsmuni eiganda að leiðarljósi. Framangreint er grundvallaratriði. 

 Fyrir hönd eiganda annast byggingarstjóri. : 

Framkvæmdaeftirlit og skráning tilkynningarskyldra áfangaúttekta til stjórnvalda. 

Framkvæmd og skráningu innra eftirlits eiganda frá útgáfu byggingarleyfis þar til 

lokaúttekt hefur farið fram. Eftirlit og skráningu með því að þeir sem að framkvæmdum 

koma sinni skyldum sínum, og annast samskipti við byggingaryfirvöld, við öflun 

nauðsynlegra heimilda vegna úttekta. 

 

 Skyldur byggingarstjóra eru m.a.  

Að hafa ekki hagsmuna annarra en eiganda að gæta við framkvæmd verkefnis. 

Annast framkvæmd og skráningu áfangaúttekta og skila niðurstöðum til stjórnvalda. 

Starfrækja eigið gæðastjórnunarkerfi. 

 

 Frá 1. Janúar hættir ytra eftirlit byggingarfulltrúa með framkvæmdum og verður 

hluti af innra eftirliti byggingarstjóra. Við breytinguna hafa byggingarfulltrúar eftirlit með 

byggingarstjórum með stöðuskoðunum sem þeir skrá í byggingargátt HMS (Húsnæðis og 

mannvirkjastofnun) Á grundvelli þessara skoðana getur HMS (Húsnæðis og 

mannvirkjastofnun) metið hvort þessir aðilar séu að sinna skyldum sínum og í framhaldi 

skoðað gæðakerfi viðkomandi aðila. (Við vinnslu ritgerðarinnar hefur verið staðfest að 

byggingargáttin hefur enn ekki verið innleidd vegna skorts á gögnum, og því óljóst 

hvernig stjórnvöld haga virku eftirliti með byggingarstjórum.) 

                                           
27 https://www.althingi.is/altext/148/s/0259.html og https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html  

https://www.althingi.is/altext/148/s/0259.html
https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html
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3.Rannsóknaraðferð 
 

Uppbygging og umfang rannsóknar 

 Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna væntingar ytri hagaðila til 

byggingarstjóra. Ítarlega er fjallað um hlutverk byggingarstjóra fimm lagagreinum og 
tugum málsgreina í MVL (lög um mannvirki nr. 160/2010) og reglum á grundvelli þeirra.  

 Aðferðin sem stuðst er við er nefnist snjóboltaúrtak (e. snowball sample).  Sú 

úrtaksaðferð felur í sér að einn eða tveir þátttakendur benda á aðra og svo koll af kolli. 

Upphaflegu þátttakendurnir velta þannig utan á sig fleiri einstaklingum eins og snjóbolti 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsóknin er eigindleg28 þar sem 

tilgangurinn er að greina með viðtölum skoðanir viðmælenda á viðfangsefninu, með það 

að markmiði að veita innsýn í viðfangsefnið og gefa til kynna álit viðmælenda sem starfa 

í tengslum við mannvirkjagerð um hvað einkenni hlutverk byggingarstjóra.  

Við eigindlega rannsóknarvinnu getur það hent að rannsakandi velji aðra aðferð eða 

aðferðir en þá sem valin var í upphafi. Hann leggur af stað með hugmynd um hvaða 

einstaklinga skal ræða við og hvernig skal finna þá en er jafnframt tilbúinn til að breyta 

um stefnu eftir að fyrstu viðtölin hafa átt sér stað (Taylor og Bogdan, 1998).  

 Gagnaöflun átti sér stað með fyrirliggjandi gögnum og frumgögnum29. 

Fyrirliggjandi gögn voru sótt í lög, lagafrumvörp, bækur, greinaskrif, skýrslur og á 

netmiðlum. Frumgagna var aflað með viðtölum við viðmælendur sem tengjast 

mannvirkjagerð frá mismunandi sjónarhornum, með það fyrir augum að fá fram þeirra 
sjónarmið á hlutverki byggingarstjóra. 

 Viðtalsramminn lýsir verkagi sem stuðst er við. Höfundur upplýsti bakgrunn sinn 

sem þátttakandi í mannvirkjagerð sem iðnmeistari, handhafi starfsleyfis byggingarstjóra 

og fyrrverandi starfsmaður verktaka sem gæðastjóri steypuvirkja.  

Viðmælendur koma frá fyrirtækjum sem hafa hagsmuna að gæta í verkefnum sem 

tengjast öllum stigum mannvirkjagerðar sem og rekstrar og viðhaldskostnaði á 

notkunartíma. Þessi fyrirtæki/stofnanir eru fjármálastofnanir, lánveitendur, 

tryggingafélög og verktakar. Hvorki viðmælendur né verkefni sem þeim tengjast verða 

nafngreind. Upplýsingar sem fram kunna að koma, verða meðhöndluð sem 

trúnaðarupplýsingar. Viðtölin eru hugsuð til þess að auka áhuga og aukna umræðu 

hagaðila og almennings á hlutverki byggingarstjóra við framkvæmd mannvirkja og 

mikilvægi þeirra. Spurt var opinna spurninga sem gefa svigrúm fyrir dýpra samtal milli 

spyrjanda og viðmælanda. Þrettán spurningar eru úr skoðunarlista Mannvirkjastofnunar 

nr. 4.003 30 sem skoðunarstofur nota við  virkniskoðun á gæðastjórnunarkerfi 

byggingarstjóra, og 10 spurningar sem þróuðust í samtölum um viðfangsefnið. 

 

 Siðferðisramminn. Grundvallarregla sem gildir um viðtölin er að höfundur hefur 

ávallt velferð þátttakanda að leiðarljósi. (Ástríður Stefánsdóttir 2013) Í samskiptum við 

þátttakendur, var farið yfir efni og tilgang með viðtölunum við þá. Þannig geta aðilar 

tekið afstöðu til þess hvort þeir vilji vera þátttakendur á þekktum forsendum, Einnig geta 

þátttakendur hvenær sem er hætt við þátttöku. 

 Úrtak. Viðtölin voru tekin í gegnum fjarfundi í apríl 2020. Spurningarnar voru allar 

opnar, þ.e. viðmælendur voru spurðir án þess að gefnir væru upp svarmöguleikar, og var 

reynt að fá sem mestar upplýsingar frá hverjum viðmælenda. Með spurningunum var 

reynt að hafa viðtölin ekki of niðurnjörvuð og var hvert viðtal með sínu sniði. 

 

                                           
28 Cooper, R. D. og  Schindler, S. P.(2003) Bls. 151 
29 Cooper, R. D. og  Schindler, S. P.(2003) Bls. 87 
30 Skoðunareyðublað, gæðastjórnunarkerfis byggingarstjóra nr.4.003 Útg. 1.1 dags 04.04.2014 
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 Takmarkanir rannsóknarinnar. Með eigindlegri aðferð er stuðst við lítið úrtak 

sem aldrei getur endurspeglað þýðið eða alhæft um hlutfall eða meðaltal. En getur verið 

liður í stærri  rannsókn, þegar tími og fjármagn leyfir. 

 

Innra umhverfi byggingarstjóra.  

 Frá landnámi Íslands fram eftir tuttugustu öld byggðu landeigendur/lóðarhafar 

híbýli sín með aðstoð þar hagleiksmanna, sem komu að framkvæmdinni sem slíkir, hluti 

af starfi þeirra gat verið byggingarstjórn f.h. umráðamanns lands/lóðar. Samskipti 

þessara aðila byggðist almennt á vináttu og /eða hagsmunatengslum þeirra í milli.   

 Árið 1978 tóku gildi fyrsta heildarlöggjöfin um byggingamál á Íslandi undir heitinu 

Byggingalög, þar er fjallað um byggingarstjóra í fyrsta skipti, hlutverk byggingarstjóra 

hefur verið að skýrast sbr. ákvæði um byggingarstjóra í þágildandi  skipulags og 

byggingalögum fá 1997 og núgildandi lögum um mannvirki nr. 160/2010 þar sem fjallað 

er um byggingarstjóra í fimm greinum og tugum málsgreina. Hlutver byggingarstjóra 

hefur þróast frá því að vera aukastarf eins iðnmeistarans í eftirlitshlutverk sem felur m.a. 

í sér framkvæmdaeftirlit, skráningar og tilkynningaskyldu til stjórnvalda með því að 

mannvirk verði framleitt og afhent í samræmi við skilgreindar forsendur.  Fram kom 

að grundvallarhlutverk byggingarstjórans er trúnaðarsamband hans við eiganda 

byggingaleyfis, sem skal staðfesta með skriflegum verkefnissamningi þeirra í milli. Slíkur 

samningur takmarkar ekki lagalegar skyldur og ábyrgðir byggingarstjóra. 

 

 

 

 

 

4.Niðurstöður rannsóknar 
 

 Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli og opna á aukna umfjöllun um 

byggingarstjóra, hverjar eru starfsskyldur hans, ábyrgð og hlutverk, og hvernig hefur 

byggingarstjórum gegnið að uppfylla væntingar hagaðila. Í ritgerðinni er leitast við 

annars vegar að skýra hvað sé og í hverju felst hlutverk byggingarstjóra við 

mannvirkjagerð og hins vegar hvaða væntingar gera ytri hagaðilar til byggingarstjóra og  

hvernig hann geti mætt þeim væntingum. Byggingarstjóri gegnir mikilvægu hlutverki við 

framkvæmd eftirlits og skráninga með iðnmeisturum og öðrum þeim sem koma að 

mannvirkjagerð, um að fylgt sé verklýsingum, lögum og reglugerðum sem settar eru á 

grundvelli þeirra. Í frumvarpi með MVL kemur fram að ekki hafi alltaf verið ljóst 

samkvæmt gildandi rétti hvað fælist í ábyrgð byggingarstjóra. Byggingarstjórar hafa 

ítrekað verið dæmdir bótaskyldir vegna vanrækslu í starfi sínu. 

 Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar í þessu sambandi. Við vinnslu 

ritgerðarinnar var byggt á fræðilegri umfjöllun um þróunarferli mannsins, aðferðir og 

verklag fyrr á tíð við gerð mannvirkja, lagaþróun um hlutverk byggingarstjóra,  

gæðastjórnunarkerfi hans og verklagi við innra eftirlit. Gagna var aflað með lestri 

lagafrumvarpa fræðigreina og bóka, og af internetinu, einnig með viðtölum við valda ytri 

hagaðila sem starfa í nánum tengslum við verkefni tengdum framkvæmdum við 

mannvirki. Viðtalsaðferðin sem beitt var er eiginleg aðferð þar sem svörin eru huglæg 

enda byggjast þau á persónulegum skoðunum viðmælenda. Spurningarnar voru alls 23 

þar af 13 forskrifaðar og 10 sem urðu til meðan á viðtölunum stóð. Viðtalsramminn í 

heild sinni er í viðauka með ritgerðinni. Niðurstöður byggja framangreindum gögnum og 

greiningu eigindlegs viðtalsramma sem varð til í viðtölum höfundar við ytri hagaðila í 

mars og apríl 2020. 
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Rannsóknarspurningar og svör 

 

 R1: Hvert er hlutverk byggingarstjóra 

 

 Í frumvarpi til núgildandi laga um mannvirki nr. 160/2010 segir m.a.um hlutverk 

byggingarstjóra:31 

 Um 15.gr frumvarpsins segir m.a. Eigandi mannvirkis beri ábyrgð á hönnun, 

byggingu og rekstri þess og að farið sé að lögum um mannvirki og reglugerðum sem 

settar eru á grundvelli þeirra. Honum er skylt að ráða byggingarstjóra hafi hann ekki slík 

réttindi. Byggingarstjóri uppfylli hæfniskröfur, hefur starfsleyfi og framkvæmir innra 

eftirlit eiganda frá því byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttekt hefur farið fram. 

Hann er eins konar umboðsmaður eiganda sem hefur eftirlit með því að aðrir sem að 

framkvæmdunum koma sinni sínum skyldum. 

 Um VI kafla frumvarpsins segir m.a.: Byggingarstjóra er ætlað mikilvægt 

yfirumsjónarhlutverk með byggingarframkvæmdum. Vegna ríkari krafna um hæfni hans 

og verkhátta sem tryggja á að starfinu sé sinnt með fullnægjandi hætti með aukið öryggi 

mannvirkja og hagkvæmni við mannvirkjagerð að leiðarljósi er gert ráð fyrir breytingum 

á starfsháttum hans og því hverjir veljist til að sinna starfinu. 

 Um 27 gr. frumvarpsins segir m.a.: byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við 

byggingarframkvæmdir og starfar í umboði hans samkvæmt skriflegum ráðningar- eða 

verksamningi við eiganda. Í þessu felast trúnaðarskyldur byggingarstjórans gagnvart 

eiganda sem eru grundvöllur að hans hlutverki. Í þessu felst að byggingarstjórinn hafi 

stöðuumboð til þess að fara með daglegan rekstur framkvæmdar og taka ýmsar 

ákvarðanir fyrir hönd eiganda, með hagsmuni hans að leiðarljósi. 

Byggingarstjóra er ekki heimilt að taka að sér ábyrgð á hönnun eða einstökum 

verkþáttum byggingarframkvæmdar. Er því talið nauðsynlegt að um sjálfstæðan aðila sé 

að ræða. þegar byggingarfyrirtæki byggir hús til sölu á almennum markaði. Þá eru það 

hagsmunir seinni eigenda sem neytenda að fullnægjandi innra eftirlit byggingarstjóra 

með iðnmeisturum og hönnuðum fari fram á byggingarstigi. 

Um 29.gr. frumvarpsins segir m.a. Byggingarstjóri skal gera skriflega samninga í umboði 

eiganda við iðnmeistara.   

Frá 1.janúar 2015 skal byggingarstjóra starfrækja eigið gæðastjórnunarkerfi. 

Frá 1. Janúar 2019 skal byggingarstjóri annast áfangaúttektir sem hluta af innra eftirliti 

sínu og senda niðurstöður sínar til stjórnvalda sem hafa eftirlit með því að byggingarstjóri 

sinni skyldum sínum.32 Byggingarstjóri skal afhendir eiganda og leyfisveitanda handbók 

mannvirkisins samhliða lokaúttekt mannvirkisins.33 

 Í Viðtölunum viðmælendur spurðir út í ýmsa lögbundna verkþætti sem heyra undir 

byggingarstjóra svara þeir almennt að þeir meti fjárhagslegan styrk, þekkingu og hæfi 

eiganda og verktaka, en byggingarstjóra meti þeir almennt ekki sérstaklega. 

Fram kemur sú megin skoðun þeirra, að það sé mál eiganda að velja og leggja mat á 

hæfi byggingarstjóra. Þó þeir skipti sér ekki af hvernig eigandi velur byggingarstjóra hafa 

þeir þá skoðun, að val byggingarstjóra ætti að taka mið af reynslu viðkomandi, og 

faglegri getu hans, einnig nefna þeir að HMS (Húsnæðis og Mannvirkjastofnun) sem veitir 

starfsleyfi byggingarstjóra hafi eftirlit með byggingarstjórum og óþarfi að ytri hagaðili sé 

að skoða það frekar.  

 

 R2: Hvaða væntingar gera ytri hagaðilar til byggingarstjóra 

 

 Niðurstöður viðtalanna benda til þess að ytri hagaðilar hafa margskonar væntingar 

til framkvæmda og lúkningar mannvirkja, en þær væntingar beinast mögulega frekar að 

eiganda og verktaka en byggingarstjóra sem þó er sá aðili sem ber ábyrgð á að rétt sé 

staðið að mannvirkjagerðinni. Helstu væntinga ytri hagaðila til mannvirkjagerðar eru að: 

                                           
31 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html  
32 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999  
33 https://www.hms.is/media/7225/1611-almennar-krofur-12.pdf 

https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999
https://www.hms.is/media/7225/1611-almennar-krofur-12.pdf
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Stjórnendur eigi stöðugt að auka sína þekkingu og færni, ásamt því að huga reglulega að 

starfsþróun sem sérfræðingar, bæði formlega með því að sækja námskeið en einnig 

óformlega innan eigin raða.  

 Áherslur ytri hagaðila á byggingarstjóra eru eftirfarandi:  

Þeir eiga að vera til staðar við byggingaframkvæmdina. 

þeir eiga að sinna skyldum sínum, vera sjálfstæðir í starfi sínu, sýna fylgni við lög og 

reglur og vera tilbúnir að stíga til hliðar, eftir atvikum ef lög eða siðferði þeirra býður.   

þeir eigi að setja sér starfs og siðareglur. 

Þeir hafi tiltækar upplýsingar fyrir hagaðila sem byggir á greiningu á þeim um þau mál 

sem hafa virði fyrir viðkomandi hagaðila, sem byggir á gögnum úr handbók mannvirkis. 

Þeir þurfa að viðhaldi þekkingu sinni, faglegum kröfum og faglegum gildum.  

 

 Starf byggingarstjóra er hálfopinbert starf þar sem þeir heyra undir eftirlitsskyldur 

opinbers stjórnvalds sem er Húsnæðis og mannvirkjastofnun og embætti 

byggingarfulltrúa sveitarfélaganna, Þessar opinberu upplýsingar eru að einhverju leiti  

öllum aðgengilegar. Byggingarstjórar gætu mögulega deilt til allra hagaðila þessum 

grunnupplýsingum um sína hagi og e.t.v. bætt við kynningu á sér og fyrir hvað þeir 

standa s.s.: Hver sé stefna byggingarstjóra? Er hún í samræmi við gildi hans? Hvernig 

fær hann þátttakendur í verkefninu til að mæta kröfum hans? Og hvernig ætlar 

byggingarstjóri að haga samskiptum og miðla upplýsingum til hagaðila?  

 

 

 

 

 

 

 

5.Umræða 
 

Um hlutverk byggingarstjóra 

 

 Byggingarstjórar hafa starfað í tæplega tíu ár eftir núgildandi lögum um mannvirki 

nr. 160/2010 sem tóku gildi 1.janúar 2011. Tvær mikilvægar breytingar hafa verið 

gerðar á lagaákvæðum um hlutverk þeirra hafa tekið gildi og varða byggingarstjóra, sem 

kunna að hafa í för með sér breytingar á starfsháttum byggingarstjóra Fyrri ákvæðið 

varðar skyldu um að byggingarstjórar starfræki eigið gæðastjórnunarkerfi sem tók gildi 

hinn 1. Janúar 2015, innifalið í þeirri kröfu er m.a. krafa um innra eftirlit og yfirferð eigin 

verka. Frá sama  tíma tók einnig gildi innleiðing skoðanahandbóka sem ætlað er að 

stuðla að samræmdum aðferðum við framkvæmd skoðana sem þeim er ætlað að vina 

eftir, í þeim tilgangi hefur HMS (Húsnæðis og mannvirkjastofnunar) unnið að innleiðingu 

rafrænna skráninga við eftirlit með byggingarstjórum til að fylgjast með frammistöðu 

þeirra. Seinni breytingin sem tók gildi 1. Janúar 2019 varðar kröfu um að 

byggingarstjórar annist framkvæmd og skráningu áfangaúttekta sem hluta af innra eftirlit 

sínu, sem áður var hluti af ytri úttektum byggingarfulltrúa. Niðurstaða framangreindra 

breytingar er aukið eftirlit á byggingarstjóra sem eftirlitsskyldra aðila sbr. eftirfarandi 

verkferla samkvæmt l. nr. 160/2010 ásamt síðari breytingum.: 

 

 Byggingarstjórar eiga að skrá áfangaúttektirnar í gagnasafn HMS (byggingargátt) 

vegna eftirlits þeirra með iðnmeisturum og öðrum sem að mannvirkjagerð koma.  

 Byggingarfulltrúar og/eða skoðunarstofa eiga að skrá stöðuskoðanir sínar á 

störfum byggingarstjóra í gagnasafn HMS (byggingargátt)  

 Bæði byggingarfulltrúar og HMS, geta fylgst með framgangi eftirlitsins í 

byggingargáttinni. 

 HMS mun nota m.a. framangreind gögn til að byggja eftirlit sitt á í framtíðinni. 
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 Framangreindar áherslur lýsir annars vegar ferlum eftirlitsaðila með starfi 

byggingarstjóra skv. 1,2 og 3. 1. HMS fylgist með byggingarstjóra. 2. Byggingarfulltrúi 

fylgist með byggingarstjóra. 3. Skoðunarstofa fylgist með Byggingarstjóra. Og hins vegar 

nr. 4, sem er eftirlits og tilkynningarskylda byggingarstjóra til eftirlitsaðila sem felst í 

framkvæmd eftirlits hans með iðnmeisturum og öðrum þeim sem að framkvæmd 

mannvirkis koma, sem byggingarstjóri skráir í gæðastjórnunarkerfi sitt og skilar 

niðurstöðunum rafrænt til stjórnvalda í byggingargáttina, sem HMS ber að koma upp og 

viðhalda. 

 Framangreind eftirlitskerfi tóku gildi hjá byggingarstjórum 1. Janúar 2015 með 

rekstri gæðastjórnunarkerfis hans og 1. Janúar 2019 varðandi eftirlit áfangaúttekta hans. 

Samkvæmt upplýsingum höfundar þá hefur Húsnæðis og mannvirkjastofnun ekki  hafið 

kerfisbundið eftirlit með því hvort byggingarstjórar sinni hlutverki sínu, skyldum og 

ábyrgð, varðandi annars úttekt þeirra á virkni eigin gæðastjórnunarkerfis byggingarstjóra 

sem þeir hafa starfrækt frá því í janúar 2015. Og hins vegar framkvæmd áfangaúttekta 

sem eru hluti af innra eftirliti byggingarstjóra frá því í janúar 2019, en sá þáttur í starfi 

byggingarstjóra heyrir undir 3.mgr. 10.gr. reglugerðar nr. 813/1999  um eftirlitsreglur 

hins opinbera34 Lagalegt hlutverk byggingarstjóra hafa menn túlkað misjafnlega eins og 

fram hefur komið í dómum sem væri þess virði að skoða sérstaklega. Í þessari ritgerð 

hefur hlutverk byggingarstjóra verið gerð skil á grundvelli lagaákvæða. Engar upplýsingar 

eru fyrirliggjandi sem geta sagt til um, hvort eða hvernig starfandi byggingarstjórar sinna 

hlutverki sínu vegna skorts á virkniskoðunum stjórnvalda með starfsháttum  

byggingarstjóra. Samkvæmt framansögðu ættu ytri hagaðilar ekki að láta hjá líða að 

skoða sérstaklega á hvaða forsendum eigendur byggingarleyfa velja byggingarstjóra. Í 

hvaða tilgangi er hann að fara af stað með byggingaframkvæmdir? Hvert er fyrirhugað 

hlutverk byggingarstjóra í framkvæmdinni? Er tekið mið af ´því hvort óþekktur þriðji aðili 
sé hinn raunverulegi eigandi sem byggingarstjóra er skylt að líta til?    

Um væntingar ytri hagaðila. 

 Að mannvirkjagerð koma fjölmargir hagaðilar, þeir eru almennt flokkaðir sem innri 

og ytri hagaðilar. Byggingarstjóri í samráði við eiganda verkefnis meta mikilvægi og völd 

hagaðila, sem þeir greina í innri og ytri hagaðila. Algengt er að þeir aðilar sem koma 

beint að framkvæmd mannvirkisins séu innri hagaðilar. Ytri hagaðilar gætu t.d. verið 

notendur mannvirkis (þriðji maður) lánastofnanir, tryggingarfélög, fasteignasalar, 

væntanlegir viðskiptavinir, nágrannar, samfélagið o.fl.  

 Eins og fram hefur komið er grundvöllur að hlutverki byggingarstjóra 

trúnaðarsamband hans við eiganda byggingaleyfis, í því felst m.a. verkefniseftirlit á 

framkvæmdastað, af því leiðir þarf hann að skilgreina sína stjórnunarstefnu og framfylgja 

henni í starfi sínu sem byggingarstjóri. Stefna hans felst í þeim viðmiðunarreglum sem 

stuðst er við varðandi allar ákvarðanir sem snerta stjórnun hans og ættu að lágmarki að 

vera í samræmi við upplýsingaskyldur sem starfinu fylgja. Ytri hagaðilar gætu í gegnum 

eiganda, óskað eftir upplýsingum um allt sem viðkemur starfi byggingarstjóra og eiganda 

í samræmi við áhrif viðkomandi hagaðila á verkefnið.  

 

 Í viðtölum við ytri hagaðila kemur fram að þeir meti hæfi eiganda byggingaleyfis 

og fyrirhugaðs verktaka. Þessi nálgun lýsir vináttu og hagsmunatengslum eiganda sem 

byggði til eigin nota og handverksmannsins sem annaðist framkvæmdina. Þessi 

sjónarmið áttu við á fyrri tíð, en eiga þau við í dag með sama hætti? Í frv. til MVL segir 

m.a. um 3.mgr.27gr. Önnur sjónarmið eru uppi ef eigandi mannvirkis á byggingarstigi 

ætlar það ekki til eigin nota, t.d. þegar byggingarfyrirtæki byggir hús til sölu á almennum 

markaði. Þá eru það hagsmunir seinni eigenda sem neytenda að fullnægjandi innra eftirlit 

byggingarstjóra með iðnmeisturum og hönnuðum fari fram á byggingarstigi.35 Í þessu 

sambandi má nefna sem dæmi þegar hagnaðardrifin félög eru eigendur byggingaleyfa, 

                                           
34 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999 
35 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html 
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fyrir fjölbýlishús, framselja verkframkvæmdina og hlutverk byggingarstjóra til verktakans 

sem annast þá bæði eftirlitshlutverk byggingarstjóra og framkvæmir verkið. Hvort mun 

byggingarstjóri á launaskrá hjá verktakanum, gæta hagsmuna vinuveitanda síns, eiganda 

byggingarleyfisins eða eigendunum sem eru neytendurnir þ.e. kaupa íbúðir í hinu 

nýbyggða fjölbýlishúsi, þeir sem taka við rekstar og viðhaldskostnað hins byggða allan 

notkunartímann? Hver er í trúnaðarsambandi við byggingarstjórann?  Er neytandinn 

spurður álits á aðferðum og verklagi sem viðhöfð eru á framkvæmdatíma? Hvað segir 

3.mgr. 27gr MVL? Getur verið að það sé val eiganda að framselja til verktaka hlutverk 

byggingarstjóra, sem hefur lagalegar skyldur við eiganda?  

 

 Það er einnig athyglisvert að í boði sé að fyrirtæki eða stofnanir geti í eigin nafni 

borið ábyrgð sem byggingarstjórar við mannvirkjagerð, hafi þau starfandi 

byggingarstjóra innanborðs, þá beri hann aðra og minni ábyrgð en sjálfstætt starfandi 

byggingarstjóri, sbr. 5.mgr.28.gr. í frv. til MVL sem segir orðrétt „Tilgangur þessa 

ákvæðis er fyrst og fremst að takmarka þá persónulegu ábyrgð sem einstaklingur, sem 

starfar hjá byggingarfyrirtæki, ber á verkinu, enda hefur hann oft minna ákvörðunarvald 

varðandi bygginguna en sjálfstæður aðili. Ákvæði skaðabótalaga mundu einnig takmarka 

persónulega ábyrgð þessa einstaklings gagnvart vinnuveitanda sínum og þriðja manni, 

sérstaklega ef vinnuveitandinn hefur tryggingu sem tekur til ábyrgðarinnar” Eru 

hagsmunir eiganda sem neytanda í fyrirrúmi í framangreindu ákvæði um hlutverk 

byggingarstjóra? Í frv. til MVL segir m.a. um 15.gr. Rík áhersla er lögð á hlutverk 

byggingarstjórans við byggingarframkvæmdirnar sem umboðsmanns eiganda, sem hefur 

eftirlit með því að aðrir sem að framkvæmdunum koma sinni sínum skyldum36.  

 

 Fram kom hjá viðmælendum að byggingarstjórar eru ekki að uppfylla væntingar 

þeirra. Í kaflanum um gæðastjórnun er fjallað um ýmsar tegundir gæðastjórnunarkerfa. 

Álykta má að án þeirra væri byggingarstjórum, vart mögulegt að rækja skyldur sínar við 

eiganda og stjórnvöld. Byggingarstjórar sem viðhafa gagnsæi í samskiptum og eru ávallt 

tilbúnir að veita upplýsingar um starfsemi sína þegar eftir því er leitað, gætu þannig 

uppfyllt væntingar hagaðila, sem ýtir einnig á að byggingarstjórar sem eru undir eftirliti, 

Mannvirkjastofnunar, byggingafulltrúa og eiganda, verða skilvirkari í sínum störfum 

vegna aukins áhuga ytri hagaðila á hlutverki hans. Ytri hagaðilar með virkri þátttöku geta 

og ættu að láta sig varða hverjir fara með hlutverk byggingarstjóra. Í umfjöllun um 

gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra kemur fram að, megintilgangur þeirra er að 

auðvelda viðkomandi aðila að mæta kröfum, skilja hverjar kröfurnar eru og gera grein 

fyrir hvernig þeim verði mætt.37  

 Heildaryfirsýn. Byggingarstjórar bera ábyrgð á framkvæmdaeftirliti og skráningu í 

gæðastjórnunarkerfi sitt. Með því að rækja skyldur sínar, geta byggingarstjórar beint 

sjónum þátttakenda, að því að viðhafa viðurkennt verklag, við sína verkþætti og 

jafnframt að skila verkefnum sínum í samræmi við kröfur. Útgáfa vandaðrar handbókar 

er mikilvægur hluti við afhendingu verkefnis sem lýsir þeim upphafsgæðum sem notandi 

móttekur og nýtir sem grunn við gerð rekstrar og viðhaldsáætlunar mannvirkisins. 

Byggingarstjóra er skylt að afhenda rafræna útgáfu handbókar til eiganda og 

leyfisveitanda. Með því að afhenda umrædda handbók til ytri hagaðila væri 

byggingarstjóri að upplýsa mikilvæga áhrifavalda til hagsbóta fyrir marnnvirkjagerð 

almennt. Fram kom, hjá öllum viðmælendum áhugi, á að fylgjast með framvindu 

verkefnisins í gegnum handbók byggingarstjóra. Áskorun byggingarstjóra er þá að 

einbeita sér að vandaðri handbók í verkefnum sínum, sem hann gæti nýtt til að mæla 

ánægju viðskiptavina á hlutverki sínu, og um leið er kominn hvatning fyrir hann að 

uppfæra handbók sína í hverju verkefni með mælanlegum hætti. 

  

                                           
36 https://www.althingi.is/altext/139/s/0082.html 
37 Gæðastjórnun (Ingason, H.T 2015) 
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 Áskoranir og viðfangsefnin eru viðvarandi verkefni sem byggingarstjórar gætu 

viðhaft til að styrkja starfsgrundvöll sinn. Í meðfylgjandi töflu eru dæmi um nokkur atriði 

sem mætti styðjast við í þeirri viðleitni. 

 

Áskoranir Viðfangsefni 

Eigandi og verktaki á mælaborði hagaðila, 

byggingarstjórar lítt sýnilegir.  

. Flokka vægi hagaðila eftir áhrifum og völdum 
þeirra. Veita upplýsingar. 

Byggingarstjórar sammælist um í hverju starf 

þeirra sé falið. 

Starfa á grundvelli starfs og siðareglna 

Þekking og reynsla þeirra mætti vera  sýnileg 

öllum hagaðilum á opinberum vefsvæðum.  

Stofna félag byggingarstjóra sem gæti 

hagsmuna félaga gagnvart hagaðilum 

Handbók byggingarstjóra mætti vera 

aðgengileg öllum hagaðilum á vefsvæði þeirra. 

Mannvirkjastofnun og byggingarstjórar útfæri 

opinbera útgáfu handbókar Byggingarstjóra  

Auka mætti upplýsingar til hagaðila. Huga að 

öryggi umhverfi og samfélagslegum þáttum 

Gefa út handbók mannvirkis sem verði opin 

öllum á vefsvæðum MVS og byggingarstjórum.  

Gallar í framkvæmdum eru staðreynd en eru 

ekki viðurkenndir? 

Viðurkenna tilvist galla í framkvæmdum  skrá 

þá og tilkynna viðeigandi aðilum.   

Byggingarstjóri, viðhaldi reglulega fræðilegri 

þekkingu, faglegri hæfni og faglegum gildum 

Þrýsta á skipan opinbers umboðsmanns 

byggingarstjóra.  

 

 

 

 

 

6.Lokaorð 
 

 Forvera byggingarstjóra má sjá í hugmyndafræði ensku handverksgildanna (craft-

guild) frá miðöldum, þar voru múrarar og arkitektar sem höfðu starfsleyfi á 

byggingasviði. Til þess að fá starfsleyfi þurftu menn að undirgangast skilyrði og búa yfir 

þekkingu og reynslu. Gildin settu verklagsreglur, um viðurkennda verkhætti, heiðarlega 

viðskiptahætti, virkt eftirlit, ásamt viðmiðum til að tryggja, stöðugleika í verðlagningu 

þjónustunnar. Lagalegt hlutverk byggingarstjóra, hefur verið í örri þróun undanfarna 

áratugi, auknar kröfur eru í dag á fræðilega alhliða þekkingu. Byggingarstjóri heyrir undir 

opinbert eftirlit sem slíkur þarf hann að geta rakið öll samskipti sín í gegnum 

gæðastjórnunarkerfi sitt. Löggjafinn setur lágmarksviðmið um hlutverk byggingarstjóra. 

Byggingarstjórar þurfa að horfa inn á og taka frumkvæði um hvernig starfsgreinin sem 

heild, eigi að þróast og uppfærast. 

 

 Viðfangsefni rannsóknarinnar var að gera grein fyrir hlutverki byggingarstjóra og 

kanna væntingar ytri hagaðila til byggingarstjóra, en um hlutverk hans hafa menn deilt 

frá því hans var getið í fyrstu íslensku löggjöfinni. Fram kom í viðtölunum að ytri 

hagaðilar hafa væntingar til byggingarstjóra oftast óbeint í gegnum eiganda.  

 

 Ítarlegri rannsókn á viðhorfi byggingarstjóra sjálfra til starfsumhverfis þeirra væri 

áhugavert viðfangsefni. Hægt væri að mæla væntingar þeirra sjálfra og kanna hvaða 

bakgrunn, þeir telja að myndi nýtast þeim best í stærri og meðalstórum verkefnum, bæði 

sem starfandi byggingarstjórar, en einnig sem tengiliðir mikilvægra ytri hagaðila, t.d. hjá 

byggingarfulltrúum, fasteignasölum, fasteignafélögum, tryggingarfélögum og 

fjármögnunaraðilum. Aðgengi að byggingarstjórum með starfsleyfi má nálgast í gegnum 

Húsnæðis og mannvirkjastofnun. Stærri rannsókn á viðhorfum framangreindra ytri 
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hagaðila til hlutverks byggingarstjóra væri einnig mikilvæg til að fá fram skoðanir og 

viðhorf þeirra um hvernig mætti hámarka tengsl byggingarstjóra við ytra umhverfi sitt. 

Hvaða verkefni byggingarstjóra eru mikilvæg að mati ytri hagaðila? Hvað geta þeir gert 

betur? Þarf að samræma þekkingu og reynslu byggingarstjóra? Eiga sambærileg viðmið 

um þekkingu og reynslu að gilda fyrir byggingarstjóra og byggingarfulltrúa? Þarf að koma 

upp námsbraut á háskólastigi sem útskrifað gæti byggingarstjóra í 

framleiðslu/framkvæmdastjórnun með áherslu á stjórnun, framkvæmd eftirlits og 

skráningum þeim tengdum?  

 

 Viðtölin hafa varpað ljósi á fjölmörg umbótaverkefni, sem geta eflt og styrkt það 

mikilvæga hlutverk, sem byggingarstjórum er ætlað að sinna og er treyst fyrir. Eins og 

fram kom í viðtölunum þá hafa allir viðmælendur sterkar skoðanir á mannvirkjagerð, en 

takmarkaðar skoðanir á hlutverki byggingarstjóra. Tilefni gæti verið til að kanna áhuga 

byggingarstjóra og byggingarfulltrúa fyrir samræmdu verklagi þeirra í milli, um skilvirkari 

samskipti á faglegum grunni varðandi framkvæmd verkefna, en þeirra er sannarlega 

þörf. 

 

 Niðurstöðurnar hafa gildi fyrir byggingarstjóra sem hafa metnað fyrir starfi sínu og 

vilja þróa það lengra, með því t.d. að hlusta eftir væntingum hagaðila, sem kann að leiða 

til ávinnings fyrir alla. Samfélagsleg ábyrgð er orðin þáttur sem byggingarstjórar þurfa að 

taka með í sín verkefni, þeir sem koma að fjármögnun eru byrjaðir að meta þá þætti í 

verkefnum sínum, og gefa þeim sem um þessi mál hugsa kost á lægri fjármagnskostnaði. 

Viðbúið er að kröfur beinist í auknum mæli á aukið gagnsæi upplýsinga frá 

byggingarstjórum sem varða öryggi, umhverfi og samfélagslega þætti í verkefnum sem 

fylgja mannvirkjagerð 

 

Horft fram í tímann  

 Það sem gerist í fortíð, gerist í nútíð mun að öllum líkindum gerast í framtíð. 

Hlutverk byggingarstjóra var nýmæli í íslenskri löggjöf sem tók gildi 1978, eins og fram 

hefur komið. Hlutverk byggingarstjóra hefur fylgt manninum frá því fyrstu híbýlin voru 

byggð. Grunntónninn var er og verður hugvit mannsins og útsjónarsemi hans við að 

yfirfæra hugvitið, í verkvit með siðferði að leiðarljósi. Vegna aðlögunarhæfni mannsins 

flyst þekking milli kynslóða, en hver kynslóð bætir einhverju við þekkinguna. Á miðöldum 

voru arkitektar og múrarar á Englandi í hlutverki byggingarstjórar, við upphaf 

steinsteypualdar á Íslandi var steinsmiður í hlutverki byggingarstjóra. Í dag er algengasta 

starfsleyfi byggingarstjóra á Íslandi í flokki III38 þar eru samankomin fimm fagsvið 

iðnmeistara hvert með sitt sérsvið, og fimm svið sem kennd eru á háskólastigi, til 

viðbótar framangreindu, þá er lögaðilum einnig heimilt að vera byggingarstjóri, hafi hann 

starfandi handhafa starfsleyfis byggingarstjóra á launaskrá, sem skrifar upp á verkefnið 

sem byggingarstjóri. Núverandi fyrirkomulag helgast af því að iðnmeistarar hafa um aldir 

gengt hlutverki byggingarstjóra, hlutverkið hefur þróast hratt síðustu áratugina sem 

kallar á ýmsa tækniþekkingu sem ekki er kennd í hefðbundnu iðn eða meistaranámi 

handverksmanna. Til framtíðar litið tel ég líklegast að í nánustu framtíð verði komið á fót 

sérhæfðu stjórnunarnámi sem kenni byggingarstjórnun sem verður grunnforsenda fyrir 

framtíðarstarfsleyfi byggingarstjóra. 

 

 Talað er um að hver sé sinnar gæfu smiður, í ljósi örra tækniframfara sem hafa 

verið að ryðja sér til rúms á flestum sviðum mannvirkjagerðar, eru fjölmörg tækifæri 

falin sem  byggingarstjórar geta tekið þátt í að innleiða inn í framvindu verkefna, má þar 

t.d. nefna aukna áherslu þeirra við að taka upp í ríkari mæli stafrænar lausnir sem 

tengjast skráningum, sjálfvirkni og upplýsingamiðlun. Einnig má nefna gerigreind sem 

tengist  hönnun og öryggi á vinnusvæði o.fl. Þessi og fleiri atriði gætu byggingarstjórar 

lært að tileinka sér, viðhalda og þróa áfram með stöðugum umbótum. 

 

                                           
38 Sækja umsókn um starfsleyfi byggingarstjóra. 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Loggildingar/4.010%20Ums%C3%B3kn%20um%20starfsleyfi%20byggingarstj%C3%B3ra%20%C3%BAtg.%201.4.pdf
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 Oft er rætt um að breytingar taki á sig tvær myndir. Annars vegar þær sem taka 

mið af því sem við gerum nú þegar og svo breytingar sem eiga upphaf sitt í nýju mynstri  

(disruptive innovation), vegna framþróunar í tækni og vísindum. Þessar breytingar valda 

oft röskun á núverandi hefðum og venjum. Þetta eru hins vegar þær breytingar sem 

verða ofan á til lengri tíma, þeir stjórnendur sem huga að þeim við upphaf þróunar þeirra 

standa oftast betur að vígi en ella39. 

 

 

 

7.Þakkir 
 MPM2020 verkefnið hófst í ágúst 2018 og lýkur með útskrift nemenda í júní 2020. 

Verkefni er einstakt ferli sem samanstendur af samræmdum og stýrðum verkþáttum með 

skilgreint upphaf og endi, sett af stað til að ná markmiðum er samræmast sértækum 

þörfum, þar á meðal takmörkunum sem varða tíma, kostnað og aðföng. Nú þegar hillir 

undir lok verkefnisins hjá okkur flestum vill ég þakka samnemendum, kennurum 

leiðbeinendum og lykilstjórnendum fyrir samstarfið og samvinnuna sem hefur verið 

lærdómsrík og gefandi, fjölskyldu minni fyrir uppbyggilega gagnrýni og góð ráð. Að 

lokum vill ég hvetja þau okkar sem þurftu að fresta lokaáföngum sínum tímabundið að 

velgengni með sín verkefni sem vonandi verður fyrr en síðar. Gangi ykkur öllum sem 

allra best í viðfangsefnum ykkar. 
  

                                           
39 http://www.framtidarsetur.is/framsaekinn-framleidsluidnadur-breyttur-heimur 

http://www.framtidarsetur.is/framsaekinn-framleidsluidnadur-breyttur-heimur
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9.Viðauki 
 

Uppbygging og umfang rannsóknar  
Rannsóknin er eigindleg40 þar sem tilgangurinn er að greina með viðtölum 

skoðanir viðmælenda á viðfangsefninu, með það að markmiði að veita innsýn í 
viðfangsefnið og gefa til kynna álit viðmælenda sem starfa í tengslum við 
mannvirkjagerð um hvað einkenni hlutverk skyldur og ábyrgð byggingarstjóra.  

Gagnaöflun byggist á fyrirliggjandi gögnum og frumgögnum41. Fyrirliggjandi 

gögn voru sóttar í lög, lagafrumvörp og greinargerðir með lögum, 
byggingarreglurgerð, bækur, greinaskrif, skýrslur og á netmiðlum um 

gæðastjórnun, innra eftirlit og mannvirkjagerð. Frumgagna var aflað með 
viðtölum við viðmælendur sem tengjast mannvirkjagerð frá mismunandi 
sjónarhornum, með það fyrir augum að fá fram þeirra sjónarmið um hvað mætti 

betur fara í í byggingarframkvæmdum. 

Viðtölin voru hugsuð sem viðbótar sjónarhorn í leitinni að svari við 
rannsóknarspurningunni  hvað einkennir góða byggingarstjóra? Spurt var opinna 

spurninga sem gefa svigrúm fyrir dýpra samtal milli spyrjanda og viðmælanda. 
Spurningar voru forskrifaðar en einnig urðu til spurningar sem spruttu af 

samtölum.  

Meginkosturinn við þessi viðtöl er að þau hvetja til tveggja manna samtals. 
Viðmælendur geta líka spurt þann sem spyr. Þessi viðtöl geta líka staðfest það 
sem nú þegar er vitað en veitir líka tækifæri til lærdóms. Oft eru upplýsingarnar 

sem fengnar eru ekki aðeins að veita svör heldur líka ástæður fyrir svörunum. 
Þegar tekin eru viðtöl við einstaklinga þá eiga þeir auðveldara með að tjá sig 

heldur en í stærri hóp og hægt er að nálgast betur hugsanir viðmælenda.  

Aðferð  

Eins og áður sagði er könnunin eigindleg þar sem viðtöl voru tekin við þá sem 
þóttu líklegir til að þekkja til mannvirkjagerðar frá ýmsum sjónarhornum. 

Aðferðin sem var notuð kallast snjóboltaúrtak, með því er átt við að þátttakendur 
benda sjálfir á aðila sem geta gefið gagnlegar upplýsingar (Taylor & Bogdan, 
1998). Sérfræðingarnir voru skilgreindir sem fólk sem starfar á þeim vettvangi 

sem er til umfjöllunar. Þetta er einnig góð aðferð þegar einhverra hluta vegna að 
fólki finnst erfitt að ræða viðfangsefnið. Gallinn við snjóboltaúrtak er að það 

getur takmarkað margbreytileika svaranna (Taylor & Bogdan, 1998).  

Siðferðisramminn  

Grundvallarregla sem gildir um viðtölin er að höfundur hefur ávallt velferð 

þátttakanda að leiðarljósi. (Ástríður Stefánsdóttir 2013) 

Í erindi til þátttakenda var farið yfir efni og tilgang með viðtölunum við þá. 

Þannig geta aðilar tekið afstöðu til þess hvort þeir vilji vera þátttakendur á 

þekktum forsendum, Einnig geta þátttakendur hvenær sem er hætt við þátttöku  

Höfundur upplýsti bakgrunn sinn sem þátttakandi í mannvirkjagerð sem 

iðnmeistari, byggingarstjóri og gæðastjóri steypuvirkja. Hvorki viðmælendur né 

verkefni sem þeim tengjast verða nafngreind. Upplýsingar sem fram kunna að 

koma verða meðhöndluð sem trúnaðarupplýsingar.  

                                           
40 Cooper, R. D. og  Schindler, S. P.(2003) Bls. 151 
41 Cooper, R. D. og  Schindler, S. P.(2003) Bls. 87 
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Eigindleg rannsóknaraðferð hentar vel til að veita innsýn í viðfangsefnið. Markmið 

þessara viðtala er að ná fram fleiri sjónarhornum á tiltekið viðfangsefni frá fólki 

úr ólíkum áttum sem kunni að varpa ljósi á stöðu mála á skilgreindu viðfangsefni. 

Úrtak 

Viðmælendur hafa haft aðkomu að mannvirkjagerð í störfum sínum með einum 

eða öðrum hætti, má þar nefna byggingarstjóra, fasteignasala, gæðastjóra 
eftirlitsaðila með mannvirkjagerð f.h. lánastofnana og teljast allir til hagaðila en 
með mismunandi hagsmuni. Viðtölin fóru framkvæmd með samtölum gegnum 

internetið apríl 2020. 

Spurningarnar voru opnar, þ.e. viðmælendur voru spurðir án þess að gefnir væru 
upp svarmöguleikar, og var reynt að fá sem mestar upplýsingar frá hverjum 

viðmælenda. Þrátt fyrir að viðtölin hafi verið mótuð (structured) á ákveðinn hátt 
með spurningunum var reynt að hafa viðtölin ekki of niðurnjörvuð og var hvert 

viðtal með sínu sniði, nokkrar aukaspurningar voru  já/nei spurningar sem gáfu 
einnig rými fyrir nánari skýringar. 

 Söfnun og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp í aprílmánuði 2020 í gegnum fjarfundabúnað og með 

símtölum.  

 

 

 

 

Viðtalsrammi 
 

Skjalavistun byggingarstjóra (4.001 gr.4) 

 

Atriði nr. 7 Starfsleyfi Mannvirkjastofnunar. 

Eftirfarandi starfsgreinar geta sótt um starfsleyfi42 hjá Mannvirkjastofnun 

Verk og tæknifæðingar geta sótt um starfsleyfi II. Fimm starfsgreinar iðnmeistara, 

byggingariðnfræðingar, byggingafræðingar, arkitektar, verkfræðingar og tæknifræðingar 

geta fengið starfsleyfi I og III sem nær yfir alla almenna mannvirkjagerð, alls 10 

starfsgreinar með. Öllum er skylt að sitja eins dags námskeið hjá Mannvirkjastofnun um 

ábyrgð byggingarstjóra. 

 

1. Byggingarstjórar hafa mismunandi bakgrunnsþekkingu. Hvernig eru þeir valdir þegar 

þátttaka í verkefnum er undirbúin? 

„Erfitt er að segja til um að ein starfsstétt hafi almenna yfirburði fram yfir aðra. Val á byggingarstjóra 

fer eftir hvernig gæðatrygging viðkomandi passar við umfang og eðli verkefnisins.  

„Val á verkefnastjóra hlýtur að taka mið af reynslu viðkomandi aðila og faglega getu til að leysa 

skilgreind viðfangsefni.“  

„Almennt er mat lagt á reynslu verkefniseigandans og orðspor byggingaverktakans. 

Byggingarstjórinn er ekki sérstaklega metinn.“  

„Þegar verktaki leggur til Byggingarstjóra þá er hann starfsmaður og  verkefnastjóri verktaka að 

aðalstarfi. Eiginlegt hlutverk byggingarstjóra er þá stýrt af verktakafyrirtækinu og hagsmunum þess.“  

                                           
42 http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/starfsleyfi-byggingarstjora/ 

http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/starfsleyfi-byggingarstjora/
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Atriði nr. 09. Vottorð og skjöl vegna endurmenntunar.  

Mannvirkjastofnun gerir almennt ekki kröfu um endurmenntun byggingarstjóra. 

starfsleyfi gildir almennt í 10 ár og eru þá endurútgefin eftir atvikum.  

Til viðmiðunar var gerð könnun á tveim starfsgreinum sem sækja endurmenntun.  

 

Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D til farþegaflutninga í 

atvinnuskyni og í flokki C1 og C til vöruflutninga í atvinnuskyni skal sækja 35 

kennslustunda endurmenntun43 á 5 ára fresti.  

 

Krafa um viðvarandi endurmenntun. Í reglugerð nr 634/2019 um breytingu á reglugerð 

nr. 30/2011 um endurmenntun endurskoðenda segir í 2.g Endurskoðendur skulu sækja 

endurmenntun til þess að tryggja að þeir viðhaldi reglulega fræðilegri þekkingu, 

faglegri hæfni og faglegum gildum.  

 

Í  athugasemdum með frumvarpi til  mannvirkjalaga nr. 160/2010, undir kaflanum 

reynsla af framkvæmd skipulags- og byggingarlaga segir m.a.:   

„Mannvirkjagerð er flókið tæknilegt svið sem er í stöðugri þróun. Mannvirki og búnaður 

þeirra verða sífellt flóknari og þarfnast sérhæfðra kunnáttumanna á mörgum sviðum. Að 

gerð eins mannvirkis koma margir slíkir aðilar sem þurfa að samræma vinnu sína og á 

sama tíma gæta þess að allt fari að settum reglum.“ 

 

2. Er þörf á að byggingarstjórum verði gert skylt að sækja endurmenntun til þess að 

tryggja að þeir bæti í og viðhaldi reglulega fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og 

faglegum gildum? 

„Á erfitt með að segja að „þörf sé á frekari endurmenntun“ en getið er í reglugerð. Hins 

vegar er ljóst að miðað við þá hröðu þróun sem nú á sér stað í iðnaðinum í tengslum við 

tækniþróun, þróun efna og aukna stafrænar lausnir, þá er endurmenntun lykilatriði fyrir 

byggingarstjóra til að skila réttum gæðum.“  

„Byggingarstjórar ættu að vera skyldaðir til að sækja endurmenntun til að viðhalda getu 

sinni og hagnýtri þekkingu.“  

„Það er engin að vinna eftir gildandi lögum og reglum um byggingarstjóra, endurmenntun 

er tilgangslaus þegar engin veit hver grunnvirkni gæðakerfa byggingarstjóra er í raun.“ 

„það þarf að byrja á framkvæma virkniskoðanir á gæðakerfum byggingarstjóra.“ 

„Verður að skilgreina vel út á hvað endurmenntunin gengur.“  

„Byggingarfulltrúar neituðu að taka þátt í byggingagáttinni.“  

„Mannvirkjastofnun hefur ekki vald yfir byggingarfulltrúum.“  

 

Atriði nr. 12. Samskipti við leyfisveitanda 

Byggingarstjóri og byggingarfulltrúi þurfa að eiga góð samskipti. byggingarfulltrúar geta 

fylgst með virkni rafrænna gagnaskila byggingarstjóra og brugðist við eftir atvikum.  

 

3. Hafa fleiri hagaðilar þörf fyrir upplýsingar frá byggingarstjóra?  

„Það fer eftir eðli samskipta og hlutverkskiptingu byggingarstjóra og verkkaupa. Eitt af 

stóru hlutverkum byggingarstjóra er að það sé sátt á byggingarstað. Hann eða/og 

verkkaupi þarf að gæta þess að það sé sátt um framvindu verkefnisins í ytra umhverfi, 

umhverfislega og samfélagslega.“  

„Mannvirkjastofnun ætti að gefa einkunn á byggingarstjórana í gegnum úttekt á 

gæðakerfunum þeirra með t.d. litakóðun.“  

„Byggingarstjóri ætti að leggja fram sína eftirlitsáætlun á vefsvæði sínu.“  

„Almennt ekki gerðar eftirlitsáætlanir, úttektin er gæðatryggingin.“  

 

                                           

43 https://www.akstur.is/  

https://www.akstur.is/
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Atriði nr.  13. Samningar við verkkaupa 

Forsenda farsælla viðskipta er að allir aðilar eigi að gera skriflegan samning sín á milli. 

Eigandi skal gera: Verksamning við byggingarstjóra  

Ein af skyldum byggingarstjóra er að hann skal vera sjálfstæður í störfum sínum.  

Í hlutverki byggingarstjóra er: 

Starfsmaður verktaka sem annast jafnframt byggingaframkvæmd mannvirkisins. 

Sjálfstætt starfandi byggingarstjóri sem fær greitt frá verktaka sem jafnframt annast 

byggingaframkvæmd mannvirkisins. 

Eigandi gerir samning við eigin starfsmann eða sjálfstætt starfandi einstakling sem 

annast hlutverk byggingarstjóra á forsendum eiganda (verkkaupa) 

Þegar verkkaupi framselur byggingarstjóra til verktaka verður hagsmunaárekstur. 

Byggingarstjóri á launaskrá verktaka gætir hagsmuna verktakans frekar en verkkaupa?  

 

4. Er verksamningur eiganda og byggingarstjóra hafður til hliðsjónar hagaðila við ákvörðun 

á þátttöku þeirra í verkefni? 

„Það skapar verulega mikla óvissu og hættu á hagsmunaárekstri ef hlutverk 

byggingarstjóra sé framselt til verktaka. Þetta er sérstaklega hættulegt þar sem margir 

hagaðilar eiga hagsmuni að gæta.“  

„Ólöglegt að framselja hlutverk til verktakans sem vinnur framkvæmdina andstætt 

lögunum. Hann á að gera verksamning við eiganda mannvirkis.“ 

„Stórir verkkaupar gera kröfu um að verktaki útvegi byggingarstjóra engin samningur 

gerður um hlutverk hans.“  

Atriði nr  14. Samningar við iðnmeistara um samskipti 

Hagsmunaaðili (t.d lánastofnun) sem fær upplýsingar um hver raunverulegur iðnmeistari 

er getur betur metið áhættu í verkefninu. (verktaki fær iðnmeistara til að árita 

ábyrgðaryfirlýsingu til að byggingarleyfi fáist, iðnmeistari kemur aldrei að 

framkvæmdinni) byggingarstjóri gerir ekki samskiptasamning og brýtur um leið kröfuna 

um að gera samskiptasamning, )  

Byggingarstjóri skal gera: Samskiptasamning um samskipti og stjórnun við aðal- og 

undirverktaka (iðnmeistara)  

 

5. Gera hagaðilar sem koma að verkefnum kröfu um upplýsingar um samskipta og 

stjórnunarsamninga byggingarstjóra?  

„Eðlileg krafa, ef ég skil spurninguna rétt.“ 

„Gert afar sjaldan. Byggingarstjórar túlka að byggingarleyfisskjalið sé yfirlýsing um 

ábyrgð, telja sig þannig óbundnir af því hver vinnur verkþættina.“  

„Fer eftir eðli verkefnis.“ Óformlegt í litlum verkefnum. 

„Nei man ekki til þess.“ 

   

Verkskráning byggingarstjóra (4.001 gr.6) 

Atriði nr. 15. Verkefnaskrá byggingarstjóra 

Verkefnaskrá (fjöldi annarra verkefna) byggingarstjóra heldur utan um öll  verkefni sem 

hann ber ábyrgð á. 

   

6. Leggja hagaðilar mat á getu byggingarstjóra til að annast fyrirhugað verkefni út frá 

öðrum verkefnum sem hann þarf samtímis að sinna? 

„Væntanlega er það verkkaupi eða eigandi (byggingarstjórn). Eðlilega krafa um að það 

liggi fyrir umfang þess starfs sem viðkomandi heldur utan um, með hliðsjón af 

stjórnunargetu eða/og hagsmunum.“ 

„Nei það er ekki gert. Látið duga að leggja mat á hæfi eiganda og  verkefnastjórann. Það 

á að vera augljóst fyrir byggingarstjóra að gera það upp við sig hvort hann ákveði að 

taka þátt í verkefni, það er á hans eigin ábyrgð.“ 
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„Ef hann missir tök á skyldum sínum ætti hann að segja sig frá verki. Skylda hans að 

hætta þátttöku frekar en skauta yfir skyldur sínar.“ 

„Nei almennt ekki“  

 

Atriði nr  20. Samskipti við iðnmeistara.  

Hvað vilja hagsmunaaðilar vita um gang mála á verkstað. Eru iðnmeistarar að búa til rétta 

gæði, á réttum tíma og umsömdum kostnaði ? Eru þeir að tryggja framleiðslugæði ? 

Hagaðili sem fær upplýsingar um samskipti milli Byggingarstjóra og iðnmeistara getur veitt 

aðhald með athugasemdum til byggingarstjóra um samskipti hans og iðnmeistara.  

Byggingarstjóri skal gera: Samskiptasamning um samskipti og stjórnun við aðal- og 

undirverktaka (iðnmeistara)  

Samskiptasamningur um samskipti geyma upplýsingar um hvernig einstakir verkþættir 

ganga fyrir sig eru þeir á áætlun, eru viðvarandi vandamál, verkgæði, os.frv. 

7. Eru upplýsingar frá byggingarstjóra almennt skýrar, skilmerkilegar og fullnægjandi?  

„Þekki ekki þessa hlið mála, en það er mikilvægt að gagnsæi sé til staðar.“ 

„Skilaboð almennt munnleg“ 

„Algjör afneitun í gangi um galla, skýrslur um galla/frábrigði eru ekki gerðar, meðhöndlun 

galla oftast til málamynda. Þegar upp kemst er grátið yfir því að hafa ekki staðið vaktina.  

Það er mjög misjafnt byggingarstjórar ekki með samræmda verkferla sín í milli svo erfitt 

er að gera samanburð á milli þeirra 

  

Atriði nr. 22. Áfangaúttektir verka og athugasemdir  

Byggingarstjóri annast áfangaúttektir sem eru vistaðar í mannvirkjagátt 

Mannvirkjastofnunar þar getur  byggingarfulltrúi fylgst með hvað var skoðað í 

úttektunum og hvað ekki kemur fram, t.d. upplýsingar um galla og meðhöndlun þeirra.    

 

8. Er ástæða til fyrir hagaðila að kalla eftir umsögn byggingarfulltrúa á gæðum 

áfangaúttekta byggingarstjóra?  

„Þekki ekki nóg til að segja til um slíkt, það verður einnig að gæta að byggja ekki of 

flókið fyrirkomulag í þessu sambandi!“ 

„Mannvirkjastofnun ætti að gera mat á gæðum úttekta, einnig ætti byggingarstjóri að 

óska eftir umsögn frá mannvirkjastofnun og senda viðskiptavinum sínum.“  

„Á heimasíðu mannvirkjastofnunar ætti að vera einkunnagjöf um stöðu byggingarstjóra á 

skilaskyldum áfangaúttektum, sem væri í raun hans gæðatrygging. Orðspor hans ætti að 

vera aðgengilegt neytendum.“  

Ég sé ekki á hvaða forsendum slíkt mat ætti að að fara fram.  

 

Atriði nr.  23. Úrbætur vegna athugasemda 

Gallalaust mannvirki er almennt talið óraunhæft. Spurningin er ekki hvort heldur hversu 

margir og hversu alvarlegir þeir verða. Eru þeir skráðir?  Hvernig eru þeir meðhöndlaðir? 

Gæðakerfi byggingarstjóra sem nefnir ekki gallamál og meðhöndlun þeirra er merki um 

vanrækslu eða þekkingarleysi viðkomandi.. 

Gallar vegna verkstjórnar geta annarsvegar orðið vegna ófullnægjandi undirbúnings verkþátta 
og ónógrar eftirfylgni, og hins vegar vegna agavanda sem ekki er tekið á   (Atkinson, 1999) 
 

9. Eru hagaðilar upplýstir reglulega um galla (frábrigði) og meðhöndlun þeirra af 

byggingarstjóra?  

Góða ábendingar og eðlilegar, mætti ekki bæta einnig við verkkaupanum. Hann er jú, 

viðskiptavinurinn! 

Engin gögn til Stjórnendur eru almennt hræddir við að skrifa um galla (frábrigði) „við 

reddum þessu“ og „þetta sér engin“ eru algeng viðbrögð.  

Ekki metið hjá okkur, skiptum okkur ekki af hvernig verkefnið er unnið, gerum samt 

kröfu á eiganda að farið sé að lögum og reglum um öryggismál o.þ.h.   
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Atriði nr. 27. Handbók hússins 

Í grein 16.1.1 í byggingarreglugerð segir: „Áður44 en lokaúttekt mannvirkis fer fram ber 

byggingarstjóra að afhenda eiganda og leyfisveitanda til vörslu handbók mannvirkisins. 

segir m.a.: Handbókin skal afhent á rafrænu formi svo og öll gögn sem henni kunna að 

fylgja. Hvað varðar mannvirki þar sem handbók er fyrir hendi, þá ber að uppfæra  

handbókina  þegar mannvirkinu er viðhaldið og þegar því er breytt. 

Varðandi gæði í framkvæmd var áður iðulega sagt45 „vinnist í samræmi við góða 

verkhætti“, þ.e. óbein viðtekin gæðalýsing, en hugtakið virðist nú ekki hafa neina merkingu 

lengur. „Til þess að ná fram hagkvæmni og auknum gæðum í mannvirkjagerð, og síðar 

rekstri þeirra og viðhaldi, þá er nauðsynlegt að auka skilning væntanlegra byggjenda á 

samspili upphafsgæða og heildarkostnaðar. Í þessum tilgangi þarf að efla almenna 

upplýsingagjöf og útbúa hjálpargögn fyrir aðila byggingarmarkaðarins.“ (Valdimar K. 

Jónsson et al, 1998) 

Stórir hagaðilar sem koma að byggingu og notkun mannvirkis sem notendur, 

lánveitendur og tryggingasalar, fyrir þessa aðila og einnig t.d. fasteignasala ætti handbók 

að vera skilyrði fyrir þátttöku í aðkomu og þátttöku, vegna mikilvægra upplýsinga sem 

handbók er ætlað á notkunartíma mannvirkis, um allt sem viðkemur 

byggingaframkvæmdinni á sem væri mikilvæg heimild vegna rekstrar og 

viðhaldsáætlana. 

 

10. Á handbók46 (gæðabók) byggingarstjóra að uppfærast í samræmi við verkáfanga í 

verkefnisáætlunum til og með lokaúttekt verkefnis að verða aðgengileg hagaðilum og 

afhent í endanlegri mynd til notenda? 

„Eðlileg krafa að skrá framkvæmdasöguna og hafa aðgengilega fyrir hagaðila.“    

„Handbók ætti að innifela viðhaldsáætlun um t.d. hvenær á að mála glugga skipta um 

þak, umgangast parketið, smyrja hurðalamir o.s.frv.“  

„Á að vera aðgengileg fyrir neytendur á sama hátt og aðgengi að teikningum mannvirkja 

á vef sveitarfélaga.“  

„Handbók með upplýsingum um bygginguna jafn sjálfsagt og handbók sem fylgir öllum 

nýjum bifreiðum.“  

„Viðhald og umhirða mikilvæg á sama hátt og bifreiða sem fara reglubundið í  

smurþjónustu.“ 

„Gallar sem koma fram segja þá til um hvort þeirra hafi verið getið í handbók.“  

„Einfaldar rekjanleika að skila ítarlegri handbók. Því fylgir ekki aukakostnaður.“  

„Líklega mikilvægasta hlutverk byggingarstjóra að útbúa og gefa út vandaða handbók 

sem fylgir mannvirkinu.“ 

„Handbókin er mikilvæg heimild um efni og aðferðir framkvæmdarinnar og gæti haft áhrif 

á lánakjör. Samfélagsleg sjónarmið gætu t.d. lækkað vaxtakjör.“ 

„Ég er ekki viss um það“ 

 

  

                                           
44 Alm. Kröfur –afhending handbókar gr.16.1.1 byggingarreglugerð nr.112/2012 
45 Lífsgæði og sjálfbærari byggingar (Marteinsson, Björn 2013) 
46 Alm. Kröfur –afhending handbókar gr.16.1.1 byggingarreglugerð nr.112/2012 
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Eftirlit með eigin verkum (4.001 gr.7) 

Atriði nr.  28. Lýsing á eigin innra eftirliti, verklag   

  

11. Væri það til bóta að byggingarstjóri upplýsti aðra hagaðila (t.d lánastofnanir, 

tryggingafélög) um hvernig hann muni haga innra eftirliti sínu? 

Það ætti allavega að vera til staðar, það er að segja slík lýsing, ferli. 

Viðskiptamenn ættu að biðja um þessa lýsingu. 

Sjálfsagt að upplýsa komi ósk um það. 

 

Atriði nr. 29. Innri úttektir vegna eigin verka, gátlistar. 

 

12. Væri það til bóta að byggingarstjóri upplýsti hagaðila (t.d lánastofnanir, tryggingafélög) 

um hvernig hann muni haga innra eftirliti sínu? 

„Það hefur ekki komið upp umræða um þörf fyrir slíkar upplýsingar.“ 

„Við metum eiganda og verktakann erum ekki mikið að skoða byggingarstjórann“ 

„Nei ekki tilgangur með því.“ 

 „Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar ættu veita upplýsingar á vefsvæði sínu um þá 

sem ekki sinna eigin úttektum“   

 

Atriði nr. 30. Úrbætur vegna frábrigða  

Byggingarstjóri skal skrá Frábrigði (galla) og tilkynna viðkomandi iðnmeistara og 

eiganda. (byggingarfulltrúi á að fá slíkar upplýsingar tilkynntar í áfangaúttektum 

byggingarstjóra) Ath að eigandi byggingaframkvæmdar er oft ekki eigandi mannvirkisins 

eftir lokaúttekt.  

  

13. Væri æskilegt að byggingarstjóri upplýsti aðra hagaðila um úrbætur frábrigða  

 „Tel nægja að eiganda væri tilkynnt um galla (frábrigði) það er hans að fara með slíkar upplýsingar.“ 

„Frábrigði almennt ekki skráð nema teikningar komi of seint, galla er ekki hægt að skrá ef engin 

afhendingar eða verkáætlun er gerð, þar sem tímamörk væru skráð, ekki hægt að skrá frábrigði nema 

skilmálar séu gerðir tími, kostnaður, umfang. Tímatafla strætó er sem dæmi áætlun hægt að skrá 

galla (frábrigði) ef strætó víkur frá tímatöflu sinni. Aðfanga og mannaflaáætlun frá iðnmeistara er 

einnig dæmi um forsendu fyrir eftirliti, séu þær ekki gerðar verður ekki möguleiki á eftirliti.“  

Aukaspurningar:  Samstarf - samvinna – samskipti  

Við upphaf verkefnis er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hvaða aðilar hafa áhrif á 

verkefnið og hvaða hagsmuna þeir hafa að gæta við framkvæmd þess. Hér getur verið 

um að ræða fjármögnunaraðila, verkalýðsfélög, hagsmunafélög á sviði umhverfismála, 

bæjar- og sveitafélög og opinberar stofnanir.  

 

14. Hver er þín skoðun á ofangreindri fullyrðingu? 

„Ég tel mikilvægt að í upphafi verkefnis sé greindir hagaðilar að verkefninu. Þeir geta 

verið mismunandi eftir verkefnum, umfangi og eðli þeirra. Það er miklvægt að verkefni 

gangi snuruðlaust fyrir sig, gagnvart öryggi, umhverfi, og samfélagslegum þáttum. 

Væntanlega hlutverk verkkaupa að slík greining liggi fyrir en það ætti að vera einnig 

hlutverk byggingarstjóra að benda á og hvetja til að slík greining sé gerð.“ 

„Tengiliði á að flokka eftir mikilvægi þeirra á verkefnið, upplýsingar á sömuleiðis að 

flokka og senda á þá aðila sem varðar málefnið. 

Allar upplýsingar um verkefnið eru jákvæðar og stuðla að auknu gagnsæi, mjög 

mikilvægt að til sé birgja og tengiliðalistar. Bráðnauðsynlegt.“ 

„Nei - Verkalýðsfélög, hagsmunafélög á sviði umhverfismála, hafa ekkert með slíkar 

upplýsingar að gera. Bæjar/sveitafélög og opinberar stofnanir, hafa upplýsingarnar frá 

byggingarfulltrúa.“ 
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Mannvirkjagerð er flókið tæknilegt svið sem er í stöðugri þróun. Mannvirki og búnaður 

þeirra verða sífellt flóknari og þarfnast sérhæfðra kunnáttumanna á mörgum sviðum. Að 

gerð eins mannvirkis koma margir slíkir aðilar sem þurfa að samræma vinnu sína og á 

sama tíma þarf byggingarstjóri að gæta þess að allt fari að settum reglum.“ 

 

15. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu? 

 „Já byggingarstjóri á ekki að halda áfram nema aðilar hafi réttindi og hæfni þeir þurfa að 

sanna getu sína, réttindin ein og sér segja ekkert.“  

„Eigin lýsing er dæmi um hæfni fá þá lýsingu til að herma upp á hann ef þarf.“  

 

Kjarninn í gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra felst í að veita viðskiptavini tiltekna 

vöru/þjónustu sem uppfyllir væntingar sem viðskiptavinir og hagaðila til vörunnar?  

 

16. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu?  

„Já, viðskiptavinurinn er þá oftast verkkaupi, þar að segja sá sem óskar eftir að 

viðkomandi framkvæmt sé gerð. Síðan eru aðrir hópar, svo sem notendur. Skilgreining á 

eiginleikum mannvirkis þarf auðvita taka mið af þeim.“ 

„Já tvímælalaust.“ 

Byggingarstjóri leitar eftir endurgjöf frá eiganda, embætti byggingarfulltrúa, 

iðnmeisturum, starfsmönnum, viðskiptavinum og í lærdómsrýni með hagaðilum í verklok. 

17. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu?  

„Mikilvægt atriði til að byggja upp þekkingu til framtíðar.“  

„Endurgjöf í formi fundargerða skriflegt hver er staðan í tíma og rúmi, vikuskýrsla þar 

sem verkið er yfirfarið.“ 

 

Það þarf að endurhugsa upp á nýtt hlutverk, skyldur og ábyrgð byggingarstjóra og 

iðnmeistara. Einn möguleikinn væri að koma á fót stjórnunarskóla sem kennir þetta starf 

á sama hátt og endurskoðanda sem er í grunninn t.d. viðskiptafræðingur sem þarf að 

fara í sérnám og starfsnám til þess fá löggildingu. 

 

18. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu? 

Þekki málið ekki nóg vel en tel þetta góða ábendingu 

Mögulega í mjög stórum verkefnum, ekki í minni og meðal stórum verkefnum 

 

Byggingarstjórar skulu sækja endurmenntun eftir því sem nánar væri kveðið á um í 

reglugerð, til þess að tryggja að þeir viðhaldi reglulega fræðilegri þekkingu, faglegri 

hæfni og faglegum gildum.  

 

19. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu?  

Já, Starfsþróun, endur og símenntun er mikilvægur þáttur, á alltaf við. 

Auknar kröfur til starfsins kalla á stöðuga árvekni, lykilatriði.    

Já öflun þekkingar er öllum nauðsynleg.  

Hluti af Stöðugum umbótum á einnig við um byggingarstjóra.  

 

Byggingarstjórar eiga að starfa á grundvelli starfs og siðareglna 

 

20. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu? 

 Já, er slíkt ekki til staðar? Allir viðmælendur sammála hugmynd um starfs og siðareglur 

 

Byggingarstjórar uppfylla væntingar hagaðila ?   

 

21. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu?  
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„Nei, en eins og bent hefur verið á þá þarf að gera greiningu á ólíkum hagsmunum í 

tengslum við framkvæmdir og taka tillit til þeirra þannig að framkvæmdirnar geti gengið 

greiðlega fyrir sig og séu í sátt við umhverfið.“ 

„Veit ekki um það, það þyrfti að gera könnun á því.“  

 

Hafa Byggingarstjórar ekki næga þekkingu á hlutverki sínu, skyldum og ábyrgð?  

 

22. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu?  

Allir viðmælendur sammála um að þekkingu byggingarstjóra sé ábótavant.  

 

Ástæður langflestra galla í byggingum má rekja til ófullnægjandi vinnubragða á verkstað 

eða allt að 80 % allra galla, ófullnægjandi hönnun er talin orsök 6% galla en afganginn 

má rekja til fjölda annarra þátta. Á Íslandi hafa mælingar á göllum ekki verið mældar 

með kerfisbundnum hætti. Má ætla að sambærileg hlutföll eigi við hér á landi? 

23. Ertu sammála ofangreindri fullyrðingu?  

„Það er full ástæða til að ætla að svo sé.“ 

„Eru þessar tölur ekki byggðar á könnun eða rannsóknum. Ef svo er þá er það þannig þá 

„Má að öllum líkindum ætlað að það eigi við hér.“ 

„Veit ekki hver staðan á þessum málum án mælinga er ekki hægt að álykta um efnið.“ 

 


