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• Byggingafræðingur / MSc. Í 

framkvæmdastjórnun
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Kynning á BIM Ísland

BIM Ísland eru félagasamtök aðila sem koma að hönnun, 
framkvæmd, rekstri og fasteignastjórnun mannvirkja. 

Tilgangurinn er að hvetja til stöðugra umbóta í notkun
BIM og stafrænnar tækni með það að markmiði að auka
gæði, skilvirkni og hagræða á líftíma mannvirkja. 



Hvað er BIM ?
Building Information Modelling



Hvernig getur BIM stuðlað að

minnkun byggingarúrgangs?



Steypustyrktarjárn 
framleidd erlendis

Flutt til Íslands 
með skipi

Flutt á verkstað í 
12 metra stöngum

Klippt og beygð til 
á verkstað

5-7 % rýrnun
flutt frá verkstað

5-7% rýrnun flutt 
frá Íslandi með 

skipi 

5-7% rýrnun 
endurunnin



• Framleiðslulíkan: 
• Öll járn og innsteyptir 

íhlutir teiknaðir inn
• Sjálfvirkur klippi- og 

beygjulisti af járnabindingu
• Sjálfvirk magntaka af 

steypu og járnabindingu
• Teikningar með nákvæmari 

upplýsingum

• Vélar beygja járnin sem 
flutt eru ýmist samsett 
eða ósamsett á verkstað

Dias 7

pt. bold i en linje. 

pt. bold i en linje  

Dias med tekst og billede

Mellemoverskrift 

sidehoved”. 

Stafræn Járnabinding
Frá 3D líkani á verkstað



• Ávinningar m.a.:
• Vinnusóun minnkar
• Bætt vinnuumhverfi
• Færri flutningar
• Efnissóun minnkar -> 

fer úr 5 - 7 % í 1 %

Stafræn Járnabinding 
Frá 3D líkani á verkstað



Steypustyrktarjárn 
framleidd erlendis

Vélar beygja járnin 
í réttar stærðir

Minna magn 
flutt til Íslands með 

skipi

Minna magn 
flutt á verkstað

1 % rýrnun 
flutt frá verkstað

1 % rýrnun
flutt frá Íslandi með 

skipi 

1 % rýrnun

Endurunnið



Hvernig getur UT stuðlað að

minnkun byggingarúrgangs?



Skýjalausnir



Skýjalausnir
Minni pappírsnotkun
Útgefnar teikningar (A3) 470

Gefnar út ca. 3 var á verktíma 1410

Samtals A4 blöð 2820

Úttektir, eftirlit og aðrar skráningar 700

Hver skráning ca. 3 A4 blöð 2100

Samtals A4 blöð 4.920

500 A4 = 6% af 1 stk meðal tréi 59%

59 %



TAKK FYRIR


