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DMM  tekið í notkun 1996 hjá Hitaveitu Suðurnesja nú HS Orka

DMM heldur utan um rekstra dagbók þar sem  helstu atburði hverrar vaktar eru 

skráðir m.a. gæðaeftirlit á framleiðslu, skyndibilanir og bilanatilkynningar.  

DMM heldur einnig utan um allt reglubundið viðhald, ástandsmat, skoðanir og 

mælingar sem eru uppistaðan í viðhaldsaðgerðum orkuversins.   

Sífellt er verið að endurmeta verkferla í viðhaldsaðgerðum, breyta því sem ekki er 

að virka.  

Sú stefna hefur verið mörkuð að sem minnst sé um tímastýrðar viðhaldsaðgerðir 

sem oft á tíðum eru kostnaðarsamar og erfitt að hafa stjórn á.  



Upphafið, pappírinn 
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Möppu innihaldið
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Viðhaldssagan
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Allt er senn í sögu ! .



DMM - Stóru skrefin 

• Dagbókin

• Vefútgáfan 

• Dæmingar rafskoðun

• Tiltæki véla skráning

• Grænt bókhald

• Verkbeiðnir Gantt

• Skjalaumsýsla 
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Skýrslur fyrir rekstur 
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Skjalaumsýsla möppur og hillur  

• Handbækur 

• Teikningar

• Tæknigögn 

• Hönnunargögn 

• Útboðsgögn 
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Rekstrahandbók virkja 

Gögn skulu afhent í rafrænuhefti ( pdf) að auki a.m.k eitt útprentað á pappír í möppu. 

Á forsíðu skal koma fram heiti framkvæmdar auðkennt með KKS kóða svæðis- og ferilkóða, hönnuðir 

og verktakar sem að verkinu komu ásamt  framkvæmdar tímabili. 

Kaflar: 

1.1 Inngangur forsendur  s.s frumhönnun fyrir framkvæmdinni, skýrslur og athuganir sem gerðar 

voru á undirbúningstímanum. Kerfismynd af kerfinu í heild (PID) 

1.2 Teikningarsett af pípulögn, innmælingar og annað sem snýr að pípukerfinu , þ.m.t. undirstöður, 

tengingar,sérmyndir.  

1.3 Teikningasett af raflögnum, húsarafmagn  

1.4 Teikningasett af stjórnbúnaði ásamt forritalýsingu. 

1.5 Teikningasett af sterkstraumbúnaði  

1.6 Teikningasett af háspennubúnaði  

1.7 Tæknigögn yfir allan vél-raf og stjórnbúnað sem keyptur var inn í framkvæmdina.   
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Skjalstjórnunarkerfi 
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Er þetta tækifæri ?

• Kostir ...........

• Auðvelt notkun 

• Góð yfirsýn

• Auðvelt að flokkar  

• Ekki þarf að fara í KKS leitina 

• Styður við innleiðingu  ISO 9001  
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Svarið er já,þetta er tækifærið til að hnýta enn 
betur saman DMM sem heilstætt 

upplýsingakerfi fyrir rekstur.

Takk fyrir mig 
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