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1 Inngangur
Árið 2010 fékkst styrkur frá Rannsóknarráði Vegagerðarinnar til að vinna að gerð gæðastýringaráætlana í
framkvæmdum hjá Vegagerðinni. Vegagerðin hefur sett fram þá kröfu til verktaka að þeir skili inn
gæðastýringaráætlunum. Með gæðastýringaráætlunum er átt við áætlun um hvernig verktaki hyggst sýna
fram á að hann uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í útboðsgögnum. Þetta sýnir hann síðan fram á með
markvissum mælingum, skoðunum og skráningum á þar til gerð eyðublöð.
Illa hefur gengið að framfylgja því að þessi gögn hafi verið lögð fram og ennþá verr að framfylgja því að
verktakar leggi fram þau gögn sem gert er ráð fyrir í gæðastýringaráætlunum. Í framtíðinni er gert ráð
fyrir að Vegagerðin leggi fram gæðastýringaráætlanir með öllum útboðslýsingum og að verktaka verði
skylt að fara eftir þeim. Verktakar geta lagt fram sínar eigin áætlanir en þær verða þá að ganga jafn langt
eða lengra en fyrirskrifað er í útboðslýsingu.
Vinnuhópur var skipaður starfsmönnum Vegagerðarinnar til að vinna að verkefninu. Einar Gíslason er
verkefnisstjóri en aðrir í hópnum eru Einar Már Magnússon, Gunnar Sigurgeirsson og Þórður
Tyrfingsson. Sigurþór Guðmundsson er ábyrgðarmaður verkefnisins og Ásrún Rudolfsdóttir kemur að
verkefninu m.a. til að tryggja að niðurstöður verði í samræmi við gæðakerfi og stefnu Vegagerðarinnar.

2 Skilgreining verkefnisins

2.1 Stutt lýsing á verkefninu
Gerð gæðastýringaráætlana fyrir verktaka og eftirlit (eftirlitsáætlanir) til að fylgja eftir kröfum um
gæðastjórnun í framkvæmdum.

2.2 Tilgangur og markmið
Tilgangur verkefnisins er að búa til eyðublöð fyrir gæðastýringaráætlanir fyrir flesta verkþætti í
framkvæmdum Vegagerðarinnar, hvort sem um er að ræða nýframkvæmdir, viðhalds- eða
þjónustuverkefni.

2.3 Bakgrunnur og forsaga
Á undanförnum árum hafa kröfur í verklýsingum til gæðastýringar í framkvæmdum verið að aukast, en
þær hafa ekki skilað sér í gæðastjórnun framkvæmda. Nokkur áhlaup hafa verið gerð til að hnika þessum
málum í betri farveg, en þau hafa ekki skilað tilætluðum árangri, hvorki hjá verktökum, starfsmönnum
Vegagerðarinnar né ráðgjöfum hennar. Á undanförnum tveimur árum hefur verið unnið með nokkrum
verktökum og starfsmönnum Vegagerðarinnar að gerð gæðastýringaráætlana fyrir ákveðin verkefni og út
úr þeirri vinnu hafa komið drög að gæðastýringaráætlunum fyrir takmarkaðan fjölda verkþátta. Þegar
handbókin um umsjón framkvæmda var samin (1998), voru útbúin sýnishorn af eyðublöðum fyrir
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gæðastýringaráætlanir, þó það hafi verið í öðru nafni þá (eftirlitsáætlanir),
gæðastjórnun var á þeim tíma ekki eins vel skilgreint hjá Vegagerðinni og nú er.

þar sem hugtakið

2.4 Framkvæmdalýsing, verk- og tímaáætlun
Fyrsti áfangi verkefnisins var að útfæra betur þær gæðastýringaráætlanir sem unnar hafa verið fyrir
takmarkaðan hluta verkþátta í vegagerð. Nýta á niðurstöðurnar til að útbúa eyðublöð fyrir alla algengustu
verkþætti á rafrænu formi og koma þeim í notkun bæði fyrir verktaka og eftirlit. Gert er ráð fyrir að útbúa
gæðastýringaráætlanir þannig að þær verði hluti af útboðsgögnum. Áhersla var lögð á að vinna fyrst
gæðastýringaráætlanir fyrir viðhaldsverkefni. Áætlað er að ljúka verkefninu í febrúar 2012 með útgáfu á
gæðastýringaráætlunum í nýbyggingum og þjónustu.

2.5 Árangur og birting niðurstaðna
Verkefnið er hluti af því ferli að koma á gæðastjórnun í framkvæmdum Vegagerðarinnar, bæði hvað
varðar vinnu verktaka og umsjón og eftirlit með framkvæmdum.
Með því að virkja
gæðastýringaráætlanir verktaka og eftirlits (eftirlitsáætlanir), mun það stuðla að bættum verkgæðum og
koma á "gæðamenningu" í framkvæmdum Vegagerðarinnar. Notendur verða bæði starfsmenn
Vegagerðarinnar sem vinna við framkvæmdir, verktakar og ráðgjafar. Gert er ráð fyrir því að eyðublöð
sem gerð verða vegna verkefnisins verði hluti af útboðsgögnum Vegagerðarinnar og verði einnig
aðgengileg á heimasíðu Vegagerðarinnar.

3 Framkvæmd verkefnisins árið 2010
Lögð var áhersla á að ljúka við gerð gæðastýringaráætlana í viðhaldsverkum. Öll svæði voru heimsótt sl.
vor og eftirlits- og umsjónarmenn fengnir til að vinna gæðastýringaráætlanir í viðhaldsverkum. Það gekk
vel og er það skoðun okkar í vinnuhópnum að sú vinna hafi orðið til þess að umsjónar- og eftirlitsmenn
hafi öðlast betri þekkingu á því hvernig á að byggja upp gæðastýringaráætlanir. Einnig ætti það að
auðvelda þeim eftirfylgni gagnvart verktökum.
Þessa vinnu nýtti vinnuhópurinn sér við gerð
gæðastýringaráætlananna. Áætlanirnar voru síðan sendar til umsagnar á svæðum og farið yfir þær
athugasemdir sem bárust. Gæðastýringaráætlanir í viðhaldi liggja nú fyrir og er lagt til að þær verði
notaðar í útboðslýsingum á árinu 2011. Unnar voru gæðastýringaráætlanir fyrir eftirtalin verkefni:






Efnisvinnsla
Festun með biki
Festun með sementi
Klæðingar yfirlagnir
Malbik yfirlagnir

Vinna er hafin við gerð gæðastýringaráætlana í nýbyggingum og þjónustu. Einnig liggur fyrir
gæðastýringaráætlun í vetrarþjónustuverkum sem unnin var af starfshópi innan Vegagerðarinnar.
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4 Gæðastýringaráætlanir í viðhaldsverkum, framkvæmd



Í tímaáætlunum vegna gerð útboðslýsinga þarf að gera ráð fyrir vinnu við gerð
gæðastýringaráætlana.
Viðhald og þjónusta á hverju svæði beri ábyrgð á gerð gæðastýringaráætlana í samvinnu við
hönnuði verksins.



Gæðastýringaráætlun verði unnin í samræmi við kröfulýsingu í útboðsgögnum



Hægt verði að sækja gæðastýringaráætlanir rafrænt (FK kerfi).



Eftirfarandi málsgrein verði sett inn í leiðbeiningar við gerð útboðslýsinga: Verkþættir verða ekki
greiddir að fullu fyrr en verktaki hefur lagt fram öll þau gögn sem hann á að leggja fram
samkvæmt gæðastýringaráætlun. Lagt er til að haldið verði eftir allt að15 % af framvindu
tilboðsliðar.



Verklagsreglum verði breytt í samræmi við tillögur vinnuhópsins.

Hönnun

Kröfulýsing

Verklýsing
Gæðastýringaráætlun

Nei

Gera breytingar
á kröfulýsingu

já

Ferlimynd fyrir gerð gæðastýringaráætlana

Ekki verða lagðar fram eftirlitsáætlanir (verkkaupa) en þær eiga að byggjast á gæðastýringaráætlunum
verktaka. Gert er ráð fyrir að umsjónar- og eftirlitsmenn vinni þessar áætlanir og noti sambærileg
eyðublöð og fyrir gæðastýringaráætlanir. Árangurs- og eftirlitsdeild og gæðastjóri munu aðstoða
umsjónar- og eftirlitsmenn við gerð eftirlitsáætlana.

5 Gæðastýringaráætlanir í viðhaldsverkum
Fyrri áfanga verkefnisins er nú lokið með gæðastýringaráætlunum í viðhaldi.
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