Vatnajökulsþjóðgarður
Umhverfis- og öryggishandbók

fyrir verktaka
Vatnajökulsþjóðgarður
Umhverfis- og öryggishandbók

fyrir verktaka

15. nóvember 2019
Útgáfa 1.0

Efnisyfirlit
Inngangur ...........................................................................................................................................4
1. Umhverfis- og öryggisstjórnun ........................................................................................................4
1.1 Umhverfisstjórnun ....................................................................................................................4
1.1.1 Öryggi umhverfisins ............................................................................................................4
1.1.2 Stefna og markmið .............................................................................................................5
1.1.3 Umhverfisþættir framkvæmda ...........................................................................................5
1.2 Öryggisstjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs ......................................................................................6
1.2.1 Öryggi starfsmanna ............................................................................................................6
1.2.2 Almennar öryggisreglur ......................................................................................................6
1.3 Áætlun um öryggi og heilbrigði ..................................................................................................7
1.4 Kröfur til framkvæmdaverka......................................................................................................7
2. Umhverfið.......................................................................................................................................8
2.1 Jarðefni .....................................................................................................................................8
2.2 Akstur .......................................................................................................................................8
2.3 Ásýnd og rask ............................................................................................................................9
2.4 Eiturefni og hættuleg efni ..........................................................................................................9
2.4.1 Hættumerkin .................................................................................................................... 10
2.5 Innkaup ................................................................................................................................... 10
2.6 Jarðefnaeldsneyti og gróðurhúsaáhrif...................................................................................... 11
2.7 Jarðvegs- og vatnsmengun ...................................................................................................... 11
2.8 Lífríki og vernduð svæði........................................................................................................... 11
2.9 Menningarminjar .................................................................................................................... 12
2.10 Umferð og hávaði .................................................................................................................. 12
2.11 Úrgangur og förgun ............................................................................................................... 12
2.12 Útivist og ferðamennska ........................................................................................................ 12
3. Öryggi, heilbrigði og vinnuumhverfi............................................................................................... 13
3.1 Öryggi starfsmanna og annarra ............................................................................................... 13
3.1.1 Öryggisþjálfun .................................................................................................................. 13
3.1.2 Persónuhlífar .................................................................................................................... 13
3.1.3 Öryggis og heilbrigðismerki............................................................................................... 13
3.1.4 Merkingar og afmörkun vinnusvæða ................................................................................ 14
3.1.5 Vinnustaðurinn ................................................................................................................. 14
3.1.6 Gestir / Heimsóknir á vinnusvæði ..................................................................................... 15
3.1.7 Hættuleg efni ................................................................................................................... 15
3.1.8 Hávaði og heyrnarvernd ................................................................................................... 15
3.1.9 Fjarskipti........................................................................................................................... 16
Vatnajökulsþjóðgarður – Umhverfis- og öryggishandbók fyrir verktaka

síða 2 af 28

3.2 Vinnuumhverfi ........................................................................................................................ 16
3.2.1 Akstur og umferð.............................................................................................................. 16
3.2.2 Díselrafstöðvar ................................................................................................................. 17
3.2.3 Garðvinna......................................................................................................................... 17
3.2.4 Háhitasvæði ..................................................................................................................... 17
3.2.5 Hellar................................................................................................................................ 17
3.2.6 Hífingar, lyftibúnaður og lyftitæki ..................................................................................... 18
3.2.7 Rafbúnaður ...................................................................................................................... 18
3.2.8 Skurðgröftur ..................................................................................................................... 19
3.2.9 Stígagerð .......................................................................................................................... 19
3.2.10 Straumvötn .................................................................................................................... 19
3.2.11 Vetrarferðir .................................................................................................................... 19
3.2.12 Vélavinna........................................................................................................................ 20
3.2.13 Vinna á og við veg ........................................................................................................... 20
3.2.14 Vinna í hæð .................................................................................................................... 20
3.2.15 Vinna í lokuðum rýmum.................................................................................................. 21
4 Slys ................................................................................................................................................ 21
4.1 Orsakir slysa ............................................................................................................................ 21
4.2 Viðbrögð við slysum ................................................................................................................ 22
4.2.1 Augnslys ........................................................................................................................... 22
4.2.2 Brennisteinsvetni H2S ....................................................................................................... 22
4.2.3 Brunaslys – heitt vatn eða gufa ......................................................................................... 22
4.2.4 Rafmagnsslys .................................................................................................................... 22
4.3 Tilkynning og skráning slysa ..................................................................................................... 23
4.4 Skyndihjálp.............................................................................................................................. 24
5. Viðbragðs- og neyðaráætlanir ....................................................................................................... 25
5.1 Rýmingar / Flóttaleiðir............................................................................................................. 25
5.2 Eldsvoði og eldvarnir ............................................................................................................... 25
5.3 Eldgos ..................................................................................................................................... 25
5.4 Jarðskjálftar............................................................................................................................. 26
5.5 Mengun .................................................................................................................................. 26
5.6 Váverk ..................................................................................................................................... 27
5.7 Eldingar ................................................................................................................................... 27
6. Tilvísanir og ítarupplýsingar........................................................................................................... 27
Minnisblað........................................................................................................................................ 28

Vatnajökulsþjóðgarður – Umhverfis- og öryggishandbók fyrir verktaka

síða 3 af 28

Inngangur
Vatnajökulsþjóðgarður (VJÞ) leggur áherslu á umhverfis- og öryggismál í starfsemi sinni bæði
gagnvart starfsmönnum og verktökum sem vinna verkefni á vegum stofnunarinnar.
Vatnajökulsþjóðgarður stefnir að því að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og öryggismálum og
vill tryggja að lagalegum kröfum sem tengjast starfsemi hennar sé fylgt. Handbók þessi veitir
yfirsýn yfir helstu kröfur Vatnajökulsþjóðgarðs í umhverfis- og öryggismálum, til verktaka og
þjónustuaðila.
Ekki skal líta á handbókina sem tæmandi lýsingu og ber því aðilum einnig að taka tillit til laga
og reglna. Efnið í handbókina er fengið úr gögnum Umhverfisstofnunar sem og frá ýmsum
aðilum m.a. frá Rauða krossi Íslands, Vinnueftirlitinu, Landsneti, Landsvirkjun, Orkuveitu
Reykjavíkur, Rarik og Vegagerðinni.
Myndir eru frá VJÞ eða til frjálsrar notkunar af internetinu nema annað sé tekið fram. Bókinni
er ætlað að vera „lifandi” rit og verður hún því endurskoðuð reglulega. Handbókin er vistuð á
heimasíðu VJÞ. Allar ábendingar um efni hennar eru vel þegnar og óskast sendar til
gæðastjóra VJÞ. Það er von Vatnajökulsþjóðgarðs að handbókin efli umhverfis- og
öryggisvitund þeirra sem hana nýta, dragi úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðli að bættu
öryggi starfsmanna.

1. Umhverfis- og öryggisstjórnun
Stjórnun umhverfis og öryggismála VJÞ verður tengd gæðastjórnun á grundvelli ISO 9001
staðalsins, sem felur m.a. í sér stöðugar úrbætur. Umhverfisstjórnun VJÞ mun uppfylla kröfur
ISO 14001 staðalsins og unnið er að öryggisstjórnun í samræmi við „Vinnuverndarlöggjöfina“.
Sömu reglur í umhverfis- og öryggisstjórnun fyrir starfsmenn og verktaka á vegum VJÞ.

1.1 Umhverfisstjórnun
Stefna og markmið VJÞ eru að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi
stofnunarinnar í lágmarki og vera til fyrirmyndar í umhverfismálum. VJÞ leitast við að hafa
jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag með ákvörðunartöku sinni og þjónustu.
Stofnunin vill tryggja að lagalegum kröfum sem tengjast starfsemi hennar sé fylgt og vinnur
að stöðugum umbótum. Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi í allri starfsemi stofnunarinnar.

1.1.1 Öryggi umhverfisins
Fara ber eftir helstu lögum og reglum sem gilda um umhverfismál framkvæmda svo sem:
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir
Lög nr. 65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda
Lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana
Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs
Lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd
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1.1.2 Stefna og markmið
Vatnajökulsþjóðgarður hefur sett sér það markmið að vera búinn að kolefnisjafna þjóðgarðinn
2021, sjá samgöngustefnu Vatnajökulsþjóðgarðs.

Liðir í að ná þessum markmiðum eru:
•
•
•

•
•
•
•

Græn skref í ríkisrekstri.
Vistvæn innkaup, í forgangi umhverfismerktar vörur og þjónusta.
Lágmörkun:
• neikvæðra umhverfisáhrifa vegna samgöngutækja.
• notkunar á hráefnum, orku og vatni.
Flokkun endurnýtanlegs úrgangs og skil til endurnýtingar.
Skil á spilliefnum til viðurkenndra móttökuaðila.
Aukin fræðsla til starfsfólks um umhverfismál og innra umhverfisstarf.
Hvatning til starfsfólks að tileinka sér vistvænan lífsstíl.

1.1.3 Umhverfisþættir framkvæmda
Starfsemi VJÞ og framkvæmdir á vegum stofnunarinnar hafa margvísleg áhrif á umhverfið.
Meðal umhverfisþátta framkvæmda eru:
• Röskun lands
• Hávaði frá umferð
• Eiturefni og hættuleg efni
• Spilliefni
• Olíur og eldsneyti
• Fastur úrgangur
• Fráveitur og skólp
Um þessa umhverfisþætti gilda lög og reglugerðir sem VJÞ og verktaki hennar skal fara eftir.
VJÞ hefur skilgreint ýmsa umhverfisþætti í starfsemi sinni svo sem, úrgang, akstur, prentun
og rafmagn, og er með skilgreint verklag til að stýra þeim og vakta í rekstrinum.
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1.2 Öryggisstjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs
Öryggisstjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs fylgir lögum og reglum um vinnuvernd og öryggismál
framkvæmda. Góð öryggisstjórnun og uppbygging öryggismenningar byggir á skuldbindingu
stjórnenda og þátttöku allra. Öryggisstjórnun Vatnajökulsþjóðgarðs miðar að því að koma í
veg fyrir slys og heilsutjón vegna vinnu og stuðla að almennri vellíðan starfsmanna sem og
verktaka.

1.2.1 Öryggi starfsmanna
„Vinnuverndarlöggjöfin“ rammar inn almenna öryggisstjórnun á vinnumarkaði. Hún innifelur
„Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum“, 46/ 1980, með síðari breytingum
ásamt tengdum reglugerðum. Að auki gilda reglur 547/1996 um „Aðbúnað, hollustuhætti og
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð vinnu á
vegum stofnunarinnar‘‘.
Löggjöfinni er ætlað að:
• „Tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi sem jafnan sé í samræmi við
félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu“.
• „Tryggja 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 Vinnueftirlits
ríkisins“.
Lög, reglugerðir og reglur auk fræðslu og leiðbeiningarita má finna á heimasíðu
Vinnueftirlitsins, www.vinnueftirlit.is.

1.2.2 Almennar öryggisreglur
Ávallt skal fylgja eftirfarandi öryggisreglum:
• Nota réttan öryggisbúnað og persónuhlífar.
• Sinna eftirliti og viðhaldi á búnaði.
• Setja upp fallvarnir.
• Merkja og afmarka vinnusvæði.
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•
•
•

Sýna góða umgengni og sinna hreinlætisreglum.
Beita réttum vinnuaðferðum.
Fara rétt með og farga efnum.

1.3 Áætlun um öryggi og heilbrigði
Til að tryggja sem best öryggi vegna framkvæmda þarf verktaki að:
• Kynna sér verkið.
• Hafa þekkingu, reynslu og viðeigandi búnað til þess að geta framkvæmt verkið á
öruggan hátt.
• Greina og meta þær hættur sem upp geta komið við hvert verkefni og gera ráðstafanir
gegn þeim - áhættumat.
• Vita hvernig eigi að bregðast við ef eitthvað ber út af – Viðbragðs- og neyðaráætlun.
• Verktaki skal gera grein fyrir þessum atriðum og ráðstöfunum vegna öryggis-,
heilbrigðis-, vinnuumhverfis- og umhverfismála í áætlun um framkvæmd verksins.
Áætlunin skal auk þess lýsa:
• Reglum um öryggi og heilbrigði sem farið er eftir.
• Áhættumati, áhættusömum vinnuaðstæðum og öryggisráðstöfunum.
• Ráðstöfunum vegna flutnings, geymslu og varúðarráðstafana vegna hættulegra efna
og búnaðar til sprenginga.
Fræðslu- og leiðbeiningarit um öryggis- og heilbrigðisáætlun er að finna á heimasíðu
Vinnueftirlitsins, www.vinnueftirlit.is.

1.4 Kröfur til framkvæmdaverka
Við framkvæmd verka skal verktaki:
• Fara í einu og öllu að íslenskum lögum og reglugerðum og uppfylla þær kröfur sem
opinber yfirvöld setja starfsemi hans.
• Bera ábyrgð á framkvæmd og samræmingu öryggis- og umhverfismála á
vinnustaðnum.
• Lágmarka umhverfisáhrif framkvæmdarinnar.
• Sjá til þess að allur aðbúnaður starfsmanna sé í samræmi við lög, reglugerðir,
leiðbeiningar Vinnueftirlitsins og ákvæði í samningum við verkalýðsfélög þar að
lútandi.
• Tryggja að erlendir starfsmenn á hans vegum skilji kröfur og leiðbeiningar er varða
umhverfis- og öryggismál.
• Tryggja að öryggisfulltrúi hans sé ávallt á staðnum er vinna ferfram.
Eftirlitsmaður VJÞ fylgist með að kröfur séu uppfylltar, veitir heimild til framkvæmda og
stöðvar vinnu ef ástæða þykir til.
Í verklok skal verktaki:
• Ganga snyrtilega frá vinnusvæðinu og ummerki eftir vinnubúðir skulu vera í lágmarki.
• Fjarlægja allan úrgang og afgangsefni.
• Hreinsa vinnusvæði, t.d. að fjarlægja hæla, stikur, skilti og hindranir þannig að ekki
stafi hætta af.
• Skilja við umhverfið í sambærilegu eða betra ástandi en við upphaf verks,
umhverfisáhrif vegna framkvæmdarinnar skulu vera í lágmarki.

Vatnajökulsþjóðgarður – Umhverfis- og öryggishandbók fyrir verktaka

síða 7 af 28

2. Umhverfið
Samkvæmt lögum um náttúruvernd er öllum skylt að ganga vel um náttúru landsins og sýna
ýtrustu varúð þannig að henni verði ekki spillt. Stærri framkvæmdir sem hafa áhrif á
umhverfið og breyta ásýnd þess skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir og úrskurð um
mat á umhverfisáhrifum þar sem það á við.
Sérstaka varúð skal viðhafa við starfsemi sem ætla má að geti haft mengandi áhrif. Í skilyrðum
starfsleyfa útgefnum af heilbrigðisnefndum koma fram kröfur sem gerðar eru til starfseminnar
um hollustuhætti og mengunarvarnir.

2.1 Jarðefni
Verktaki skal útvega sér efni eða taka efni úr tilteknum námum í samræmi við útboðsgögn.
Umgengni um efnistökusvæði skal vera góð og frágangur þeirra falla vel að landslagi og
umhverfi.
Á vefnum www.namur.is eru leiðbeiningar um efnistöku og frágang í námum. Huga skal að
almennum öryggisreglum vegna vinnu við efnistöku, en auk þess skal huga að:
•
•
•
•
•
•
•
•

Slysavörnum vegna sprenginga.
Hrunhættu úr efnisstáli og haugum.
Efnageymslur séu tryggar, sérstaklega m.t.t. sprengiefna.
Öryggisblöð vegna hættulegra efna séu nærtæk.
Öruggum samgöngum innan vinnusvæðisins.
Viðeigandi hlífum á vélum, t.d. á drifbúnað og tæki með snúningsási.
Aukin hætta skapast ef menn eru í víðum eða flaksandi fötum.
Fallhættu manna og véla.

Um öryggi starfsmanna við vinnu með jarðefni gilda reglur Vinnueftirlitsins um
öryggisráðstafanir við jarðefnanám með borunum nr. 553/1996 og um öryggisráðstafanir við
jarðefnanám nr. 552/1996.

2.2 Akstur
Um akstur gilda eftirfarandi reglur auk almennra umferðarreglna:
Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega.
Leita skal leiða til að flytja efni og annað sem þarf til verksins þannig að ekki sé þörf á
utanvegaakstri.
• Undanþágur eru veittar ef ekki unnt að framkvæma viðkomandi verk á annan hátt, t.d
við vega- og stígalagnir.
• Sérstök aðgát skal viðhöfð við aksturinn til að draga úr hættu á náttúruspjöllum.
• Nánari upplýsingar eru í lögum um náttúruvernd og lögum um einstaka þjóðgarða á
www.althingi.is.
Afla skal upplýsinga um færð og þungatakmarkanir á vegum og slóðum vinnusvæða hverju
sinni. Vegagerðin birtir slíkar upplýsingar á heimasíðu sinni www.vegagerdin.is.
•
•
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2.3 Ásýnd og rask
Vatnajökulsþjóðgarður leggur áherslu á að forðast verði allt óþarfa rask á yfirborði og
yfirborðsgróðri meðan á framkvæmdum stendur.
Taka skal sérstaklega tillit til viðkvæmra þátta í náttúru og dýralífi í nágrenni framkvæmdasvæðis.
•
•
•
•
•

Allt rask utan framkvæmdasvæðis er óleyfilegt.
Forðast skal óþarfa rask innan leyfilegs framkvæmdasvæðis.
Tryggja skal snyrtilega umgengni á framkvæmdartíma.
Draga eins og kostur er úr áhrifum á náttúru landsins, lífríki jafnt sem jarðmyndanir.
Akstur utan vega er óheimill.

2.4 Eiturefni og hættuleg efni
VJÞ vill skapa heilnæmt umhverfi fyrir alla og lágmarka áhrif skaðlegra efna á lífríki og heilsu
manna.
Það er stefna VJÞ að draga úr notkun eiturefna og hættulegra efna og að ekki skapist hætta
af völdum notkunar slíkra efna.
•
•
•
•
•
•

Ef kostur er skal velja óskaðleg efni.
Fyllstu varúðar skal gætt við notkun eiturefna og hættulegra efna og hindra skal að
þau berist í umhverfið.
Geyma ávallt efni í lokuðum, traustum og rétt merktum ílátum.
Eiturefni og sprengiefni skulu geymd í tryggum geymslum sem óviðkomandi hafa ekki
aðgang að.
Geymslustaður efnanna skal vera vel loftræstur.
Mikilvægt er að nota viðeigandi persónuhlífar við vinnu með hættuleg efni í samræmi
við öryggisblöð.

Öryggisblöð: Innihalda m.a. upplýsingar um örugga meðhöndlun og notkun efna og
efnablandna og skulu vera á íslensku en mega vera á öðrum tungumálum líka. Æskilegt er að
öryggisblöð séu á þeim tungumálum sem starfsfólk talar.
•
•
•
•
•
•

Verktaki skal, áður en framkvæmd hefst, skila til umsjónarmanni VJÞ lista yfir þau
hættulegu efni og eiturefni sem hann hyggst nota ásamt öryggisblöðum efnanna.
Gera áhættumat fyrir efnanotkun áður en vinna hefst.
Ávallt skal fylgja öryggisblöðum við notkun og meðhöndlun efna og skal verktaki sjá til
þess að öryggisblöð og öryggisbúnaður sé aðgengilegur við notkun.
Verktakar skulu hafa tilskilin leyfi skv. Lögum og reglugerðum um kaup og notkun
eiturefna og hættulegra efna.
Óheimilt er að nota umbúðir sem eru sérhannaðar fyrir eiturefni og hættuleg efni í
öðrum tilgangi.
Skila skal afgöngum ásamt umbúðum í spilliefnamóttöku.
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2.4.1 Hættumerkin
Upplýsingar um hættumerkingar er hægt að nálgast á vef Umhverfisstofnunar
http://www.ust.is/atvinnulif/efni/flokkun-og-merking/merkingar-og-umbudir/ .

2.5 Innkaup
Það er stefna Vatnajökulsþjóðgarðs að innkaup séu byggð á stefnu ríkisins um vistvæn innkaup, sjá
innkaupastefnu þjóðgarðsins. Umhverfismerktar vörur og þjónusta verða valin umfram aðrar. Í
samræmi við stefnu VJÞ skulu verktakar:
•
•
•
•
•

Stýra verkum og verklagi til að bæta nýtingu efna og draga úr sóun.
Nota endurnýjanlegar auðlindir og orku eins og kostur er.
Nota efni sem hægt er að endurnýta eða endurvinna.
Velja umhverfisvottaðar vörur og þjónustu eins og kostur er.
Nota slitsterk og endingargóð efni þar sem mikið álag er eins og t.d. málning, dekk og fleira.
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2.6 Jarðefnaeldsneyti og gróðurhúsaáhrif
Það er stefna VJÞ er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í starfsemi stofnunarinnar.
Í því skyni er hvatt til:
•
•
•
•
•
•
•

Notkunar vistvænna og visthæfra bifreiða.
Að akstur sé með þeim hætti að eldsneytisnotkun og mengun sé í lágmarki.
Notkunar hreyfilhitara í ökutækjum.
Að ökutæki/vinnuvélar séu ekki skilin eftir í lausagangi og valdi ekki óþarfa reyk- eða
sótmyndun.
Að viðhald vélbúnaðar sé með þeim hætti að útblástursmengun bifreiðar og tækja séu
innan leyfilegra marka.
Að öryggi á verkstað sé þannig að lágmarkslíkur séu á að eldsneyti og smurolíur leki
niður við áfyllingu á tanka, vélar og búnað.
Notkunar á olíum sem brotna auðveldlega niður í náttúrunni og valda ekki eituráhrifum
á vatnalífríki, á viðkvæmum svæðum.

Jafnframt skal hafa í huga að:
•
•
•
•

Olía sé strax hreinsuð upp verði vart við leka.
Náttúruvænt hreinsiefni eða annar viðurkenndur búnaður sé í hverju tæki til að ná upp
olíu sem lekur.
Leki verulegt magn (<50L) niður, sé það strax tilkynnt umsjónarmanni VJÞ og
viðkomandi yfirvöldum.
Olíutankar uppfylli gildandi reglugerð og séu staðsettir og varðir þannig að hætta á
ákeyrslu og skemmdum sé lágmörkuð.

2.7 Jarðvegs- og vatnsmengun
Ýmis óhöpp geta valdið mengun á umhverfinu svo sem:
•
•
•
•
•
•

Olíuleki
Efnaleki úr tækjum, brúsum, sekkjum o.fl.
Efnaleki frá tækjabúnaði, vinnuvélum og bílum.
Mikill efnaleki, olía eða önnur efni, á vegum landsins.
Eldsvoði.
Skemmdarverk.

Bannað er að losa olíu og olíuefni í vatn, grunnvatn og jarðveg. Sjá viðbrögð vegna
mengunarslysa í kafla 5.5.

2.8 Lífríki og vernduð svæði
Verktaki skal sýna mikla varúð og taka sérstakt tillit til lífríkis og verndaðra svæða á eða í
námunda við framkvæmdasvæði. Í upphafi framkvæmda skal, í samráði við
Vatnajökulsþjóðgarð, skipuleggja hvernig best verði staðið að því að lágmarka neikvæð áhrif
framkvæmdanna á lífríki og vernduð svæði.
Vinna skal í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og upplýsingar um þá þætti sem gætu haft
áhrif á verkið, t.d varpsvæði, viðkvæmt gróðurlendi o.fl.
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2.9 Menningarminjar
Verktaki kynni sér lög um menningarminjar nr. 80/2012.
• Verktaki forðist að raska þekktum menningarminjum.
• Verði rask á slíkum minjum tilkynni verktaki það til Minjastofnunar Íslands og lagfæri á
sinn kostnað.
• Verði verktaki í vinnu sinni var við áður óþekktar menningarminjar, tilkynni hann það til
umsjónarmanns VJÞ, sem hefur samband við Minjastofnun Íslands.

2.10 Umferð og hávaði
Uppfylla skal kröfur í gildandi reglugerðum um hljóðstig á vinnusvæði. Lagt er til að verktaki:
• Hagi vinnu á viðkvæmum svæðum eða á viðkvæmum árstíma, t.d. varptíma, þannig að
hún valdi sem minnstu raski.
• Beiti fyrirbyggjandi aðgerðum til að halda hljóðstigi innan ásættanlegra marka og stýri
verki þannig að verkþættir sem valda mestum hávaða séu unnir á þeim tíma þegar
áhrif verða minnst.
• Hátti viðhaldi bifreiða og tækja þannig að þau valdi sem minnstum hávaða og uppfylli
kröfur í reglum um umferðarhávaða.
Vakin skal sérstök athygli verktaka á að virða tilmæli VJÞ um að draga úr hávaða á mesta
ferðamannatímanum.

2.11 Úrgangur og förgun
Almennur úrgangur: Allur annar úrgangur en spilliefni og er hráefni sem ber að nýta en ekki
sóa.
Spilliefni: Úrgangur sem inniheldur eiturefni eða hættuleg efni, sjá kafla 2.4.
Fylgja skal neðangreindum reglum:
•
•
•
•
•

Almennur úrgangur skal flokkaður eins og hægt er. Hann skal geyma þannig að tryggt
sé að hann hvorki fjúki né mengi umhverfið.
Verktakar skulu skila eftirlitsmanni VJÞ upplýsingum um magn úrgangs sem fellur til í
viðkomandi verkefni.
Spilliefni skulu geymd aðskilin frá almennum úrgangi í traustum og vel merktum ílátum
og þannig að ekki sé hætta á leka.
Skila skal spilliefnum og almennum úrgangi til viðurkenndra móttökuaðila.
Verktakar eru hvattir til að lágmarka myndun úrgangs og standa vel að flokkun hans.

Um úrgang og spilliefni gilda m.a. reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 og
reglugerð um spilliefni nr. 806/1999.

2.12 Útivist og ferðamennska
Framkvæmdasvæði á vegum VJÞ eru oftar en ekki á fjölsóttum ferðamannasvæðum. Því skal
verktaki taka sérstakt tillit til útivistar og ferðamennsku við framkvæmdir í samræmi við:
•
•

lýsingu vinnusvæðis í útboðsgögnum,
upplýsingar um hagsmunaaðila sem kunna að verða fyrir óþægindum vegna
framkvæmdanna.

Reynist nauðsyn að nýta eða raska slóðum göngu/- reiðmanna tímabundið í verkinu, skulu
verktakar laga raskið eins fljótt og auðið er og fjarlægja allan úrgang.
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3. Öryggi, heilbrigði og vinnuumhverfi
VJÞ er annt um öryggi og heilsu starfsmanna sinna sem og þeirra sem starfa á vegum
fyrirtækisins. Öll vinna á vegum VJÞ skal vera í samræmi við „Vinnuverndarlöggjöfina“ og
kröfur í útboðsgögnum.

3.1 Öryggi starfsmanna og annarra
Starfsmenn, verktakar og aðrir sem vinna á vegum VJÞ eru hvattir til þess að vera vakandi
fyrir öryggi sínu og annarra.

3.1.1 Öryggisþjálfun
•
•
•

Tryggja þarf að starfsmenn verktaka hafi hlotið viðeigandi þjálfun í öryggismálum áður
en þeir hefja vinnu á verkstað.
Verkstjórar fari reglulega yfir öryggismál með starfsmönnum sínum til að tryggja að
allir séu meðvitaðir um eigið öryggi og annarra.
Allir starfsmenn á framkvæmdasvæðinu eiga að þekkja til og fara eftir viðbragðs- og
neyðaráætlun framkvæmdasvæðisins.

3.1.2 Persónuhlífar
Ávallt skal nota viðeigandi persónuhlífar í samræmi við áhættumat viðkomandi verks.
Persónuhlífar séu CE-merktar og í samræmi við gildandi reglur. Helstu persónuhlífar eru:
•
•
•
•
•
•

Öryggishjálmur.
Hlífðarfatnaður eða öryggisvesti sem uppfylla staðla um sýnileika.
Öryggisskór.
Heyrnahlífar.
Öryggisgleraugu og andlitshlífar.
Fallvarnarbúnaður.

Það er á ábyrgð verktaka að starfsmenn hans noti viðeigandi persónuhlífar.

3.1.3 Öryggis og heilbrigðismerki
Öryggis- og heilbrigðismerki skulu vera til staðar á vinnusvæði eftir því sem við á.
Merkin eru:
•
•
•
•

Boðmerki: fyrirmæli um viðbrögð og notkun hlífðarbúnaðar.
Bannmerki: bann við atferli sem valdið getur hættu.
Viðvörunarmerki: viðvörun við hættu.
Neyðarmerki: leiðbeining um staðsetningu neyðar- og björgunarbúnaðar.
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Dæmi um merkingar:

3.1.4 Merkingar og afmörkun vinnusvæða
Vinnusvæði skal afmarka og merkja á viðeigandi hátt í samræmi við kröfur í útboðsgögnum
VJÞ og nota til þess viðurkennd merki. Óviðkomandi umferð um vinnusvæði skal hindruð eftir
föngum. Vinnusvæði skal skilgreint eins þröngt og kostur er. Tilgangur merkinga og
afmarkana er að:
• Vernda starfsmenn og vegfarendur.
• Leiðbeina almennri umferð á sem bestan hátt.
• Auka umferðaröryggi.
• Lágmarka umferðartafir.
• Hámarka framkvæmdahraða.

3.1.5 Vinnustaðurinn
Eftir eðli framkvæmda skal verktaki vera með fullnægjandi aðstöðu fyrir starfsmenn sína og
afla tilskilinna leyfa til uppsetningar aðstöðunnar. Uppsetning skal vera í samráði við
umsjónarmann VJÞ, viðeigandi heilbrigðiseftirlit og sveitarstjórnir.
Huga þarf m.a. að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aðbúnaði og hollustuháttum, m.a. lágmarks hreinlætisaðstöðu.
Eldvörnum.
Flóttaleiðum, öryggis- og neyðarbúnaði.
Frágangi eldfimra efna, eiturefna og hættulegra efna.
Frágangi rafmagns og olíurafstöðva.
Fráveitum og skólpi.
Góðri vinnuaðstöðu, lýsingu og öruggri loftræstingu.
Röð og reglu.
Veðurfari s.s. hvassviðri.

Um starfsmannabúðir gildir reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002. Aðstaða og rekstur
vinnusvæðis skal vera í samræmi við reglugerð 547/1996.
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3.1.6 Gestir / Heimsóknir á vinnusvæði
Vegna heimsókna á vinnusvæði gilda eftirfarandi reglur.
Gestir:
• Skipuleggja heimsóknir með fyrirvara.
• Gera stjórnanda vinnusvæðis viðvart um tímasetningu og ástæður.
• Hafa samband við stjórnanda við komu.
• Fara eftir umgengnis- og öryggisreglum svæðisins.
• Vera ávallt í fylgd stjórnanda eða umsjónarmanns VJÞ.
Stjórnandi vinnusvæðis:
• Skipuleggur heimsókn og útvegar persónuhlífar sem eru:
➢ Sýnileikavesti.
➢ Öryggishjálmur þar sem hætta er á höfuðmeiðslum.
➢ Mælt er með öryggisskóm.
➢ Aðrar persónuhlífar eftir aðstæðum.
• Tekur á móti gestum.
• Kynnir öryggisreglur vinnusvæðisins m.a.:
➢ helstu hættur,
➢ nauðsynlegan öryggisbúnað og persónuhlífar,
➢ reglur vegna akandi umferðar og gönguleiðir,
➢ umgengni og hegðun.
• Getur neitað gestum aðkomu ef hann metur aðstæður óöruggar.

3.1.7 Hættuleg efni
Fyllsta öryggis skal gætt við meðferð á hættulegum efnum til að koma í veg fyrir óhöpp (sjá
einnig kafla 2.4).
Óheimilt er að nota eiturefni (merkt hauskúpu) nema með leyfi.
Efni skulu geymd í lokuðum upprunalegum umbúðum.
Áður en efni eru notuð skal kynna sér:
➢ öryggisleiðbeiningar og hættumerkingar á umbúðum,
➢ staðsetningu og notkun á kæli- og augnskolunarbúnaði.
• Við meðhöndlun efna skal ávallt:
➢ nota viðeigandi persónuhlífar og öryggisbúnað,
➢ gæta að loftræstingu.
➢ fylgja leiðbeiningum, m.a. við blöndun.
•
•
•

Efnaóhöpp – Viðbrögð:
• Fylgdu viðbrögðum á öryggisblöðum efnis.
• Berist efni í augu eða á húð skaltu skola með miklu vatni.
• Hringdu í 112.
• Taktu upplýsingar um efnið með til læknis ef hægt er.
Fylgja skal reglugerðum um öryggi starfsmanna við vinnu með eiturefni og hættuleg efni.

3.1.8 Hávaði og heyrnarvernd
Hávaði er hvers kyns óæskilegt hljóð. Afleiðingar hávaða geta verið:
• Heyrnarskemmdir.
• Aukin slysahætta.
• Erfiðari samskipti.
• Meiri líkur á streitu.
• Þreyta.
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Streita er ein algengasta afleiðing hávaða.
Ráð gegn óæskilegum hljóðum er að:
•
•
•

Draga úr/útiloka hávaða við upptök hans.
Endurskoða skipulag, vinnuumhverfi og vinnuskipulag.
Nota viðeigandi varnir svo sem heyrnarhlífar eða eyrnatappa.

3.1.9 Fjarskipti
Góð fjarskipti og upplýsingaveita eru mikilvæg fyrir öryggi manna, komi eitthvað óvænt upp
t.d. vinnuslys, mengunaróhapp eða náttúruhamfarir.
Mikilvægt er að starfsmenn:
• Kynni sér hvaða fjarskiptatæki henta vinnu hverju sinni og fái leiðbeiningar um notkun
þeirra.
• Kynni sér dreifikerfi GSM ef unnið er á afskekktu svæði.
• Láti vita af ferðaáætlun ef þeir fara úr fjarskiptasambandi.
• Noti handfrjálsan búnað við símtöl í akstri.
• Tali skýrt og hnitmiðað og forðist löng samtöl í akstri.
• Hafi kallmerki stutt og greinileg.
• Endurtaki móttekin fyrirmæli í mikilvægum aðgerðum.
Hafðu símanúmer einhvers þinna nánustu í símaskrá farsímans undir nafninu ICE (In Case of
Emergency).

3.2 Vinnuumhverfi
Mikilvægt er að vinnuumhverfi sé heilsusamlegt og öruggt. Greina þarf og meta áhættuþætti í
vinnuumhverfinu og skipuleggja forvarnir til þess að tryggja sem best öryggi og heilsu
starfsmanna.

3.2.1 Akstur og umferð
Mörg slys verða í umferðinni og til að tryggja sem best öryggi er mikilvægt að fylgja
eftirfarandi reglum:
• Aka aldrei nema að hafa til þess tilskilin réttindi og gæta ýtrustu varúðar.
• Athuga að ökutæki og ástand þess henti aðstæðum.
• Bakka bifreiðinni í stæði. Sýna aðgæslu og fá leiðsögn ef þörf er á.
• Festa farm tryggilega og nota merkingar.
• Skorða búnað í bílum og geyma verkfæri í tösku eða kistu.
• Láta vél ökutækis aldrei ganga að óþörfu.
• Nota viðvörunarljós þegar við á.
• Deila þyngd farms jafnt og ofhlaða ekki.
• Flytja aldrei fólk á kerrum eða bílpöllum.
• Lyfta aldrei fólki með tækjum sem ekki eru viðurkennd af Vinnueftirlitinu til þeirra nota.
• Tryggja að allar vinnuvélar/tæki séu í lagi og hafi gilt skoðunarvottorð.
• Ganga frá farartæki samkvæmt reglum á viðkomandi vinnustað þegar það er yfirgefið.
Slysahætta eykst í slæmu veðri. Sérstakrar aðgætni er krafist við aðstæður eins og hálku,
ísingu, í sand- og moldroki, skafrenningi og ofsaveðri.

Vatnajökulsþjóðgarður – Umhverfis- og öryggishandbók fyrir verktaka

síða 16 af 28

3.2.2 Díselrafstöðvar
Af díselrafstöðvum stafar bæði mengunarhætta og hávaði.
• Meðferð á opnum eldi í návist eldfimra efna er stranglega bönnuð.
• Gæta þarf varúðar:
➢ og hreinlætis við umgengni á olíum og öðrum efnum með tilliti til eld- og slysahættu.
➢ við olíuáfyllingar.
➢ í nálægð við kæliviftur, þær eru oft sjálfstýrðar.
➢ vegna útblásturs frá vél í gangi.
• Nauðsynlegt er að vita hvernig loka má fyrir olíu frá aðaltanki ef upp kemur leki í lögn.

3.2.3 Garðvinna
Einungis starfsmenn þjálfaðir í meðferð sláttuvéla og sláttuorfa, sem þekkja hættur við notkun þeirra
mega vinna með þær. Þeir skulu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota viðeigandi persónuhlífar og öryggisbúnað.
Kanna hvort öryggishlífar og öryggisbúnaður á vélum sé á sínum stað og í lagi.
Ekki nota biluð tæki eða áhöld.
Aldrei fikta í tækjum, heldur kalla til verkstjóra.
Aldrei hreinsa frákastsop með höndum eða fótum ef vél er í gangi.
Slökkva á sláttuvélinni áður en farið er yfir hindranir.
Ávallt ganga tryggilega frá vélum og varasömum efnum.
Hreinsa verkfæri og staðfesta að þau séu í lagi áður skilið er við þau

3.2.4 Háhitasvæði
Sérstakrar aðgátar er þörf við vinnu í námunda við eða á háhitasvæðum vegna hættu af
völdum:
• Gufu (byrgir sýn, brennir).
• Eitraðra lofttegunda (brennisteinsvetni H2S, kolmónoxíð CO).
• Heits vatns (brennir).
• Ótryggs jarðvegsyfirborðs (fallhætta í holur / hveri).
Viðhafa skal eftirfarandi ráðstafanir:
• Áhættumat sem sýni hvort ásættanlegt sé að starfsmenn séu einir á ferð og hvort
hætta sé af hita og/eða lofttegundum á fyrirhuguðu vinnusvæði.
• Einungis skal gefið út verkleyfi ef tryggt er að hugað hafi verið að öllum hættum og
ráðstafanir gerðar til að tryggja öryggi starfsmanna, samkvæmt áhættumati.
• Verktakar uppfræði starfsmenn sína um hættur af lofttegundum og hvetja til árvekni.
• Forðast skal:
➢ lautir og lægðir þar sem hættulegar lofttegundir geta safnast fyrir,
➢ hveri og ótryggt yfirborð.
• Klæðast skal og bera viðeigandi persónuhlífar og öryggisbúnað:
➢ uppháum hönskum og viðeigandi fótabúnaði,
➢ H2S viðvörunarmæla eða súrefnismæla.

3.2.5 Hellar
Vinna í hellum krefst sérstakrar aðgátar vegna:
• Íss: Ófærð að vetri og vori, þar sem mikið dropar úr lofti.
• Grjóthruns: Úr veggjum og lofti, við hellismunna.
• Oddhvass grjóts og ógreiðfærra gönguleiða.
• Myrkurs.
• Dropasteina: Njóta verndunarákvæða skv. reglum um friðlýsingu dropasteina.
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Mikilvægt er að gera áhættumat, sýna aðgát og hafa réttan öryggis- og hlífðarbúnað. Ekkert
fjarskiptasamband er í hellum, verið því ekki ein við vinnu og skiljið eftir ferðaáætlun.
Nauðsynlegur öryggisbúnaður í hellaferðum:
• Hjálmur með ljósi.
• Öryggisskór (uppháir).
• Tvö ljós, aukarafhlöður og perur.
• Hlýr sterkur hlífðarfatnaður.
• Góðir hanskar.

3.2.6 Hífingar, lyftibúnaður og lyftitæki
Mikilvægt er að öllum lyftitækjum, hífingar- og lyftibúnaði sé vel við haldið og hann sé úttekinn
af Vinnueftirlitinu.
• Aldrei skal:
➢ Nota lyftara, krana eða lyftitæki nema hafa tilskilin réttindi og / eða kunnáttu.
➢ Aka hraðar en á gönguhraða.
➢ Taka farþega í lyftarann eða lyfta mönnum með lyftara nema með viðurkenndum
búnaði.
➢ Ganga undir hangandi byrðar eða hífa yfir starfsmann.
➢ Skilja hangandi byrðar eftir í krana.
➢ Slá vír eða kaðli á skarpar brúnir.
• Þekkja ber:
➢ Öryggisleiðbeiningar um meðferð rafgeyma og hleðslutækja fyrir lyftara og viðbrögð
við sýruslysum.
• Tryggja þarf stöðugleika lyftitækis (jafnvægisfætur, undirlag).
• Nota stýrilínu til að stýra hlassi ef kostur er og vera í öruggri fjarlægð við stjórnun
hífingar.
• Gæta sérstaklega að lyfti- og togbúnaði fyrir notkun.
• Nota plötuklemmur við hífingar á plötum.
• Skoða ástand á stroffum, keðjum, lásum og festipunktum fyrir notkun.
• Sannreyna að allur búnaður sé gerður fyrir þá þyngd sem lyfta á.
Gera skal hífingaáætlun vegna hífingar á mjög þungum búnaði.

3.2.7 Rafbúnaður
Öll vinna við rafmagn/rafbúnað er háð reglum Mannvirkjastofnunar um rafmagnsöryggi.
• Enginn má starfa við rafmagn/rafbúnað nema hafa til þess kunnáttu, réttindi og sé
samþykktur af ábyrgðarmanni rafveitu.
• Gera þarf áhættugreiningu/áhættumat og grípa til ráðstafana gagnvart þeim hættum
sem upp geta komið við verkefnið.
• Nota skal viðeigandi persónuhlífar, öryggisbúnað og áhöld.
• Þekkja skal og fara undantekningarlaust eftir reglum sem gilda um vinnu við rafmagn
og rafbúnað.
• Allir sem vinna við rafmagn skulu hafa kynnt sér gaumgæfilega reglur um
rafmagnsöryggi sem t.d. má finna hjá Mannvirkjastofnun í orðsendingu 1/84.
• Áður en vinna hefst skal í öllum tilvikum fara eftir öryggisreglunum fimm:

5

➢
➢
➢
➢
➢

ÖRYGGISREGLUR

Fullrjúfa
Tryggja gegn innsetningu
Sannreyna spennuleysi
Jarðtengja og skammhleypa
Hylja eða girða af nálæga spennugjafa
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3.2.8 Skurðgröftur
Vanda skal til vinnu við skurðgröft og hafa eftirfarandi í huga:
• Leita upplýsinga um lagnir áður en grafið er.
• Gæta varúðar í námunda við stórvirkar vinnuvélar.
• Tryggja að ekki hrynji úr hliðum eða bökkum (flái, stoðir, net, jarðvegur eða annað á
skurðbökkum).
• Fjarlægja uppgröft sem valdið getur hættu af vinnusvæði.
• Gæta varúðar við vinnu nálægt lögnum og jarðstrengjum - tryggja spennuleysi.
• Tilkynna hlutaðeigandi veitu strax um skemmdir, jafnvel þótt þær virðist óverulegar.
Á vef Vinnueftirlitsins er m.a. að finna fræðslu- og leiðbeiningarrit um Öryggi við skurðgröft og
gryfjur.

3.2.9 Stígagerð
Mörg verkefni á vegum VJÞ fela í sér vinnu við stígagerð. Vinna getur farið fram nærri
straumvötnum, fossum, bjargbrúnum og oft þar sem jarðvegur er mjög ósléttur og erfitt að
koma vinnuvélum að. Við slika vinnu skal sérstaklega huga að vinnustellingum við burð, lyftur
og mokstur.

3.2.10 Straumvötn
Við vinnu í og við straumvötn og stöðuvötn ber að gæta sérstakrar varúðar vegna hættu á
drukknun.
Gerið áhættumat áður en vinna er hafin til að minnka líkur á að hættulegar aðstæður
komi upp.
• Hugið að dýpi, straumhraða og botngerð vatna áður en vinna hefst.
• Notið nauðsynlegan öryggisbúnað svo sem:
➢ Vöðlur með mittisbelti.
➢ Neglda vöðluskó.
➢ Hlýjan undir- og vinnufatnað.
➢ Farsíma (Fjarskiptatæki) í vatnsheldu hulstri.
➢ Flautu.
➢ Höfuðljós.
➢ Björgunarvesti.
•

3.2.11 Vetrarferðir
Góður undirbúningur er mikilvægur áður en lagt er í ferðir á hálendið þar sem veður geta
verið válind. Aðstæður að vetrarlagi geta oft verið erfiðar og hættulegar.
Ávallt skal gera ráðstafanir til að tryggja öryggi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kynna sér veðurspá og færð fyrir vetrarferðir.
Forðast ferðir á hættusvæði og gæta ýtrustu varúðar.
Tilkynna um ferðaáætlun.
Gæta þess að ökutæki sé vel og rétt útbúið til ferðarinnar.
Varast að vera ein / einn á ferð við erfiðar aðstæður.
Kynna sér fjarskiptamöguleika á ferðasvæðinu.
Hafa meðferðis staðsetningartæki (GPS), áttavita og kort.
Gæta fyllstu varúðar við akstur tækja í halla, í giljum og við aðrar erfiðar aðstæður.
Hafa meðferðis viðeigandi öryggis- og hlífðarbúnað.
Nota hjálm við akstur vélsleða og hjóla.
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3.2.12 Vélavinna
Við vélavinnu skal eftirfarandi haft í huga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Að reglubundið viðhald og eftirlit Vinnueftirlitsins fari fram.
Að vinna ekki við vél í gangi, nema að tryggt sé að öryggi sé ekki ógnað.
Að varast hávaða og loftmengun frá útblæstri.
Að gætt sé varúðar við hleðslu á rafgeymum.
Að lyftibúnaður sé í lagi.
Að allar viðeigandi hlífar séu á vélum, t.d. á drifbúnaði og tækjum með snúningsási.
Að leiðir innan vinnusvæðisins séu greiðar og öruggar.
Að takmarkað aðgengi óviðkomandi sé að vinnusvæði.
Notkun öryggisbelta við akstur.
Notkun handbremsu þegar tæki hefur verið stöðvað eða því lagt á vinnusvæðinu.

Þekkja reglugerðir um notkun tækja nr. 367/2006 og um vélar og tæknilegan búnað nr.
1005/2009.

3.2.13 Vinna á og við veg
Vegna vinnu á eða við vegi þar sem hætta stafar af umferð ber sérstaklega að:
•
•
•
•
•
•

Afmarka og merkja vinnusvæði í samræmi við reglur.
Klæðast sýnileikafatnaði.
Nota gul blikkandi viðvörunarljós á farar-/vinnutæki.
Varast útblástur farartækja.
Varast notkun hljómtækja sem geta valdið því að ekki heyrist í umferð.
Þekkja svifryksmælingar vegna vinnu við veg í þéttbýli.

Upplýsingar um loftgæði er að finna á www.loftgæði.is

3.2.14 Vinna í hæð
Vinna í hæð flokkast ekki einungis sem vinna hátt yfir jörðu heldur getur verið vinna
neðanjarðar, s.s. við klettabrúnir, í jarðgöngum, skurðum, gryfjum og hellum. Forðast skal
vinnu í hæð og leitast við að vinna sem flest verk á jafnsléttu og komast hjá vinnu í hæð.
Sé vinna í hæð nauðsynleg er mikilvægt að:
•
•
•

Nota traustar fallvarnir, fullkláraðar og tryggilega frágengnar.
Varast lausar brúnir, hrun úr loftum og veggjum.
Notkun á stigum er alltaf varasöm og þarf að gæta sérstakrar varúðar við notkun á
þeim.

Hafa skal í huga:
• Betra er að nota verkpall en stiga.
• Stiginn þarf að vera sterkur og í lagi.
• Nota lausa stiga og tröppur einungis tímabundið og í skamman tíma í einu við
minniháttar verk þar sem ekki þarf að beita afli.
• Festa stiga með því að binda hann að ofan og / eða setja klossa að neðan, til að hann
renni ekki út undan sér
• Ekki bera verkfæri eða aðra hluti við klifur í stiga.
• Ekki teygja sig út fyrir stigann vegna hættu á falli.
• Mikilvægt er að halli stiga sé réttur, u.þ.b. 75°.
Á vef Vinnueftirlitsins er m.a. að finna fræðslu- og leiðbeiningarritið: Vinna í hæð-Fallvarnir.
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3.2.15 Vinna í lokuðum rýmum
Við vinnu í lokuðum rýmum er hætta á súrefnisskorti. Því skal ávallt uppfylla eftirfarandi
skilyrði áður en vinna hefst:
•
•
•

Gera áhættumat og ráðstafanir gagnvart þeim hættum sem upp geta komið.
Tryggja aðflutning öndunarlofts inn í lokaða rýmið svo og flóttaleiðir út úr rýminu.
Fylgja reglum Vinnueftirlits ríkisins, nr. 429/1995 við vinnu í lokuðum rýmum.

Við vinnu í lokuðu rými skulu starfsmenn:
• aldrei vera einir við vinnu.
• hafa á sér súrefnismæli og / eða súrefnisskynjara.
• kynna sér viðbrögð við slysum af völdum súrefnisskorts.
• hafa vasaljós meðferðis.

4 Slys

4.1 Orsakir slysa
Mikilvægt er að átta sig á að slys og óhöpp eiga sér margvíslegar orsakir. Nauðsynlegt er að
allir átti sig á helstu þáttum sem geta valdið slysum, séu vakandi og bregðist strax við ef þeir
verða varir við þá. Talið er að rekja megi flest vinnuslys til:
•
•
•
•
•

Þreytu
Reiði
Kjánaskapar
Kæruleysis
Oflætis

• Gleymsku
• Reynsluleysis
• Leti
• Óhlýðni
• Vanbúnaðar
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Algengast er að þreyta valdi slysum.
Aðrir áhrifavaldar eru m.a.:
•
•
•
•
•
•

Hegðun, vanþekking, vanhæfni og slæm umgengni.
Skortur á þjálfun, öryggis- og hlífðarfatnaði eða öryggisbúnaði.
Óskýrar boðleiðir, lítil samskipti, lítil samhæfing, samvinna og verkstjórn.
Skortur á vinnureglum, áhættumati, viðeigandi merkingum, vöktun, mælingum, eftirliti
og eftirfylgni úrbóta.
Slæmt vinnuumhverfi, t.d. hávaði, léleg lýsing, kuldi, hiti o.fl.
Bilaður, óvarinn eða óhentugur tækjabúnaður.

4.2 Viðbrögð við slysum
Hér verður farið yfir helstu áhættuþætti sem geta valdið slysum og viðbrögð við þeim.

4.2.1 Augnslys
Hafið ávallt sjúkrakassa við höndina með augnskolunarbúnaði og líttu á öll augnslys sem
alvarleg slys, jafnvel þó þau virðist smávægileg.
•
•
•

Ef óhreinindi, efnisögn eða flís berst í auga, skolið augað með augnskolunarvökva.
Varust að nudda augað með handarbaki eða hnúa.
Látið sérfræðing úr heilbrigðisstétt meðhöndla augað.

4.2.2 Brennisteinsvetni H2S
Einungis starfsmenn með reykköfunarbúnað geta bjargað meðvitundarlausum manni úr
brennisteinsfylltu umhverfi. Tryggið öryggi - Kallið eftir hjálp í 112. - Veitið skyndihjálp.
Ef mögulegt er:
•
•
•
•
•

Komið viðkomandi undir ferskt loft og látið hann hvílast, helst í sitjandi stöðu.
Gefið súrefni ef það er til staðar. Veitið öndunaraðstoð ef nauðsyn krefur.
Látið sjúkling forðast áreynslu og haldið á honum hita.
Veitið andlegan stuðning.
Berist gas í augu, skolið þau með augnskolunarvökva eða vatni.

4.2.3 Brunaslys – heitt vatn eða gufa
Hafið ávallt sjúkrakassa við höndina með brunageli og lítið á öll brunaslys sem alvarleg slys,
jafnvel þó ekki sjáist áverki eða roði.
•
•
•
•
•
•

Tryggið öryggi á vettvangi.
Kallið eftir hjálp í 112.
Veitið skyndihjálp.
Umfangslítill bruni: Berið brunagel (BurnFree) á brunasvæðið.
Umfangsmeiri bruni: Vefjið brunagelsvafningi (BurnRelief) utan um brunasvæðið.
Veitið andlegan stuðning.

4.2.4 Rafmagnsslys
Rafstraumur sem fer gegnum líkamann getur valdið:
• Hjartsláttartruflun.
• Hjartastoppi.
• Bruna.
• Öðrum áverkum.
Grundvallarviðbrögð:
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•
•
•
•

Rjúfið rafmagn og tryggið öryggi á vettvangi.
Kallið eftir hjálp í 112.
Veitið skyndihjálp.
Veitið andlegan stuðning.

Notið hjartastuðtæki í hjartastoppi ef það er til staðar.
Ef rafmagnsútleysing hefur orðið og fólk slasast er óheimilt að setja rafmagn á að nýju nema í
samráði við björgunaraðila.

Leitið ávallt til læknis ef þið verðið fyrir rafmagnsslysi.
Einkenni geta komið fram síðar.
Ef einn af eftirfarandi þáttum á við skal koma hinum slasaða strax á sjúkrahús eftir
fyrstu hjálp.
• Hefur komist í snertingu við háspennu.
• Hefur orðið fyrir eldingu.
• Hefur komist í snertingu við lágspennu með straumleið í gegnum líkamann.
• Hefur misst meðvitund eða er vankaður í kjölfar rafmagnsslyss.
• Er með brunasár.
• Sýnir einkenni taugaskaða (t.d. lömun)

4.3 Tilkynning og skráning slysa
Starfsmenn skulu sjá til þess að öll slys og óhöpp séu skráð. Við alvarleg slys skal kalla
til Vinnueftirlit ríkisins.
• Tilkynna skal öll slys og óhöpp til umsjónamanns VJÞ.
• Öll slys skulu meðhöndluð og skráð eins fljótt og auðið er, óháð alvarleika þeirra.
• Varðveita skal ummerki á slysstað vegna rannsóknarhagsmuna.
• Verktaka ber að tilkynna til VJÞ atburði sem geta valdið hættu og grípa til ráðstafana til
þess að forðast slys og tjón.
• Verktaka ber að taka saman yfirlit yfir öll slys, hættutilvik og tjón á vélum og búnaði og
skila til VJÞ.
• Orsakir vinnuslysa skulu greindar og úrbætur þegar í stað gerðar til að koma í veg
fyrir endurtekningu.
Slys og óhöpp skal tilkynna á eftirfarandi hátt:
• Alvarleg slys tilkynnist lögreglu og Vinnueftirlitinu innan sólarhrings.
• Önnur slys tilkynnist Vinnueftirlitinu innan 14 daga.
• Rafmagnsslys, varasamt ástand, hættutilvik og óhöpp tilkynnist Neytendastofu.
• Mengunarslys tilkynnist Umhverfisstofnun eða heilbrigðiseftirliti viðkomandi
sveitarfélags.
• Bruni og sprengingar tilkynnist lögreglu og/eða slökkviliði.
Eyðublað fyrir tilkynningar vinnuslysa má finna á heimasíðu Vinnueftirlits ríkisins.
Skýrslu um hættu – og neyðarástand vegna rafmagnsslyss má finna á heimasíðu
Mannvirkjastofnunar.
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4.4 Skyndihjálp
•
•
•
•

Á verkstað skulu vera starfsmenn sem sótt hafa námskeið í skyndihjálp og vita hvernig
bregðast á við í neyðartilfellum.
Verktaki skal sjá til þess að viðeigandi búnaður til neyðarhjálpar sé til staðar, s.s. sjúkrakassi.
Hringja skal í Neyðarlínuna í síma 112 ef upp kemur neyðartilvik eða slys.
Þegar hringt er í Neyðarlínuna skal tala hægt og skýrt, gefa upp símanúmer og nafn,
nákvæma staðsetningu á slysstað, lýsa því sem gerðist, tilgreina fjölda slasaðra og ástand
þeirra.
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5. Viðbragðs- og neyðaráætlanir
Mikilvægt er að þekkja viðbragðsáætlanir vegna slysa og eldsvoða, auk viðbragðsáætlunar
vegna jarðskjálfta, snjóflóða, skriðufalla og annarra náttúruhamfara. Fylgjast skal með fréttum
og sé hætta yfirvofandi skal stöðva vinnu og leita skjóls / rýma svæði og hafa samband við
umsjónarmann Vatnajökulsþjóðgarðs.

5.1 Rýmingar / Flóttaleiðir
Við vinnu í byggingum skulu starfsmenn:
•
•
•

Þekkja flóttaleiðir.
Tryggja að flóttaleiðir séu greiðfærar.
Þekkja viðbragðsáætlanir.

5.2 Eldsvoði og eldvarnir
Starfsmenn skulu þekkja:
• Rétt viðbrögð við eldsvoða.
• Staðsetningu slökkvitækja.
• Meðferð slökkvitækja.
• Flóttaleiðir.
Viðbrögð við eldsvoða
• Látið aðra vita um eldinn.
• Bjargið fólki.
• Hringið í 112.
• Farið eftir rýmingaráætlun.
• Reynið að slökkva eldinn með tiltækum búnaði en – TAKIÐ ENGA ÁHÆTTU!
• Stofnið ekki öryggi ykkar eða annarra í hættu.
Meðferð slökkvitækja
• Kynnið ykkur notkun slökkvitækja.
• Beinið ekki slökkviefni beint á vökva ef vökvinn er eldfimur.
• Byrjið slökkvistarf við jaðar elds, undan vindi og rekið eldinn á undan ykkur með jafnri
hliðarhreyfingu.
• Notið einungis það magn af slökkviefni sem þarf til að slökkva eldinn og geymdu
afganginn ef eldur skyldi blossa upp að nýju.
• Tilkynna skal umsjónarmanni slökkvitækja ef hleypt hefur verið af tæki, sem sendir
það í hleðslu eins fljótt og kostur er.
• Notið aldrei vatn á eld í rafbúnaði.
Hægt er að fá meiri upplýsingar á heimasíðu viðkomandi slökkviliðs og Mannvirkjastofnunar
mannvirkjastofnun.is

5.3 Eldgos
Eldgos gera oft boð á undan sér, en geta þó hafist fyrirvaralaust. Almennar leiðbeiningar má
finna á heimasíðu Almannavarna www.almannavarnir.is.
Hætta getur skapast vegna:
• Hraunrennslis.
• Öskufalls.
• Eldinga.
• Flóða vegna goss undir jökli.
• Gasmengunar.
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Við eldgos skal:
• Forðast öskufall.
• Forðast gufu sem byrgir sýn.
• Forðast lautir og lægðir vegna hættu á eitruðum lofttegundum.
• Forða sér stystu leið úr öskufalli með því að fara þvert á vindátt.
• Setja upp hjálm og rykgrímu eða blautan klút fyrir vitin.
Gasmengun vegna eldgosa
Ef hætta er á að gasmengun fari yfir 2.600 μg/m3 skal hætta vinnu samstundis. Nánari
upplýsingar um vinnu þar sem hætta er á gasmengun og öskufalli má finna á vef
Umhverfisstofnunar.
Jökulhlaup
Eldgosum undir jökli fylgir oft jökulhlaup.
• Dveljið ekki á flatlendi meðan hætta er talin á jökulhlaupi.
• Leitið á hátt liggjandi staði.
• Ef svæðið verður umflotið vatni, tilkynnið það til 112 ef hægt er en ef sá möguleiki er
ekki fyrir hendi setjið þá upp hvíta veifu til merkis um að aðstoðar sé þörf.

5.4 Jarðskjálftar
Almennar forvarnir og viðbrögð við jarðskjálftum má finna á heimasíðu Almannavarna
https://www.almannavarnir.is/.
Séu líkur á jarðskjálfta skal:
• Gera öðrum í nágrenninu viðvart.
• Færa sig á öruggt svæði.
• Hlusta á tilkynningar og fyrirmæli sem gefin eru í útvarpi og vera á varðbergi.
• Staðsetja eða festa þunga hluti og búnað þannig að ekki stafi hætta af.
Við jarðskjálfta skal:
• yfirgefa mannvirkið eða fara í dyragætt, út í horn tveggja burðarveggja eða undir borð.
• forðast búnað sem getur fallið.
• við vinnu í hæð, halda sér á meðan skjálftinn gengur yfir.
• við vinnu í skurði, yfirgefa skurðinn ef þess er kostur. Annars halda sig í miðjum skurði,
skýla höfði fyrir hruni og halda jarðvegi frá vitum.
Eftir jarðskjálfta skal, áður en farið er inn í byggingu:
• Ganga úr skugga um að ekki stafi hætta af hruni, leka eða glerbrotum og öðru braki.
• Vera í skóm og hlífðarfötum.
Sé rýming ákveðin:
• Yfirgefið bygginguna.
• Forðist hluti sem geta fallið.
• Notið aldrei lyftu fyrr en viðurkenndur aðili hefur sannreynt að hún sé í öruggu
ástandi.

5.5 Mengun
Verði vart við að olía eða önnur hættuleg efni berist í jarðveg eða vatn, vegna mistaka í
flutningi, umhellingu, vegna lekra íláta eða bilunar í tækjum, skulu fyrstu viðbrögð verða:
•
•
•
•

Koma í veg fyrir leka
Hefta útbreiðslu leka
Hreinsa upp efni
Fjarlægja mengaðan jarðveg
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Sé umfang leka meira en starfsmenn treysta sér til að stöðva og hreinsa upp skal hafa
samband við Neyðarlínu 112. Áður en farið er um vatnsverndarsvæði ber að tilkynna um
ferðirnar til viðkomandi vatnsveitu.
Tilkynna skal tafarlaust öll mengunaróhöpp á vatnsverndarsvæðum eða nærsvæðum þeirra til
Neyðarlínu 112 og í viðbragðsnúmer viðkomandi vatnsveitu. Verði mikill efnaleki á vegum
úti skal strax fá samband við lögreglu / slökkvilið með aðstoð Neyðarlínu 112, sem tekur yfir
stjórn á slysstað.

5.6 Váverk
Váverk eru skilgreind sem ógn af mannavöldum svo sem hótanir, skemmdarverk, hryðjuverk,
hermdarverk eða spellvirki. Viðbrögð við váverkum byggjast á eftirfarandi atriðum:

Veita athygli – stöðva – skoða – vernda –
taka á móti aðstoð – byggja upp.
•
•
•
•
•
•

Verið vakandi gagnvart óeðlilegu ástandi.
Haldið ró.
Stofnið aldrei eigin lífi eða heilsu í hættu.
Skráið/leggið á minnið strax allt sem að gagni gæti komið.
Tilkynnið atburð til yfirmanns, og/eða Neyðarlínu 112 og lögreglu.
Beinið fjölmiðlum til yfirmanna og/eða forstjóra.

5.7 Eldingar
Lendi starfsmenn í eldingaveðri skal leita skjóls og:
forðast vatn, hæðir í landslagi og berangur.
forðast málmhluti svo sem, raflínur, girðingar, vélar, tæki o.s.frv.
halda sig fjarri stórum trjám.
leita skjóls, ef unnt er, í stærri byggingum eða yfirbyggðu ökutæki úr málmi. Hafa
glugga lokaða.
Ef grunur leikur á að eldingu slái niður nærri ykkur og þið náið ekki að komast í skjól, ættuð
þið að:
•
•
•
•

➢ krjúpa
➢ beygja ykkur fram og styðja höndum á hnén.
➢ ekki leggjast flöt.

6. Tilvísanir og ítarupplýsingar
Í umhverfis- og öryggishandbókinni er vísað í eftirfarandi lög og reglur:
Umhverfið:
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir
Lög nr. 65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda
Lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana
Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs
Lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd
Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 og reglugerð um spilliefni nr. 806/1999
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Öryggi, heilbrigði og vinnuvernd
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 46/ 1980
Reglur 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum
og við aðra tímabundna mannvirkjagerð vinnu á vegum stofnunarinnar
Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002
Reglugerðir um notkun tækja nr. 367/2006 og um vélar og tæknilegan búnað nr. 1005/2009
Lög um menningarminjar nr. 80 29.júní 2012
Aðrar ítaruppýsingar má finna hér:
Lög: www.althingi.is
Reglugerðir: www.reglugerd.is
Vinnuvernd: www.vinnueftirlit.is
Umhverfisstofnun: www.ust.is
Öryggishandbækur og reglur sem nýttar voru í þessari bók er að finna á heimasíðum
eftirtalinna aðila:
www.landsnet.is
www.landsvirkjun.is
www.or.is
www.rarik.is
www.samorka.is
www.ust.is
www.vegagerdin.is

Minnisblað
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