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1 Formáli 

Kveikjan að efni þessarar ritgerðar var sú, að á vormánuðum 2011 sat höfundur 

fyrirlestur um öryggismál á vegum Elkem í Háskólanum í Reykjavík. Elkem Ísland 

ehf. áður Íslenska Járnblendið, á og rekur járnblendiverksmiðjuna á Grundartanga. Á 

þessum fyrirlestri kynntu öryggisfulltrúi Elkem á íslandi Gestur Pétursson og 

forstöðumaður öryggis og heilbrigðismála hjá Elkem samsteypunni, Mark Breidenthal, 

fyrir nemendum H.R. hvernig Elkem tekur á öryggismálum. Það sem vakti einna 

mesta athygli höfundar var hvernig skráningu allra slysa hjá Elkem er háttað og að 

einnig skulu vera skráð tilfelli sem eru flokkuð sem næstum slys og atvik. Tilgangur 

þessarar skráningar er að nota þá reynslu sem af þessum slysum/atvikum hlýst til að 

forðast það að slysin/atvikin endurtaki sig.  

Mig langar að þakka þeim fjölmörgu sem ég hef tekið viðtal við og sem hafa svarað 

spurningum mínum við vinnslu þessarar ritgerðar. Þeim Lúðvík B. Ögmundssyni 

öryggisstjóra Landsnets og starfsmönnum hjá Rarik þeim Steinunni Huld Atladóttur 

sem sér um gæða og umhverfismál ásamt Ásgeiri Þór Ólafssyni sem sér um 

öryggismálin. Þórunni Sveinsdóttur og Leifi Gústafssyni hjá þróunar og eftirlitsdeild 

Vinnueftirlitsins. Þeim Þorkeli Jónssyni og Einari H Jónssyni hjá Mannvirkjaskrifstofu 

Reykjavíkurborgar, ásamt eftirtöldum eftirlitsaðilum, Gróu H Ágústsdóttir frá 

Vinnueftirlitinu, Indriða H. Níelssyni og Stefáni Andréssyni hjá Verkís og Theodóri 

Kjartanssyni frá verkfræðifyrirtækinu HRV. Þeim aðilum sem ég talaði við í 

undirbúningi ritgerðarinnar og hef ekki nefnt á nafn vil ég einnig þakka þeirra framlag.  

Leiðbeinanda mínum við þessi skrif Dóru Hjálmarsdóttur vil ég þakka sérstaklega fyrir 

hennar ómetanlegu hjálp og ábendingar. 

 

 

________________________________________ 

Heimir Þór Gíslason
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2 Inngangur 

Tilgangur þessa verkefnis var að gera úttekt á því hvort viðunandi árangur sé að nást 

í vinnuvernd á byggingavinnustöðum hérlendis. Til þess að komast að því var haft 

samband við ýmsa aðila, m.a.: Vinnueftirlitið, ýmsa verkkaupa, verktaka og 

eftirlitsaðila verkkaupa og verktaka. Auk þess var verktökum sendur spurningalisti til 

að kanna stöðu ÖHU mála í fyrirtækjunum. Einnig var rætt við ýmsa aðila sem að 

öryggismálum koma hjá fyrirtækjum, félögum og öðrum. 

Farið var yfir hvaða kröfur eru gerðar til byggingaverktaka annars vegar í íslenska 

lagaumhverfinu og hins vegar af hálfu verkkaupa. Gerður var samanburður á vinnu-

verndarlöggjöfinni á Íslandi og í Danmörku með hliðsjón af reglum og tilskipunum 

Evrópusambandsins. Í samanburðinum voru skoðaðar íslensku og dönsku reglu-

gerðirnar sem settar hafa verið til innleiðingar á tilskipunum Evrópubandalagsins. 

Tilskipanirnar sem varða öryggi og heilbrigði á vinnustöðum er að finna í 18. viðauka 

samningsins um hið Evrópska efnahagssvæði.  

Athugað var hvernig verktakar telja sjálfir þeir vera að standa sig og hver reynsla 

eftirlitsmanna við byggingaframkvæmdir er og hvert viðhorf Vinnueftirlitsins er. 

Skoðað var hvað Vinnueftirlitið, Samiðn og fleiri aðilar hafa verið og eru að gera 

varðandi vinnuvernd. 

Út frá þessum upplýsingum voru dregnar ályktanir um stjórnun og stöðu ÖHU mála á 

byggingavinnustöðum.  
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3 Kröfur til öryggis og heilbrigðis á byggingavinnustöðum  

Í þessum kafla er fjallað um lagaumhverfið og þær skyldur sem það leggur á þá aðila 

sem koma að öryggi, heilbrigði og vinnuvernd á byggingavinnustöðum. Í kaflanum er 

gerð almenn grein fyrir uppbyggingu íslenskra og danskra laga og reglugerða, auk 

þess sem lýst er uppbyggingu  á reglum EBE. Síðan er gerð sérstök grein fyrir þeim 

kröfum sem gerðar eru í íslenskum lögum og reglum um byggingavinnustaði, er 

varða vinnuvernd, vinnuslys, verkkaupa, verktaka, starfsmenn, eftirlitsaðila, 

samræmingaraðila, áhættumat starfa ásamt öryggis- og heilbrigðisáætlun 

byggingavinnustaða. 

Gagnaöflun fólst í athugun á efni íslenskrar og danskrar vinnuverndarlöggjafar bæði 

almennrar löggjafar og reglna sem gilda sérstaklega um byggingavinnustaði, auk 

reglna ESB um sama efni. Efnið var sótt á heimasíður Alþingis, Vinnueftirlitsins bæði 

á Íslandi og í Danmörku, auk Utanríkisráðuneytisins. Á vef Utanríkisráðuneytisins var 

sótt efni á íslensku sem gefið er út af Vinnuverndarstofnun ESB. 

Einnig var rætt við forsvarsmenn verkkaupa um það hvaða kröfur þeir gerðu til 

vinnuverndarstarfs vegna framkvæmda á vegum fyrirtækjanna og skoðaðar heima-

síður ýmissa fyrirtækja sem birta sínar kröfur til verktaka þar. 

3.1 Lagaumhverfið 

Þann 1. janúar 1981 tóku gildi lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum með síðari breytingum [1]. Lögin eiga rætur að rekja til samkomulags 

milli aðila vinnumarkaðarins og ríkisvaldsins sem gert var í tengslum við 

kjarasamninga árið 1977 og síðari breytingar til samnings um hið Evrópska efnahags-

svæði. 

Tilskipun ráðsins nr. 89/391/EBE, um lögleiðingu ráðstafana sem stuðla að bættu 

öryggi og heilsu starfsmann á vinnustöðum [2] svokölluð rammatilskipun leggur 

grunninn að stefnu framkvæmdastjórnar Evrópuráðsins á sviði öryggis og hollustu 

starfsmanna á vinnustöðum. Tilskipunin var innleidd í vinnuverndarlögin með lögum 

nr. 68/2003 lög um breytingar á lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum [3]. 
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Þessi lög ásamt tengdum reglum og reglugerðum hafa hérlendis verið kölluð 

vinnuverndarlöggjöfin. Má þar t.d. nefna reglugerð nr. 547/1996 um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingavinnustöðum og við aðra tímabundna 

mannvirkjagerð [4] sem tók gildi þann 1. janúar 1997. Þessar reglur voru settar af 

stjórn Vinnueftirlitsins samkvæmt heimild í 38. gr. vinnuverndarlaganna og með 

hliðsjón af tilskipun nr. 92/57/EBE um framkvæmd lágmarkskrafna um öryggi og 

hollustuhætti á bráðabirgða- eða færanlegum byggingarsvæðum [5]. Reglugerð nr. 

920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum [6] sem tók 

gildi þann 9. nóvember 2006, er einnig hluti af vinnuverndarlöggjöfinni. Báðar 

reglugerðirnar voru settar til að innleiða tilskipanir í 18. viðauka samningsins um hið 

Evrópska efnahagssvæði. Reglugerð nr. 547/1996 var sett til að innleiða tilskipun nr. 

92/57/EBE og 920/2006 til að innleiða tilskipun nr. 89/391/EBE. 

Danska vinnuverndarlöggjöfin er eins og áður sagði samsvarandi þeirri íslensku. 

Samsvarandi íslensku reglugerðinni nr. 547/1996 eru reglugerðir nr. 1416/2008 

Bekentgørelse om bygherrens pligter [7] sem tók gildi þann 1. janúar 2009. og nr. 

1516/2010 Bekentgørelse om bygge,- og anlegsarbejde [8] sem tók gildi þann 31. 

desember 2010. Þessar reglugerðir byggja á dönsku vinnuverndarlögunum nr. 

1072/2010 „Lov om arbejdsmiljø“ [9] sem tóku gildi 1. júlí. 1977.  

Dönsku reglugerðirnar eins og íslenska reglugerðin nr.547/1996 eru settar til 

innleiðingar á tilskipun Evrópu ráðsins nr. 92/57/EBE, en reglugerð nr. 920/2006 er 

sett til innleiðingar á tilskipun ráðsins nr.89/391/EBE. 

Kröfur bæði íslensku og dönsku vinnuverndarlöggjafarinnar eiga sér því stoð í reglum 

Evrópska efnahagssvæðisins og hefur verið breytt í takt við þær reglur eftir því sem 

við á hverju sinni. 

Tilgangur löggjafar um vinnuvernd er að setja lágmarkskröfur sem ætlað er að tryggja 

með sem bestum hætti viðunandi öryggi og heilbrigði á vinnustað og koma í veg fyrir 

atvinnutengd slys, óhöpp og sjúkdóma. Löggjöfin er mismunandi langt á veg komin í 

hinum ýmsu löndum, en fullyrða má að Norðurlöndin og Evrópusambandið séu mjög 

framarlega hvað varðar reglur um öruggt vinnuumhverfi. 
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Lögin og reglurnar innihalda upplýsingar um skilgreiningar og umfang, skyldur aðila, 

auk kæruheimilda, viðurlaga og gildistíma. Í lögunum er fjallað um almennar skyldur 

mismunandi aðila þ.e. atvinnurekenda, starfsmanna, eftirlitsaðila og þeirra sem starfa 

að vinnuvernd sem fulltrúar starfsmanna eða atvinnurekenda. Lýst er framkvæmd 

vinnu, aðstæðum á vinnustað og vélum og búnaði. Einnig eru þar ákvæði um hvíldar-

tíma og frídaga, vinnu barna og unglinga og vinnueftirlit. 

Reglugerðirnar og tilskipanirnar um byggingavinnustaði fjalla m.a. um undirbúnings-

stig og framkvæmdastig, vinnusvæði, öryggisnefndir, skyldur verkkaupa, forvarnir, 

hættulegar aðstæður, öryggis- og heilbrigðisáætlun vinnustaðarins, forvarnir, skyndi-

hjálp, umgengni o.fl. 

Efnisyfirlit bæði laga, reglugerða og tilskipana er sett upp í töflum 1 og 2, til að unnt 

sé að átta sig betur á innihaldi þeirra og til að auðvelda umfjöllun og að auki er stutt 

lýsing á innihaldi þeirra í viðauka I. 

Ef litið er á vinnuverndarlögin íslensku nr. 46/1980 og dönsku nr. 1072/2010 er, eins 

og sjá má í töflu 1, uppbygging þeirra mjög svipuð og þegar þau eru lesin er efni 

þeirra einnig keimlíkt. 

Munur er á þeim fjölda starfsmanna sem segir til um framkvæmd öryggis- og 

heilbrigðisstarfsemi innan fyrirtækja.  

Í íslensku vinnuverndarlögunum er skiptingin: 

 1-9 starfsmenn: Þá er ekki þörf á formlegum fulltrúum vinnuverndar 

 10-50 starfsmenn. Þá er krafan að 1 öryggisvörður og 1 trúnaðarmaður séu til 

staðar. 

 > 50 starfsmenn: Þá er krafan að öryggisnefnd sé starfandi með 2 

öryggisverði og 2 öryggistrúnaðarmenn. 
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Tafla 1. Dönsku og íslensku vinnuverndarlögin, tilskipanir EBE 

1072/2010 DK 46/1980 IS 89/391/EBE 92/57/EBE 

1. Formáli og 
umfang. 

1. Tilgangur og 
gildissvið. 

1. Almenn ákvæði. 1. Efni. 

2. Samvinna um 
öryggi og 
heilbrigði. 

2. ÖH starfsemi. 
Samskipti atvr. og 
starfsm. 

2. Skyldur 
vinnuveitenda. 

2. Skilgreiningar. 

3. Vinnuumhverfis-
ráð starfsstétta. 

3. Felldur niður í 
lögum 68/2003. 

3. Skyldur 
starfsmanna. 

3. Skipun samræm.aðila 
öryggis- og heilbrigðis-
áætlana. Tilkynningar. 

4. Almennar 
skyldur. 

4. Almennar 
skyldur. 

4. Ýmis ákvæði. 4. Undirbúningsstig verks: 
Almennar reglur. 

5. Framkvæmd-
vinnu. 

5. Framkvæmd 
vinnu. 

V1. Listi um þau 
svið sem um getur í 
1. mgr. 16. gr.  

5. Undirbúningsstig verks: 
Skyldur 
samræmingaraðila. 

6. Vinnustaður. 6. Vinnustaður. -- 
 

6. Framkv.stig verks: 
Skyldur samræm.aðila. 

7. Tæknileg 
hjálpartæki. 

7. Vélar, tækja-
búnaður og fl. 

-- 7. Ábyrgð viðskiptavina, 
eftirlitsaðilar verks og 
vinnuveitendur. 

8. Hættuleg efni. 8. Hættuleg efni 
og vörur. 

-- 8. Beiting 6. gr. tilskipunar 
89/391/EBE. 

9. Hvíldartími og 
frídagar. 

9. Hvíldar og 
hámarksvinnutími, 
frí-dagar. 

-- 9. Skyldur vinnuveitenda. 

10. Börn og 
unglingar. 

10. Vinna barna og 
unglinga. 

-- 10. Skyldur annarra hópa 
einstaklinga. 

11. Læknisskoðanir 
o.fl. 

11. Áhættumat, 
heilsuvernd og 
heilsufarsskoðanir. 

-- 11. Upplýsingar fyrir 
starfsmenn. 

12. 
Vinnuumhv.ráðið. 

12. Vinnueftirlit 
ríkisins. 

-- 12. Samráð og þátttaka 
starfsmanna. 

13. Vinnueftirlitið. 13. Tilkynningar-
skylda, veiting 
starfsleyfa o.fl. 

-- 13. Beitingar á viðaukum. 

14. Kæruheimild. 14. Kæruheimild. -- 14. Lokaákvæði. 

15. Refsiákvæði. 15. Refsiákvæði. -- 15. Gildistaka. 

16. Gildistaka. 16. Gildistaka. -- V1. Skrá yfir bygg.frk. og 
mannvirkjagerð. 

-- -- -- V2. Skrá yfir hættul. störf. 

-- -- -- V3. Efni vinnustaðar 
tilkynningarinnar.  

-- -- -- V4. Lágmarkskröfur fyrir 
öryggi og heilsuvernd fyrir 
byggingasvæði. 
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Tafla 2. Danskar og íslenskar reglugerðir sem varða byggingavinnustaði 

1416/2008 DK 1516/2010 DK 547/1996 IS 920/2006 IS 

1. Gildissvið og 
skilgreiningar.  

1. Gildissvið og 
skilgreiningar. 

1. Almenn ákvæði. 1 Gildissvið, markmið 
og orðskýringar. 

2. Tilnefning 
Samræmingaraðila. 

2. Skipulag og 
samvinna. 

2. Skyldur aðila. 
Samr.aðili, á undirb. 
stig, og fr.kv.stig, 
verkkaupi, verktaki, 
starfsmenn. 

2. Öryggis-
trúnaðarmenn, verðir 
og nefndir. 

3. Skyldur samr.aði 
á undirb stigi 

3. Almenn 
ákvæði. 

3. Ýmis ákvæði 3. Tiln.öryggisvarða og 
kosning öryggistrún.m. 

4. Skipulag 
vinnusvæðis 

4. Hættur á falli, 
hruni o.fl. 

4. Refsiákvæði 4. Starfshættir 
öryggisnefnda 

5. Skyldur s.aðila á 
framkv.stigi 

5. Skyndihjálp, 
viðvörunarkerfi 
o.fl. 

5. Gildistaka 5. Helstu verkefni 
öryggistrúnaðarmanna 
og öryggisvarða. 

6. Öryggisráð 6. Aðkomu og 
flutningsleiðir. 

-- 6. Réttindi og skyldur 
aðila. 

7. Tilk.skylda 
verkkaupa 

7. Lýsing. -- 7. Fræðsla og þjálfun. 

8. Skyldur 
verkkaupa v. 
skipul.vinnust. 

8. Umgengni. -- 8. ÖH áætlun og 
heilsufarsskoðanir. 

9. Undanþágur 9. Aðbúnaður. -- 9. Skyndihjálp, 
Slökkvi.st. og 
brottflutningur. 

10. Refsiákvæði 10. Undanþágur. -- 10. Eftirlit, 
kæruheimild, viðurlög 
og gildistaka. 

11. Gildistaka 11. Viðurlög. -- -- 

-- 12. Gildistaka. -- -- 

V1. Skrá yfir 
hættuleg störf.  

V1. Skrá yfir 
hættuleg störf. 

V1. Skrá yfir 
framkvæmdir. 

V1. Almenn viðmið um 
forvarnir. 

V2. Almennar 
forvarnir.  

V2. Forvarnir við 
mannvirkjagerð. 

V2. Skrá yfir 
hættulegar aðstæður. 

-- 

V3. Öryggis og 
heilbrigðis áætlun.  

-- V3. Efni tilkynningar. 
Vinnustaðatilkynning. 

-- 

V4. Tilkynning 
vinnustaðar.  

-- V4. Lágmarks kröfur, 
almennar og 
sérstakar. 

-- 

-- -- V5. Aðrar gildandi 
reglur. 

-- 
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Í dönsku vinnuverndarlögunum er skiptingin hins vegar: 

 1 – 9 starfsmenn: þá er samvinna um öryggi og heilbrigði milli vinnuveitanda, 

starfsmanna og verkstjóra ef hann er til staðar.  

 10 – 34 starfsmenn: þá skal samvinna um öryggi og heilbrigði vera í 

öryggisráði sem í eru einn eða fleiri fulltrúar frá vinnuveitanda og einn eða fleiri 

öryggistrúnaðarmenn frá starfsmönnum.  

 35 starfsmenn: þá skal samvinnan um öryggi og heilbrigði vera þannig að 

komið er á fót öryggisráði sem starfar á eftirfarandi tvo vegu: 

1. Einn eða fleiri hópar sinna daglegum störfum sem lúta að öryggi og 

heilbrigði á vinnustaðnum. Í hópnum er einn verkstjóri og einn 

öryggistrúnaðarmaður.  

2. Ein eða fleiri nefndir sinna daglegum störfum sem lúta að öryggi og 

heilbrigði á vinnustaðnum. Ef á vinnustaðnum eru starfandi einn eða fleiri 

hópar sem sinna þessum störfum samkvæmt 1. lið eru nefndarmenn úr 

þeirra röðum. Ef á vinnustaðnum eru fleiri en tveir hópar skulu nefndarmenn 

vera tveir úr röðum verkstjóra og tveir úr röðum öryggistrúnaðarmanna, 

vinnuveitandinn fer svo með formennsku nefndarinnar.  

Uppbygging reglugerða landanna er ekki svo frábrugðin hvað varðar kafla og 

viðauka, en efnisinnihald í heild sinni er sambærilegt þegar báðar reglugerðirnar eru 

skoðaðar sem heild. Nokkur atriði má þó nefna þar sem munur er á kröfum: 

Eins og í lögunum er nokkur munur á milli íslensku og dönsku reglugerðanna 

varðandi stærðarskilgreiningu á vinnustöðum og reglugerð nr. 1416/2008 er svolítið 

sér á báti þar sem að hún tekur einungis á skyldum verkkaupans við mannvirkjagerð. 

Í reglugerð nr. 1416/2008 er talað um í fyrsta kafla að lítill byggingavinnustaður sé 

með færri en fimm starfsmenn, meðalstór vinnustaður er með milli fimm og tíu 

starfsmenn og stór vinnustaður er með fleiri en tíu starfsmenn. Þetta er eins og sjá 

má ekki sama skipting og í dönsku lögum nr. 1072/2010.  

Stærðarskiptingin er  notuð í öðrum kafla reglugerðar nr. 1416/2008 til að tiltaka 

hvaða skyldur samræmingaraðilinn þarf að uppfylla eftir stærð vinnustaðar. Í 9. gr. 5. 

kafla kemur stærðarskiptingin líka við sögu þar sem að ákvæðið gildir ekki um litla og 
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meðalstóra vinnustaði. Í íslensku reglugerðinni nr. 920/2006 er hinsvegar 

stærðarskiptingin  sú sama og í  íslensku vinnuverndarlögunum. 

Þegar litið er á viðaukana við reglugerð nr. 14116/2008 sést að sá að þeir eiga sér 

samsvörun bæði í reglugerð nr. 547/1996 og nr. 920/2006. Sá fyrsti samsvarar 

viðauka tvö í Íslensku reglugerðinni nr. 547/1996 sá þriðji samsvarar þriðja viðauka 

sömu reglugerðar. Fyrri hluti annars viðauka samsvarar viðauka eitt í í reglugerð nr. 

920/2006 en seinni hluti viðaukans er innifalinn í 3.lið 8. gr. II kafla reglugerðar nr. 

547/1996. Fjórði viðaukinn er síðan eins og þriðji viðaukinn í reglugerð nr. 547/1996 

það er að segja tilkynning til vinnueftirlitsins um byggingarvinnustaði.  

Þegar reglugerð nr. 1516/2010 er skoðuð sést að kafli tvö er nokkurs konar úrdráttur 

úr reglugerð nr. 1416/2008 þó án þess að minnast á þátt samhæfingaraðilans. Kaflar 

3 til og með 9 eru samsvarandi fjórða viðauka í reglugerð nr. 547/1996. Fyrri 

viðaukinn með reglugerðinni er samhljóma öðrum viðauka í reglugerð nr. 547/1996 

og sá seinni er samhljóma 3. lið 8. gr. 2. kafla sömu reglugerðar. 

Skilgreiningarnar á byggingavinnustöðum eru svipaðar í reglugerðum landanna en í 

dönsku skilgreiningunum er þó talað um byggingu og breytingar á vegum, brúm, 

höfnum og líkum mannvirkjum sem ekki er talað um í íslensku skilgreiningunum. 

Skilgreiningarnar á byggingavinnustöðunum er að finna í fyrsta viðauka reglugerðar 

nr. 547/1996 en er þó ekki sagður tæmandi listi yfir byggingavinnustaði. Dönsku 

skilgreiningarnar er hinsvegar að finna í 4. mgr. 1. gr. 1. kafla reglugerðar nr. 

1516/2010. 

Varðandi aðstöðu starfsmanna á vinnustað er ekki svo mikill munur á milli 

reglugerðanna bæði á aðstöðu til lengri tíma og eins skammtíma aðstöðu. Það er þó 

munur á því hvernig fjallað er um aðstöðuna fyrir hvern starfsmann. Í dönsku 

reglugerðinni nr. 1516/2010 er talað um í 2.mgr. 62 gr. að það skuli vera: 

 1 klósett á hverja 15 starfsmenn. 

 1 handvaskur á hverja 5 starfsmenn. 

 1 Sturta á hverja 10 starfsmenn. 

Í C hluta 4.viðauka við reglugerð nr. 547/1996 sem fjallar um lágmarks kröfur um 

öryggi og heilsuvernd fyrir byggingavinnusvæði er fjallað um flytjanlegt 
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starfsmannahúsnæði sem notað er í þéttbýli sagt að lágmarksstærð flytjanlegs 

starfsmannarýmis er 7 m2. Þar er líka gefið upp viðmiðunarstærðir og eru þær. 

 Matstofa   1,2 m2 á mann. 

 Búningsherbergi  0,6 m2 á mann. 

 Þvottaaðstaða  0,2 m2 á mann. 

 Salerni   1,2 m2 á mann. 

Um skyldur samræmingaraðila er fjallað mun ítarlegar í dönsku reglugerðinni nr. 

1416/2008 en í þeirri íslensku 547/1996, þar sem fjallað er um skyldur hans í flestum 

köflum dönsku reglugerðarinnar. 

Í megin dráttum er því hægt að segja að íslensku og dönsku reglugerðirnar sem fjalla 

um byggingavinnustaði séu sambærilegar. 

Hér á eftir er fjallað nánar um ýmsa þætti sem varða kröfur til vinnuverndar á 

byggingavinnustað sérstaklega með hliðsjón af íslenskum reglum og reglugerðum. 

3.3 Vinnuvernd 

Vinnuverndarstarf sem inna þarf af hendi í öllum fyrirtækjum er lögbundið og er því 

ætlað að tryggja heilsu og öryggi starfsmanna á vinnustöðum. Vinnueftirlitið er sá 

opinberi aðili sem ber ábyrgð á að reglum um að vinnuverndar starfi sé framfylgt 

hérlendis, en lögin leggja ríkar skyldur á fyrirtækin að sinna því. Tilgangurinn með 

vinnuverndarstarfi er að tryggja að vinnandi fólk komi heilt heim að vinnudegi loknum. 

Þetta er orðað svo í lögum nr. 46/1980: 

a) að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi sem jafnan er í samræmi 

við félagslega og tæknilega framþróun í þjóðfélaginu, 

b) að tryggð séu skilyrði fyrir því að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að 

leysa öryggis og heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi lög og reglur í 

samræmi við ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og í samræmi við 

ráðleggingar og fyrirmæli Vinnueftirlitsins. 

Vinnuverndarlöggjöfin leggur skyldur á herðar verkkaupa, verktaka og ekki síst 

starfsmanna sem starfa við mannvirkjagerð. Það er því samstarfsverkefni allra 

þessara aðila að leitast við að tryggja öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum. Helstu 
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skyldum þessara aðila eru gerð betri skil í næstu köflunum. Í vinnuverndarlögunum 

eru settar fram almennar megin lágmarks reglur um forvarnir vegna áhættu við störf.  

Í því felst að allir sem starfa við mannvirkjagerð þurfa að vera sér meðvitaðir um þær 

hættur sem geta falist í störfum þeirra og gera ráðstafanir til að mæta þeim. 

3.2 Vinnuslys 

Þeim forvörnum sem getið er um í vinnuverndarlöggjöfinni er ætlað að draga úr hættu 

á eða koma í veg fyrir slys við vinnu eða vinnutengda sjúkdóma. Samkvæmt 79. gr. 

vinnuverndarlaganna ber atvinnurekenda að tilkynna um öll slys þar sem starfsmaður 

deyr eða verður óvinnufær í a.m.k. einn dag auk dagsins sem slysið varð. Slys þar 

sem líkur eru á að starfsmaður hafi orðið fyrir langvinnu eða varanlegu heilsutjóni 

skal tilkynnt eigi síðar en innan sólarhrings til Vinnueftirlitsins til að rannsókn geti farið 

fram. Samkvæmt 78 gr. sömu laga skal atvinnurekandi halda skrá yfir öll slys sem 

eiga sér stað á vinnustaðnum og leiða til andláts eða óvinnufærni starfsmanns í einn 

eða fleiri daga auk dagsins sem slysið varð. Hið sama gildir um þá sjúkdóma sem 

atvinnurekandi telur eða veit að eiga sér rætur að rekja til þess starfs sem 

starfsmaður gegnir eða aðstæðna á vinnustaðnum [1]. 

Samkvæmt skilgreiningu á heimasíðu Vinnueftirlitsins er með vinnuslysi átt við 

skyndilegan, óvæntan atburð í tengslum við vinnu sem veldur áverkum, heilsutjóni 

eða dauða eins eða fleiri einstaklinga. 

3.3 Verkkaupar 

Skyldum verkkaupa er lýst í 3. gr. 2. kafla reglugerðar nr. 547/1996. Má þar nefna að 

verkkaupa ber að skipa samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana á 

undirbúnings- og framkvæmdastigi verks (um hlutverk samræmingaraðila er fjallað 

nánar hér á eftir). Verkkaupi eða aðili sem hann hefur falið umsjón bygginga-

framkvæmda svo sem verktaki eða verkefnastjóri á að tilkynna vinnustaðinn til 

Vinnueftirlits ríkisins ef ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og það er 

gert ráð fyrir að starfsmenn séu fleiri en 20 sem þar vinna samtímis, einnig ef um er 

að ræða vinnustað þar sem að gert er ráð fyrir að vinnan verði meiri en 500 

dagsverk. 

Verkkaupa ber að fylgjast með fjölda starfsmanna og verktaka á bygginga-

vinnustaðnum og ber honum að setja það skilyrði í útboði að hann fái jafnóðum 

tilkynningu um undirverktaka og fjölda þeirra sem starfa hjá hinum einstöku 
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fyrirtækjum á svæðinu hverju sinni. Verkkaupi skal jafnframt á hönnunar- og 

undirbúningsstigi verks gera ráðstafanir til að tryggja að við framkvæmd verksins 

verði unnt að gæta fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta. [4] 

Í öðrum kafla reglugerðar nr. 547/1996 er fjallað um undirbúningsstig verks. Þar segir 

að verkkaupi skuli á hönnunar og undirbúningsstigi verks gera ráðstafanir sem 

tryggja að við framkvæmd verksins verði unnt að gæta fyllsta öryggis og góðs 

aðbúnaðar og hollustuhátta. Í þessu felst m.a. að hönnuðir mannvirkja rýni hönnun 

sína m.t.t. þess að framkvæmdin verði sem öruggust. Niðurstöður þeirrar rýni eiga 

síðan að koma fram í útboðsgögnum. 

Verkkaupar geta með skýrum fyrirmælum í útboðsgögnum og verksamningum 

ítrekað kröfur vinnuverndarlöggjafarinnar auk þess sem þeir geta sett sínar eigin 

kröfur sem ganga lengra en lagakröfurnar.  

Verkkaupar eins og Landsnet, Landsvirkjun, Rarik og Orkuveita Reykjavíkur hafa 

inná sínum heimasíðum öryggishandbækur sem fyrirtækin ætlast til að verktakar sem 

hjá þeim starfa fari eftir. Auk þess hafa þessir aðilar og aðrir stórir verkkaupar oftast 

viðamikil og nákvæm fyrirmæli fyrir verktaka að fara eftir og eru þau fyrirmæli oftast 

sniðin að hverju verki fyrir sig og koma fram í viðkomandi útboðsgögnum og 

samningum. 

Minni verkkaupar gera ekki alltaf verksamninga, og séu þeir gerðir er oft ekki minnst 

á vinnuvernd í þeim. 

Í stærri verkum eru gerðar skýrar kröfur, en oft er misbrestur á því að kveðið sé á um 

vinnuvernd í útboðsgögnum og verksamningum minni verka, séu slík formleg gögn 

yfirleitt fyrir hendi. Stærð væntanlegra framkvæmda virðast því oft ráða töluverðu um 

það hvort vinnuvernd sé sinnt sem skyldi og eins og lög kveða á um. 

3.4 Verktakar 

Sem atvinnurekendur skulu verktakar s.k.v. 13 gr. laga nr. 46/1980 tryggja að gætt sé 

fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað. Auk þess skulu 

atvinnurekendur gera starfsmönnum sínum ljósa slysa og sjúkdóma hættu sem kann 

að vera bundin við starf þeirra. Það er á ábyrgð atvinnurekenda að starfsmenn fái 

nauðsynlega fræðslu og þjálfun með tilliti til aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis á 

USER
Highlight



Öryggis-, heilbrigðismál og vinnuumhverfi á 
byggingavinnustöðum.  

  
 

bls. 13 
 

vinnustað. Atvinnurekandi skal auk þess sjá til þess að starfsmenn fái kennslu og 

þjálfun til að framkvæma störf sín á þann hátt að ekki stafi hætta af [1]. 

Í reglugerð 547/1996 segir að atvinnurekendur skulu tryggja öryggi og heilsu 

starfsmanna með þeim ráðstöfunum sem settar eru fram í fjórða viðauka reglugerðar-

innar. Ef atvinnurekendur taka sjálfir þátt í vinnunni skulu þeir hlíta reglum um öryggi 

og heilsuvernd á byggingavinnustaðnum [4]. 

Í reglugerð nr. 920/2006 er fjallað um aðkomu atvinnurekenda að skriflegri áætlun um 

öryggi og heilbrigði á vinnustöðum sem fjallað er um hér á eftir. Auk þess er fjallað 

um skyldur atvinnurekenda gagnvart öðrum atvinnurekendum sem starfa á sama 

byggingavinnustað [6]. 

Kröfur til verktaka í útboðsgögnum eru að lágmarki kröfur lagaumhverfisins. Í stærri 

verkum og í verkum fyrir stærri verkkaupa eru oft gerðar ríkari kröfur en gerðar eru í 

lögum og reglum. Í minni verkum og verkum á vegum minni verkkaupa eru það oftast 

nær kröfur lagaumhverfisins sem gilda. 

3.5 Starfsmenn 

Með lögum nr.46/1980 og síðari breytingum, ásamt reglugerð nr. 920/2006 er lögð sú 

skylda á herðar starfsmanna að þeir stuðli að því að vinnuaðstæður innan þeirra 

verksviðs séu fullnægjandi að því er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi. Í 

reglugerðinni er starfsmönnum gert skylt að nota þau tæki og öryggisbúnað sem til 

staðar er á réttan hátt, í samræmi við þá fræðslu og þjálfun sem þeir hafa fengið. 

Starfsmenn skulu tilkynna til atvinnurekenda eða fulltrúa hans ef þeir telja að 

einhverju sé ábótavant við aðbúnað, hollustuhætti eða öryggi sitt eða annarra á 

vinnustaðnum. Telji starfsmaður að ekki sé gert viðhlítandi ráðstafanir til að ráða bót 

á aðstæðum innan fyrirtækisins skal hann koma ábendingum sínum til 

Vinnueftirlitsins. Þegar starfsmaður er við störf utan síns venjulega vinnustaðar skal 

hann auk þess að fara eftir þeim reglum sem gilda um það verk sem hann skal inna 

af hendi fara eftir þeim reglum sem í gildi eru á þeim vinnustað um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi. 
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3.6 Eftirlitsaðilar 

Eftirlitsaðilar með byggingaframkvæmdum gegna mikilvægu hlutverki við að 

framfylgja vinnuverndarlöggjöfinni. 

Starfsmenn Vinnueftirlitsins hafa eftirlit með framkvæmd vinnuverndarlaganna innan 

fyrirtækja. Þess vegna skulu þeir meðal annars hafa eftirlit með að gerð sé skrifleg 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum. Þeim ber ekki að gera boð á undan 

sér en þurfa að tilkynna komu sína til atvinnurekenda eða fulltrúa hans þegar þeir eru 

komnir á staðinn. Hægt er að kalla eftirlitsaðila Vinnueftirlitsins til ef ástæða þykir til 

vegna aðstæðna á vinnustað. Fjallað er um eftirlitsmenn Vinnueftirlitsins í 12 kafla 

laga nr. 46/1980 [1]. 

Eftirlitsaðilum verkkaupa ber að sjá til þess að þau fyrirmæli sem verkkaupi hefur sett 

um vinnuvernd í verksamningum, hvort sem um er að ræða lágmarkskröfur 

vinnuverndarlöggjafarinnar eða viðbótarkröfur verkkaupa, sé framfylgt af þeim aðilum 

sem á byggingavinnustaðnum starfa. 

Eftirlitsaðilar verktakanna gegna því hlutverki að fylgjast með því að starfsmenn hans 

framfylgi gildandi áætlunum um vinnuvernd á byggingavinnusvæðinu. Verkstjórar 

gegna oftast hlutverki eftirlitsaðila hjá verktökum og skulu m.a. sjá til þess að þeim 

ráðstöfunum sem gerðar eru til að auka öryggi og bæta aðbúnað sé fylgt. Um skyldur 

verkstjóra er fjallað í b hluta 4 kafla laga nr. 46/1980. [1] 

Á þeim vinnustöðum þar sem öryggisnefndir eru starfandi skulu þær s.k.v. 5. gr. laga 

nr. 46/1980 gegna eftirlitsstarfi með því að ráðstafanir er varða aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi komi að tilætluðum notum. Þetta er einnig tíundað í reglugerð 

nr. 920/2006. 

3.7 Samræmingaraðili 

Skv. reglugerð 547/1996 ber verkkaupa að skipa samræmingaraðila öryggis- og 

heilbrigðisráðstafana á bæði undirbúnings- og framkvæmdastigi þar sem fleiri en einn 

atvinnurekandi eða verktaki er að störfum. 

Á undirbúningsstigi verks skal samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála sjá til 

þess að gerð verði öryggis- og heilbrigðisáætlun. Hlutverk samræmingaraðila 

öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks er margþætt en m.a. að: 
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 Samræma framkvæmd forvarna og öryggisráðstafana við skipulagningu og 

tímasetningu hinna ýmsu verkþátta sem eiga að fara fram samtímis eða hver 

á eftir öðrum. 

 Samræma aðferðir til að tryggja öryggi allra sem vinna að framkvæmd verks á 

byggingavinnustað og fylgja öryggis- og heilbrigðisáætlun sem gerð hefur 

verið fyrir verkið. 

 Miðla upplýsingum til atvinnurekenda sem vinna á svæðinu og skipuleggja 

samstarf þeirra hvort sem að þeir vinna samtímis á svæðinu eða hver á eftir 

öðrum. 

 Gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að þeir sem ekki eiga 

erindi inná vinnusvæðið fái ekki aðgang að því. 

Verkkaupa ber að skipa samræmingaraðila þegar fleiri en einn atvinnurekandi  eða 

verktaki er að störfum á byggingavinnusvæðinu. 

3.8 Áhættumat starfa 

Í reglugerð nr. 920/2006 í 27. gr. 8. kafla fjallað um skyldu atvinnurekenda til að gera 

skriflegt áhættumat sem taka skal til starfa starfsmanna hans. Þar segir meðal annars 

að við gerð áhættumatsins skuli metin áhættan í starfi með tilliti til öryggis og heilsu 

starfsmanna ásamt áhættuþáttum í vinnuumhverfi þeirra. Við gerð áhættumatsins 

skal huga að eðli starfseminnar ásamt stærð og skipulagi fyrirtækisins. Sérstaklega 

skal litið til starfa þar sem öryggi og heilsu starfsmanna sem þeim sinna er meiri 

hætta búin en annarra starfa. Í áhættumatinu skal bera saman hve miklar líkur eru á 

því að hættan skapist og alvarleika hennar. Þetta er mikilvægt í mannvirkjagerð þar 

sem að áhættan sem fylgir störfum við mannvirkjagerð er talin mikil. Atvinnurekanda 

ber, ef að áhættumatið gefur til kynna að starfsmönnum sé hætta búin, að grípa til 

nauðsynlegra forvarna til að draga úr hættunni eins og kostur er. 

Mönnum er frjálst að nota hvaða aðferð sem er til að gera áhættumatið, en hún skal 

vera til þess fallin að greina þá áhættu sem til staðar getur verið í fyrirtækinu. Þó skal 

tryggt að í áhættumatinu séu eftirfarandi þættir skoðaðir. 

Greining: Vinnuaðstæður séu skoðaðar á kerfisbundinn hátt. 

Áhættuþættir skulu greindir og skráðir. 
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Mat: Eðli, umfang, alvarleiki, orsök hættunnar og áhættuþættir metnir. 

Samantekt: Gerð skal samantekt á niðurstöðum áhættumatsins. 

Þegar skriflegt áhættumat liggur fyrir hjá fyrirtækinu þá ber atvinnurekenda að gera 

áætlun um heilsuvernd og þar á meðal áætlun um forvarnir sem fjallað er um í næsta 

kafla. 

Þegar unnið er við byggingaframkvæmdir þýðir þetta að framkvæmt sé áhættumat 

áður en vinna er hafin við hvern verkþátt og þannig tryggt með sem bestum hætti að 

þeir starfsmenn sem eru að fara að vinna verkið hafi til þess þekkingu og þjálfun, 

réttan öryggisbúnað og verkfæri og að fyllsta öryggis sé gætt. Niðurstöður 

áhættumatsins eru síðan færðar í öryggis- og heilbrigðisáætlun verkefnisins. 

3.9 Öryggis og heilbrigðisáætlun / áætlun um forvarnir 

Í reglugerð nr. 920/2006 er í 8. kafla 26. gr. fjallað um skyldu atvinnurekenda til að 

gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Áætluninni er ætlað að 

tryggja að vinnuverndarstarf fyrirtækisins verði markvissara og er aðal tilgangur 

hennar að fylgja eftir því megin markmiði vinnuverndarlaganna að innan fyrirtækjanna 

skuli leysa þau öryggis og heilbrigðismál sem upp koma. 

Inn í þessari áætlun skal meðal annars falið mat á áhættu sbr. 27 gr. reglugerðar  

nr. 920/2006 sem fjallað er um hér að framan. Þessi reglugerð gildir fyrir öll fyrirtæki 

óháð stærð. Áætlunin skal meðal annars taka til heilsuverndar og forvarna og skal 

hún vera unnin í samstarfi við starfsmenn fyrirtækisins. Áætluninni er m.a. ætlað að 

gefa gott yfirlit yfir áhættu- og álagsþætti, forvarnir og til að draga úr hættu á 

heilsutjóni og slysum vegna vinnuaðstæðna ásamt því að stuðla að öryggi, heilbrigði 

og vellíðan starfsmanna. Atvinnurekandi skal sjá til þess að þessari öryggis- og 

heilbrigðisáætlun sé framfylgt í daglegri starfssemi fyrirtækisins og að vinnuverndar-

starfið sé órjúfanlegur þáttur áætlunarinnar. 

Áætlun öryggis- og heilbrigðismála vinnustaða skal fela í sér ferli stöðugra umbóta. Í 

forvarnarskyni skal a.m.k. einu sinni á ári gera samantekt á vinnuslysum, óhöppum 

og atvinnutengdum sjúkdómum sem upp hafa komið frá síðustu samantekt.  
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Í 2. lið 3. gr. reglugerðar nr. 547/1996 er fjallað um gerð öryggis og heilbrigðis-

áætlunar sem verkkaupanum ber að sjá til að sé gerð ef: 

 a. tveir eða fleiri atvinnurekendur eða verktakar starfa samtímis á sama 

            byggingavinnustað og starfsmenn eru fleiri en 10, 

 b. Vinna er hættuleg samanber 2. viðauka. 

Þessi áætlun fyrirtækisins um öryggi og heilbrigði skal vera aðgengileg og kunn öllum 

starfsmönnum fyrirtækisins auk þess sem starfsmenn Vinnueftirlitsins skulu hafa 

aðgang að henni óski þeir þess. 
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4 Framkvæmd öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismála á 

byggingavinnustöðum 

Í þessum kafla er fjallað um þær upplýsingar sem aflað var um framkvæmd vinnu-

verndarstarfs á byggingavinnustöðum. 

Gagnaöflun fólst m.a.  viðtölum við verkkaupa, verktaka, eftirlitsmenn verkkaupa og 

Vinnueftirlitið.  

Rætt var við forsvarsmenn verkkaupa um það hvernig vinnuverndarstarfi er háttað við 

framkvæmdir á vegum fyrirtækjanna og hvernig þeir fjölluðu um ÖHU málefni í sínum 

verksamningum og útboðum. 

Spurningalisti var sendur til verktaka bæði stóra og smáa og þeir spurðir útí öryggis-, 

heilbrigðismál og vinnuumhverfi í viðkomandi fyrirtækjum (ÖHU mál). Auk þess sem 

að rætt var við marga þeirra og þeir spurðir útí ýmislegt sem við kemur ÖHU málum 

fyrirtækja og framkvæmd þeirra mála auk samskipta verktaka við verkkaupa og 

Vinnueftirlitið. 

Viðtöl voru tekin við eftirlitsmenn verkkaupa og þeir inntir eftir því hvernig það gengi 

að framfylgja kröfum verkkaupa og þeim ákvæðum laga sem eiga við byggingavinnu-

staði. 

Fulltrúar Vinnueftirlitsins gáfu svo upplýsingar um framkvæmd laganna og það eftirlit 

með byggingavinnustöðum sem Vinnueftirlitið sér um auk þess sem þeir voru spurðir 

um þá upplýsingagjöf og fræðslu sem Vinnueftirlitið sinnir.  

Við úrvinnslu gagnanna var m.a. haft að leiðarljósi að finna samsvörun á milli fjölda 

vinnuslysa og þess sem verið er að gera í forvörnum og fræðslu hjá þeim fyrirtækjum 

sem að mannvirkjagerð koma. Við það er meðal annars stuðst við svörin sem fengust 

frá verktökunum, viðtöl við eftirlitsmenn fulltrúa verkkaupa og verktaka. 
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4.1 Lagaumhverfið 

Í íslenskum og dönskum lögum og reglugerðum er getið um skyldur verkkaupa, 

verktaka og starfsmanna við að framfylgja lögum og reglum um vinnuumhverfi. Einnig 

er getið um viðurlög við brotum á þeim. 

Öllum aðilum sem bera skyldur gagnvart vinnuvernd er ætlað að framfylgja reglunum, 

en formlegt eftirlit með framkvæmdinni er í höndum eftirlitsaðila verktaka, eftirlitsaðila 

verkkaupa og opinbert eftirlit er í höndum viðkomandi vinnueftirlits.  

Hver sem er, almenningur, starfmaður eða aðrir, getur tilkynnt hættulegar 

vinnuaðstæður til viðkomandi vinnueftirlits og stuðlað þannig að því að reglum sé 

framfylgt.  

4.2 Vinnuvernd 

Vinnuverndarlögin leggja sömu grunnskyldur á öll fyrirtæki, hvort sem er um einyrkja 

eða stór fyrirtæki að ræða. Þó svo að lög og reglur séu skýr og aðgangur manna sé 

afar góður að efni um vinnuvernd, kemur fram í svörum verktaka og viðtölum við 

eftirlitsmenn verkkaupa, að yfirleitt virðist vinnuverndarstarfi vera betur sinnt eftir því 

sem fyrirtækin eru stærri.  

Vinnuvernd þarf að huga að strax á hönnunarstigi verks því með þeim hætti er oft á 

tíðum hægt að hanna út verkþætti sem síðar meir gætu verið líklegir til að valda 

slysum. Þar kemur inn þáttur hönnuða, að horfa til framkvæmdarinnar, og jafnvel 

rekstrarins, og þeirrar hættu sem kann að skapast við notkun mannvirkisins. 

Fram kom í svörum sumra verktakanna að eftir því sem fyrirtækið legði meiri áherslu 

á vinnuvernd þá breyttist hugarfar starfsmanna gagnvart vinnuvernd líka. Stærri 

fyrirtækin virðast einnig sinna fræðslu í vinnuvernd að jafnaði betur en hin minni. 

Meðal þess sem Vinnueftirlitið gerði árið 2003 var að hefja samstarfsverkefni í 

samvinnu við Samiðn og Samtök iðnaðarins og var verkefninu ætlað að stuðla að 

bættri frammistöðu í vinnuverndarmálum í byggingar- og málmiðnaði [10:18]. 

Nefndist þetta verkefni: Betri líðan – Bættur hagur. Verkefni þetta gekk í nokkur ár 

eða til ársins 2006 þegar gengið var frá samningi við Menntafélag iðnaðarins um að 

það bjóði reglulega uppá námskeið þessa efnis. 
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Í útboðsgögnum verkkaupa til ÖHU mála í stærri verkum, t.d. Landsvirkjunar, 

Landsnets, Rarik og Orkuveitu Reykjavíkur er þess krafist að haldin sé skrá um slys 

og óhöpp sem verða í verkinu á framkvæmdatíma. Þessi fyrirtæki gera einnig kröfu 

um að haldin sé skrá um slys og óhöpp í eigin starfsemi. 

4.3 Vinnuslys 

Eins og áður segir eru vinnuslys tilkynningarskyld en til að auðvelda vinnuveitendum 

það setti Vinnueftirlitið á heimasíðu sína árið 2003 tilkynningarblað um vinnuslys 

[10:20]. 

Allir verktakar sem spurðir voru, svöruðu því játandi að það hefðu orðið vinnuslys hjá 

þeirra fyrirtæki undanfarin 10 ár. Verktakar og verkkaupar sem haft var samband við 

voru allir sammála um að ef vinnuslys og næstum slys væru skráð þá væri það gott 

verkfæri til að nota við forvarnir innan fyrirtækjanna. Þeir sem skrá hjá sér vinnuslys 

og næstum slys segja þessar skráningar hjálpa til við að fækka slysum hjá sér. Eins 

telja hinir sem ekki halda þessa skráningu að ef þeir gerðu það myndi það geta 

hjálpað til við að fækka slysum hjá sér. 

Samantekt á slysatölum við mannvirkjagerð á árunum 1999 – 2010 og fjölda manna 

sem unnu við mannvirkjagerð á þessu sama ára bili sýna þróunina á fjölda slysa á 

hverja 1000 starfandi í atvinnugreininni sjá töflu 3 [11], [12] og [13]. 
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Tafla 3 Vinnuslys miðað við starfsmanna fjölda í mannvirkjagerð. 

Heimildir úr slysaskrá Vinnueftirlitsins og mannfjöldaupplýsingar  

frá Hagstofu Íslands. 

Ár Fjöldi starfandi við 

mannvirkjagerð 

Slys skv. Slysaskrá 

Vinueftirlits 

Slys á hverja 

1.000 

starfandi 

1999 10.600 152 14 

2000 10.500 188 18 

2001 11.400 186 16 

2002 12.200 144 12 

2003 10.800 216 20 

2004 11.500 626 54 

2005 12.400 513 41 

2006 14.700 516 35 

2007 15.700 586 37 

2008 17.700 377 21 

2009 11.700 162 14 

2010 10.600 114 11 

 

Það má sjá að slysatíðnin tekur nokkra sveiflu upp á við árin 2003 - 2004 eða um það 

leiti sem framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun eru komnar af stað en þær hófust 

haustið 2002. Framkvæmdir við álver Alcoa á Reyðarfirði hófust 8 júlí 2004 en á 

þessum tíma var líka unnið að gerð tveggja jarðgangna á austurlandi. Annars vegar 

jarðgöng undir Almannaskarð við Hornafjörð og hins vegar veggöng milli 

Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar. Unnið var að stækkun Nesjavallavirkjunar og 

framkvæmdir við nýja virkjun á Hellisheiði hófust. Á Grundartanga var unnið við 

undirbúning og framkvæmdir við stækkun Norðuráls. Auk þess var Hitaveita 

Suðurnesja að byggja Reykjanesvirkjun. Þegar allar þessar stóru framkvæmdir stóðu 

yfir auk þess sem að framkvæmdir einstaklinga voru mjög miklar á þessum tíma þá 

fór fjöldi starfandi manna við mannvirkjagerð á Íslandi upp undir 18.000. 
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Það verður að teljast ólíklegt að framkvæmdirnar uppá Kárahnjúkum eða niður á 

Reyðarfirði eigi sök á þessu nema ef væri vegna þess að það var staðið mjög vel að 

tilkynningum á vinnuslysum fyrir austan og var öll fjölgun tilkynntra vinnuslysa á 

austurlandi tengd mannvirkjagerð [14:23]. Það að árið 2004 standi svona upp úr 

varðandi slysatíðni gæti bent til þess að hvatinn til að tilkynna slys það árið hafi verið 

meiri en árin fyrir og eftir [15:22]. 

Skv. reglugerð nr. 920/2006 er atvinnurekendum gert skylt, í forvarnarskyni, að halda 

skrá yfir vinnuslys, óhöpp og atvinnutengda sjúkdóma. Þegar verktakar voru spurðir 

um skráningu slysa, næstum slysa, óhappa og eða hættulegar aðstæður þá eru 

einungis um helmingur þeirra sem segjast skrá þessa atburði en aðspurðir segjast 

menn telja að það kæmi að gagni að skrá þessi atvik. Eins og áður þá eru það stærri 

fyrirtækin sem standa sig betur en þau litlu. Það eru starfandi öryggisfulltrúar hjá um 

helmingi þeirra fyrirtækja sem haft var samband við og þeir eru allir hjá stærri 

fyrirtækjunum sem skýrir sennilega af hverju þau standa sig betur í þessum 

skráningum. 

Í samtölum við fulltrúa Landsnets og Rarik kom fram að bæði þessi fyrirtæki halda 

þessar lögbundnu skrár um slys sem getið er um í 26 gr. reglugerðar nr. 920/2006.  

Í báðum fyrirtækjum má sjá verulegan árangur af þessari skráningu og því 

forvarnarstarfi sem hún styður við innan fyrirtækjanna [16:28]. Jafnvel þó að þessi tvö 

fyrirtæki starfi ekki sem verktakafyrirtæki í mannvirkjagerð þá er ljóst að skráning 

slysa og notkun hennar til forvarna innan fyrirtækja sé mjög svipuð hvort sem að 

fyrirtækin starfi við mannvirkjagerð eða á einhverju öðru sviði. 

4.4 Verkkaupar. 

Afstaða verkkaupa til vinnuverndarmála hefur mikið að segja um það hvernig 

vinnuverndar starfi er háttað á byggingavinnustöðum. Hafi verkkaupinn ekki gert 

neinar kröfur er það alfarið undir verktakanum komið og hans öryggisvitund, hversu 

vel er staðið að þeim málum við framkvæmdina. Verkkaupar geta bæði með skýrum 

fyrirmælum og góðri eftirfylgni fylgt eftir kröfum vinnuverndarlöggjafarinnar og eigin 

kröfum. Sambærilegur munur og milli smærri og stærri verktaka, kemur fram á milli 

smærri og stærri verkkaupa. Stærri verkkaupar eru sér mun meðvitaðri um hlutverk 
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sitt en smærri verkkaupar og fylgja þeir því kröfum um öryggi eftir af mun meiri festu 

en þeir smærri.  

Í verkum á vegum stærri verkkaupa er því eftirfylgni á kröfum yfirleitt í höndum 

samræmingaraðila (stærri verk) eða eftirlitsmanns (smærri verk). Þessir aðilar fylgja 

þá vel eftir að allar kröfur útboðsgagna um ÖHU málefni séu uppfylltar. Í verkum á 

vegum smærri verkkaupa er oft á tíðum lítið sem ekkert eftirlit með því að kröfum um 

vinnuvernd sé framfylgt, hafi yfirleitt verið minnst á þær í samningsgögnum.  

4.5 Verktakar. 

Eins og segir í vinnuverndarlöggjöfinni eiga atvinnuveitendur/verktakar að sinna 

vinnuvernd. Misjafnt er eftir stærð fyrirtækja hvort það er fullt starf eða hlutastarf. 

Innan verktakafyrirtækja eru því starfandi menn sem sjá um að sinna innri öryggis-

málum þeirra. Misjafnt er eftir stærð fyrirtækja hvort það séu verktakarnir sjálfir eða 

menn sem starfa í þeirra umboði.  

Þegar verktakarnir eru spurðir útí notkun á persónuhlífum og sýnileikaklæðnaði þá 

eru svör þeirra allra á þá leið að þessi búnaður sé notaður hjá þeirra fyrirtæki. Þegar 

spurt er um notkun heyrnahlífa, öryggisgleraugna og fallvarna þá eru svörin yfirleitt á 

þá leið að þessi búnaður sé notaður þegar við á. 

Einungis tæplega helmingur verktaka segist sjá starfsmönnum sýnum fyrir einhverri 

fræðslu í ÖHU málum sem verður að teljast mjög slakt og rétt rúmur helmingur 

verktaka segir að ekki sé munur á viðhorfum þeirra til ÖHU mála eftir umfangi eða 

eðli verks. Þessi tæplega helmingur sem eftir er segir að það gangi betur að tileinka 

sér ÖHU mál í stærri verkum, auk þess sem að oft séu skýrari fyrirmæli frá 

verkkaupanda þegar verkin eru stærri. 

Þeir verktakar sem á annað borð segjast leggja einhverja áherslu á ÖHU málefni í 

sínu fyrirtæki eru almennt á því að það skili árangri og að forvarnir skili sér í 

hugarfarsbreytingu hjá starfsmönnum þeirra sem hafi svo í för með sér að slysin eru 

ekki eins alvarleg og auk þess eru þeir á því að minna sé um veikindi. 

Það er nokkuð ljóst að verktakar geta haft mikil áhrif á það starfsumhverfi sem 

starfsmenn þeirra búa við og að umhyggja þeirra og vilji til að taka þátt í vinnu-
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verndarstarfi innan starfsstöðva fyrirtækja getur ráðið miklu um vellíðan starfsmanna 

þeirra. Í fyrirtæki þar sem yfirmenn taka af heilum hug þátt í vinnuverndarstarfinu eru 

miklar líkur á því að þeir fái alla starfsmenn með sér í lið. 

4.6 Starfsmenn 

Í vinnuverndarlögunum er fjallað um hvernig háttað skuli öryggis- og heilbrigðis-

starfssemi innan fyrirtækja háð stærð þeirra. Það er þó sama hve mikið er sett af 

lögum og reglum og hve vel fyrirtæki gera við starfsmenn sýna í vinnuaðstöðu og 

tækjabúnaði þá er það alltaf í höndum starfsmanna sjálfra að nota þann 

öryggisbúnað sem fyrir hendi er. Starfsmenn skyldu alltaf hafa hugfast að inna störf 

sín að hendi með sem mestri varúð því að það er allra hagur að ekki verði vinnuslys 

með tilheyrandi kostnaði fyrir alla aðila en sársaukann af þeim ber enginn nema 

starfsmaðurinn sem fyrir slysinu verður. Álagstengdir sjúkdómar geta einnig valdið 

mikilli vanlíðan og ættu menn sem fyrir þeim finna að leita sér aðstoðar áður en illa 

fer. 

Fylgi atvinnurekandi ekki settum reglum varðandi vinnuvernd er það hlutverk 

starfsmanna að benda á það og leita úrbóta. Fái þeir ekki úrlausn hjá atvinnurekanda 

geta þeir leita til viðkomandi stéttarfélags, fagfélags eða Vinnueftirlitsins um úttekt til 

að skapa þrýsting á að úrbætur séu gerðar. 

Þeir menn sem starfa við mannvirkjagerð þurfa að vera sér meðvitaðir um þær hættur 

sem í störfum þeirra felast, en það er viðurkennt að áhættan í störfum þeirra er mikil 

ef miðað er við aðrar starfsstéttir. 

 

4.7 Eftirlitsaðilar 

Eftirlitsaðilar verkkaupa sinna sínu starfi með því m.a. að mæta á verkstað og fylgjast 

með og taka út framkvæmd verka, sitja verkfundi, athuga verklag og öryggisbúnað, 

skoða áhættumat. 

Þeir eftirlitsaðilar verkkaupa sem rætt var við voru sammála um að það væru frekar 

minni fyrirtækin sem hefðu sín mál ekki í lagi. Hjá stærri fyrirtækjunum væru starfandi 

öryggisfulltrúar, einn eða fleiri sem sæju um þessi mál og pössuðu uppá hlutina. Ekki 

vissu þeir hvort slysin eiga sér frekar stað hjá minni fyrirtækjunum eða þeim stærri. 
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Eftirlitsaðilar voru sammála um að það gengi vel að sinna þeirra störfum á verkstað 

og ef að fyrirmælin væru skýr þá væri þeim hlítt af starfsmönnum byggingavinnu-

staðarins. 

Þegar verktakar eru spurðir útí eftirlit Vinnueftirlitsins kemur í ljós að oft komi 

Vinnueftirlitið í reglubundnar skoðanir, en jafnframt að ekki sé óalgengt að verktakar 

þurfi sjálfir að kalla Vinnueftirlitið til úttekta. Einn segir að Vinnueftirlitið komi sjaldan 

og sé veikt og ómarkvisst. Jafnvel hefur ekki til Vinnueftirlitsins sést síðan 2008 hjá 

öðrum verkaka. 

Hjá Vinnueftirlitinu eru byggingavinnustaðir í áhættuflokki eitt og fara því  eftirlitsmenn 

Vinnueftirlitsins einu sinni á ári í heimsókn á þá til eftirlits. Ef Vinnueftirlitið verður 

þess áskynja að vinnuvernd sé ábótavant á vinnusvæðinu er farið oftar í eftirlitsferðir 

á vinnusvæðið. Eins fer Vinnueftirlitið á vinnustaðina ef slys verða eða til að sinna 

útköllum fái þeir tilkynningu um hættulega vinnustaði. Það kemur fyrir að mikið sé að 

varðandi vinnuvernd á byggingasvæðum og eru þau þá sett í gjörgæslu sem þýðir að 

það er nánast stanslaust eftirlit með þeim. 

Eftirlits aðili Vinnueftirlitsins sem talað var við hafði orð á því að enn kæmi fyrir að 

lagalegri skyldu manna um notkun persónuhlífa væri ekki hlýtt sem skildi. Yfirleitt 

reyndu menn þó að standa sig og ef eitthvað væri þá mættu menn helst taka sig á í 

fallvörnum vinnupalla. 

Eftirlitsmenn Vinnueftirlitsins geta með sínu eftirliti komið vinnuverndarstarfi innan 

fyrirtækja í viðunandi horf með athugasemdum sýnum og þannig veitt atvinnu-

rekendum aðhald við að fylgja eftir ákvæðum laga og reglna. 

4.8  Samræmingaraðili. 

Sami aðili getur gengt skyldum samræmingaraðila bæði á undirbúnings- og 

framkvæmdarstigi verks og er verkefnastjóra eða verktaka oft falið það verk og skal 

slíkt samkomulag þá gert skriflega áður en framkvæmdir hefjast. Þó er oft einum 

aðila í stórum verkum falið að sjá um starf samræmingaraðila og er það þá oft hans 

eina starf á vinnustaðnum. Samræmingaraðilinn fer þá fyrir öryggisnefnd 

framkvæmdarinnar og fylgir eftir öllum settum kröfum um öryggismál framkvæmdar-

innar sem koma fram í öryggis- og heilbrigðisáætlun verksins. 
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Samræmingaraðili sér til þess að halda öllum aðilum sem á byggingarvinnusvæðinu 

starfa vel upplýstum um það sem fram fer á því. Hann boðar aðila til öryggisfunda og 

að fundi loknum upplýsir hann þá aðila sem eiga rétt á því um það sem fram fer á 

þeim fundum. Hann sér til þess að á vinnusvæðinu sé fylgt þeim kröfum um 

vinnuvernd sem  verkkaupinn gerði í verksamningi auk þeirra laga og reglna sem yfir 

framkvæmdina gilda. 

4.9 Áhættumat starfa 

Lögbundið áhættumat starfa er einstaklega gott verkfæri til forvarna innan fyrirtækja. 

Með því er hægt að draga úr og jafnvel í sumum tilfellum koma í veg fyrir hættur sem 

greinst hafa í störfum innan fyrirtækisins. Gera má ráð fyrir að flestir starfsmenn við 

byggingaframkvæmdir geri nokkurs konar áhættumat í huganum áður en þeir hefja 

vinnu, þ.e. yfirfari hvað þarf að fara að gera og hvort allur búnaður sé tiltækur til 

verksins. 

Samkvæmt svörum verktaka um það hvort skriflegt áhættumat hafi verið gert á 

vinnustöðum fyrirtækisins þá eru það stærri verktakarnir sem segjast hafa gert það 

en allir sem eru með 10 starfsmenn og færri neita því. Þegar þeir sem áhættumatið 

hafa gert eru spurðir útí það hvenær það var fyrst gert og hve oft yfirfarið þá segjast 

menn allt frá því að hafa gert áhættumatið frá því fyrir um tíu árum og niður í að hafa 

byrjað á þessu ári. Áhættumatið segjast verktakarnir svo uppfæra fyrir hvert verk og 

eftir því sem verklag breytist. Þess ber þó að gera að einungis helmingur verktakanna 

svaraði þessari spurningu. 

Þar sem virk eftirfylgni er með framkvæmd öryggis- og heilbrigðismála á verkstað er 

framkvæmt áhættumat vegna hvers verkþáttar og þannig tryggt með sem bestum 

hætti að unnt sé að framkvæma verkið á sem öruggastan hátt. 

Þeir verktakar sem svöruðu spurningalistanum og sögðust gera bæði áhættumatið og 

öryggis og heilbrigðisáætlunina voru á því að þær áherslur sem fyrirtækin leggja á 

ÖHU mál skili sér í því að starfsmenn séu sér meðvitaðri um þær hættur sem á 

vinnustaðnum eru. Auk þess eru verktakarnir á því að þetta leiði til fækkunar slysa. 

Það má því gera ráð fyrir því að þeir atvinnurekendur hvort heldur er stórir eða smáir 

sem gera áhættumat starfa í sínu fyrirtæki auk áætlunar um öryggi og heilbrigði munu 
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hljóta af því ávinning svo sem lækkaðan kostnað vegna færri fjarvista, slysa og 

veikinda. Auk betri ímyndar fyrirtækisins útá við og ánægðari viðskiptavina. 

Vinnueftirlitið gefur út leiðbeiningar um gerð áhættumats þar sem m.a. er talað um að 

forvarnir skulu vera felldar inní alla starfssemi vinnustaðarins. Þessi 

leiðbeiningarbæklingur sem heitir „Heilsuvernd á vinnustað – ‚Áhættumat, forvarnir og 

heilsuefling“ er númer 20 hjá Vinnueftirlitinu.  

4.10 Öryggis og heilbrigðisáætlun / forvarnaáætlun 

Í auknum mæli eru verkkaupar farnir að krefjast þess að verktakar sem gefa tilboð í 

framkvæmd verka skili með tilboði sínu öryggis- og heilbrigðisáætlun sinni, einnig eru 

ýmis stórfyrirtæki farin að krefjast þess að þjónustuaðilar þeirra afhendi slíka áætlun. 

Þetta hvetur stóra sem smáa verktaka til að sinna vinnuverndarstarfi.  

Þó það sé bundið í lög að fyrirtæki skulu gera öryggis og heilbrigðisáætlun, kom fram 

í svörum verktakanna sem svöruðu spurninga listanum að einungis um helmingur 

fyrirtækjanna gera það. Þessa öryggis og heilbrigðisáætlun þurfa fyrirtæki ekki að 

senda til Vinnueftirlitsins en þau þurfa að hafa hana tiltæka til að geta sýnt 

eftirlitsmönnum Vinnueftirlitsins ef þeir biðja um hana þegar þeir koma í heimsókn.  

Vinnueftirlitið hefur gefið út leiðbeiningar nr. 17 um gerð öryggis og heilbrigðis-

áætlunar fyrir byggingavinnustaði og má finna þær á vef stofnunarinnar.  

 Minni fyrirtækin eru ekki að standa sig sem skyldi í gerð öryggis og 

heilbrigðisáætlunarinnar. Hvað það er sem veldur þessu skal ósagt látið, en líklega 

vex það mönnum í augum að gera þetta áhættumat auk þess sem að það kostar 

peninga.  
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5 Umræður og túlkun 

Í þessum kafla verður lagt mat á það sem fjallað hefur verið um hér að framan og er 

þá að mestu stuðst við spurningalistann sem verktökunum var sendur, viðtöl við 

eftirlitsaðila, verktaka, verkkaupa, aðila hjá fagfélögum, Vinnueftirlitinu og aðila sem 

koma að fræðslu fólks sem vinnur við mannvirkjagerð. Tillögur að úrbótum eru settar 

með þar sem þurfa þykir. 

5.1 Lagaumhverfið 

Lagaumhverfið setur fram skýrar lágmarkskröfur um vinnuvernd, lýsir framkvæmd 

hennar og er eins og fram hefur komið aðlagað að kröfum þeim sem gerðar eru á 

Norðurlöndunum og á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Ekki verður séð í fljótu bragði að úrbætur á lagarammanum muni hafa afgerandi 

breytingar til batnaðar hvað varðar öryggisvitund verkkaupa og verktaka. 

Helst mætti benda á að eftirlit og eftirfylgni opinberra aðila gæti vera virkara, þar sem 

reynslan sýnir að oft er lögum og reglum ekki fylgt nema að veitt sé tilhlýðilegt aðhald 

og að brotum fylgi einhver viðurlög sem mark er tekið á. 

5.2 Vinnuvernd 

Framfarir í vinnuvernd hafa verið miklar á undanförnum áratug. Ástæður þess kunna 

að vera margar, en augljóst er að þær stórframkvæmdir sem farið hefur verið í á 

síðustu árum með aðkomu erlendra stórfyrirtækja bæði sem verkkaupa og verktaka á 

þar stóran hlut að máli. Þar komust Íslendingar í kynni við aðila sem kynntu þeim hér 

áður óþekkt viðhorf gagnvart öryggi á byggingavinnustöðum og má fullyrða að 

öryggisvitund aðila sem standa í stórframkvæmdum á Íslandi hafi tekið stakkaskiptum 

í kjölfarið. Í sumum tilvikum þótti áhersla þessara aðila á öryggismálin nokkuð 

öfgakennd, en umræða sem af því spannst vakti mikla athygli á málaflokknum. Þarna 

komu fram aðilar sem gerðu miklar kröfur og sýndu fram á að unnt er að reka 

slysalausa eða slysalitla byggingavinnustaði. Öryggisvitund Íslenskra fyrirtækja og 

starfsmanna þeirra hefur því verið að aukast, þótt enn sé langt í land að hún nái til 

allra. Mörg fyrirtæki hafa tekið stakkaskiptum í öryggis og vinnuverndarmálum og sett 

sér öryggisstefnu og markmið, en mikilvægt er að þau markmið séu mælanleg og að 

eftirfylgni sé góð. 
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Að vinnustaðir skuli ekki alltaf tilkynntir til Vinnueftirlitsins er miður og ekki til að efla 

vinnuverndina á byggingavinnustöðunum. Það má velta því fyrir sér hvort það verði 

ekki til þess að Vinnueftirlitið komi ekki í heimsókn einfaldlega vegna þess að það 

hefur ekki vitneskju um byggingavinnustaðinn og getur þar af leiðandi ekki veitt 

atvinnurekendum það aðhald sem oft virðist vera þörf á. 

Starf þeirra manna sem sinna öryggismálum innan fyrirtækjanna er mikilvægt því það 

eru þeir sem eru í mestri nálægð við þá starfsmenn sem vinna störfin og getur maður 

sem sinnir starfi sínu af áhuga haft mikið að segja um þann árangur sem verður af 

vinnuverndarstarfi innan fyrirtækisins. 

En vinnuvernd felst ekki eingöngu í því að koma í veg fyrir slys heldur þarf líka að 

huga að andlegri og líkamlegri vellíðan starfsmanna. Vinnueftirlitið hefur gefið út 

mikið af leiðbeininga bæklingum sem fyrirtæki og starfsmenn þeirra geta nýtt sér til 

að gera störfin léttari. Það hefur gefið góða raun hjá mörgum fyrirtækjum að hjálpa 

starfsmönnum sínum að stunda ýmis konar heilsurækt hvort sem það er í formi 

heilsuræktar styrkja eða að skipuleggja umhverfið þannig að það hvetji til 

heilsuræktar. Á heimasíðu Vinnueftirlitsins eru einnig upplýsingar um viðurkennda 

ráðgjafa í vinnuvernd sem veita alhliða eða sérhæfða ráðgjöf í vinnuvernd, 

heilsueflingu og öryggi á vinnustað og halda námskeið fyrir sveitarfélög, stofnanir og 

fyrirtæki. Vinnueftirlitið er þar fyrir utan með mikið af allskyns námskeiðum sem 

sjálfssagt er fyrir fyrirtæki að nýta sér. Upplýsingar um þetta efni má finna á vef 

vinnueftirlitsins (http://www.vinnueftirlit.is). 

5.3 Vinnuslys 

Vinnuslys eru ekki náttúrulögmál, þau eru ekki óhjákvæmileg afleiðing vinnu við 

byggingaframkvæmdir. Það hefur verið sýnt fram á að unnt er að koma í veg fyrir 

vinnuslys með fræðslu og forvörnum og með því að gera starfsmenn meðvitaða um 

mögulegar hættur. Má þar nefna það átak sem gert hefur verið í sjávarútvegi m.a. 

með stofnun Slysavarnaskóla sjómanna. 

Í formálanum var minnst á skráningu slysa, næstum slysa og atvika. Það kom fram í 

samtölum við aðila sem koma að öryggismálum hjá fyrirtækjum að þessar skráningar 

skila svo ekki verður um deilt miklum árangri og ef rétt er að þeim staðið. Þá má 

segja að það séu orð að sönnu sem einn verktakinn sem svaraði spurningalistanum 

http://www.vinnueftirlit.is/


Öryggis-, heilbrigðismál og vinnuumhverfi á 
byggingavinnustöðum.  

  
 

bls. 30 
 

viðhafði þegar hann svaraði „það eina sem er gott við vinnuslys er að það er hægt að 

læra af því og þar með að minnka líkurnar á að slíkt slys endurtaki sig“. 

Það er kveðið á um það í reglugerð að hvert og eitt fyrirtæki haldi sína skráningu og 

eru það nú þegar mörg fyrirtæki sem það gera, en eftir því sem þau verða minni 

virðist getan til að standa í svona skráningum minni. Annar ekki síður mikilvægur 

þáttur, en skráning vinnuslysa, er skráning óhappa, næstum slysa og hættulegra 

aðstæðna. Með því að rýna slíkar skráningar má í mörgum tilvikum koma í veg fyrir 

vinnuslysin og bregðast við með fræðslu og forvörnum 

Hvernig þessari skráningu verður komið á svo að þeir sem starfa við mannvirkjagerð 

á Íslandi í dag og í framtíðinni njóti einhvers ávinnings af er erfitt að svara. En með 

aukinni öryggisvitund og þeirri sannfæringu að unnt sé að koma í veg fyrir slys væri 

hægt að nálgast markmiðið. 

Það er freistandi að halda að vegna þeirrar staðreyndar að litlu fyrirtækin standa sig 

verr en þau stærri í ÖHU fræðslu starfsmanna þá verði fleiri slys hjá þeim. Þegar 

aðilar eru hinsvegar spurðir um það hvort þeir haldi að svo sé er fátt um svör og 

enginn aðili til í að segja að það sé raunin. Það er ekki hægt að lesa þetta út úr 

slysaskráningu Vinnueftirlitsins og hvorki eftirlits aðilar né Vinnueftirlitið treysta sér til 

að fullyrða um það. 

Það eru ýmsar stefnur í gangi til að fækka vinnuslysum og má í því sambandi nefna 

svo kallað núllslysastefnu. Sumir aðilar tíðka það að birta fréttir af því hversu margar 

vinnustundir eru síðan síðast varð fjarveruslys hjá fyrirtækinu. Eins er það þekkt að 

fyrirtæki séu með umbunarkerfi þar sem starfsmenn fá einhvern bónus ef ekkert slys 

verður. Þessar aðgerðir eru umdeildar því þær eru af sumum taldar til þess fallnar að 

fela vinnuslys. 

5.4 Verkkaupar 

Eins og fram hefur komið skiptir viðhorf verkkaupa megin máli hvað varðar 

framkvæmd vinnuverndar á verkstað. Láti verkkaupinn sig málið litlu skipta er það 

undir verktakanum komið hvort vinnuvernd er vel sinnt eða ekki. Sé verkkaupinn aftur 

á móti meðvitaður um skyldur sínar getur hann stuðlað að miklum framförum í 
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vinnuvernd hjá verktökum, t.d. með því að ráða einungis þá sem eru að standa sig 

vel í þeim málum og virkar það sem mikil hvatning fyrir aðra að komast í þann hóp. 

5.5 Verktakar 

Það ástand sem upp er komið í efnahagslífi þjóðarinnar á líklega sinn þátt í því hve 

slysum hefur fækkað mikið síðustu þrjú árin. Vinnutíminn er orðinn styttri auk þess að 

menn eru ekki undir sömu pressu frá verkkaupum með að skila verkum eins og var á 

árunum 2003 – 2007. Það má þó ekki gleyma því að í svona ástandi fara verktakar 

að bjóða lægra í verk og þá getur skapast þrýstingur vegna þessa á að vera fljótir að 

framkvæma verkin svo verktíminn verði sem stystur og tilboðið skili því einhverjum 

hagnaði, það getur svo aftur aukið hættuna á slysum. 

Ástæða er til að hvetja þá verktaka sem ekki stunda nú þegar vinnuverndar og 

forvarnastarf í sínu fyrirtæki til þess að byrja á því nú þegar. Það hefur nefnilega sýnt 

sig að ef vinnuveitandi sinnir þessum málaflokkum af fullum hug þá fær hann alla 

starfsmenn fyrirtækisins með sér. 

5.6  Starfsmenn 

Starfsmenn fyrirtækja geta með því að huga að daglegum lífsvenjum sínum og 

viðhorfum gert vinnu sína léttari og um leið skemmtilegri og öruggari. Líkamsrækt og 

hverskonar heilsuefling gerir störfin léttari. Að koma fram við vinnufélagana af 

virðingu og hrósa þeim fyrir vel unnin störf gefur mönnum mikið og hvetur menn til 

dáða. Það kemur fram í svörum verktakana að notkun á persónuhlífum er nokkuð 

góð hjá starfsmönnum þeirra og má hrósa mönnum fyrir það. Mikilvægt er að vekja 

þá meðvitund hjá starfsmönnum að vinnuverndarlöggjöfin er ekki gerð til að íþyngja 

þeim í starfi, heldur til að skapa þeim og fjölskyldum þeirra meira öryggi og að tryggja 

með sem bestum hætti að allir komi heilir heim að loknum vinnudegi. Þetta mætti 

gera með ýmis konar fræðslu og uppákomum eða umbunum tengt vinnuvernd. 

5.7 Eftirlitsaðilar 

Eftirlitsaðilar gegna ásamt verkkaupum lykilhlutverki í því að framfylgja kröfum 

vinnuverndarlöggjafarinnar. Þeir hafa í mörgum tilvikum heimildir til að stöðva vinnu 

séu kröfur ekki uppfylltar og samningsatriði brotin. Eftirlitsaðilar verkkaupa eru þó oft í 

erfiðri stöðu þar sem oft er mikil tímapressa á lúkningu verka og allar tafir illa séðar. 

Þeir þurfa því fullan stuðning verkkaupa til að geta sinnt hlutverki sínu sem skyldi. 
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Stundum ber á því viðhorfi hjá verktökum og starfsmönnum að þeir séu að sinna 

vinnuvernd og öryggi á byggingavinnustað eftirlitsins vegna. Það kom t.d.  fram hjá 

eftirlitsmanni Vinnueftirlitsins að ennþá séu þess dæmi að ef komið er í óvænta 

eftirlitsferð á vinnustaði þá fara verkstjórar að kalla á starfsmenn að setja upp 

hjálmana. Hjálmurinn er ein besta persónuhlífin sem starfsmenn hafa kost á og ættu 

þeir því að venja sig á að nota hann við störf sín. Hjálmarnir eru ekki á höfðum 

starfsmanna eftirlitsmannsins vegna heldur eru þeir þar til að verja starfsmennina 

sjálfa.  

Þegar talað er um að persónuhlífar og fallvarnir séu fyrir starfsmenn en ekki neinn 

annan má minnast á að verkkaupi að litlu verki gerði athugasemd við það að fallvarnir 

vantaði hjá starfsmönnum þá fékk hann það svar að búnaðurinn væri í bílnum  og 

 „ ef þér líður eitthvað betur getum við fengið strákana til að nota hann“. 

Mögulegt er að samhengi sé á milli heimsókna Vinnueftirlitsins á vinnustaðina og 

þess hvort verktakar tilkynni vinnustaðinn. Það er í það minnsta hægt að lesa það út 

úr svörum verktakanna að þar sem vinnustaðurinn er ekki tilkynntur komi 

Vinnueftirlitið sýður í heimsókn. Vinnueftirlitið hefur þó stundum uppá þessum stöðum 

og fer þá til eftirlits á þá. Ef hlutirnir eru í lagi þá þurfa  eftirlitsmenn Vinnueftirlitsins 

ekki að koma oftar en einu sinni á ári á heimsókn á staðina. Verktakar og starfsmenn 

þeirra þurfa að passa uppá að vinnuvernd sé í lagi á þeirra vinnustað því ef það er 

ekki þá gera vinnuverndarlögin þá kröfu á Vinnueftirlitið að það geri athugasemdir við 

atvinnurekendur og fari fram á úrbætur. 

5.8 Samræmingaraðili 

Á stórum framkvæmdastöðum skapast aukin slysahætta vegna fjölda verktaka, 

starfsmanna, farartækja og almenns umfangs starfsemi. Í slíkum verkum er mikil þörf 

á samræmdri upplýsingagjöf og reglum til að draga úr líkum á óhöppum og 

fyrirbyggja slys. Ef samræmingaraðila verks tekst vel til og hann nær góðri yfirsýn yfir 

verk bæði á undirbúningsstigi og framkvæmdarstigi þá getur hans starf orðið til þess 

að koma í veg fyrir slys á byggingavinnustaðnum. Hann getur með því að tryggja góð 

samskipti og upplýsingagjöf til allra aðila vinnustaðarins fengið þá til að fylgja þeim 

forvörnum og öryggisráðstöfunum sem krafist er . Samræmdar reglur fyrir 

vinnustaðinn koma fram í öryggis- og heilbrigðisáætlun verksins sem er uppfærð 
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reglulega og kynnt öllum aðilum. Auk þess að fá menn til að virða þá öryggis og 

heilbrigðisáætlun sem gerð hefur verið og uppfæra þau atriði sem þarf eftir því sem 

byggingavinnustaðurinn breytist. 

Í spurningalistanum sem sendur var til verktaka var ekki spurt sérstakleg útí þátt 

samræmingaraðilans og var það heldur ekki gert í viðtölum við þá aðila sem talað var 

við, er þetta miður þar sem það hefði verið fróðlegt að heyra hvaða álit menn hafa á 

stöðu samræmingaraðilans við byggingaframkvæmdir.   

5.9 Áhættumat starfa 

Þegar verktakar voru spurðir útí áhættumat starfa þá voru það stærri verktakarnir 

sem sögðu að hjá þeim væri það gert en hinsvegar sögðust þeir litlu ekki gera þetta 

áhættumat sem þó er bundið í lög að þeir skulu gera. Þetta er miður þar sem að þetta 

áhættumat getur hjálpað öllum þeim sem við mannvirkjagerð starfa að greina þær 

hættur sem í störfum starfsmanna þeirra leynast og þá um leið að gæta sín á þeim 

hættum og jafnvel að útiloka þær með því t.d. að breyta verklagi við störfin og 

hugsanlega er hægt að breyta hönnun mannvirkisins eða efnisvali án þess þó að það 

komi niður á gæðum mannvirkisins, framkvæmd vinnunnar verður bara öruggari. 

Eins og áður sagði vex gerð áhættumats starfa mörgum í augum þó svo að flestir hafi 

gert áhættumatið í huganum þegar þeir hafa farið yfir það sem til þurfi til að 

framkvæma eitthvað verk sem er verið að undirbúa. Eini munurinn nú er að þess er 

óskað að þetta ferli og niðurstaðan séu skráð. Slíkt þarf ekki að taka langan tíma. 

Nokkur stór fyrirtæki hafa innleitt  5 skrefa aðferð við áhættumatið og gefa út vasabók 

fyrir starfsmenn sína til að skrá matið og niðurstöður í. Þar er mönnum bent á að: 

Huga að verkinu, greina hættur, meta áhættu, koma upp stýringum og 

varúðarráðstöfunum, og framkvæma síðan verkið á öruggan hátt. Sem hvatning til 

skráninga og notkunar á verklaginu er síðan veitt ýmis konar umbun. Slíkt ferli mætti 

innleiða almennt í byggingariðnaði, t.d. í fræðslu til iðnaðarmanna og iðnnema. 

5.10 Öryggis og heilbrigðisáætlun / áætlun um forvarnir 

Öll fyrirtæki, stór og smá, eiga að gera öryggis- og heilbrigðisáætlun. Ef öryggis og 

heilbrigðisáætluninni er framfylgt í daglegum rekstri fyrirtækja ásamt því að vinnu-

verndarstarfinu sé sinnt eins og lagt er fyrir í reglugerð nr. 920/2006 þá þarf ekki að 
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hafa áhyggjur af vinnuverndarmálum hérlendis. Hins vegar er það svo eins og með 

áhættumat starfa þá eru minni fyrirtækin ekki að standa sig eins og skyldi. 

Það má velta því fyrir sér hvað hægt sé að gera til að reyna að draga meira úr tíðni 

vinnuslysa. Einn eftirlitsaðili sem talað var við hafði orð á því að hugsanlega mætti 

tengja skráningu slysa og skriflegu áætlunina um öryggi og heilbrigði, sem hvoru 

tveggja eru bundin í lög, við starfsleyfi fyrirtækja. Það væri hugsanlega hægt að gera 

þannig að þegar fyrirtæki sækti um starfsleyfi eða þyrfti að endurnýja það , væri farið 

fram á að  slysaskráning og áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað væru til 

staðar, að öðrum kosti fengju fyrirtækin ekki starfsleyfi fyrr en þessir hlutir væru 

komnir í lag. 

6 Samantekt 

Þá fækkun slysa sem orðið hefur á síðustu árum má meðal annars eflaust þakka því 

mikla starfi sem unnið er í vinnuverndarmálum hérlendis auk þess að menn eru sér 

meðvitaðri um vinnuverndarstarfið en áður var. Öryggisfundir eru haldnir,  öryggis- og 

heilbrigðismál eru inn í verksamningum, vinnusvæði eru skipulögð með öryggi 

starfsmanna í huga. Notkun persónuhlífa og sýnileikafatnaðar er að verða talin 

sjálfsagður hlutur og fallvarnabúnaður notaður þegar við á. Það má þó alltaf gera 

betur því  ennþá verða vinnuslys og jafnvel dauðsföll við mannvirkjagerð, sem koma 

má í veg fyrir með réttum vinnubrögðum og notkun öryggisbúnaðar. 

Reynslan hefur sýnt að oftast eru það ófaglærðir starfsmenn sem lenda í slysunum, 

svo það er spurning hvort sú fækkun sem orðið hefur á ófaglærðum starfandi við 

mannvirkjagerð sé ein ástæða fækkunar vinnuslysa. 

Sumir vilja halda því fram að þegar kreppir að og það þarf að fara sparlega með 

fjármagnið þá séu það öryggismálin sem fyrst eru skorin niður. Fallvarnir hafa oft 

verið fyrsti kosturinn í niðurskurðinum og er það slæmt því öryggi starfsmanna ætti að 

vera hafið yfir allan niðurskurð. Það ætti að vera mönnum umhugsunarefni að árið 

2010 voru 45 vinnuslys á vinnusvæðum á verkpöllum, stigum, þökum eða á hálu 

yfirborði. Þetta gera tæplega 40% allra vinnuslysa ársins 2010. 

Mikið framboð er af námskeiðum í vinnuvernd auk þess sem að stærri fyrirtækin hafa 

staðið sig mjög vel í að innleiða öryggismálin í daglegum rekstri. Ekki er ólíklegt að 
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minni fyrirtæki sem vinna sem undirverktakar hjá stærri aðilum sitji öryggis og 

vinnustaðafundi og læri þannig aðferðirnar sem eru notaðar hjá stærri fyrirtækjunum. 

Þannig má segja að á stærri fyrirtækjunum hvíli sú ábyrgð að vera minni fyrir-

tækjunum til fyrirmyndar í vinnuverndarstarfinu og reyndar virðast þau vera að standa 

sig vel í því hlutverki. 

Eins og fram hefur komið hvílir mikil ábyrgð á verkkaupum varðandi það að fylgja eftir 

kröfum vinnuverndarlöggjafarinnar gagnvart vinnu við byggingaframkvæmdir. Þeir 

geta gert það að kröfu að þeirra verktakar sýni frammistöðu sína í vinnuverndar-

málum áður en gengið er til samninga. 

Það eru einungis 9 verktakar sem svöruðu spurningalistanum sem sendur var út og 

er sennilega ekki hægt að líta á það sem marktækt úrtak þar sem meiri hluti þeirra 

eru með 10 menn eða fleiri í vinnu og sumir með undirverktaka þar til viðbótar. Þessi 

skipting gefur samt í skin nokkuð skörp skil á milli aðila þar sem að stærri fyrirtækin 

eru öll að standa sig betur en þau litlu í öryggismálum. 

 Eitt af því sem lagt var upp með í þessum skrifum var að finna út úr því hvort það 

væri einhver munur á viðhorfum til ÖHU mála eftir umfangi og eðli verka. Til að 

komast að því var spurt um það í spurningalistanum sem sendur var á verktaka. 

Rúmur helmingur þeirra  sem svöruðu sögðu að ekki væri neinn munur á við-

horfunum hver sem stærð eða umfang verkanna væri. Hitt er þó athyglisverðara að 

sá hluti verktaka sem sagði að munur væri á viðhorfi til verkefnanna eftir stærð þeirra 

sagði að það gengi betur að tileinka sér ÖHU málefnin í stærri verkefnunum og þá er 

það vegna þess að verkkauparnir gera meiri kröfur og eftirfylgni þeirra er meiri í 

stórum framkvæmdum. 

 Vissulega hefði verið gaman að heyra alla verktakana svara því til að ekki væri 

gerður munur á viðhorfum til ÖHU málefna eftir stærð verka og að ástæðan fyrir því 

væri sú að verktakinn sjálfur legði alltaf jafnmikla áherslu á ÖHU málefni sama hvert 

umfang framkvæmdarinnar væri. 

Varðandi eftirlit með framkvæmd vinnuverndarlaganna á byggingavinnustöðum þá 

eru þeir aðilar sem sjá um það eftirlit, Vinnueftirlitið að hálfu hins opinbera og 

eftirlitsmenn verkkaupanna og verktakanna að standa sig ágætlega þó að alltaf sé 
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hægt að gera betur.  Vinnueftirlitið á þó undir högg að sækja við að halda uppi því 

eftirliti sem gert er ráð fyrir að það inni af hendi vegna niðurskurðar á fé til 

stofnunarinnar.  

Sá samanburður sem gerður var á vinnuverndarlögum Íslands og Danmörku sýndi að 

ekki er mikill munur á lögunum í löndunum. Innleiðing tilskipanna Evrópubanda-

lagsins er með svipuðum hætti í báðum löndunum og það efni sem í tilskipununum er 

kemst allt til skila inn í reglugerðir landanna. 

Eitt af því sem nefna mætti til úrbóta er að atvinnurekendur sem starfa við 

mannvirkjagerð geta notað áhættumat starfa, sem þeim er skylt að gera samkvæmt 

lögum, til forvarnar hjá sínu fyrirtæki. Skriflegt áhættumat er ein besta forvörnin sem 

völ er á vegna þess að í henni er farið yfir alla þá þætti í störfum sem valdið geta 

heilsutjóni. Það er einfalt að gera þessa áætlun og þarf ekki að vaxa mönnum í 

augum því eins og fram hefur komið þá hafa allir sem starfa við bygginga-

framkvæmdir gert þess áætlun í huganum þegar þeir hafa verið að skipuleggja 

eitthvað verk sem þyrfti að framkvæma. Munurinn er bara sá að núna er hún skrifleg. 

Kenna mætti gerð áhættumatsins og öryggis- og heilbrigðisáætlunar í iðnnámi til að 

þjálfa iðnnema í þessu verklagi og að efla öryggisvitund þeirra. 

Af þeim fjöldi fallslysa sem varð á árinu 2010 eða 45 af 114 slysum er ekki hægt 

annað en draga þá ályktun að fallvörnum sé verulega ábótavant á bygginga-

vinnusvæðum. Fallvarnir á vinnupöllum, stigum af þökum og hálka á yfirborði 

vinnusvæðis er því augljóslega eitt af því sem hægt er að bæta til að minnka hættu á 

vinnuslysum. 

Skráning óhappa, næstum slysa og hættulegra aðstæðna er einnig mikilvæg forvörn 

sem innleiða mætti í öllum fyrirtækjum, ásamt því að hnykkja á skráningu vinnuslysa. 

Það þarf enginn að skýla sér á bakvið það að lög eða fyrirmæli frá verkkaupa séu 

ekki nægilega skýr því það er nú einu sinni svo að þau lög og reglur sem í gildi eru 

hérlendis taka af allan vafa um það að öryggis- og heilbrigðismál eiga 

undantekningar laust að vera í lagi innan fyrirtækja sama hver stærð þeirra er. Þegar 

það kemur að öryggi og heilsu starfsmanna þá þarf ekki að semja um neitt. Það er 
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tekið á öllu í lögunum sem við þurfum á að halda til að fara að koma öryggis- og 

heilbrigðismálum í lag innan fyrirtækja sem vinna við mannvirkjagerð. 

Engin ein lausn er á því að auka öryggi við byggingaframkvæmdir og þar með 

öryggisvitund starfsmanna í byggingariðnaði, en með stóraukinni fræðslu til iðnnema 

og meistara, bæði á vegum menntastofnana, fagfélaga og samtaka, auknum 

áherslum verkkaupa á ÖHU málefni, auk meira aðhalds í eftirliti bæði á vegum 

verkkaupa og hins opinbera má ná góðum árangri eins og dæmin sýna. 

Þeir sem vinna við mannvirkjagerð þurfa að finna hjá sér þörf á því að ganga þannig 

um vinnustaðina að öryggi og heilbrigði allra sem þar starfa sé tryggt. Við eigum 

nefnilega ekki að þurfa að láta lög og reglur segja okkur hvernig við skulum haga 

okkar vinnu heldur eigum við sjálf að finna hjá okkur þörfina á því að skapa öruggt og 

heilbrigt vinnuumhverfi.  
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Viðaukar 

Viðauki 1. Lýsing á innihaldi laga og reglna 

 

Lov om arbejdsmiljø nr. 1072/2010 

Í dönsku vinnuverndarlögunum nr. 1072/2010 eru 16 kaflar og fjalla þeir um 

eftirfarandi efni: 

Kafli 1: Fjallað er um að tilgangur lagana er að tryggja öruggt og heilbrigt 

vinnuumhverfi sem þróast í takt við tækni og félagslegar framfarir. Umfang 

laganna er einnig skilgreint. 

Kafli 2: Samvinna milli aðila er tíunduð. Fjallað er um það hvernig öryggis og 

heilbrigðis starfi er háttað, háð stærð vinnustaðarins. Miðað er við þrjár 

stærðir á vinnustöðum þ.e. 1 – 9 starfsmenn, 10 – 34 starfsmenn og 35 

starfsmenn eða fleiri. Fjallað er um þátt samstarf vinnuveitandans við 

starfsmenn og hvernig og hve oft öryggis- og heilbrigðisáætlanirnar skulu 

yfirfarnar. Ef vinnuveitandinn hefur ekki tök á því að hlíta reglum um öryggi 

og heilbrigði á vinnustaðnum skal hann leita sér hjálpar til þess hjá þess 

bærum aðilum. 

Kafli 3: Atvinnumálaráðherrann samþykkir, eftir tillögum atvinnumálaráðs, 

atvinnumálaráð starfsstétta sem skal fara með vafamál varðandi öryggi og 

heilbrigði innan starfsstétta. 

Kafli 4: Almennar skyldur vinnuveitenda, framkvæmdastjórnar, verkstjóra, 

starfsmanna og fleiri aðila sem að vinnustöðunum koma þar með talið 

verkkaupar á byggingavinnustöðum. 

Kafli 5: Fjallar um útfærslur á vinnunni, undirbúning og framkvæmd, þannig að 

fyllsta öryggis og heilbrigði sá gætt. Atvinnumálaráðherra getur sett reglur 

um hæfi þeirra manna sem vinna störf sem geta haft í för með sér mikla 

hættu á slysum eða sjúkdómum. 

Kafli 6: Fjallar um að fyrirkomulag vinnustaðarins skuli vera gott með tilliti til öryggis 

og heilbrigðis. 
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Kafli 7: Hönnun, framleiðsla, uppsetning, tilkynningar og prófun á hjálpar tækjum 

við vinnu skal vera þannig að forsvaranlegt sé gagnvart öryggi og heilbrigði. 

Þessi tæki og búnaður skulu vera samþykkt af Vinnueftirlitinu. 

Kafli 8: Fjallar um hættuleg efni og meðferð á þeim svo ekki stafi hætta af þeim við 

notkun. 

Kafli 9: Fjallar um hvíldar og frítíma á vinnustöðum. Atvinnumálaráðherrann getur 

sett reglur til að takmarka vinnutíma við störf sem geta verið hættuleg. 

Kafli 10: Taka skal tillit til ungmenna. Ekki má ráða ungmenni yngri en 15 ára  á 

skólaskyldu aldri til vinnu. Tryggt skal að ungmennum stafi ekki hætta af 

vinnu sinni. Auk þess er fjallað um hvíldartíma ungmenna. 

kafli 11: Heilbrigðisskoðanir má framkvæma ef atvinnumálaráðherrann setur reglur 

um það. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn ber skilda til að láta skoða sig 

skv. reglunum. 

Kafli 12: Vinnuumhverfisráð veitir atvinnumálaráðherra ráðleggingar verðandi hin 

ýmsu málefni. Upptalning á því hverjir sitja í ráðinu er í kaflanum ásamt 

upptalningu á þeim sem einnig sitja í ráðinu án atkvæðaréttar. 

Kafli 12a:Fjallar um fjármögnun aðila í Vinnuumhverfisráðinu. 

Kafli 13: Lögum þessum skal framfylgt af Vinnueftirlitinu og á það einnig að veita 

þeim aðilum sem lögin gilda um leiðbeiningar varðandi þau. Fjallað er um 

hinar ýmsu reglur sem atvinnumálaráðherrann getur sett og verða hina 

ýmsu þætti sem undir lögin falla. 

Kafli 13a:Undir atvinnumálaráðherrann heyrir alþjóðlegt rannsóknasetur fyrir 

vinnuumhverfi. 

Kafli 14: Hægt er að kæra ákvarðanir Vinnueftirlitsins sem byggja á Evróputilskipun 

eða þessum lögum. Fjallað er um kæru leiðir í kaflanum og um þá sem um 

kæruna fjalla. 

Kafli 15: Refsiákvæðin eru tekin fyrir ásamt því hvers skal taka tillit til við ákvörðun 

refsingar. 

Kafli 16: Lögin tóku gildi þann 1. júlí 1977. Taldar eru upp ýmsar breytingar á 

lögunum og tíundað hvenær þær tóku gildi. Tilkynning nr. 1072 um lög um 
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vinnuumhverfi er gefin út þann 2. nóvember 2010 og er heiti þessarar 

tilkynningar notuð hér sem heiti á lögin. Lögin gilda ekki á Grænlandi og í 

Færeyjum. 

 

Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 

byggingavinnustöðum 

Íslensku vinnuverndarlögin eru í 16 köflum og er fjallað um efni þeirra hér: 

Kafli 1: Segir frá því að leitast sé við að innan vinnustaðanna sé tryggt öruggt og 

heilsusamlegt starfsumhverfi sem jafnan sé í samræmi  við félagslega og 

tæknilega þróun í þjóðfélaginu. Í samræmi við ráðleggingar Vinnueftirlitsins 

sé tryggt að fyrirtækin sjálf geti innan vinnustaðanna leyst úr þeim öryggis 

og heilbrigðisvandamálum sem upp koma. 

Kafli 2:  Þau störf sem lögin gilda um eru tíunduð og stærðir vinnustaða eru taldar 

upp. Þeim er skipt í 1 -10 starfsmenn, 10 – 50 starfsmenn og fleiri en 50 

starfsmenn. Fjallað er um hvernig aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi 

vinnustaða er háttað eftir stærð þeirra.  

kafli 3: Var felldur brott með lögum nr. 68/2003. 

Kafli 4: Fjallar um almennar skyldur aðila vinnumarkaðarins. Atvinnurekendur, 

verkstjórar, starfsmenn, verktakar og fleiri fá umfjöllun í þessum kafla.  

Kafli 5: Hvernig skal haga framkvæmd vinnu með tilliti til öryggis og aðbúnaðar og 

hollustuhátta. Fjallað um öryggis og heilbrigðisráðstafanir  er varða störf. 

Kafli 6: Vinnustaðurinn skilgreindur og lýst því hvernig hann skal vera útbúinn.  

kafli 7: Fjallar um þær vélar og þann tækjabúnað sem notaður er við vinnu og 

notkun, viðhald og gæslu slíks búnaðar gerð skil. Vinnueftirlitið hafur eftirlit 

með þessum vélum og tækjum. 

Kafli 8: Fjallar um hættuleg efni og vörur og hvernig tryggja skal starfsmenn 

gagnvart slysum við meðferð slíkra efna.  Vinnueftirlitið gefur út eiturefna 

leifi til einstaklinga að uppfylltum vissum skilyrðum.  
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Kafli 9: Byrjar á skilgreiningu á merkingum hugtaka. Fjallað er um þá sem ákvæði 

kaflans gilda ekki um og hvernig vinnutíma starfsmanna skal hagað.  

Kafli 10: Hvaða vinnu er heimilt að ráða börn og ungmenni til að gegna. Vinnutími 

barna og ungmenna er einnig tekinn fyrir ásamt undantekningum frá 

ákvæðum vissra greina. 

Kafli 11: Atvinnusjúkdómavarnir skulu ræktar samkvæmt ákvæðum laganna og laga 

um heilbrigðisþjónustu í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld. Fjallað er um 

skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum. Áhættumat starfa 

þar sem metið er áhættu í starfi með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna 

og áhættuþátta í vinnuumhverfi. Hvoru tveggja ber atvinnurekandi ábyrgð á 

að sé gert. Heilsufarsskoðanir eru teknar fyrir og tekið fram að þær valdi 

ekki tekjutapi starfsmanna.  

Kafli 12: Fjallar um Vinnueftirlitið og þær skyldur sem það hefur samkvæmt lögunum. 

Getið er þeirra sem tilnefna menn í stjórn Vinnueftirlitsins og hve marga. 

Slysatilkynningar vinnuveitanda og vettvangskannanir Vinnueftirlitsins fá 

sína umfjöllun og sagt er frá rétti starfsmanna Vinnueftirlitsins til að skoða 

gögn sem eiga að vera fyrir hendi innan fyrirtækjanna og varða ÖHU 

málefni fyrirtækisins. Einnig er minnst á dagsektir sem Vinnueftirlitinu er 

heimilt að leggja á fyrrtæki telji það ástæðu til. 

Kafli 13: Fjallar um þá skildu fyrirtækja að tilkynna starfsemi sína og veitingu 

starfsleifa til þeirra. Alla starfssemi sem lög þessi ná til skal tilkynna til 

Vinnueftirlitsins.  

Kafli 14: Heimilt er að kæra ákvarðanir Vinnueftirlitsins til félagsmálaráðuneytisins og 

skal ráðuneytið leitast við að kveða upp úrskurð innan tveggja mánaða frá 

því að  því berst kæran.  

kafli 15: Brot gegn lögunum getur varðað sektum nema þyngri refsing liggi við. 

Kafli 16: Fjallar um gildistöku reglugerðarinnar sem var þann 1. janúar 1981. 
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Tilskipun Evrópuráðsins nr. 89/391 um lögleiðingu ráðstafana sem stuðla að 

bættu öryggi og heilsu starfsmann á vinnustöðum 

Í tilskipun Evrópuráðsins nr. 89/391 eru fjórir kaflar og ásamt einum viðauka og er 

fjallað um efni þeirra hér á eftir. 

Kafli 1: Fjallar um að markmið tilskipunarinnar sé að stuðla að því að öryggi og 

heilsa starfsmanna sé bætt og er í því skyni settar fram þessar meginreglur. 

Gildissvið reglugerðarinnar er tekið fyrir og skilgreiningar á hugtökum. 

Kafli 2: Tiltekur almennar skyldur vinnuveitanda svo sem ráðstafanir um forvarnir, 

fræðslu og þjálfun. Hvað er hægt að gera til að forðast áhættu í starfi og 

taka tillit til kunnáttu starfsmanns. Fjallað er um þjónustu á sviði verndar og 

forvarna sem er á byrgð vinnuveitanda. Ráðstafanir sem taldar eru 

nauðsynlegar vegna skyndihjálpar, slökkvistarfs og brottflutnings starfs-

mann eru taldar upp. Skyldur vinnuveitanda eru tíundaðar og þær 

upplýsingar sem hann skal veita starfsmönnum eru taldar upp. Fjallað er um 

samráð og þátttöku starfsmanna svo sem þeirra sem bera ábyrgð á öryggi 

og hollustuvernd. Vinnuveitandi skal tryggja starfsmönnum nægilega þjálfun 

að því er varðar öryggi og hollustu.  

Kafli 3: Skyldur starfsmanna eru í takt við þá kunnáttu sem hann á að hafa og gera 

honum að nota kunnáttu sína og þjálfun í samræmi við fyrirmæli vinnu-

veitanda.  

Kafli 4: Sérhverjum starfsmanni er heimilt að gangast undir heilsuverndareftirlit ef 

hann kýs það. Samkvæmt 118 gr. a í sáttmálanum er heimilt að breyta 

þessari tilskipun. Lokaákvæðin kveða á um það sem aðildarríkin og 

framkvæmdarstjórnin skal gera og var viðaukinn gerður í Lúxemborg 12 júní 

1989. 

Í viðaukanum sem fylgir tilskipuninni er listi yfir svið sem um getur í 1.mgr. 16. gr. 
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Tilskipun Evrópuráðsins nr. 92/57 um framkvæmd lágmarkskrafna um öryggi 

og hollustuhætti á bráðabirgða- eða færanlegum byggingarsvæðum 

Í tilskipun Evrópuráðsins nr. 92/57 eru fimmtán greinar og fjórir viðaukar og er fjallað 

um efni þeirra hér á eftir.  

Grein 1. Fjallar um það sem tilskipunin sem er áttunda sértilskipunin í skilningi 1. 

mgr. 16. gr. tilskipunar nr. 89/391 fjallar um lágmarkskröfur um öryggi og 

hollustu á bráðabirgða eða færanlegum vinnustöðum eins og þeir eru 

skilgreindir í a-lið 2. gr. Einnig er tiltekið um hvaða verk tilskipunin gildir ekki. 

Grein 2. Skilgreinir þau hugtök sem fjallað er um í reglugerðinni.  

Grein 3: Segir frá skipun verkkaupa eða eftirlitsaðila verksins á samræmingaraðila 

öryggis og heilbrigðismála. Fjallað er um þann vinnutíma sem þarf til að skilt 

sé að tilkynna vinnustaðinn  til lögbærra yfirvalda.  

Grein 4: Fjallar um þær almennu reglur um forvarnir sem hafa skal til hliðsjónar á 

undirbúningsstigi verks.  

Grein 5: Fjallar um þær skyldur sem samræmingaraðili verks skal hafa til hliðsjónar á 

undirbúningsstigi verks.  

Grein 6: Fjallar um þær skyldur sem samræmingaraðili verks skal hafa til hliðsjónar á 

framkvæmdarstigi verks.  

Grein 7: Segir frá því að þó svo að skipaður hafi verið samhæfingaraðili til að sinna 

þeim skildum sem um getur í 5. og 6. gr. þá leysir það ekki verkkaupa eða 

eftirlitsaðila verksins undan ábirgð þeirra.  

Grein 8: Segir að hlíta skal 6. gr. tilskipunar 897391/EBE en þó einkum er varðar 

nokkur atriði. Reglufesta og hreinlæti skal vera fullnægjandi. Fjallað er m.a. 

um tæknilegt viðhald, skipulagningu svæða, brottflutning hættulegra efna og 

förgun úrgangs.  

Grein 9: Fjallar umskyldur vinnuveitanda til að tryggja öryggi og heilbrigði á 

vinnustaðnum. 
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Grein 10: Fjallar um þær tilskipanir sem sjálfstætt starfandi einstaklingar  og  

vinnuveitendur sem taka þátt í vinnu á vinnusvæði skulu hlíta til að tryggja 

öryggi og heilsuvernd á byggingasvæði. 

Grein 11: Fjallar um að starfsmenn og eða fulltrúar þeirra skulu upplýstir um þær 

ráðstafanir sem gripið er til varðandi öryggi og heilbrigði þeirra á 

byggingasvæði.  

Grein 12: Fjallar um að haft skal samráð við starfsmenn vegna lögleiðinga ráðstafana 

sem stuðla að bættu öryggi og heilsu þeirra. Þetta skal gert með hliðsjón af 

hættustigi og stærð fyrirtækis.  

Grein 13: Fjallar um það hvernig haga skuli breytingum á viðaukum tilskipunarinnar. 

Grein 14: Fjallar um nauðsynleg lög sem aðildarríkin þurfa að samþykkja til að fara að 

tilskipuninni og hvaða ráðstafanna þau skulu grípa til til að lögleiða 

tilskipunina inn í sín lög.  

Grein 15: Tilskipuninni er beint til aðildarríkjanna og var gerð í Lúxemborg 

24 júní 1992. 

Viðaukarnir sem fylgja tilskipunni eru fjórir og er efni þeirra talið upp hér. 

Viðauki 1: Er upptalning á þeim framkvæmdum sem þessi tilskipun lítur á sem 

byggingaframkvæmdir eða mannvirkjagerð. Listinn er þó ekki tæmandi 

yfir slíka staði. 

Viðauki 2. Til tekur þau störf sem talin eru hafa hættur í för með sér og snerta öryggi 

og heilbrigði starfsmanna. Listinn er ekki tæmandi um slík störf. 

Viðauki 3: Fjallar um það sem fram skal koma í tilkynningu vinnustaðarins til þar 

bærra yfirvalda. 

Viðauki 4: Langur og nokkuð nákvæmur listi yfir þær lágmarkskröfur sem talið er að 

hlíta þurfi til að tryggja öryggi og heilsuvernd á vinnustað. 
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Danska reglugerðin nr. 1416/2008 Bekentgørelse om bygherrens pligter. 

Í dönsku reglugerðinni nr. 1416/2008 sem lýtur að skyldum verkkaupans eru 11 kaflar 

og 4 viðaukar. Í henni er fjallað um eftirfarandi: 

Kafli 1: Ýtarleg umfjöllun um skilgreiningar og gildissvið reglugerðarinnar. 

Kafli 2: Skipun samræmingaraðila vinnustaðarins en mjög ítarlega er farið í þær 

skyldur sem honum ber að sinna. 

Kafli 3: Farið er ýtarlega í skyldur samræmingaraðila á undirbúningsstigi og hvað 

hann þarf að huga að á undirbúnings tíma verks. 

Kafli 4: Fjallað er um skipulag vinnusvæðisins, umgengni og samvinnu þeirra aðila 

sem þar starfa. 

Kafli 5:   Skyldur samræmingaraðila á framkvæmdarstigi verks. Skv. 9 gr. 5. kafla 

skal samræmingaraðilinn halda öryggisfundi að minnsta kosti 14. hvern dag 

og oftar ef slys eða aðrir atburðir sem skaða heilbrigði manna gefa tilefni til. 

Í þessum kafla er einnig fjallað um þá skyldu verkkaupa að sjá til þess að 

samræmingaraðilinn skuli samræma þá hluti sem honum er ætlað á 

vinnusvæðinu. 

Kafli 6: Öryggisráð sem stofna má ef á vinnustaðnum vinna 100 manns eða fleiri í 

fjórar vikur eða lengur. Vinnueftirlitið getur þó farið fram á að framkvæmd 

öryggisvinnu á staðnum sé samkvæmt gr.9 í 5.kafla. 

Í þessum kafla er farið ítarlega yfir hvaða aðilar skulu sitja öryggisfundi, 

hversu oft þeir séu haldnir og hverjir það eru sem fá svo úrdrátt um það sem 

fram fór á öryggisfundunum. 

Kafli 7: Fjallað er um þá skyldu verkkaupa að tilkynna vinnustaðinn. 

Kafli 8: Kveður á um að verkkaupi skuli taka þátt í skipulagningu vinnustaðarins og 

gera vinnuna á vinnustaðnum framkvæmanlega með tilliti til öryggis-, og 

heilbrigðishátta. 

Kafli 9: Fjallar um undanþágur. Hér er þess getið að framkvæmdastjóri danska 

vinnueftirlitsins geti í sérstökum tilfellum veitt leyfi til undantekninga frá 
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þessari reglugerð sá það talið forsvaranlegt og þá í samræmi við tilskipun 

nr. 92/57/EBE. 

Kafli 10: Refsiákvæði við brot á reglugerðinni. 

Kafli 11: Gildistaka reglugerðarinnar sem var þann 1. Janúar 2009. 

 

Reglugerðinni fylgja fjórir viðaukar og í þeim er fjallað um eftirfarandi. 

Viðauki 1: Upptalning á þeim störfum sem talin eru sérlega hættuleg í 10 liðum. 

Viðauki 2: Fjallar um þær ráðstafanir sem vinnuveitandi skal gera og byggja á 

almennum meginreglum um forvarnir sem taldar eru upp í viðaukanum. 

Viðauki 3: Fjallar um það sem tekið skal tillit til þegar öryggis- og heilbrigðisáætlun 

byggingavinnustaðarins er gerð. 

Viðauki 4: Upptalning á því sem fram þarf að koma þegar byggingavinnustaðurinn 

er tilkynntur. 

 

Danska reglugerðin nr. 1516/2010 Bekentgørelse om bygge,- og anlegsarbejde 

Í dönsku reglugerðinni nr. 1516/2010 sem fjallar um bygginga og mannvirkjagerð eru  

12 kaflar og 2 viðaukar. Í henni er fjallað um eftirfarandi: 

Kafli1: Gildissvið og skilgreiningar. 

Kafli 2: Skipulag og samvinnu á byggingavinnustað milli þeirra aðila sem þar starfa. 

Kafli 3: Almenn ákvæði svo sem merkingar og afmörkun vinnustaðarins og hvernig 

skipulag byggingavinnustaðarins er. 

Kafli 4: Jarðvinnu, niðurrif og þær fallvarnir og varúðarráðstafanir sem grípa skal til 

þegar koma á í veg fyrir hættu við þessa tegund vinnu.  

Kafli 5: Skyndihjálp, viðvörunarkerfi og þeir hlutir sem huga þarf að til að fyrsta hjálp 

sé til staðar á vinnustöðunum og sé virk.  

Kafli 6: Aðflutnings- og flutningsleiðir leiðir, aðskilnaður gangandi og akandi, 

flóttaleiðir og neyðarútgangar.  
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Kafli 7: Lýsingu á vinnustaðnum má ekki vanta og þegar dagsbirtu þrýtur þarf að 

vera fullnægjandi lýsing til staðar á vinnustaðnum. 

Kafli 8: Umgengni á byggingavinnustaðnum sé þannig að ekki stafi hætta af. 

Kafli 9: Fjallar um aðbúnað á vinnustað. Hvernig skal aðstaða starfsmanna vera, 

eftir fjölda þeirra og fyrirhugaðri tímalengd á vinnustaðnum. Einnig er fjallað 

um sérstakar aðstæður á vinnustaðnum varðandi umferð. 

Kafli 10: Undanþágur og kæruleiðir, hér er eins og í kafla 9 í reglugerð nr. 1416/2008 

fjallað um að forstjóri danska vinnueftirlitsins geti í sérstökum tilfellum veitt 

leyfi til undantekningar frá þessari reglugerð sé það talið forsvaranlegt og þá 

í samræmi við tilskipun nr. 92/57/EBE. 

Kafli 11; Refsiákvæði sé ekki farið eftir fyrirmælum reglugerðarinnar. 

Kafli 12: Gildistaka reglugerðarinnar sem var 16.12.2010. 

Reglugerðinni fylgja tveir viðaukar og í þeim er fjallað um eftirfarandi. 

Viðauki 1: Upptalning á þeim störfum sem talin eru sérlega hættuleg í 10 liðum. 

Viðauki 2: Ráðstafanir sem vinnuveitandi skal gera og byggja á almennum 

meginreglum um forvarnir sem taldar eru upp í viðaukanum. 
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Íslenska reglugerðin nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggis-

ráðstafanir á byggingavinnustöðum og við aðra tímabundna 

mannvirkjagerð 

Íslenska reglugerðin nr. 547/1996 er í fjórum köflum og henni fylgja 5 ítarlegir 

viðaukar. Efni hennar er í grófum dráttum eftirfarandi: 

Kafli 1: Markmið reglugerðarinnar og gildissvið auk þess sem helstu hugtök eru 

skilgreind. 

Kafli 2: Skipun samræmingaraðila, öryggis og heilbrigðisáætlun auk tilkynningar-

skyldu vinnustaðarins, undirbúningsstig verks bæði almennar reglur og 

skyldur samræmingaraðila. Einnig er fjallað þar um skyldur samræmingar-

aðila á framkvæmdarstigi verks. Ábyrgð aðila er tekin fyrir og skyldur 

atvinnurekenda/verktaka. Upplýsingar til starfsmanna auk þess að gert sé 

skriflagt samkomulag milli verkkaupa og verktaka um það hvernig þessum 

reglum sé framfylgt. 

Kafli 3: Áfrýjun úrskurða skulu byggjast á ákvæði 98. gr. laga nr. 46/1980. 

Kafli 4:  Refsiákvæði sé ekki farið eftir tilmælum reglugerðarinnar. 

Kafli 5: Segir reglurnar settar af stjórn Vinnueftirlitsins og hafa tekið gildi 19. 

september 2996. 

Reglugerðinni fylgja fimm viðaukar og í þeim er fjallað ítarlega um eftirfarandi efni.  

Viðauki 1: Skrá sem er þó ekki tæmandi um það sem í þessari reglugerð er talið 

vera byggingavinnustaður eða byggingarsvæði. 

Viðauki 2: Upptalning á þeim störfum sem talin eru sérlega hættuleg í 10 liðum. 

Upptalningin er þó ekki tæmandi yfir verk sem geta haft hættur í för með 

sér. 

Viðauki 3: Upptalning á því sem fram þarf að koma þegar byggingavinnustaðurinn 

er tilkynntur.  

Viðauki 4: Langur og nokkuð nákvæmur listi yfir þær lágmarkskröfur sem talið er að 

hlíta þurfi til að tryggja öryggi og heilsuvernd á vinnustað. 
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Viðauki 5. Listi yfir aðrar reglur sem í gildi eru á vinnustöðum og fara ber eftir þegar 

við á. 

 

Íslenska reglugerðin nr. 920/2006 um framkvæmd vinnuverndarstarfs 

Reglugerðin er í 10 köflum og fylgir henni einn viðauki. Efni hennar er eftirfarandi: 

Kafli 1: Markmið, gildissvið og skýringar á hugtökum. 

Kafli 2: Öryggistrúnaðarmenn, öryggisverðir og öryggisnefndir útfrá stærð fyrirtækja 

og er stærðar skiptingin talin upp í kaflanum. Fjallað er um útibú fyrirtækja 

eða sjálfsæðar starfseiningar, sérstaka öryggisnefnd við meiriháttar 

verklegar framkvæmdir og endað á þagnarskyldu og vernd á starfi. 

Kafli 3: Tilnefning öryggisvarða með fullt umboð atvinnurekenda, félagslegir 

trúnaðarmenn og kosning öryggistrúnaðarmanna. Tilkynning um öryggis-

verði og öryggistrúnaðarmenn til Vinnueftirlitsins. 

Kafli 4: Kosning innan öryggisnefnda og helstu málefni þeirra.  

Kafli 5: Fjallar um það sem atvinnurekandi skal sjá til að öryggistrúnaðarmenn og 

öryggisverðir fái upplýsingar um og einnig þær skyldur sem þeir þurfa að 

uppfylla. 

Kafli 6: Fjallar um réttindi og skyldur þeirra atvinnurekenda og starfsmanna  sem 

aðild  eiga að byggingavinnusvæðinu. 

Kafli 7: Atvinnurekandi skal sjá til þess að öryggisverðir, öryggistrúnaðarmenn og 

starfsmenn fái nægilega þjálfun og fræðslu. 

Kafli 8: Fjallar um ábyrgð atvinnurekanda á því að gerð sé öryggis- og 

heilbrigðisáætlun vinnustaðar ásamt skriflegu áhættumati starfa. Fjallað er 

um framkvæmd heilsuverndar áætlunar og eftirfylgni atvinnurekanda. 

Endurskoðun áætlunar um öryggi og heilbrigði ásamt heilsufarsskoðunum. 

Kafli 9: Tilnefning atvinnurekanda á aðilum sem koma að ef upp kemur hættu-

ástand á vinnustaðnum. Einnig er fjallað um tilkynningu vinnuslysa. 

Kafli 10: Vinnueftirlitið hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar. Fjallað er um 

kæruheimild og viðurlög vegna brota á reglugerðinni. Að lokum er sagt frá 
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því að reglugerðin er sett samkvæmt heimild í nokkrum greinum laga nr. 

46/1980 og til innleiðingar á tilskipun 89/391/EBE og tók gildi 9. 11. 2006. 

Í viðauka við reglugerðina er fjallað um þær ráðstafanir sem vinnuveitandi skal gera 

og byggja á almennum meginreglum um forvarnir sem taldar eru upp í viðaukanum. 
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Viðauki 2. Spurningar til verktaka 

 

Ágæti verktaki: 

Ég þakka þér fyrir að vilja aðstoða mig við þetta lokaverkefni mitt en stór hluti af 

verkefninu byggist einmitt á svörum frá verkkaupum og verktökum. 

Mig langar að biðja þig um að renna yfir þessar spurningar fyrir mig og ég mun svo 

hringja í þig eftir nokkra daga og fá svör við spurningunum. Úr svörunum mun ég svo 

vinna upplýsingar sem ég nota til að kynna lokaverkefnið mitt og  í vörninni á því  

ásamt því að nota upplýsingar sem ég vinn úr þeim í verkefninu sjálfu. 

Almenn spurning sem varðar stærð fyrirtækisins. 

1. Hvað starfa margir hjá þínu fyrirtæki að jafnaði ? 

Svar: 

Spurningar sem varða vinnuverndarstarf fyrirtækisins. 

1. Eru öryggisvörður og öryggistrúnaðarmaður eða öryggisnefnd starfandi hjá 

fyrirtækinu ? 

Svar: 

Ef já hvenær var því fyrirkomulagi komið á ? 

Svar: 

 

2. Hefur skriflegt áhættumat verið gert á vinnustöðum fyrirtækisins ? 

Svar: 

Ef já, hvenær var áhættumatið gert fyrst og hversu oft yfirfarið og uppfært ? 

Svar: 

 

3. Hefur öryggis og heilbrigðisáætlun verið gerð hjá fyrirtækinu ? 

Svar: 

Ef já, hvenær var áætlunin gerð fyrst og hversu oft yfirfarin og uppfærð ? 

Svar: 
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4. Er passað uppá notkun persónuhlífa eins og hjálma, öryggisskófatnaðar og 

sýnileikafatnaðar hjá þínu fyrirtæki ? 

Svar: 

Ef já síðan hvenær ? 

Svar: 

 

5. Hvernig er notkun annars búnaðar eins og heyrnahlífa, öryggisgleraugna eða 

fallvarnarbúnaðar háttað ? 

Svar: 

 

6. Er einhver fræðsla eða þjálfun starfsmanna í öhu málum stunduð hjá þínu 

fyrirtæki ? 

Svar: 

Ef já hvernig er þeirri fræðslu háttað og hvaða ár hófst hún ? 

Svar: 

 

7. Hafa orðið vinnuslys hjá þínu fyrirtæki undanfarin 10 ár ? 

Svar: 

Ef já hafa þau verið tilkynnt til Vinnueftirlitsins ? 

Svar: 

 

8. Er einhver munur á viðhorfum til öhu mála hjá þínu fyrirtæki eftir umfangi eða 

eðli verks ? 

Svar: 

Ef já í hverju felst sá munur ? 

Svar: 

 

9. Er haldin innri skrá yfir slys, næstum slys, óhöpp og/eða hættulegar aðstæður 

hjá þínu fyrirtæki ?  

Svar: 

Ef já, síðan hvenær hefur sú skrá verið haldin ? 

Svar: 
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10. Telur þú gagn af skráningu slíkra gagna ? 

Svar: 

 

11. Telur þú að sú áhersla sem þitt fyrirtæki leggur á öhu málefni skili sér í 

öruggara starfsumhverfi, færri slysum, næstum slysum og óhöppum ? 

Svar: 

Ef já á hvern hátt ? 

Svar: 

Ef nei hvers vegna ekki ? 

Svar: 

Spurningar sem varða öryggismál, heilbrigðismál og 

vinnuumhverfismál og ég mun nota til að kynna verkefnið. 

1. Telur þú að það geti haft  áhrif til fækkunar slysa á byggingavinnustað ef 

hugað er að öryggi, hollustuháttum og vinnuumhverfi strax í byrjun 

hönnunarvinnu ? 

Svar:  

Ef já hvernig telur þú að það geti haft áhrif ? 

Svar: 

 

2. Gerir verkkaupi kröfur í útboðsgögnum og verklýsingu til öhu-mála þeirra verka 

sem fyrirtækið tekur að sér ? 

Svar: 

Ef já í hverju felast þær ? 

Svar: 

 

3. Er einhvern tímann minnst á öhu-mál í verksamningum hjá þínu fyrirtæki ? 

Svar 

Ef já hvernig er minnst á þau ? 

Svar: 
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4. Telur þú að verkþáttarýni með tilliti til öhu-mála þar sem verkkaupi, hönnuðir, 

verkfræðingar og verktaki koma að eins snemma á verkferli og mögulegt er 

myndi skila árangri til fækkunar vinnuslysa og bæta aðbúnað starfsfólks á 

byggingarvinnustað ? 

Svar: 

Spurningar sem varða eftirlit með vinnu. 

1. Nú er það í verkahring Vinnueftirlitsins að hafa eftirlit með því að farið sé eftir 

lögum og reglum á byggingavinnustöðum.  

Hvernig fer það eftirlit fram ? 

Svar: 

 

2. Er tilkynnt til Vinnueftirlitsins áður en vinna er hafin á nýjum 

byggingarvinnustað hjá þínu fyrirtæki, þegar það á við ? 

Svar: 

 

Með þökk fyrir þann tíma sem þú hefur lagt í þessar spurningar. 

 

Heimir Þór Gíslason 

Byggingatæknifræðinemi við Háskólann í Reykjavík 

Sími: 863-6351. 

e-mail: heimir07@ru.is 

 

 

 

 

 

mailto:heimir07@ru.is
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 Viðauki 3. Svör verktaka 

 

Nr. Spurningar Verktaki 1 Verktaki 2 Verktaki 3 

1 Almenn spurning sem varðar stærð fyrirtækis 

  1. Hvað starfa margir 
hjá þínu fyrirtæki að 
jafnaði ? 

2 5 - 6 Um 70 
starfsmenn auk 
undirverktaka. 

2 Spurningar sem varða vinnuverndarstarf fyrirtækisins 

  1. Eru öryggisvörður 
og 
öryggistrúnaðarmaður 
eða öryggisnefnd 
starfandi hjá 
fyrirtækinu ? 

Nei Nei Já 

  Ef já hvenær var því 
fyrirkomulagi komið á 
? 

    2001 

  2. Hefur skriflegt 
áhættumat verið gert 
á vinnustöðum 
fyrirtækisins ? 

Nei Nei Já en það fer 
eftir stærð og 
umfangi hvers 
verkefnis. 

  Ef já, hvenær var 
áhættumatið gert fyrst  

    2001 

  og hversu oft yfirfarið 
og uppfært ? 

    Það er uppfært 
fyrir hvert 
verkefni. 

  3. Hefur öryggis og 
heilbrigðisáætlun 
verið gerð hjá 
fyrirtækinu ? 

Nei Nei Já 

  Ef já, hvenær var 
áætlunin gerð fyrst  

    2002 

  og hversu oft yfirfarin 
og uppfærð ? 
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Nr. Spurningar Verktaki 1 Verktaki 2 Verktaki 3 

  4. Er passað uppá 
notkun persónuhlífa 
eins og hjálma, 
öryggisskófatnaðar og 
sýnileikafatnaðar hjá 
þínu fyrirtæki ? 

Já Já Já 

  Ef já síðan hvenær ? 1999 2006 Frá upphafi vega. 

  5. Hvernig er notkun 
annars búnaðar eins 
og heyrnahlífa, 
öryggisgleraugna eða 
fallvarnarbúnaðar 
háttað ? 

  Menn fá þetta 
afhent og þeir eru 
beðnir að nota 
þetta. 

Nota ber 
heyrnahlífar og 
öryggisgleraugu 
þegar unnin eru 
verk sem skapa 
áhættu fyrir 
heyrn og sjón, 
það er ekki gerð 
krafa um sífellda 
notkun þess 
búnaðar. Í hvert 
sinn sem 
byggður er 
vinnupallur eða 
útbúinn 
vinnuaðstaða 
sem hefur þær 
afleiðingar að 
fallhætta stafi, 
þá er gerð 
skýlaus krafa um 
fallvarnir, alltaf. 

  6. Er einhver fræðsla 
eða þjálfun 
starfsmanna í öhu 
málum stunduð hjá 
þínu fyrirtæki ? 

Nei Nei Já 

  Ef já hvernig er þeirri 
fræðslu háttað  

      

  og hvaða ár hófst hún 
? 

    2001 
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Nr. Spurningar Verktaki 1 Verktaki 2 Verktaki 3 

  7. Hafa orðið vinnuslys 
hjá þínu fyrirtæki 
undanfarin 10 ár ? 

Já Já einn sagaði smá 
í fingur ekki til 
skaða. 

Já 

  Ef já hafa þau verið 
tilkynnt til 
Vinnueftirlitsins ? 

Já Já þeim þótti ekki 
ástæða til að 
skoða sögina 
vegna þess að 
hlífar voru á 
henni. 

Já 

  8. Er einhver munur á 
viðhorfum til öhu mála 
hjá þínu fyrirtæki eftir 
umfangi eða eðli verks 
? 

Nei Nei Já 

  Ef já í hverju felst sá 
munur ? 

    Gengur betur að 
tileinka sér ÖHU í 
stærri verkum. 

  9. Er haldin innri skrá 
yfir slys, næstum slys, 
óhöpp og/eða 
hættulegar aðst. hjá 
þínu fyrirtæki ?  

Nei Nei Já 

  Ef já, síðan hvenær 
hefur sú skrá verið 
haldin ? 

    2004 

  10. Telur þú gagn af 
skráningu slíkra gagna 
? 

Já Já Já 

  11. Telur þú að sú 
áhersla sem þitt 
fyrirtæki leggur á öhu 
málefni skili sér í 
öruggara 
starfsumhverfi, færri 
slysum, næstum 
slysum og óhöppum ? 

Já Kannski Já 

  Ef já á hvern hátt ? Forvarnir   Færri slys og ekki 
jafn alvarleg. 

  Ef nei hvers vegna ekki 
? 

      



Öryggis-, heilbrigðismál og vinnuumhverfi á 
byggingavinnustöðum.  

  
 

bls. 61 
 

Nr. Spurningar Verktaki 1 Verktaki 2 Verktaki 3 

3 Spurningar sem varða öryggismál, heilbrigðismál og vinnuumhverfismál og ég mun 
nota til að kynna verkefnið 

  1. Telur þú að það geti 
haft  áhrif til fækkunar 
slysa á byggingavinnu-
stað ef hugað er að 
öryggi, hollustuháttum 
og vinnuumhverfi 
strax í byrjun 
hönnunarvinnu ? 

  Hugsanlega Ekki spurning. 

  Ef já hvernig telur þú 
að það geti haft  
áhrif ? 

    Það að 
starfsmenn 
tileinki sér strax 
rétt vinnubrögð 
og aga í yfirferð á 
verkstað fækkar 
slysum. 

  2. Gerir verkkaupi 
kröfur í 
útboðsgögnum og 
verklýsingu til öhu-
mála þeirra verka sem 
fyrirtækið tekur að sér 
? 

  Hef ekki verið í 
svoleiðis lengi. 

Já 

  Ef já í hverju felast 
þær ? 

    Það er yfirleitt 
skrifaður langur 
kafli um ÖHU en 
ekki gerður 
tilboðsliður 
vegna þess 
heldur ætlast 
útboðsgjafi til að 
kostnaður vegna 
þess sé innifalinn 
í einigarverði, 
sem er miður. Í 
stað þess að gefa 
upp einingar 
vegna ÖHU og fá 
verð í það. 
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Nr. Spurningar Verktaki 1 Verktaki 2 Verktaki 3 

  3. Er einhvern tímann 
minnst á öhu-mál í 
verksamningum hjá 
þínu fyrirtæki ? 

  Á ekki við hjá mér. Já 

  Ef já hvernig er minnst 
á þau ? 

    Þess er krafist að 
verktaki fylgi 
reglum um ÖHU 
sem gilda á þeim 
vinnustað sem á 
að vinna á , en 
einnig er 
stundum vitnað í 
reglur 
vinnueftirlitsins. 

  4. Telur þú að 
verkþáttarýni með 
tilliti til öhu-mála þar 
sem verkkaupi, 
hönnuðir, 
verkfræðingar og verk-
taki koma að eins 
snemma á verkferli og 
mögulegt er myndi 
skila árangri til 
fækkunar vinnuslysa 
og bæta aðbúnað 
starfsfólks á 
byggingarvinnustað ? 

  Já ætli það ekki. Já 
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Nr. Spurningar Verktaki 1 Verktaki 2 Verktaki 3 

4 Spurningar sem varða eftirlit með vinnu. 

  1. Nú er það í 
verkahring 
Vinnueftirlitsins að 
hafa eftirlit með því að 
farið sé eftir lögum og 
reglum á 
byggingavinnustöðum. 
Hvernig fer það eftirlit 
fram? 

  Hef ekki séð þá 
síðan 2008. 

Með skoðun 
eftirlitsaðila, 
gengið er um 
vinnustaðinn og í 
einstaka tilfelli er 
farið fram á að 
sjá fundargerðir 
öryggisfunda. 

  2. Er tilkynnt til 
Vinnueftirlitsins áður 
en vinna er hafin á 
nýjum 
byggingarvinnustað 
hjá þínu fyrirtæki, 
þegar það á við ? 

  Nei nenni ekki að 
tala við þá, þeir 
eru með ofur 
kröfur og eru 
stífir. 

Já 
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Nr. Spurningar Verktaki 4 Verktaki 5 Verktaki 6 

1 Almenn spurning sem varðar stærð fyrirtækis 

  1. Hvað starfa margir 
hjá þínu fyrirtæki að 
jafnaði ? 

Um 200 manns. 70 - 100 manns í 
dag, svo eru að 
jafnaði ca. 100 
manns sem starfa 
sem 
undirverktakar hjá 
okkur. 

10 

2 Spurningar sem varða vinnuverndarstarf fyrirtækisins 

  1. Eru öryggisvörður 
og 
öryggistrúnaðarmaður 
eða öryggisnefnd 
starfandi hjá 
fyrirtækinu ? 

Já Já Nei 

  Ef já hvenær var því 
fyrirkomulagi komið á 
? 

Nefndin var stofnuð 
1982, stuttu eftir að 
lög nr. 46/1980 voru 
gefin út. Það er 
öryggisnefndstarfandi 
í fyrirtækinu, 2 
öryggistrúnaðarm.og 
2 öryggisv.. 
Framkvæmdastjóri er 
formaður 
nefndarinnar. 
Fyrirtækið er með 
öryggisstjóra í fullu 
starfi. 

2005   

  2. Hefur skriflegt 
áhættumat verið gert 
á vinnustöðum 
fyrirtækisins ? 

Já Já það er gert á 
öllum 
vinnustöðum. 

Nei 

  Ef já, hvenær var 
áhættumatið gert fyrst  

  2005   

  og hversu oft yfirfarið 
og uppfært ? 

Yfirfarið fyrir hvert 
verk og árlega. 

Áhættumatið er 
uppfært fyrir 
hvern verkþátt 
fyrir sig. 
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Nr. Spurningar Verktaki 4 Verktaki 5 Verktaki 6 

  3. Hefur öryggis og 
heilbrigðisáætlun 
verið gerð hjá 
fyrirtækinu ? 

Já Já þetta er gert 
fyrir alla 
vinnustaði. 

Nei 

  Ef já, hvenær var 
áætlunin gerð fyrst  

 2005   

  og hversu oft yfirfarin 
og uppfærð ? 

Yfirfarið fyrir hvert 
verk og árlega. 

Yfirfarin fyrir hvert 
verk. 

  

  4. Er passað uppá 
notkun persónuhlífa 
eins og hjálma, 
öryggisskófatnaðar og 
sýnileikafatnaðar hjá 
þínu fyrirtæki ? 

Já Já Já 

  Ef já síðan hvenær ? Daglega af 
verkstjórnendum, 
mánaðarlega af 
öryggisstjóra. 

Frá upphafi 
fyrirtækisins. 

ca. 2010 

  5. Hvernig er notkun 
annars búnaðar eins 
og heyrnahlífa, 
öryggisgleraugna eða 
fallvarnarbúnaðar 
háttað ? 

Notkunin er ítrekuð 
daglega af verkstjórn-
endum, mánaðarlega 
af öryggisstjóra. 
Notkun á slíkum 
búnaði er nokkuð 
góð. 

Það er tekið mið 
af áhættumati 
fyrir hvern 
verkþátt fyrir sig. 

Heyrnar hlífar og 
vinnugleraugu 
notuð þegar það 
á við. Handrið á 
vinnupöllum 
notuð. 

  6. Er einhver fræðsla 
eða þjálfun starfsm. í 
öhu málum stunduð 
hjá þínu fyrirtæki ? 

Já Já Nei 

  Ef já hvernig er þeirri 
fræðslu háttað  

Öryggisfræðsla hefur 
alltaf verið stór 
þáttur í starfi okkar. 

Misjöfnu nám-
skeiðahaldi, í dag 
hafa allir 
stafsmenn sótt 
námskeið. 

  

  og hvaða ár hófst hún 
? 

Sú nýliða fræðsla og 
ÖHU fræðsla við 
upphaf hvers verks, 
sem nú er í gangi er 
frá árinu 2006. 

2009   

  7. Hafa orðið vinnuslys 
hjá þínu fyrirtæki 
undanfarin 10 ár ? 

Já Já Já 



Öryggis-, heilbrigðismál og vinnuumhverfi á 
byggingavinnustöðum.  

  
 

bls. 66 
 

Nr. Spurningar Verktaki 4 Verktaki 5 Verktaki 6 

  Ef já hafa þau verið 
tilkynnt til 
Vinnueftirlitsins ? 

Já Já Já 

  8. Er einhver munur á 
viðhorfum til öhu mála 
hjá þínu fyrirtæki eftir 
umfangi eða eðli verks 
? 

Já Nei Já 

  Ef já í hverju felst sá 
munur ? 

Það er alltaf munur á 
milli stjórnenda og 
eins eru kröfur og 
eftirfylgni verkkaupa 
stór þáttur hvernig 
tekst til í ÖHU 
málum. 

  Betur gætt að 
öryggismálum í 
stærriverkum. 

  9. Er haldin innri skrá 
yfir slys, næstum slys, 
óhöpp og/eða 
hættulegar aðstæður 
hjá þínu fyrirtæki ?  

Já Já Nei 

  Ef já, síðan hvenær 
hefur sú skrá verið 
haldin ? 

Frá 1982 2010   

  10. Telur þú gagn af 
skráningu slíkra gagna 
? 

Algerlega. Það eina 
sem er gott við 
vinnuslys er að það er 
hægt að læra af því 
og þar með minnka 
líkur á að slík slys 
endurtaki sig. 

Já Já 
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  11. Telur þú að sú 
áhersla sem þitt 
fyrirtæki leggur á öhu 
málefni skili sér í 
öruggara 
starfsumhverfi, færri 
slysum, næstum 
slysum og óhöppum ? 

Já Já   

  Ef já á hvern hátt ? Slysatölur staðfesta 
þetta. 

Helsta breytingin 
hefur verið fólgin í 
breyttu hugarfari 
starfsmanna og 
hefur það skilað 
sér í færri slysum. 

  



Öryggis-, heilbrigðismál og vinnuumhverfi á 
byggingavinnustöðum.  

  
 

bls. 68 
 

Nr. Spurningar Verktaki 4 Verktaki 5 Verktaki 6 

  Ef nei hvers vegna ekki 
? 

      

3 Spurningar sem varða öryggismál, heilbrigðismál og vinnuumhverfismál og ég mun 
nota til að kynna verkefnið 

  1. Telur þú að það geti 
haft  áhrif til fækkunar 
slysa á bygginga-
vinnustað ef hugað er 
að öryggi, 
hollustuháttum og 
vinnuumhverfi strax í 
byrjun hönnunarvinnu 
? 

Já Já Já 

  Ef já hvernig telur þú 
að það geti haft áhrif ? 

Þegar hugsað er á 
hönnunar stigi 
hvernig á að 
framkvæma hlutina 
þá er hægt að minnka 
líkur á slysum. 

Ef þetta er hannað 
með það að 
leiðarljósi að 
fækka slysum þá 
er hægt að velja 
áhættu minni 
framkvæmdaleiðir 
án þess að það 
komi niður á 
gæðum. 

  

  2. Gerir verkkaupi 
kröfur í 
útboðsgögnum og 
verklýsingu til öhu-
mála þeirra verka sem 
fyrirtækið tekur að sér 
? 

Já en mjög misjafnt 
eftir verkkaupum. 

Já oftast. Nei 
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  Ef já í hverju felast 
þær ? 

Allt frá einni línu um 
að það eigi að vinna á 
öruggann hátt upp í 
að vera með 
fullkomið eftirlit og 
miklar kröfur. 

Oftast er vísað í 
kröfur 
Vinnueftirlitsins 
um aðbúnað, 
hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir 
á vinnustöðum og 
við aðra 
tímabundna 
mannvirkjagerð 
(nr.547/1996). 
Stundum er 
verkkaupi með 
eigin 
öryggishandbók. 

  

  3. Er einhvern tímann 
minnst á öhu-mál í 
verksamningum hjá 
þínu fyrirtæki? 

Já Já Nei 

  Ef já hvernig er minnst 
á þau ? 

Staðlaðir samningar 
til verkkaupa eru 
notaðir þar sem tekið 
er á ÖHU málum og 
samþykktar feril í 
gæðakerfinu þar sem 
undirverktakar eru 
metnir í ÖHU málum. 

Með vísan í 
ofangreind lög  
sem og öryggis og 
heilbrigðisáætlanir 
verkstaða. 

  

  4. Telur þú að 
verkþáttarýni með 
tilliti til öhu-mála þar 
sem verkkaupi, 
hönnuðir, 
verkfræðingar og 
verktaki koma að eins 
snemma á verkferli og 
mögulegt er myndi 
skila árangri til 
fækkunar vinnuslysa 
og bæta aðbúnað 
starfsfólks á 
byggingarvinnustað ? 

  Já með því að rýna 
verkþátt með 
öllum 
hlutaðeigandi má 
strax koma í veg 
fyrir slysahættu. 

Já sennilega. 
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4 Spurningar sem varða eftirlit með vinnu. 

  1. Nú er það í 
verkahring 
Vinnueftirlitsins að 
hafa eftirlit með því að 
farið sé eftir lögum og 
reglum á 
byggingavinnustöðum. 
Hvernig fer það eftirlit 
fram? 

Sjaldan,veikt og 
ómarkvisst. 

Við höfum sjálf 
kallað 
Vinnueftirlitið til 
úttekta á okkar 
verksvæðum.  

Þeir koma á 
vinnustaðinn og 
fylgjast með. 

  2. Er tilkynnt til 
Vinnueftirlitsins áður 
en vinna er hafin á 
nýjum 
byggingarvinnustað 
hjá þínu fyrirtæki, 
þegar það á við ? 

Já, þegar verk eru 
stærri en 500 
vinnustundir. 

Já Nei 
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Nr. Spurningar Verktaki 7 Verktaki 8 Verktaki 9 

1 Almenn spurning sem varðar stærð fyrirtækis 

  1. Hvað starfa margir 
hjá þínu fyrirtæki að 
jafnaði ? 

7 manns 45 - 50 55 

2 Spurningar sem varða vinnuverndarstarf fyrirtækisins 

  1. Eru öryggisvörður 
og 
öryggistrúnaðarmaður 
eða öryggisnefnd 
starfandi hjá 
fyrirtækinu ? 

Nei Nei Já 

  Ef já hvenær var því 
fyrirkomulagi komið á 
? 

    1.feb.11 

  2. Hefur skriflegt 
áhættumat verið gert 
á vinnustöðum 
fyrirtækisins ? 

Nei Í stærstu 
verkunum er gert 
áhættumat og þar 
sem verkkaupi 
gerir kröfur um 
slíkt. 

Já 

  Ef já, hvenær var 
áhættumatið gert fyrst  

    Apríl eða maí 
síðastliðinn. 

  og hversu oft yfirfarið 
og uppfært ? 

  Áhættumat er 
gert við upphaf 
verks og svo þegar 
verklag breytist. 

Ekki yfirfarin 
síðan 

  3. Hefur öryggis og 
heilbrigðisáætlun 
verið gerð hjá 
fyrirtækinu ? 

Nei Já Já 

  Ef já, hvenær var 
áætlunin gerð fyrst  

  Fyrir ca. 10 árum 
var fyrsta 
áætlunin gerð. 

Apríl eða maí 
síðastliðinn. 

  og hversu oft yfirfarin 
og uppfærð ? 

    Ekki yfirfarin 
síðan 

  4. Er passað uppá 
notkun persónuhlífa 
eins og hjálma, 
öryggisskófatnaðar og 
sýnileikafatnaðar hjá 
þínu fyrirtæki ? 

Já Já Já 
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Nr. Spurningar Verktaki 7 Verktaki 8 Verktaki 9 

  Ef já síðan hvenær ?   Ca. 15 árum síðan 
var þetta skylda 
við utandyra 
framkvæmdir og 
innanhúss skv. 
mati. 

Frá stofnun 
fyrirtækisins, júní 
2009. 

  5. Hvernig er notkun 
annars búnaðar eins 
og heyrnahlífa, 
öryggisgleraugna eða 
fallvarnarbúnaðar 
háttað ? 

Þessi búnaður er 
notaður þegar við á. 

Svipað svar og í 
spurningu fjögur. 

  

  6. Er einhver fræðsla 
eða þjálfun 
starfsmanna í öhu 
málum stunduð hjá 
þínu fyrirtæki ? 

Nei Já Nei 

  Ef já hvernig er þeirri 
fræðslu háttað  

  Farið er yfir þessi 
mál á reglulegum 
fundum með 
verkstjórum ca. 
Einu sinni í 
mánuði og 2 svar 
á ári með 
starfsmönnum. 

  

  og hvaða ár hófst hún 
? 

  Svona fundir 
hófust fyrir ca. 5 
árum síðan. 

  

  7. Hafa orðið vinnuslys 
hjá þínu fyrirtæki 
undanfarin 10 ár ? 

Já Já Já 

  Ef já hafa þau verið 
tilkynnt til 
Vinnueftirlitsins ? 

Nei það hafa ekki 
verið tilkynningaskyld 
slys. 

Já Já 

  8. Er einhver munur á 
viðhorfum til öhu mála 
hjá þínu fyrirtæki eftir 
umfangi eða eðli verks 
? 

Nei Já Nei 
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  Ef já í hverju felst sá 
munur ? 

  Eftir aðstæðum og 
umfangi svo og 
þeim kröfum sem 
verkkaupar fara 
fram á. 

  

  9. Er haldin innri skrá 
yfir slys, næstum slys, 
óhöpp og/eða 
hættulegar aðstæður 
hjá þínu fyrirtæki ?  

Eingöngu slys. Já Nei 

  Ef já, síðan hvenær 
hefur sú skrá verið 
haldin ? 

  Reglulega 
síðastliðin 5 ár. 

  

  10. Telur þú gagn af 
skrán. slíkra gagna ? 

Já Já Já 

  11. Telur þú að sú 
áhersla sem þitt 
fyrirtæki leggur á öhu 
málefni skili sér í 
öruggara 
starfsumhverfi, færri 
slysum, næstum 
slysum og óhöppum ? 

Það er ekki mikil 
áhersla á ÖHU í 
fyrirtækinu. 

Já Ég tel svo vera. 

  Ef já á hvern hátt ?   Skilar sér í 
öruggara 
starfsumhverfi, 
færri slysum, 
næstum slysum og 
öðrum óhöppum. 

  

  Ef nei hvers vegna ekki 
? 

      

3 Spurningar sem varða öryggismál, heilbrigðismál og vinnuumhverfismál og ég mun 
nota til að kynna verkefnið 

  1. Telur þú að það geti 
haft  áhrif til fækkunar 
slysa á bygginga-
vinnustað ef hugað er 
að öryggi, 
hollustuháttum og 
vinnuumhverfi strax í 
byrjun hönnunarvinnu 
? 

Já Já   
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  Ef já hvernig telur þú að 
það geti haft áhrif ? 

Starfsmenn verð 
meðvitaðri um 
hætturnar. 

Fækkun slysa og 
óhappa. 

  

  2. Gerir verkkaupi 
kröfur í útboðsgögnum 
og verklýsingu til öhu-
mála þeirra verka sem 
fyrirtækið tekur að sér 
? 

Nei Misjafnt, stundum 
og stundum ekki. 

Sumir 
verkkaupar. 

  Ef já í hverju felast þær 
? 

    Aðallega að fría 
sjálfa sig. 

  3. Er einhvern tímann 
minnst á öhu-mál í 
verksamningum hjá 
þínu fyrirtæki ? 

Nei Misjafnt, stundum 
og stundum ekki. 

Nei 

  Ef já hvernig er minnst 
á þau ? 

      

  4. Telur þú að 
verkþáttarýni með tilliti 
til öhu-mála þar sem 
verkkaupi, hönnuðir, 
verkfræðingar og verk-
taki koma að eins 
snemma á verkferli og 
mögulegt er myndi skila 
árangri til fækkunar 
vinnuslysa og bæta 
aðbúnað starfsfólks á 
byggingarvinnustað ? 

Já Já Ekki í mínu 
fyrirtæki þar sem 
við framleiðum 
byggingaeiningar 
og komum lítið á 
verkstað. 

4 Spurningar sem varða eftirlit með vinnu. 

  1. Nú er það í 
verkahring 
Vinnueftirlitsins að hafa 
eftirlit með því að farið 
sé eftir lögum og 
reglum á 
byggingavinnustöðum. 
Hvernig fer það eftirlit 
fram? 

Vinnueftirlitið 
kemur í heimsókn og 
tekur út vélar og 
tæki. 

Með 
reglubundnum 
skoðunum og eins 
þegar verktaki 
kallar eftir því. 

Þeir koma á 
staðinn. 
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  2. Er tilkynnt til Vinnu-
eftirlitsins áður en 
vinna er hafin á nýjum 
byggingavinnustað hjá 
þínu fyrirtæki, þegar 
það á við ? 

Nei Já Nei 
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Viðauki 5. Minnispunktar úr samtölum við ýmsa aðila 

 

Einar H. Jónsson og Þorkell Jónsson, hjá Mannvirkjaskrifstofu Reykjavíkurborgar.  

 Hjá þeim kom fram að í verksamningum hjá Reykjavíkurborg er ekki sett inn 

sérstök ákvæði um vinnuvernd. Einar reynir þó að fylgjast með því á vinnustað 

hvernig verktakarnir eru að standa sig eins og t.d. í notkun persónuhlífa og 

sýnileikafatnaðar.  

 Gróa H. Ágústsdóttir, eftirlitsmaður hjá Vinnueftirlitinu: 

 Í eftirlitsferðum kemur ennþá fyrir að verkstjórar kalla á starfsmenn og segja 

þeim að setja upp hjálminn. Hún treystir sér ekki til að segja til um það hvort 

vinnuslysin verða frekar hjá litlu en stóru verktökunum. Fallvarnir er það sem 

henni finnst helst að menn þyrftu að bæta á byggingavinnustöðum. 

Vinnueftirlitið stendur sig eins og það getur til að stuðla að vinnuvernd og 

nefnir hún í því sambandi vinnuverndarvikuna sem haldin var fyrr á árinu. 

Indriði Níelsson, eftirlitsmaður byggingaframkvæmda hjá Verkís. 

 Indriði hefur á tilfinningunni að öryggismál á vinnustöðum séu í lagi hjá stærri 

verktökunum en misjafnt hjá þeim smærri og þegar það fer að skorta fjármagn 

þá eru það öryggismálin sem fyrst eru skorin niður. Hann er á því að til að fá 

menn til að fara eftir lögum og reglum verði að skikka menn til að hafa sína 

hluti í lagi og þá annað að menn lagi þá sjálfir eða kaupi þá þjónustu af 

óháðum aðila. Ef menn koma sýnum málum ekki á hreint fá þeir ekki 

starfsleyfi. 

Leifur Gústafsson, þróunar og eftirlitsdeild Vinnueftirlitsins. 

 Leifur sagði mér frá því hvernig vinnueftirlitið hagar sínum heimsóknum á 

byggingavinnustaðina. Byggingavinnustaður er í flokki 1 sem þýðir að eftirlitið 

fer árlega ef allt er í lagi en oftar ef eitthvað er að vinnuvernd á stöðunum. Ef 

ástæða þykir til eru staðirnir settir í gjörgæslu sem þíðir að það er nánast 

stanslaust eftirlit með þeim, það þarf mikið að vera að til að þetta sé gert. Það 

er þá flokkað sem 0 flokkur. Leifur sagði að þegar vinnustaðir væru ekki 
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tilkynntir til Vinnueftirlitsins væri mjög erfitt að nálgast þá og stundum vissu 

þeir ekki um þá nema ef þeir rækjust á þá á sínum ferðum. Hann sagði það þó 

hjálpa Vinnueftirlitinu að ýmsir aðilar sem verktakar eiga viðskipti við eru farnir 

að fara fram á áhættumat auk áætlunar um öryggi og heilbrygði frá 

fyrirtækjunum. 

 Lúðvík B. Ögmundsson, öryggisstjóri hjá Landsneti. 

 Lúðvík fór vel yfir það sem landsnet er að gera í vinnuverndarmálum. Skráning 

vinnuslysa og atvika hjá Landsneti hefur hjálpað fyrirtækinu mikið við að 

berjast gegn vinnuslysum og hefur mikill árangur orðið af því starfi og urðu 

einungis tvö vinnuslys hjá Landsneti árið 2010.  

Stefán Andrésson, eftirlitsmaður hjá Verkís. 

 Stefán var ekki á því að öryggismálin fengju að finna fyrir niðurskurði þegar 

fyrirtæki hefðu minna fjármagn milli handanna.  

Steinunn Huld Atladóttir, sem sér um gæða og öryggismál hjá Rarik og             _ 

Ásgeir Þór Ólafsson, öryggisstjóri hjá Rarik. 

 Þau fóru vel yfir það sem Rarik gerir í vinnuverndarmálum og þær áherslur 

sem fyrirtækið leggur á öruggt vinnuumhverfi starfsmanna sinna. Ásgeir hefur 

til með höndum útgáfu á riti sem heitir Kastljós en í því er fjallað um þau slys 

og atvik sem orðið hafa hjá fyrirtækinu. Hvað varð til þess að slysin eða atvikin 

gerðust og hvað hefði mátt gera til að koma í veg fyrir þau, hvernig hefðu 

menn getað skipulagt sig betur og hvað segja vinnureglur fyrirtækisins um 

svona aðstæður. Þetta er allt skoðað og fjallað um á einni síðu. Starfsmenn 

fyrirtækisins fá svo þetta rit og geta skoðað og lesið og þannig lært að varast 

hætturnar. Það vinnuverndar starf sem stundað er hjá Rarik hefur orðið til þess 

að slysum hefur fækkað já fyrirtækinu. Ásgeir hafði orð á því að eldri 

starfsmenn gætu kennt þeim sem yngri eru og miðlað þannig sinni reynslu og 

þekkingu áfram.  
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Þórunn Sveinsdóttir, þróunar- og eftirlitsdeild Vinnueftirlitsins. 

 Þórunn sagði fjármagn til Vinnueftirlitsins hafa verið skorið mikið niður svo 

erfitt væri að stunda eftirlit í þeim mæli sem þörf er á. Hún hafði orð á því að 

Danmörk væri okkur góð fyrirmynd um vinnuvarnastarf. 

Ýmsir aðilar sem talað var við og vert er að minnast á. 

Baldur Þór Baldvinsson, formaður meistarafélags húsasmiða. 

Ólafur Ásgeirsson, Sviðstjóri bygginga og mannvirkjasviðs hjá Iðunni fræðasetri. 

Theodór Kjartansson, hjá verkfræðifyrirtækinu HRV. 

Vilhjálmur Sveinsson hjá Fagfélaginu. 

 


