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„Uavhengig kontroll“
kynning að beiðni MVS

ATH !
Textinn er á íslensku og norsku.  Norskan 
ekki alltaf innan gæsalappa. Nota stundum 
orðið rýni um „uavhengig kontroll“, eða 
orðið innra eftirlit.  

Hvað er rýnt
Hvernig 
Hvaða gögn

Leitast verður við að kynna rýni Norðmanna 
með dæmum



„Uavhengig kontroll“

Rýni Norðmanna má skipta í tvo meginþætti: 

� „Kotroll av utf¢rt kvalitetssikring“

� „Kontroll av prosjektering og utf¢relse“



Eftirlitskerfi hönnuða



Eftirlitskerfi 

Hvað skal skoða?

Er viðhaft innra eftirlit 
„kvalitetssikring“ við hönnun?

�Athuga hvort fyrirtækið er með eftirlitskerfi

�Athuga hvort fyrirtækið notist við eigið 
eftirlitskerfi, þ.e. viðhafi eftirlit með eigin vinnu

ATH: Ekki er um úttekt á eftirlitskerfi að ræða 



Eftirlitskerfi

�Lýsing á eftirlitskerfi
�Hönnunarferli
�Yfirferð á gögnum – gátlistar
�Samþykki - útgáfa á gögnum - breytingar
�o.s.frv….o.s.frv.



Eftirlitskerfi - dæmi



Hönnunargögn



Efnisyfirlit hönnunargagna 
– dæmi



Hönnun - innra eftirlit

Hvað er skoðað?

�Er ákvæðum byggingarreglugerðar fullnægt?
�Er gildandi stöðlum fylgt?

� (Er byggt skv. teikningum og verklýsingum ef 
um verkframkvæmd er að ræða?)

Nokkur dæmi til skýringar



Hönnun - innra eftirlit
sjá m.a. kröfur ÍST EN 1990



Hönnun- innra eftirlit 
- gátlistar

Gátlitar fyrirtækja,

t.d:
• Kröfur reglugerða
• Kröfur staðla
• Hönnunarforsendur
• Óskir/ákvarðanir 

verkkaupa
• Útreikningar 
• Teikningar
• o.s.frv.   o.s.frv.



Hönnun - innra eftirlit
gátlistar - dæmi 



Hönnun - innra eftirlit
gátlistar - dæmi



Greinargerð hönnuða
- dæmi um innihald

�Ábyrgð
�Forsendur hönnunar

� Reglugerðir / staðlar, kröfur gildandi staðla
� Jarðtæknilegar forsendur – athuganir
� Álagskröfur staðla (jarðsk., vind-, snjó-, hitabr……)
� Efnisgæði og eiginleikar burðarvirkja
� Stutt lýsinga á burðarkerfi og hegðun þess
� Ákvarðanir verkkaupa

�Helstu niðurstöður
� Reikniaðferðir
� Stöðugleiki mannvirkis
� Samanburður á kröfum og niðurstöðum
� Efnisyfirlit útreikninga – skrá yfir hönnunargögn



Forsendur - jarðvegsath.
- dæmi



Forsendur - staðlar
- dæmi



Forsendur - kröfur reglu-
gerða - dæmi



Forsendur - eldv. kröfur
- dæmi



Forsendur - kröfur 
- EN 1990+v.B
- dæmi



Forsendur – efniseiginleikar
- dæmi



Forsendur – jarðsk. álag
- dæmi



Forsendur - takmörkun á 
formbreytingum

- dæmi



Forsendur – notálag myndr.
framsetning - dæmi



Forsendur - lýsing burðarv.
- dæmi

3D myndir til að útskýra hegðun burðarvirkis



Forsendur – hegðun virkis
- dæmi

3D myndir til að útskýra hegðun burðarvirkis



Forsendur – hegðun virkis 
- dæmi

3D myndir til að útskýra hegðun burðarvirkis



Forsendur – hegðun virkis
- dæmi

Bent á byggingarhluta til skýringa á hegðun



Niðurstöður 



Niðurstöður - framsetning

�Um útdrátt er að ræða, helstu niðurstöður 
sem hönnuður kýs að fjalla um

�Á seinni árum hefur stórlega dregið úr því að
útreikningar séu lagðir fram sem dálkaútprentun 
úr tölvum

�Með aukinni notkun FEM forrita hefur myndræn 
framsetning á niðurstöðum útreikninga orðið æ 
algengari (jafnvel regla)

�Framsetning: Oftast stuttur texti með nokkrum 
skýringarmyndum. Sjaldnast eiginlegir 
útreikningar. 



Niðurstöður – framsetning, 
óendanleg útprentun

Dregið hefur úr svona 
framsetningu 



Niðurstöður - myndræn 
framsetning - dæmi

Myndir til skýringar á texta í greinargerð



Niðurstöður - myndræn 
framsetning - skífuvirkni

Myndir sem styðja skýringartexta greinargerðar



Niðurstöður - myndræn 
framsetning - útreikningar



Niðurstöður - útreikningar 
ef þörf er á



Niðurstöður - myndræn 
framsetning 



Niðurstöður - myndræn 
framsetning - skífuvirkni



Niðurstöður - samantekt í
töflum - dæmi



Niðurstöður - myndræn
samantekt - dæmi



Samantekt

Greinargerð hönnuða lýsir:

�Kröfum gildandi reglugerða og staðla
�Álagsforsendum
�Efniseiginleikum
�Hegðun burðarvirkis
�Helstu niðurstöðum í stuttu máli

Fjallað hefur verið um burðarvirki. Önnur fagsvið sem sæta 
„uavhengig kontroll“ eru eldvarnir, jarðþolsfræði og síðast en 
ekki síst eðlisfræði bygginga (bygningsfysikk) sem fjallar um: 
orkuútreikninga, einangrun, rakavarnir, loftun, kuldabrýr, 
rakaþéttingar, myglu m.m. 


