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   Inngangur

Vegagerðin	setti	sér	fyrst	umhverfisstefnu	árið	1997	og	hefur	unnið	að	framgangi	
hennar	síðan.	Frá	árinu	2007	hefur	verið	unnið	kerfisbundið	að	innleiðingu	hennar	skv.	
alþjóðlega	umhverfisstaðlinum	ISO	14001:2004.	Einnig	hefur	verið	unnið	að	framgangi	
öryggismála	meðal	starfsmanna,	en	Vegagerðin	setti	sér	öryggisstefnu	um	áramót	
2007-2008.	

Í	handbók	þessari	er	með	orðinu	öryggi	átt	við	öryggis-	og	vinnuverndarmál	
starfsmanna,	en	hér	er	ekki	fjallað	um	önnur	öryggismál	s.s.	umferðaröryggi	eða	
upplýsingaöryggi.	Mikilvægur	þáttur	í	innleiðingu	umhverfis-	og	öryggisstjórnunar	
er	að	kynna	verklag	og	kröfur	varðandi	umhverfis-	og	öryggismál,	sem	gerðar	eru	til	
starfsmanna	og	er	handbókin	einn	liður	í	þeirri	kynningu.

Þessi	handbók	inniheldur	upplýsingar	um	kröfur	og	verklag	sem	Vegagerðin	gerir	til	
starfsmanna	sinna	í	umhverfis-	og	öryggismálum.	Henni	er	ætlað	það	hlutverk	að	auka	
vitund	starfsmanna	um	umhverfis-	og	öryggismál.	Hún	er	ekki	tæmandi	lýsing	á	öllu	
því	sem	viðkemur	einstökum	þáttum	í	umhverfi	eða	öryggi	starfsmanna,	heldur	er		
stundum	vísað	til	ítarefnis.	

Við	gerð	handbókarinnar	er	stuðst	við	efni	úr	ýmsum	áttum	m.a.	frá	Vegagerðinni,	
Vinnueftirlitinu,	öryggishandbók	Samorku	og	öðrum	fyrirtækjum	sem	hafa	skarað	fram	
úr	í	umhverfis-	og	öryggismálum	á	undanförnum	árum.

Rannsóknarsjóður	Vegagerðarinnar	styrkti	gerð	handbókarinnar	og	var	hún	unnin	af	
vinnuhópi	á	vegum	Vegagerðarinnar	og	EFLU	verkfræðistofu.

1

Kemst þótt hægt fari

Jökulís á Skeiðarársandi (MBS).
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	 				Umhverfis- og öryggisstjórnun	

Umhverfis-	og	öryggismál	eru	samtvinnuð	á	margan	hátt.	Nálgunin	er	sú	sama,	
þ.e.	að	hafa	stjórn	á	annars	vegar	umhverfismálum	og	hins	vegar	öryggis-	og	
vinnuverndarmálum	í	starfsumhverfi	Vegagerðarinnar.

Markmiðið	með	innleiðingu	umhverfisstjórnunar	er	að	draga,	eins	og	kostur	er,	úr	þeim	
neikvæðu	umhverfisáhrifum	sem	starfsemi	Vegagerðarinnar	hefur	í	för	með	sér.

Markmiðið	með	innleiðingu	öryggisstjórnunar	er	meðal	annars	það	að	allir	starfsmenn	
Vegagerðarinnar	fari	heilir	heim	eftir	vinnudaginn.

Umhverfisstjórnun	snýst	um:	Greiningu	-	stefnumörkun	-	framkvæmd	og	eftirfylgni.	Í	
upphafi	eru	skilgreindir	þeir	þættir	í	starfseminni	sem	hafa	áhrif	á	umhverfið.	Gengið	
er	úr	skugga	um	að	Vegagerðin	uppfylli	allar	þær	kröfur,	m.a.	í	lögum	og	reglugerðum,	
sem	gerðar	eru	til	hennar	í	umhverfismálum.	Umhverfisstefna	er	mörkuð	og	mælanleg	
markmið	skilgreind.	Komið	er	á	skipulögðu	verklagi	til	að	ná	settum	markmiðum	og	loks	
er	árangurinn	vaktaður	og	skráður	meðal	annars	í	umhverfisskýrslu.	

2

Skref í umhverfis- og öryggisstjórnun.

Endinn skyldi í upphafi skoða
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Öryggis-	og	vinnuumhverfisstjórnun	snýst	einnig	um:	Greiningu	–	stefnumörkun	-	
framkvæmd	og	eftirfylgni.	Í	upphafi	er	gert	áhættumat	fyrir	öll	störf	hjá	Vegagerðinni	
þar	sem	starfsemin	er	greind	m.t.t.	öryggis	og	heilsu	starfsmanna.	Gengið	er	úr	skugga	
um	að	Vegagerðin	uppfylli	allar	þær	öryggiskröfur	sem	gerðar	eru	til	starfseminnar.	
Mörkuð	er	öryggisstefna	og	mælanleg	markmið	skilgreind.	Komið	er	á	skipulögðu	
verklagi	til	að	ná	settum	markmiðum	og	árangur	vaktaður.	
Vegagerðin	ber	ábyrgð	á	því	að	farið	sé	eftir	reglum	um	umhverfis-	og	öryggismál	og	
vinnuvernd	á	vinnustað.

Stefnur	Vegagerðarinnar	og	verklagsreglur	sem	varða	umhverfis-	og	öryggismál	eru	
aðgengilegar	í	gæðahandbók,	á	innra	neti	hennar	og	á	heimasíðu.	Vinnulýsingar	
og	nánari	upplýsingar	eru	í	stoðhandbókum	áætlana-	og	umhverfisdeildar,	
starfsmannadeildar	og	þjónustudeildar,	en	tenglar	eru	oft	á	milli	gæðahandbókar	
og	stoðhandbóka.	Gagnabrunnur	fyrir	varasöm	efni	er	í	Lotus	Notes.		Tengill	er	í	
hann	úr	dagbókum	sem	starfsmenn	áhaldahúsa	nota.	Í	Lotus	Notes	má	einnig	finna	
upplýsingabrunna	umhverfisnefnda.	

Á skal að ósi stemma

Auðkúluvegur (726) við Svínavatn (VAI).
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2.1 Hlutverk stjórnenda og starfsmanna	

Vegamálastjóri er	æðsti	yfirmaður	gæða-,	umhverfis-	og	öryggismála	hjá	
Vegagerðinni.	Hann	felur	gæðastjóra	og	yfirmanni	umhverfismála	að	sjá	til	þess	
að	umhverfis-,	gæða-	og	öryggisstefnum	sé	fylgt	í	starfsemi	Vegagerðarinnar	og	
vinnubrögð	séu	skjalfest	og	rekjanleg	í	samræmi	við	góða	stjórnsýsluhætti	og	að	
kröfum	í	alþjóðlegum	stöðlum	sé	fylgt	í	starfseminni.	Hann	sér	til	þess	að	sett	séu	
mælanleg	markmið	og	að	þeim	sé	unnið	innan	Vegagerðarinnar.	

Starfsmannadeild	sér	um	að	skrásetja	verklagsreglur	um	öryggi	starfsmanna	og	aðrar	
reglur	er	varða	aðbúnað	þeirra.

Stjórnendur,	hver	á	sínu	sviði,	bera	ábyrgð	á	uppbyggingu	gæða-,	umhverfis-	og	
öryggisstjórnunarkerfis	og	að	starfsmenn	sem	undir	þá	heyra	fylgi	settum	reglum.	

Starfsmenn	bera	ábyrgð	á	að	gæta	fyllsta	öryggis	í	störfum	sínum	og	að	fylgja	settum	
reglum	og	verklagi	varðandi	umhverfis-	og	öryggismál.	

Starfsmenn miðstöðvar í óvissuferð í Borgarnesi  (GPM).

Vegagerðarmenn hafa ráð undir rifi hverju
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2.2 Umhverfis- og öryggisnefndir

Eitt	af	meginmarkmiðum	Vegagerðarinnar	er	að	bæta	sambúð	vegar	og	umferðar	
við	umhverfi	og	íbúa	og	er	því	mjög	mikilvægt	að	starfsmenn	séu	meðvitaðir	um	
umhverfið.	Vegagerðin	vill	búa	starfsmönnum	sínum	heilsusamlegt	og	gott	umhverfi	og	
skapa	þar	með	vinnuaðstæður	sem	stuðla	að	velferð	og	árangri	í	starfi.	
		
Á	svæðismiðstöðvum	og	svæðisstöðvum	eru	starfandi	umhverfis-	og	öryggisnefndir.	
Allar	starfsstöðvar	eiga	fulltrúa	í	umhverfis-	og	öryggisnefnd	á	landssvæði	sínu.	
Hlutverk	umhverfis-	og	öryggisnefnda	er	að	fylgjast	með	umhverfismálum	og	öryggis-	
og	vinnuverndarmálum	starfsmanna.	Nefndirnar	standa	að	ýmiss	konar	fræðslu	og	
skipuleggja	umhverfis-	og	öryggisdaga	á	viðkomandi	starfsstöð	í	þeim	tilgangi	að	
gera	starfsmenn	virkari	þátttakendur	í	umhverfis-	og	öryggismálum.	Nefndirnar	skila	
ársskýrslu	um	starfsemi	sína.	Þær	taka	þátt	í	gerð	áætlunar	um	öryggi	og	heilbrigði	á	
vinnustað.

Öryggistrúnaðarmaður	er	fulltrúi	starfsmanna	í	öryggismálum	og	heilsuvernd	og	
öryggisvörður	er	fulltrúi	atvinnurekenda.	Hlutverk	þeirra	er	að	vinna	að	bættum	
aðbúnaði,	hollustuháttum	og	öryggi	á	starfsstöðvum	Vegagerðarinnar	og	fylgjast	
með	því	að	ráðstafanir	á	þessu	sviði	komi	að	tilætluðum	notum.	Öryggisverðir	eru	
í	öllum		nefndunum	eða	starfa	náið	með	þeim.	Öryggistrúnaðarmenn	eru	á	öllum	
starfsstöðvum.	

Ef	vafi	leikur	á	að	ástand	öryggismála	sé	í	lagi,	skal	starfsmaður	hafa	samband	við	
öryggisvörð	og/eða	öryggistrúnaðarmann,	sem	hefur	samband	við	Vinnueftirlitið	ef	
þörf	er	á	og	fær	fulltrúa	þess	á	staðinn.	

Umhverfisdagur á Reykjanesi (GPM).

Erja má jörð er ávöxt skal bera
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2.3 Umhverfisstefna	

Vegagerðin	hefur	einsett	sér	að	vera	í	fararbroddi	í	umhverfismálum	og	leggur	áherslu	á	
góða	sambúð	vegar	og	umferðar	við	umhverfi	og	íbúa.		

Til	að	þetta	nái	fram	að	ganga	hefur	Vegagerðin	ákveðið	að	vinna	samkvæmt	
eftirfarandi:	

•	 Við	hönnun	og	byggingu	vegakerfisins	kappkostar	Vegagerðin	að	varðveita		 	
	 fjölbreytni	náttúrunnar,	vistkerfi,	náttúruminjar,	náttúruverndarsvæði	og		 	
	 menningarverðmæti,	en	um	leið	að	tryggja	öryggi	vegfarenda.	

•	 Vegagerðin	gengur	vel	um	umhverfið	og	leggur	áherslu	á	að	röskun	lands	á			
	 byggingartíma	takmarkist	við	framkvæmdasvæði	og	að	frágangur	sé		 	
	 til	fyrirmyndar.	Vegagerðin	leitast	við	að	lágmarka	truflandi	áhrif	á	lífríki	á		 	
	 framkvæmdatíma.

•	 Hönnun	vega	verði	þannig	að	kröfur	gildandi	reglugerða	um	hljóðvist	séu		 	
	 uppfylltar.	

Kolgrafafjörður, fyrirmyndaráningarstaður. (VK).

Steinn er stafns auki
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•	 Vegagerðin	vinnur	að	því	að	draga	úr	losun	gróðurhúsalofttegunda	og	annarri		
	 mengun	frá	starfseminni,	en	einnig	frá	umferð	á	þjóðvegum	m.a.	með		 	
	 veghönnun,	styttingu	leiða,	bundnum	slitlögum	og	staðsetningu	náma.

•	 Við	innkaup	á	vörum	og	þjónustu	tekur	Vegagerðin	tillit	til		 	 	
	 umhverfissjónarmiða.	

•	 Vegagerðin	nýtir	auðlindir	sem	best	og	stefnir	að	því	að	minnka	sorpmagn		 	
	 með	því	að	vinna	að	aukinni	endurnýtingu	og	endurvinnslu.	Jafnframt	er	öðrum		
	 úrgangi	og	spilliefnum	fargað	á	viðurkenndan	hátt.

•	 Vegagerðin	sér	til	þess	að	starfsmenn	þekki	umhverfisstefnuna	og	hafi		 	
	 þekkingu	og	hæfni	til	að	vinna	í	samræmi	við	hana.

•	 Vegagerðin	sér	til	þess	að	birgjar	og	verktakar	þekki	umhverfisstefnuna	og		 	
	 umhverfiskröfur	Vegagerðarinnar.

•	 Vegagerðin	tryggir	að	starfsemin	sé	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglur	um		
	 umhverfismál.		

•	 Vegagerðin	skilgreinir	árlega	mælanleg	umhverfismarkmið,	vaktar	árangurinn		
	 	 og	skráir	m.a.	í	umhverfisskýrslu	til	að	tryggja	stöðugar	umbætur,	í	samræmi	
við		 	 	 kröfur	umhverfisstjórnunarstaðalsins	ISO	14001.

Allt er vænt sem vel er grænt

Friðsælt umhverfi við Breiðholtsbraut (VAI).
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2.4 Öryggisstefna 

Í	allri	starfsemi	Vegagerðarinnar,	jafnt	í	rekstri	sem	og	við	allar	framkvæmdir,	er	stefna	
stofnunarinnar	að:	

•	 Hindra	að	óhöpp	og	slys	eigi	sér	stað.

•	 Hafa	tiltækar	áætlanir	um	viðbrögð	gegn	vá	og	skipuleggja	hvernig	þeim		 	
	 viðbrögðum	er	stjórnað.		

•	 Tryggja	að	starfsfólk	Vegagerðarinnar,	sem	og	annað	starfsfólk,	sem	vinnur		 	
	 fyrir	stofnunina,	sé	vel	menntað	og	þjálfað	til	að	annast	öryggis-,	heilsu-	og		 	
	 vinnuumhverfismál.

•	 Stuðla	að	góðri	heilsu	starfsmanna,	ánægjulegu	starfsumhverfi	og	góðum		 	
	 starfsskilyrðum.

•	 Stuðla	að	góðu	samstarfi	stjórnenda	og	annarra	starfsmanna	í	öryggismálum.

•	 Tryggja	markvissa	stjórnun	öryggis-,	heilsu-	og	vinnuumhverfismála		 	
	 samkvæmt	lögum.

•	 Vinna	að	því	að	hafa	öryggi	vegfarenda	sem	best,	eins	og	greint	er	frá	í	stefnu		
	 Vegagerðarinnar	í	umferðaröryggismálum.

•	 Vinna	að	því	með	verktökum	og	öðrum	sem	fyrir	stofnunina	starfa	að	lögum	og		
	 reglum	um	öryggismál	verði	fylgt	í	hvívetna.

Vinna við víravegrið (HJ).

Gott er heilum vagni heim að aka
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 Umhverfi

3.1 Umhverfisþættir í starfsemi Vegagerðarinnar 

Starfsemi	Vegagerðarinnar	hefur	margvísleg	áhrif	á	umhverfið.	Umhverfisþáttur	er	það	
í	starfsemi	Vegagerðarinnar	sem	getur	haft	umtalsverð	neikvæð	áhrif	á	umhverfið.	Þeir	
umhverfisþættir	sem	hafa	mesta	þýðingu	í	starfseminni	eru:	

•	 Röskun	lands

•	 Umferðarhávaði

•	 Eldsneyti	og	olíur

•	 Asfalt

•	 Eiturefni	og	hættuleg	efni

•	 Spilliefni

•	 Fastur	úrgangur

•	 Fráveitur	og	skólp

Þessir	þættir	eru	þýðingarmiklir	þar	sem	um	þá	gilda	m.a.	lög	og	reglugerðir.	Tekið	er	
á	þessum	þáttum	í	umhverfisstefnu	Vegagerðarinnar	og	umhverfismarkmiðum.	Þessir	
þættir	hafa	einnig	mikla	þýðingu	fyrir	ímynd	Vegagerðarinnar.

Vegagerðin	hefur	skilgreint	verklag	til	að	stýra	þessum	þáttum	með	ákveðnum	
aðgerðum	og	vaktar	þá	eins	og	kostur	er.	Sérstaklega	verður	fjallað	um	hvern	þátt	hér	á	
eftir.

3

Náma við Þverá í Öxarfirði meðan á vinnslu stóð (RJ).

Allt hefur áhrif, einkum við sjálf
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Aðrir umhverfisþættir eru: 

•	 Gamlar	efnisnámur	

•	 Steinefni

•	 Loftmengun	vegna	umferðar	á	vegum

•	 Hálkuvarnir	og	rykbinding

•	 Landgræðsla

•	 Sprengingar

•	 Frásog	frá	vélaverkstæðum

•	 Aflagðar	brýr	

Vegagerðin	hefur	sett	fram	ákveðna	stýringu	og	/eða	leiðbeiningar	um	þessa	þætti	án	
þess	að	vakta	þá	sérstaklega.		Ekki	verður	frekar	fjallað	um	þá	í	handbókinni.

Árlega	eru	sett	markmið	og	greint	frá	árangrinum	í	umhverfisskýrslu	Vegagerðarinnar.

Náma við Þverá í Öxarfirði að loknum frágangi (HEJ).

Fagurt er landið í fári sjávar
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3.1.1 Röskun lands og lífríkis

Röskun	lands	er	einn	þýðingarmesti	umhverfisþátturinn	í	rekstri	Vegagerðarinnar	
og	sá	sem	vegfarendur	verða	mest	varir	við.	Hann	hefur	því	mikil	áhrif	á	ímynd	
Vegagerðarinnar.		Umhverfisáhrif	vegna	röskunar	lands	eru	að	mestu	staðbundin,	eins	
og	röskun	á	landslagi,	jarðvegi	og	jarðmyndunum,	áhrif	á	ár,	vötn,	grunnvatn	eða	firði,	
áhrif	á	loftgæði	vegna	ryks,	titringur	vegna	sprenginga,	sjónræn	áhrif	og	breytingar	á	
vistkerfum	dýra	og/eða	plantna.

Aðgerðir tengdar þessum umhverfisþætti:

• Kynningargögn skulu gerð fyrir  allar framkvæmdir. Stærri framkvæmdir fara í mat á 
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum. 

• Útboðsgögn skulu innihalda kröfur til verktaka, m.a. um gerð öryggis- og 
heilbrigðisáætlunar, ásamt kröfum um umhverfismál og umgengni á verkstað og 
frágang í verklok. 

• Viðurkenningar vegna hönnunar og frágangs eru veittar reglulega. Tilgangur þeirra 
er að efla vitund um útlit og frágang mannvirkja meðal starfsmanna og verktaka og 
stuðla að umræðu þar um. 

•	

Vegagerðarmenn hafa marga fjöruna sopið

Úr umhverfisstefnu
•	 Við	hönnun	og	byggingu	vegakerfisins	kappkostar	Vegagerðin	að	varðveita		 	
	 fjölbreytni	náttúrunnar,	vistkerfi,	náttúruminjar,	náttúruverndarsvæði	og		 	
	 menningarverðmæti,	og	um	leið	að	tryggja	öryggi	vegfarenda.		
•	 Vegagerðin	gengur	vel	um	umhverfið	og	leggur	áherslu	á	að	röskun	lands
	 á	byggingartíma	takmarkist	við	framkvæmdasvæði	og	að	frágangur	sé	til		 	
	 fyrirmyndar.	Vegagerðin	leitast	við	að	lágmarka	truflandi	áhrif	á	lífríki	á		 	
	 framkvæmdatíma.
•	 Vegagerðin	tryggir	að	starfsemin	sé	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglur	um			
	 umhverfismál.
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Til starfsmanna:

• Gakktu vel um landið og nágrenni vega.

• Forðastu akstur utan vega.

• Kynntu þér undanþágur um akstur utan vega ef þörf er á (undanþágur eru   
 í gildi vegna starfa m.a. við landmælingar, rannsóknir og vegalagnir.  Sjá reglugerð  
 um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands).

• Virtu mörk framkvæmdasvæða.

Á illt er náttúran næmust

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg í Vatnsfirði (HEJ).
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3.1.2 Umferðarhávaði 

Úr umhverfisstefnu
•	Hönnun	vega	verði	þannig	að	kröfur	gildandi	reglugerða	um	hljóðvist	séu		 	
	 uppfylltar.

Hávaðamengun	vegna	umferðar	er	mest	í	þéttbýli	þar	sem	íbúðarhús	eru	nærri	
fjölförnum	umferðarmannvirkjum	og	hætta	er	á	að	umferðarhávaði	fari	yfir	mörk	
reglugerðar.	Áhrifin	geta	þó	einnig	verið	í	dreifbýli	þar	sem	umferðarþungir	þjóðvegir	
liggja	nærri	lögbýlum	og	frístundabyggðum.	

Aðgerðir tengdar þessum umhverfisþætti:  

• Fyrir allar framkvæmdir skal vinna skilgreiningarblöð og kynningargögn sem taka 
mið af umfangi og umhverfisáhrifum þeirra þ.m.t. hljóðstigi. 

• Matsskyldar framkvæmdir fara í mat á umhverfisáhrifum og er hljóðstig meðal 
þeirra umhverfisþátta sem valda því að framkvæmd teljist vera matsskyld. 

• Niðurstöður hljóðstigsútreikninga eru birtar í matsskýrslum einstakra framkvæmda, 
einnig er greint frá þeim í umhverfisskýrslu Vegagerðarinnar. Þá eru tilteknar 
nauðsynlegar mótvægisaðgerðir.

Hljóðmön við Reykjanesbraut í Hafnarfirði (VAI).
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3.1.3 Eldsneyti og olíur 

	
Neikvæð	umhverfisáhrif	þessa	umhverfisþáttar	tengjast	annarsvegar	olíumengun	á	landi	
og	hinsvegar	losun	gróðurhúsalofttegunda	í	lofthjúp	jarðar	vegna	notkunar	eldsneytis.

Eldsneyti	og	olíur	sem	notaðar	eru	í	rekstri	Vegagerðarinnar	eru	aðallega	díselolía,	
bensín	og	smurolíur	á	bíla,	vinnuvélar	og	smátæki.	Umhverfisþátturinn	nær	yfir	
olíutanka	og	úrgangsolíutanka	sem	ýmist	eru	niðurgrafnir,	ofanjarðar	eða	litlir	og	
færanlegir,	svokallaðir	olíukálfar.

Aðgerðir tengdar þessum umhverfisþætti:  

• Vegagerðin hefur sett sér markmið um að nýir smábílar verði með 10% lægra 
útblásturgildi (g/km CO2 ), en þeir sem fyrir eru og að losun CO2 frá smábílum sínum 
verði minni.

• Vegagerðin hefur sett sér markmið um lágmarksnýlögn slitlaga, því bílar eyða minna 
eldsneyti á bundnu slitlagi.

• Vegagerðin hefur sett sér markmið um að uppfylla kröfur starfsleyfa um lekavarnir 
olíutanka.

Úr umhverfisstefnu
•	 Vegagerðin	vinnur	að	því	að	draga	úr	losun	gróðurhúsalofttegunda	og	annarri		
	 mengun	frá	starfseminni,	og	einnig	frá	umferð	á	þjóðvegum	m.a.	með	veghönnun,		
	 styttingu	leiða,	bundnum	slitlögum	og	staðsetningu	náma.

• Vegagerðin er með fjarfundabúnað sem dregur úr 
ferðalögum starfsmanna og stuðlar þannig að minni 
olíunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda. 

• Auk þess hefur það lengi verið meðal áhersluatriða 
í samgönguáætlun að stytta leiðir, en stytting leiða 
getur dregið úr akstri og þar með eldsneytisnotkun 
og losun gróðurhúsalofttegunda.

Til starfsmanna:

• Farðu varlega þegar þú notar olíu.

• Tryggðu reglulegt viðhald og eftirlit með    
 olíutönkum.

• Tryggðu að olíubrúsar standi í lekabyttu.

Oft láta bensínafgreiðslumenn dæluna ganga

Rafknúið bifhjól í eigu Vegagerðarinnar (VAI).
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3.1.4 Asfalt

Asfalt	er	notað	í	miklu	magni	á	þjóðvegi	landsins	og	er	því	þýðingarmikill	
umhverfisþáttur.	Vegagerðin	selur	verktökum	asfalt	af	birgðatönkum,	en	þeir	kaupa	það	
einnig	beint	af	innflytjendum.	

Asfalt	er	vökvi	við	venjulegan	meðhöndlunarhita	(>	100°C).	Það	leysist	í	flestum	
lífrænum	leysum	og	olíum	t.d.	repjuolíu.	Ekki	skal	láta	vatn	eða	aðra	vökva	komast	í	
snertingu	við	efnið	vegna	hættu	á	sprengisuðu	eða	slettum	af	heitu	efni.	Efnið	flokkast	
ekki	sem	hættulegt	heilsu	eða	umhverfi	en	meðhöndlun	þess	getur	verið	varasöm.	Þar	
sem	efnið	er	venjulega	notað	heitt	gefur	það	frá	sér	gufur	og	getur	valdið	bruna	við	
snertingu.	Efnið	er	ekki	eldfimt	en	getur	brunnið.	Það	kólnar	hratt	og	harðnar	ef	það	
berst	út	í	umhverfið	og	dreifist	því	ekki.	Það	sekkur	yfirleitt	til	botns	ef	það	berst	í	vatn	
og	leysist	mjög	hægt	upp.	

Aðgerðir tengdar þessum umhverfisþætti:

• Öryggisblað er tiltækt fyrir asfalt, sjá brunninn Varasöm efni í Lotus Notes, kafla um 
klæðingarefni. Þar sem starfsmenn sem nota efnin hafa ekki aðgang að tölvu við 
vinnuna þarf að hafa öryggisblöðin útprentuð.

• Umsjónarmaður birgða á hverjum stað skal hafa tilskilda þjálfun við meðhöndlun 
og afgreiðslu á asfalti og íblöndunarefnum. Þegar asfalt er afgreitt af tönkum fylgir 
umsjónarmaður þar til ætluðum gátlista til þess að tryggja rétta framkvæmd og að 
unnið sé í fullu samræmi við öryggisreglur sbr. verklagsregluna	Asfalt	–	birgðahald	
og	afgreiðsla.

Úr umhverfisstefnu
•	Vegagerðin	tryggir	að	starfsemin	sé	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglur	um		 	
	 umhverfismál.

Til starfsmanna

• Kynntu þér innihald öryggisblaðs fyrir  
asfalt.  Kynntu þér sérstaklega kafla 
um varúðarupplýsingar, skyndihjálp,  
bruna, efnaleka, meðhöndlun,  
persónulegan hlífðarbúnað og hættur  
gagnvart umhverfinu.

Kólnar heitt ef köldu er á blásið

Asfalttankur á lóð Vegagerðarinnar á Sauðárkróki (MBS).
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3.1.5 Eiturefni og hættuleg efni

Með	eiturefnum	og	hættulegum	efnum	er	átt	
við	efni	og	efnavörur	sem	eru	varnaðarmerkt.	
Þau	geta	valdið	dauða,	langvarandi	skaða	
á	heilsu	manna	og	dýra,	eða	valdið	tjóni	á	
umhverfi.	Efnum	skal	halda	í	nægjanlegri	
fjarlægð	frá	stöðuvötnum,	ám,	grunnvatni	
og	sjó.	Við	mikinn	leka	ber	að	hindra	að	
þau	berist	út	í	umhverfið.	Þetta	á	einnig	við	
vistvæn,	ertandi	efni.

Ný	hættutákn	fyrir	mismunandi	hættuflokka	
hafa	verið	tekin	í	notkun	í	Evrópu.	Þessi	tákn	
verða	tekin	í	notkun	hér	á	landi	á	næstu	árum	
en	gömlu	varnaðarmerkin	munu	verða	í	gildi	
til	ársins	2015.

Eiturefni	og	hættuleg	efni	eru	helst	notuð	og	
geymd	á	vélaverkstæðum	og	í	áhaldahúsum.	
Efnin	skulu	geymd	í	lekabyttu	á	vel	loftræstum	
stöðum.	Mikilvægt	er	að	huga	að	notkun	
persónuhlífa	við	vinnu	með	þessi	efni.		
Upplýsingar	eru	á	öryggisblöðunum.

Úr umhverfisstefnu
•	Vegagerðin	forðast	að	nota	eiturefni	og	stefnir	að	því	að	draga	úr	notkun		 	
	 hættulegra	efna	eins	og	kostur	er.
•	Vegagerðin	tryggir	að	starfsemi	hennar	sé	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglur		
	 um	umhverfismál.

Aðgerðir tengdar þessum umhverfisþætti:  

• Vegagerðin heldur lista yfir merkingarskyld efni í notkun á öllum starfsstöðvum. 
Öryggisblöð eru tiltæk fyrir öll efni, sjá brunninn Varasöm efni í Lotus Notes. 

Fáir taka svo á tjörunni að hún tolli ekki við 
gómana
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Til starfsmanna: 

• Gakktu úr skugga um að efnin séu skráð á efnalista starfsstöðvarinnar. Til eru   
 efnalistar fyrir verkstæði, þjónustustöðvar og lager.

• Kynntu þér öryggisblöð fyrir viðkomandi efni sem innihalda upplýsingar m.a. um  
 notkun, geymslu, og öryggisbúnað. Öryggisblöð eru til fyrir öll merkingarskyld efni á 
  efnalistum og eru vistuð í Lotus Notes brunninum, Varasöm efni.  Kynntu þér  
 sérstaklega kafla öryggisblaðsins um skyndihjálp, efnaleka, meðhöndlun,   
 persónulegan hlífðarbúnað og hættur gagnvart umhverfinu.

• Veldu efni við vinnu þína sem ekki eru varasöm, þegar hægt er að koma því við.  
 Umhverfismerkt efni eru góður kostur.

• Hafðu öryggisblöð útprentuð við vinnu á vegum og við brúarvinnu. 

Efnageymsla á lager (MBS).

Kauptu ekki köttinn í sekknum
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Hér	fyrir	neðan	er	lýsing	á	helstu	varasömu	efnum	sem	eru	notuð	hjá	Vegagerðinni.	Um	
eldsneyti,	olíur	og	asfalt	var	fjallað	í	köflum	hér	að	framan.	

White spirit	(terpentína)	er	notað	við	lögn	klæðingar	til	að	þynna	bikið	og	gera	það	
hæft	til	að	umlykja	og	binda	steinefnið.	Auk	þess	að	vera	heilsuspillandi	fyrir	starfsmenn		
veldur	uppgufun	efnisins	auknum	gróðurhúsaáhrifum.	Markvisst		hefur	verið	unnið	að	
því	að	draga	úr	notkun	white	spirits		með	ýmsum	hætti	og	hefur	mikill	árangur	náðst.	

Umferðarmálning	er	sprautuplast	sem	notað	er	á	umferðarmikla	vegi.	Efnið	kemur	
sem	duft	og	er	brætt	í	hitunarpottum	á	útlagningarbílum	og	inniheldur	engin	leysiefni.	
Þessi	efni	eru	ekki	merkingarskyld,	en	eru	notuð	í	miklu	magni.	Duft	og	bráðið	efni	á	að	
hreinsa	upp	og	meðhöndla	sem	iðnaðarúrgang.	Ekki	skal	skilja	eftir	efni	þar	sem	það	
getur	borist	í	frárennsli,	vatnsból	eða	grunnvatn.		

Viðloðunarefni	hafa	það	hlutverk	að	auka	viðloðun	þunnbiks	og	steinefna.	Efnin	geta	
verið	hættuleg	heilsu	manna	og	umhverfi.	Nota	skal	gúmmíhanska	og	öryggisgleraugu	
við	meðhöndlun	efnanna.	Augnskol	og	neyðarsturta	þurfa	að	vera	nálægt	geymslustað.

Gróðureyðingarefni	eru	notuð	til	að	eyða	gróðri	sem	orðinn	er	til	vandræða	í	
vegköntum	og	fláum	vegna	snjósöfnunaráhrifa.		Þessi	efni	geta	verið	hættuleg	umhverfi	
og	heilsu	manna.

Vegmálning (VAI).Geymsla viðloðunarefnis á lager á Sauðárkróki 
(MBS).

Of seint er að byrgja brunninn þá barnið er dottið ofan í
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3.1.6 Spilliefni 

Spilliefni	er	úrgangur	sem	inniheldur	eiturefni	eða	hættuleg	
efni.	Um	er	að	ræða	t.d.	úrgangsolíur,	rafgeyma,	olíumálningu,	
olíublautan	úrgang,	leysiefni,	rafhlöður,	ísósíanöt	og	varnarefni	
(t.d.	gróðureyðir).	Spilliefni	sem	falla	til	eru	flokkuð	og	
sett	í	sérmerkt	ílát.	Efnunum	þarf	að	skila	til	söfnunar-	og	
móttökustöðva	sem	hafa	fengið	starfsleyfi	til	að	meðhöndla	
spilliefni.

Spilliefni	geta	m.a.	verið	eldfim,	ertandi,	hættuleg	heilsu,	
eitruð,	krabbameinsvaldandi,	ætandi	eða	hættuleg	umhverfinu.	
Athugið	að	sjálfsíkveikja	getur	orðið	í	olíublautum	tuskum.

Spilliefni	geta	verið	vatnsleysanleg	og	því	borist	framhjá	
olíuskilju	sem	tengd	er	fráveitu.	Berist	efnin	í	fráveitu	valda	þau	
neikvæðum	umhverfisáhrifum	í	viðtaka	skólpsins.	Þess	vegna	
er	mikilvægt	að	lekabyttur	séu	undir	efnunum	eða	þannig	frá	
þeim	gengið	að	ekki	sé	hætta	á	leka.

Aðgerðir tengdar þessum umhverfisþætti:

• Spilliefni eru flokkuð í sérmerkt ílát og skilað til spilliefnamóttöku

Til starfsmanna: 

• Flokkaðu spilliefni frá almennum úrgangi og skilaðu til viðurkennds móttökuaðila 
gegn kvittun.

Til þess eru vítin að varast þau

Úr umhverfisstefnu
•	Spilliefnum	er	fargað	á	viðurkenndan	hátt.
•	Vegagerðin	tryggir	að	starfsemi	hennar	sé	í	samræmi	við	gildandi	lög	og	reglur		
	 um	umhverfismál.

Spilliefnaskápur í þjónustu-
stöð á Sauðárkróki í (MBS).

Tunnuhaldari sem Hringur 
Guðmannsson vélamaður 
hannaði og smíðaði undir 
spilliefnatunnur (ÞB).
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3.1.7 Fastur úrgangur

Allur	fastur	úrgangur	frá	Vegagerðinni	annar	en	spilliefni	flokkast	undir	þennan	
umhverfisþátt.	Úrgangur	er	flokkaður	á	starfsstöðvum	Vegagerðarinnar.		
Þar	sem	þess	er	kostur	er	eftirfarandi	flokkað:

•	 Dagblöð	og	tímarit

•	 Skrifstofupappír/gæðapappír	

•	 Bylgjupappi	

•	 Timbur	

•	 Málmar	

•	 Hjólbarðar

•	 Húsbúnaður	

•	 Rafeindatæki	

•	 Almennur	óflokkaður	úrgangur

	 fer	í	urðun

Úr umhverfisstefnu
•	Vegagerðin	stefnir	að	því	að	minnka	sorpmagn	með	því	að	vinna	að	aukinni		 	
	 endurnýtingu	og	endurvinnslu.
•	Úrgangi	er	fargað	á	viðurkenndan	hátt.

Aðgerðir tengdar þessum 
umhverfisþætti:

•	 Ýmist fara starfsmenn með úrgang á 
sorpstöðvar sveitarfélaga eða hann 
er sóttur af sorphirðufyrirtækjum 
með starfsleyfi. Honum er komið 
til endurvinnslu eða urðunar hjá 
viðurkenndum aðilum.

Til starfsmanna: 

•	 Flokkaðu úrgang í þar til gerð ílát.

Enginn er of gamall gott til að læra

Hluti af flokkunarílátum undir fastan úrgang í 
Borgartúni 7 (MBS).
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3.1.8 Fráveitur og skólp

	

Umhverfisþátturinn	á	við	um:

-	 Skólp	frá	starfsmannaaðstöðu	í	frárennsliskerfi	sveitarfélaga	eða	rotþrær.
-	 Frárennsli	frá	verkstæðum,	þjónustustöðvum,	þvottaplönum	og	geymslum	í		 	
	 olíuskiljur	og	sandskiljur.
-	 Frárennsli	vegmannvirkja,	t.d.	í	settjarnir.

Rotþrær	hafa	það	hlutverk	að	draga	úr	neikvæðum	umhverfisáhrifum	frárennslis	áður	
en	það	er	leitt	út	í	viðtaka.	Í	rotþróm	er	lífrænn	úrgangur	(seyra)	skilinn	frá	og	affallið	
leitt	um	siturlagnir	í	jarðveg.	

Í olíuskiljum	er	olía	skilin	frá	frárennslisvatni.	Reglulega	er	dælt	upp	úr	olíuskiljum	og	
úrgangsolían	send	til	meðhöndlunar	hjá	spilliefnamóttöku.	

Frárennsli frá vegamannvirkjum og hönnun nýframkvæmda.	Yfirborðsvatn	af	
vegum	getur	borið	með	sér	óæskileg	efni	fyrir	umhverfið	s.s.	þungmálma,	olíur	og	fleira.	
Salt	sem	notað	er	við	hálkuvarnir	berst	á	svæði	meðfram	vegum	m.a.	í	gróður,	vötn	og	
lífríki.	Eins	geta	slys	á	þjóðvegum	geta	valdið	mengun	t.d.	þegar	flutningabílar	með	
mengandi	farm	velta	eða	þegar	olía	og	önnur	varasöm	efni	berast	frá	bílum	sem	lent	
hafa	í	óhöppum	eða	bilað.	

Við	hönnun	nýrra	vegamannvirkja	er	gert	ráð	fyrir	frárennsli	frá	þeim.

Úr umhverfisstefnu
•		 Vegagerðin	vinnur	að	því	að	draga	úr	mengun	frá	starfseminni.

Svo má hvert ker fylla að út af flói

Settjörn við Víkurveg (JJB).
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Til starfsmanna:

• Helltu ekki hættulegum efnum í frárennslið.

• Sjáðu til þess að lekabyttur séu til staðar til að koma í veg fyrir að olíuefni eða önnur  
 varasöm efni, sem hellast niður, fari í niðurföll.

• Vaktaðu magn olíusora í olíuskilju reglulega og láttu tæma hana svo tryggt sé að  
 skiljan virki sem skyldi og að olía berist ekki í fráveitukerfi eða umhverfi.  

• Láttu losa settanka reglulega þannig að virkni þeirra haldist. Passaðu að viðverutími  
 frárennslis í þeim sé nægilega langur til að koma í veg fyrir að óhreinsað frárennsli  
 geti sloppið út í umhverfið.

• Láttu tæma seyru í rotþró til að tryggja að rotþróin virki sem skyldi og koma í veg  
 fyrir að of mikið magn saurgerla berist út í umhverfið.

• Haltu utan um og skráðu bæði vöktun og tæmingu.

Öll vötn renna til sjávar

Umferðarmannvirki við Elliðaárdal (VAI).
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3.1.9 Innkaup

Vegagerðin	hefur	markað	sér	stefnu	um	innkaup	á	vörum	og	þjónustu.	Markmið	
innkaupastjórnunar	er	að	útvega	þá	vöru	og	þjónustu	sem	Vegagerðin	þarfnast,	á	
réttum	tíma,	sem	stenst	settar	kröfur	og	á	hagkvæmasta	verði.	Í	hverju	tilviki	skal	haga	
innkaupum	þannig	að	bestu	kaupum	verði	náð.	

Vörum	í	innkaupastýringu	hefur	verið	skipt	í	vöruflokka	og	sett	viðmið	fyrir	þá	flokka	
sem	hafa	áhrif	á	umhverfið.		Má	þar	nefna	flokka	eins	og	bíla,	rekstrarvörur,	varasöm	
efni	og	íblöndunarefni	fyrir	vegagerð.

Úr umhverfisstefnu og innkaupastefnu
•	Við	innkaup	á	vörum	og	þjónustu	tekur	Vegagerðin	tillit	til	heilbrigðis-	og		 	
umhverfissjónarmiða	eins	og	kostur	er.

Snjóvegstikur á lager (GPM).

Góðar innkaupavenjur borga sig
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3.2 Viðbrögð við slysum eða neyðarástandi í umhverfismálum

Óhöpp	sem	gætu	valdið	mengunarslysi	eru:	

•	 Olíuleki.

•	 Efnaleki	úr	tækjum,	brúsum,	sekkjum	o.fl.	

•	 Efnaleki	frá	tækjabúnaði,	vinnuvélum	og	bílum	á	vatnsverndarsvæðum	eða	öðrum		
	 verndarsvæðum.

•	 Mikill	efnaleki	(olía	eða	önnur	efni)	á	vegum	landsins.

•	 Eldsvoði.

•	 Skemmdarverk.

Leki úr tækjum og brúsum

Verði	vart	við	að	efni	t.d.	málning	eða	olía	berist	í	jarðveg	eða	vatn	vegna	mistaka	í	
flutningi,	umhellingu,	vegna	lekra	íláta	(brúsa	og	tunna)	eða	bilunar	í	tækjum,	skulu	
fyrstu	viðbrögð	verða:

Eflum öryggisbraginn

Að	koma	í	veg	fyrir	leka
(t.d. með því að setja lekabyttu eða annað ílát undir lekann)

Að	hefta	útbreiðslu	mengunar

Að	hreinsa	upp	efni	með	sagi	eða	öðrum	búnaði

Að	fjarlægja	efnamengaðan	jarðveg	ef	þess	gerist	þörf

Ef	umfang	óhapps/leka	er	meira	en	starfsmenn	treysta	
sér	til	að	stöðva	og	hreinsa	upp	skal	hafa	samband	við	

Neyðarlínu	(112)
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Leki úr tækjum innan vatnsverndarsvæða

Verði	vart	við	að	efni,	t.d.	olía	leki	úr	tækjum	þegar	unnið	er	innan	vatnsverndarsvæða,	
eru	fyrstu	viðbrögð	þau	að	hringja	í	viðbragðsnúmer	viðkomandi	vatnsveitu	og	fylgja	
viðeigandi	viðbragðsáætlun	Vegagerðarinnar	og	vatnsveitunnar.

Mikill efnaleki við flutninga á vegum landsins

Verði	mikill	efnaleki	á	vegum	úti	skal	starfsmaður	strax	hafa	samband	við	lögreglu/
slökkvilið	í	síma	Neyðarlínunnar	112,	sem	tekur	yfir	stjórn	aðstæðna	og	ákveðin	
neyðaráætlun	fer	í	gang.	

Eldsvoði

Verði	vart	við	eld	skal	starfsmaður	þegar	í	stað	tilkynna	það	til	slökkviliðs	í	síma	
Neyðarlínunnar	112.	

Skemmdarverk

Verði	vart	við	að	framin	hafi	verið	skemmdarverk	eða	að	brotist	hafi	verið	inn	í	
starfsstöðina	og	leiki	grunur	á	að	mengunarslys	hafi	átt	sér	stað,	skal	huga	að	
geymslustöðum	olíuefna	og	eiturefna	og	hættulegra	efna.	Verði	vart	við	mengun	
skal	bregðast	við	skv.	viðbragðsáætlun	Vegagerðarinnar	um	olíuleka	eða	efnaleka.	Sjá	
verklagsreglu	um	viðbúnað	og	viðbrögð	við	umhverfisatviki/neyðartilviki.

Gáleysi er eins og falinn eldur

Akstur ökutækja með vatnsspillandi farm bannaður
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3.3 Tilkynning og skráning umhverfisóhappa

Yfirmaður	á	hverjum	vinnustað	skal	skrá	og	tilkynna	yfirmanni	umhverfismála	um	öll	
umhverfisóhöpp	yfir	50	lítrum.

Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi

Nýja brúin á Beilá (VI).
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   Öryggi 

Mikilvægt	er	að	starfsmenn	séu	vakandi	fyrir	öryggi	sínu	og	samstarfsmanna	sinna.	
Vertu	ófeimin(n)	við	að	minna	á	ef	hjálmur	eða	annar	öryggisbúnaður	eða	örugg	
hegðun	gleymist	og	taktu	því	vel	ef	einhver	minnir	þig	á.

Öryggisreglur lúta meðal annars að: 

•	 Greiningu	á	hættum	sem	geta	komið
	 upp	í	hverju	verkefni	og	ráðstöfunum
	 gegn	þeim.	

•	 Notkun	persónuhlífa	og	öryggisbúnaðar.	

•	 Umgengni	og	framkomu	á	vinnustað.	

•	 Vinnuferlum.	

•	 Neyðarviðbrögðum.	

Fræðsla og kynning til starfsmanna:

•	 Kynntu	þér	staðsetningu	og	notkun	öryggisbúnaðar	svo	og	gildandi	öryggisreglur.	

•	 Kynntu	þér	reglur	Vinnueftirlitsins	um	öryggismál	og	verklagsreglu			 	
	 Vegagerðarinnar	um	öryggisbúnað	starfsmanna.		Sjá	vefinn	www.vinnueftirlit.is	og		
	 gæðahandbók	Vegagerðarinnar.

•	 Kynntu	þér	fræðsluefni	Vinnueftirlitsins	eins	og	við	á.		Meðal	efnis	sem	tiltækt	er		
	 á	vef	þess	undir	Útgáfa	–	Fræðslu-	og	leiðbeiningarit	er:	Varúð	lífræn	leysiefni,	Rétt		
	 líkamsbeiting,	Vinna	við	tölvu,	Líkamlegt	álag	við	vinnu,	Vinnustellingar,	Þungar		
	 byrðar	og	einhæfar	hreyfingar,	Einelti	og	kynferðisleg	áreitni	á	vinnustöðum	-		
	 Forvarnir	og	viðbrögð,	Gættu	þinna	handa,	Eldfjallaaska	og	fokefni.

•	 Kynntu	þér	öryggisblöð	vegna	eiturefna	og	hættulegra	efna	sjá	kafla	3.1.5.	

•	 Vertu	aldrei	við	störf	án	þess	að	vera	með	fullnægjandi	öryggisbúnað	og	hafa		
	 fengið	fræðslu	um	hvaða	hætta	getur	fylgt	starfinu.

4

Hefilstjóranámskeið (JBS).

Þekking er besta forvörnin

Dæmi um vinnusvæðamerkingar (JBS).
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4.1 Almennar öryggisreglur

•	 Starfsmenn	eiga	aldrei	að	vera	við	störf	án	þess	að	vera	með	fullnægjandi		 	
	 öryggisbúnað	og	hafa	fengið	fræðslu	um	hvaða	hættur	geta	fylgt	starfinu.

•	 Rekstrardeild	Vegagerðarinnar	útvegar	viðurkenndan	hlífðar-	og	öryggisfatnað	svo		
	 og	persónuhlífar.

•	 Yfirmaður	á	hverjum	vinnustað:

•	 Skal	gæta	þess	að	farið	sé	eftir	reglum	um	öryggismál.		Sjá	vef	Vinnueftirlitsins	
www.vinnueftirlit.is

•	 Sér	um	að	starfsmenn	fái	nauðsynlega	kennslu	og	þjálfun	í	að	vinna	störf	sín,	
þannig	að	ekki	stafi	hætta	af.	

•	 Gerir	starfsmönnum	ljósa	slysa-	og	sjúkdómahættu,	sem	kann	að	vera	bundin	
við	starf	þeirra	og	sér	til	þess	að	viðeigandi	öryggisbúnaður	sé	til	staðar.

•	 Sér	um	að	vinnustaðir	séu	merktir	í	samræmi	við	reglur	um	
vinnusvæðamerkingar	(Sjá	verklagsreglur	og	leiðbeiningar	í	gæðahandbók	
Vegagerðarinnar	og	stoðhandbók	þjónustudeildar).	

•	 Skal	sjá	til	þess	að	
starfsmenn	noti	þann	
hlífðarbúnað	við	vinnu,	
þ.e.	hlífðarfatnað	og	
persónuhlífar,	sem	við	á	í	
hverju	tilfelli.

Ekki er ráð nema í tíma sé tekið

Dæmi um viðeigandi hlífðar-og öryggisbúnað við 
vegmerkingar (GFG).
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4.2 Öryggisfatnaður,  persónuhlífar og neyðarbúnaður

Starfsmenn	skulu	nota	þann	hlífðarbúnað,	þ.e.	hlífðarfatnað	og	persónuhlífar,	sem	
eiga	við	hverju	sinni.	Starfsmenn	í	vinnu	við	vegi	skulu	klæðast	viðurkenndum	
sýnileikafatnaði	sem	uppfyllir	staðalinn	ÍST	EN	471:2003,	þ.e.	samfestingur,	jakki/úlpa	og	
buxur	eða	vesti	og	buxur.	Þeir	sem	eru	ekki	að	staðaldri	við	vegi	utan	lokaðra	svæða,	t.d.	
eftirlitsmenn,	skulu	vera	í	vel	sýnilegum	vinnufötum.	Nánari	lýsingu	á	öryggisfatnaði	má	
finna	í	stoðhandbók	starfsmannadeildar.

Starfsmenn	við	vegavinnu	skulu	nota	öryggishjálm	með	hökubandi	og	öryggisskó	með	
stálhettu	og	stálplötu	í	sóla.

Öryggis-ólar	og	líflínur	skulu	ávallt	notaðar	þar	sem	hætta	er	á	falli.	Starfsmaður	má	
aldrei	vinna	einn	þar	sem	hætta	er	á	falli.

Nota	skal	persónuhlífar	eftir	því	sem	nauðsynlegt	getur	talist,	svo	sem	öndunargrímur,	
heyrnarhlífar,	hanska,	augn-	og	andlitshlífar	o.s.frv.

Bílstjórar	þurfa	að	klæðast	öryggisfatnaði	ef	þeir	yfirgefa	bílinn	á	vegi.

Skyndihjálparbúnaður:	Starfsmenn	þurfa	að	vita	um	staðsetningu	sjúkrakassa	og	
slökkvitækja.		Neyðarsturtur	og	augnskol	þurfa	að	vera	til	staðar	þar	sem	unnið	er	með	
hættuleg	efni.

Þessar reglur eru settar í þína þágu

Dæmi um öryggisfatnað (VK).
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4.3 Vinnusvæðamerkingar

Starfsmenn	Vegagerðarinnar	skulu	fylgja	reglum	um	vinnusvæðamerkingar	sem	má	
finna	á	vef	Vegagerðarinnar.	Reglurnar	eiga	við	um	allar	framkvæmdir,	bæði	stórar	
og	smáar,	við	vegi	og	umferðarmannvirki	í	eigu	eða	umsjá	Vegagerðarinnar	og/eða	
sveitarfélaga	sem	ætluð	eru	til	almennra	nota.

Nota	skal	viðurkennd	umferðarmerki	við	merkingar	vinnusvæða.

Tilgangur með merkingunum er: 

•	 Að	vernda	starfsmenn	og	vegfarendur.

•	 Að	leiðbeina	almennri	umferð	á	sem	bestan	hátt.

•	 Að	auka	umferðaröryggi.

•	 Að	lágmarka	umferðartafir.

•	 Að	hámarka	framkvæmdahraða.

Bráðabirgðamerki	fyrir	vinnusvæði	skulu	vera	á	appelsínugulum	endurskinsgrunni	með	
svörtu	letri	og		leturtegund	samkvæmt	ákvæðum	reglugerðar	um	umferðarmerki	og	
notkun	þeirra.

Dæmi um vinnusvæðamerkingar (VK). Dæmi um vinnusvæðamerkingu sem ekki er í lagi (VK).

Höfum öryggið ávallt í fyrirrúmi
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4.4 Áhættumat starfa

Gert	hefur	verið	áhættumat	starfa	fyrir	allar	starfsstöðvar	Vegagerðarinnar.		Eftirfarandi	
störf	eru	skilgreind:

Komum í veg fyrir vinnuslysin

Dæmi um viðeigandi öryggisbúnað (JBS).

•	 Eftirlit	með	verkum	/	umferðareftirlit

•	 Vinna	á	og	við	veg

•	 Brúarvinna

•	 Viðhaldsvinna	í	göngum

•	 Vélavinna	/	Verkstæði	/	Áhaldahús

•	 Rafmagnsvinna

•	 Jarðfræðingar	/	rannsóknir

•	 Mælingamenn	/	vegtæknar

•	 Eldhús	/	mötuneyti

•	 Vinna	ungmenna

•	 Lager

•	 Húsvarsla	/	smíðavinna

•	 Skrifstofustörf	/	móttaka

•	 Ræsting

Ef	áhættumat	gefur	til	kynna	að	heilsu	og	öryggi	starfsmanna	sé	hætta	búin,	skal	
Vegagerðin	sjá	til	þess	að	umræddum	starfsmönnum	sé	boðin	heilsufarsskoðun.
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4.5 Umferðareftirlit

Notaðu	ávallt	eftirfarandi	öryggisbúnað	og	sýnileikafatnað	við	útistörf:

•	 Vetrarjakka	eða	sumarjakka

•	 Vesti	eða	samfesting	

•	 Vinnuskó	með	stáltá

Notaðu	ávallt	eftirfarandi	auðkennisbúnað	við	útistörf:

•	 Skilríki	eftirlitsmanna	

•	 Húfu	(sumar-	eða	vetrar-	eða	eftir	aðstæðum	öryggishjálm)

•	 Buxur,	sumar-	eða	vetrarbuxur	

•	 Skyrtu	

•	 Ullar-	eða	flíspeysu	eftir	atvikum

Notaðu	eftirfarandi	búnað	eftir	atvikum	við	útistörf:

•	 Tækjabelti	ásamt	búnaði.

Oft eru bílstjórar vel á veg komnir

Umferðareftlirlit (VAI)
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4.6 Eftirlit með verkum

•	 Vertu	í	viðurkenndum	sýnileikafatnaði		(flokkur	2)	svo	sem	samfestingi,	jakka/úlpu		
	 eða	vesti.

•	 Notaðu	viðeigandi	persónuhlífar	og	öryggisbúnað	miðað	við	aðstæður,	t.d.		 	
	 öryggisgleraugu,	hjálm,	mannbrodda,	rykgrímu,	öryggisvesti	í	áberandi	lit,	o.s.frv.

•	 Athugaðu	ástand	ökutækis	og	að	það	henti	aðstæðum.

•	 Athugaðu	hvort	ökutæki	er	merkt	í	samræmi	við	reglur	Vegagerðarinnar.	

•	 Gættu	þess	að	leggja	ökutæki	þannig	að	ekki	stafi	hætta	af.	

•	 Láttu	vita	af	þér	ef	þú	ert	ein(n)	á	ferð	og	að	fara	úr	símasambandi.

•	 Vertu		með	fjarskipta-	og	staðsetningartæki	sem	henta	aðstæðum.

•	 Gættu	þess	að	klæðnaður	og	annar	búnaður	taki	mið	af	veðri	og	hugsanlegum		
	 veðurbreytingum.

•	 Þekktu	viðbrögð	ef	slys	ber	að	höndum.

•	 Skoðaðu	einnig	gátlista	á	heimasíðu	Slysavarnarfélagsins	Landsbjargar.	

Ei er kálið sopið þó í ausuna sé komið

Dæmi um viðeigandi öryggisklæðnað við eftirlit (VK).
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4.7 Vinna á og við veg

Hér	er	átt	við	t.d	yfirborðsmerkingar,	lagfæringar	á	stikum,	holuviðgerðir,	lagfæringar	á	
öxlum,	skoðunarferðir	o.fl.

•	 Vertu	í	viðurkenndum	sýnileikafatnaði	(flokkur	3)	svo	sem	samfestingi,	buxum	og		
	 jakka/úlpu/vesti.

•	 Vertu	með	viðeigandi	öryggisbúnað	t.d.	rykgrímur,	hanska	eða	hjálm.	

•	 Þekktu	varasömu	efnin	sem	þú	ert	að	nota	og	hafðu	öryggisblöð	í	bílnum.

•	 Þekktu	viðbrögð	ef	slys	ber	að	höndum.

•	 Merktu	vinnusvæði	í	samræmi	við	reglur.

•	 Láttu	vita	af	þér	ef	þú	ert	einn	á	ferð	og	að	fara	úr	símasambandi.

•	 Láttu	vita	af	ferðaáætlun.

•	 Kynntu	þér	svifryksmælingar	ef	þú	ert	að	fara	að	vinna	við	veg	í	þéttbýli.			 	
	 Upplýsingar	um	loftgæði	í	Reykjavík	og	á	Akureyri	eru	á	netinu	–	www.rvk.is	og		
	 www.akureyri.is.

Komum heil heim að kveldi

Vinna við víravegrið (VK).
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4.8 Brúarvinna

Við	brúarvinnu	þarftu	m.a.	að	huga	að	eftirfarandi	öryggisþáttum,	auk	þeirra	atriða	sem	
koma	fram	í	köflum	4.6.	og	4.7.

•	 Við	steypuvinnu	getur	steypa	slest	í	augu	eða	á	húð	og	þannig	skapað	hættu	á		
	 augnskaða.

•	 Við	vinnu	með	eða	nálægt	hífingarbúnaði	og	krönum	er	hætta	á	fallslysum	og	að		
	 verða	undir	hlutum.	Stroffur	og	vírar	verða	að	vera	í	lagi.

•	 Við	suðuvinnu,	raf-	og	logsuðu,	er	hætta	á	augnskaða	og	loftmengun.

•	 Við	vinnu	á	vinnupöllum	eða	stigum	er	fallhætta,	hætta	á	að	hlutir	falli	á		 	
	 starfsmenn	eða	að	starfsmenn	falli	úr	hæð.

•	 Hætta	getur	verið	á	álagsmeiðslum	vegna	erfiðra	vinnustellinga.

•	 Við	vinnu	með	eiturefni	eða	hættuleg	efni	er	hætta	á	ertandi	áhrifum	á		 	
	 öndunarfæri	og	húð,	augnskaða	og	öðrum	óæskilegum	áhrifum	á	heilsu.

•	 Slæmt	veðurfar,	t.d.	hvassviðri,	getur	valdið	aukinni	fallhættu,	áfoki	og	annarri		
	 slysahættu.	

Hálfnað verk þá hafið er

Brúarvinna (DA).
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4.9 Vinna í jarðgöngum 

Gæta	þarf	ítrustu	varúðar	við	viðhaldsvinnu	í	jarðgöngum	s.s.	stikuþvott,	vegmerkingar	
o.fl.		Meðal	áhættuþátta	eru	loftmengun,	hávaði,	flutningur	varasamra	efna	(t.d.	
olíubílar)	og	hraðakstur.		Umferð	er	stundum	bönnuð	meðan	á	vinnu	stendur	á	
hættulegustu	köflum	ganga,	t.d.	í	Hvalfjarðargöngum	og	eru	tafir	auglýstar,	m.a.	á	vef	
Vegagerðarinnar,	vegna	vinnunnar.	

•	 Skoðaðu	hvenær	umferð	er	minnst.	

•	 Tilkynntu	umferðarþjónustu	um	væntanlega	vinnu	með	a.m.k.	dags	fyrirvara.	

•	 Stöðvaðu	umferð	þegar	við	á	og	settu	upplýst	bráðbirgðamerki	við	gangamunna.	

•	 Notaðu	viðeigandi	hlífðarbúnað,	s.s.	hjálma,	heyrnarhlífar,	öryggisskó,		 	
	 endurskinsfatnað	og	rykgrímur.	

•	 Fylgdu	leiðbeiningum	á	öryggisblaði	um	notkun	varasamra	efna.

Slysin gera ekki boð á undan sér

Stikuþvottur í Múlagöngum (VAI)
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4.10  Vélavinna

Við	vélavinnu,	viðhald	og	viðgerðir,	inni	á	vélaverkstæðum,	áhaldahúsum,	
trésmíðaverkstæðum	eða	úti	í	mörkinni	þarftu	m.a.	að	hafa	eftirtalið	í	huga:	

•	 Að	reglubundið	viðhald	og	eftirlit	Vinnueftirlitsins	fari	fram	þegar	við	á.	

•	 Varaðu	þig	á	hávaða	frá	tækjum	vegna	heyrnarskaða.	(Við	vegavinnu	eru		 	
	 áhættuþættir	varðandi	hávaðamengun	mestir	á	verkstæðum,	áhaldahúsum	og	við		
	 notkun	vinnuvéla	s.s.	við	efnisvinnslu,	malbikun,	jarðvinnu	o.þ.h).	

•	 Loftmengun	frá	útblæstri	véla	og	svifryk	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	heilsu.	

•	 Hætta	getur	fylgt	vinnu	með	eiturefni	eða	hættuleg	efni,	s.s.	ýmis	olíuefni,	Wetfix		
	 og	White	spirit.		Hætta	getur	verið	á	ertandi	áhrifum	á	öndunarfæri	og	húð,		 	
	 augnskaða	og	öðrum	óæskilegum	áhrifum	á	heilsu.	

•	 Við	hleðslu	á	rafgeymum	getur	myndast	hætta	á	rafmagnsslysum	og	brunahætta.			
	 Fyrir	hendi	þarf	að	vera	sérstakt	loftræst	rými	eða	skápur	og	passaðu	að	raflagnir		
	 og	raftæki	séu	neistafrí.	Þar	sem	loftræsting	og	aðstæður	teljast	fullnægjandi	getur		
	 hleðsla	á	allt	að	fjórum	rafgeymum	fyrir	fólksbíla	farið	fram	án	hleðsluklefa.	

•	 Við	málmsuðu,	logsuð	eða	rafsuðu:		Passaðu	festingar,	bakslagsloka	við	mæla,		
	 einstefnuloka	á	sköft,	að	það	sé	viðvörunarþríhyrningur	á	hurð,	að	slöngur	séu	í		
	 góðu	ástandi	og	hvernig	er	með	afskermun/rafsuðutjöld.	

•	 Að	lyftibúnaður	og	vöruhurðir	séu	í	lagi.	

•	 Slysahætta	getur	skapast	við	árekstur,	hætta	á	veltu.	

•	 Að	viðeigandi	hlífar	séu	á	vélum,	t.d.	á	drifbúnaði	og	tækjum	með	snúningsási.		
	 Aukin	hætta	skapast	ef	menn	eru	í	víðum	eða	flaksandi	fötum.	

•	 Að	öruggar	samgöngur	séu	innan	vinnusvæðisins	til	að	fyrirbyggja	slys.	

•	 Aðgengi	vinnusvæðis	m.t.t.	óviðkomandi	og	barna	-	girða	það	af	og	loka	og	hafa		
	 tryggar	efnageymslur.

Hamra skal járnið á meðan það er heitt

Vegheflun í Hrútafirði. Við Borgir (VAI).
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4.11  Vinna í hæð

Við	tímabundna	vinnu	í	hæð	þar	sem	fallhætta	er	fyrir	hendi	skal	velja	þau	tæki	
sem	best	tryggja	öruggar	starfsaðstæður.	Við	vinnu	í	mikilli	hæð	(>2m)	skal	nota	
öryggisbúnað	eins	og	handrið.	Nota	skal	persónuhlífar	ef	ekki	er	unnt	að	koma	við	
almennum	öryggisráðstöfunum,	svo	sem	öryggisbelti	tengt	öryggislínu	og	jafnvel	
öryggisneti.

Þær	fallvarnir	sem	valdar	eru	þurfa	að	vera	traustar,	fullkláraðar	og	tryggilega	
frágengnar	þannig	að	ekki	skapist	fölsk	öryggiskennd.	

Notkun	á	stigum	er	alltaf	varasöm	og	starfsmenn	þurfa	að	gæta	sérstakrar	varúðar	við	
notkun	á	þeim.

•	 Betra	er	að	nota	verkpalla	en	stiga.

•	 Notaðu	lausa	stiga	og	tröppur	einungis	tímabundið	og	í	skamman	tíma	í	einu	við	
minniháttar	verk	þar	sem	ekki	þarf	að	beita	afli.

•	 Festu	stiga	með	því	að	binda	hann	að	ofan	og	/	eða	setja	klossa	að	neðan,	til	að	
hann	renni	ekki	út	undan	sér.	Stiginn	þarf	að	vera	sterkur	og	í	góðu	lagi.	

•	 Þegar	þú	notar	stiga	passaðu	að	vera	ekki	með	fangið	fullt	þegar	þú	klifrar	í	
stiganum.

•	 Gættu	þess	að	teygja	þig	ekki	út	fyrir	stigann	þannig	að	hætta	sé	á	að	hann	falli	á	
hliðina.

Ef	stiginn	er	ekki	nægilega	öruggur	þarf	að	skipta	honum	út	fyrir	stiga	sem	er	í	betra	
ástandi	eða	nota	önnur	tæki	svo	sem	verkpalla	eða	lyftitæki.

Öll él birtir upp um síðir

Vinna í hæð (JBS).
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4.12  Vinna við rafbúnað 

Allur	rafbúnaður	sem	notaður	er	skal	vera	í	góðu	ástandi.	Tæki	skulu	vera	jarðtengd	
nema	þau	sem	eru	með	viðurkennda	tvöfalda	einangrun.	Lekastraumsliðar	skulu	vera	
á	öllum	tenglum.	Ekki	er	æskilegt	að	nota	220	V	rafmagnsverkfæri	í	bleytu,	betra	er	að	
nota	lágspennt	hleðsluraftæki.		Aldrei	skal	nota	biluð	tæki.

Áður	en	vinna	við	rafbúnað	hefst,	skal	í	öllum	tilvikum	fara	eftir	meginráðstöfununum	
fimm:	

•	 Fullrjúfa	straumrásir	að	tækinu.

•	 Tryggja	gegn	innsetningu	(læsa	rofum).

•	 Sannreyna	spennuleysi.

•	 Jarðtengja	og	skammhleypa.

•	 Klæða	eða	girða	af	nálæga	spennuhafa	hluti.

Annað	sem	þarf	að	hugsa	um	varðandi	rafbúnað	og	tæki:

•	 Rafgeymahleðsla	fyrir	lyftara	-	hætta	á	rafmagnsslysum	og	brunahætta.	

•	 Rafgeymahleðsla	almennt	-	sérstakt	loftræst	rými	eða	skápur,	raflagnir	og	raftæki		
	 neistafrí.	Þar	sem	loftræsting	og	aðstæður	teljast	fullnægjandi	getur	hleðsla	á	allt		
	 að	fjórum	rafgeymum	fyrir	fólksbíla	farið	fram	án	hleðsluklefa.

Settu öryggið á oddinn

Veðurstöð í Víkurskarði (VAI).
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4.13  Vinna við landmælingar og jarðfræðirannsóknir

Vinna	við	landmælingar	og	jarðfræðirannsóknir	fer	fram	úti	í	mörkinni	og	á	skrifstofu,	
jarðfræðirannsóknir	fara	þar	að	auki	fram	á	rannsóknastofu.	

Það	sem	þú	þarft	helst	að	hafa	í	huga	við	vinnu	úti	í	mörkinni	er	eftirtalið:	

•	 Fjarskipta-	og	staðsetningartæki	henti	aðstæðum.

•	 Láta	vita	af	ferðum	þínum,	ekki	síst	ef	vinnan	fer	fram	á	svæðum	sem	eru	utan		
	 fjarskiptasambands.

•	 Klæðnaður	þinn	og	annar	búnaður	taki	mið	af	veðri	og	hugsanlegum		 	
	 veðurbreytingum,	s.s.	skyndilegri	þoku,	blindbyl,	sand-	eða	moldroki.	

•	 Viðeigandi	persónuhlífar	og	öryggisbúnaður	þinn	miðist	við	aðstæður,	t.d.		 	
	 öryggisgleraugu,	hjálmur,	björgunarvesti,	öryggislína,	mannbroddar,	rykgríma,		
	 öryggisvesti	í	áberandi	lit,	álpoki,	neyðarblys	o.s.frv.

•	 Varaðu	þig	á	slysahættu	vegna	hruns	steinefna,	hálku,	ísingar	o.fl.	

•	 Skoðaðu	einnig	gátlista	á	heimasíðu	Slysavarnarfélagsins	Landsbjargar.

Við	vinnu	á	rannsóknastofunni	þarftu	m.a.	að	huga	að:

•	 Góðum	vinnustellingum,	t.d.	við	að	lyfta	þungum	hlutum.

•	 Notkun	á	rykgrímu	þegar	þarf.

•	 Réttri	notkun	og	meðhöndlun	varasamra	efna,	sem	geta	haft	neikvæð	áhrif	á	heilsu	
	 þína.

•	 Hafðu	öryggisblöð	fyrir	varasöm	efni	aðgengileg.

Í lygnu vatni er oft langt til botns

Jarðfræðingur í vettvangsvinnu (HEJ).
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4.14  Mötuneyti og eldhús

Við	vinnu	í	mötuneytum	og	eldhúsum	Vegagerðarinnar	þarf	m.a.	að	huga	að	eftirtöldu:	

•	 Vinnuaðstaða.

•	 Lýsing.

•	 Hávaði.

•	 Tæki	og	frágangur	rafmagns	þurfa	að	vera	í	lagi.

•	 Loftræsting	þarf	að	vera	fullnægjandi.

•	 Vinna	með	hættuleg	efni,	t.d.	uppþvottaduft.

•	 Eldvarnir	þurfa	að	vera	í	lagi,	slökkvitæki	og	teppi.

•	 Reykskynjarar	séu	í	lagi.

•	 Kynntu	þér	rýmingaráætlun	hússins	og	viðbrögð	við	eldsvoða.

•	 Hafðu	öryggisblöð	varasamra	efna	hjá	þér.

Matur er mannsins megin

Matráður í eldhúsinu á Akureyri (HEJ).
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4.15  Akstur

Sérstök	skylda	hvílir	á	starfsmönnum	Vegagerðarinnar	að	aka	miðað	við	aðstæður	og	
vera	til	fyrirmyndar	í	umferðinni.

•	 Aktu	aldrei	nema	að	hafa	til	þess	tilskilin	réttindi.	

•	 Athugaðu	ástand	ökutækis	og	að	það	henti	aðstæðum,	áður	en	þú	leggur	af	stað.		

•	 Góð	regla	er	að	bakka	bílnum	í	stæði.	Sýndu	aðgæslu	þegar	þú	bakkar	og	fáðu		
	 leiðsögn	ef	þörf	er	á.	

•	 Festu	farm	tryggilega	og	notaðu	merkingar.	

•	 Láttu	ökutækið	aldrei	vera	í	lausagangi	að	óþörfu.	

•	 Notaðu	viðeigandi	viðvörunarljós.	

•	 Gakktu	þrifalega	um	ökutæki.	

•	 Deildu	þyngd	farms	jafnt	á	kerru	og	varastu	ofhleðslu.	

•	 Mundu	að	það	er	bannað	að	flytja	fólk	í	kerrum	eða	á	bílpöllum.

Starfsmenn	Vegagerðarinnar	skulu	jafnan	miða	ökuhraða	við	aðstæður	með	sérstöku	
tilliti	til	öryggis	annarra	og	fylgja	umferðarlögum.	Ökumaður	skal	þannig	miða	
hraðann	við	gerð	og	ástand	vegar,	veður,	birtu,	ástand	ökutækis	og	hleðslu,	svo	og	
umferðaraðstæður	að	öðru	leyti.	

Við	flutning	á	meira	magni	af	díselolíu	en	1.000	lítrum	(hver	eining	má	þó	ekki	fara	yfir	
450	lítra)	eða	meira	en	333	lítrum	af	bensíni	(sem	stykkjavara)	í	farmi,	þarf	starfsmaður	
sérstök	réttindi	(ADR)	frá	Vinnueftirlitinu	til	flutninganna.

Ábyrgur akstur er hluti af öryggisbrag

Snjómokstur á Hellisheiði (VAI). Vegagerðin á Volkswagen Passat Ecofuel sem er tvinnbíll 
og gengur fyrir metani og bensíni (VAI).
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4.16   Fjarskipti 

Góð	fjarskipti	og	upplýsingaveita	eru	mikilvæg	fyrir	starfsemi	Vegagerðarinnar	
og	öryggi	starfsmanna,	t.d.	verði	slys	á	mönnum,	umhverfisslys	eða	óvæntar	
náttúruhamfarir.

Borðsímar	halda	gildi	sínu	sem	hentug	fjarskiptatæki	við	vinnu	innanhúss	en	GSM	og	
Tetra	símar	henta	við	vinnu	á	öðrum	vettvangi.	Dreifikerfi	GSM	er	mun	takmarkaðra	en	
Tetra.	Á	heimasíðum	fjarskiptafyrirtækja	eru	kort	af	dreifikerfi	þeirra	fyrir	gsm	síma	t.d.	á	
www.siminn.is	og	www.vodafone.is.	Á	www.112.is	eru	upplýsingar	um	útbreiðslu	Tetra.

Tetra	er	stafrænt	talstöðvarkerfi	með	símamöguleika	sem	er	sérsniðið	að	þörfum	
viðbragðsaðila	þar	sem	hraði	og	öryggi	skiptir	máli.	Tetra	sem	talstöðvarkerfi	er	mjög	
öflugt	miðstýrt	hópfjarskiptakerfi	sem	starfsmenn	geta	nýtt	sér	sem	stjórntæki	fyrir	hröð	
og	örugg	samskipti	ásamt	eftirliti	með	hjálp	ferilvöktunar.

Neyðarsímar eru í jarðgöngum:	Um	leið	og	símtóli	er	lyft	þá	hringir	hjá	112.		
Símkerfin	í	göngunum	eru	annarsvegar	þannig	að	aðeins	einn	getur	tekið	upp	
tólið	í	einu.	Hins	vegar	eru	nýjustu	neyðarsímstöðvarnar	í	Bolungarvíkur-	og	
Héðinsfjarðargöngum	þannig	að	þar	hefur	hver	neyðarsími	sitt	númer	svo	margir	geta	
hringt	samtímis.	Neyðarlínan	er	með	kort	af	göngunum	og	einnig	kemur	fram	hvar	
símtólið	er	sem	lyft	er.

•	 Kynntu	þér	hvaða	fjarskiptatæki	eru	á	vinnustað	þínum,	hver	þeirra	henta	vinnu		
	 þinni	hverju	sinni	og	fáðu	leiðbeiningar	um	notkun	þeirra.

•	 Notaðu	handfrjálsan	búnað	þegar	þú	talar	í	síma	við	akstur.

•	 Talaðu	skýrt	og	hnitmiðað	og	forðastu	löng	samtöl.

•	 Kynntu	þér	dreifikerfi	GSM	og	Tetra	ef	þú	ert	að	fara	að	vinna	á	afskekktu	svæði.

•	 Hafðu	kallmerki	stutt	og	greinileg.

•	 Endurtaktu	móttekin	fyrirmæli	í	mikilvægum	aðgerðum.

•	 Hafðu	símanúmer	einhvers	þinna	nánustu	í	símaskrá	GSM	símans	undir	nafninu		
	 ICE,	sem	er	skammstöfun	fyrir	In	Case	of	Emergency.

Góð fjarskipti eru hluti af öryggisbrag

Tetratalstöð á bíl (VAI)
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4.17   Vetrarferðir

•	 Greindu	og	gerðu	ráðstafanir	gagnvart	þeim	hættum	sem	upp	geta	komið			 	
	 (áhættugreining/áhættumat).	

•	 Kynntu	þér	veðurspá	og	færð.			

•	 Forðastu	ferðir	á	hættusvæði	og	gættu	ítrustu	varúðar.	

•	 Vertu	með	snjóflóðaýlu	á	þér	ef	þú	ert	að	störfum	á	þekktum		 	 	
	 snjóflóðahættusvæðum.

•	 Tilkynntu	um	ferðaáætlun.	

•	 Varastu	að	vera	ein/einn	á	ferð	við	erfiðar	
	 aðstæður.

•	 Gættu	þess	að	ökutæki	séu	vel	og	rétt	útbúin	til	
	 ferðarinnar.	

•	 Hafðu	meðferðis	viðeigandi	öryggis-	og	
	 hlífðarbúnað.	

•	 Kynntu	þér	fjarskiptamöguleika	á	ferðasvæðinu.	

•	 Kynntu	þér	hvort	þú	sjáist	í	ferilvöktunarbúnaði	(TETRA).	

•	 Gættu	fyllstu	varúðar	við	akstur	tækja	í	halla,	í	giljum	og	við	aðrar	erfiðar	aðstæður.	

Vex börnum vit sem vetur fjölga

Eftirlit með vetrarfærð á vaktstöð í Hafnarfirði (AER).

Færðarkort.
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4.18  Vinna ungmenna

Um vinnutíma ungmenna gilda sérstök ákvæði 

•	 Taktu	mið	af	áhættumati	þegar	þú	skipuleggur	vinnu	ungmennis.	

•	 Ákvarðaðu	færni/getu	byrjandans	og	úthlutaðu	verkefnum	í	samræmi	við	hana.	

•	 Sýndu/kynntu	réttar	vinnuaðferðir.		

•	 Upplýstu	og	fræddu	starfsmann	um	góða	starfshætti,	öryggismál,	umhverfismál			
	 og	neyðarviðbrögð.	

•	 Fylgstu	vel	með	starfsmanni	þar	til	hann	hefur	öðlast	nægjanlega	færni.	

•	 Hlustaðu	á	og	hvettu	starfsmanninn.		

•	 Hrósaðu	þegar	vel	er	gert.	

•	 Vertu	góð	fyrirmynd.	

Til ungmenna:

•	 Vertu	athugull		og	gætinn	við	vinnu	á	vegum	úti.

•	 Notaðu	viðeigandi	persónuhlífar	og	öryggisbúnað,	öryggis	þíns	vegna.		

•	 Farðu	eftir	reglum,	merkingum	og	leiðbeiningum	Vegagerðarinnar.	

•	 Spyrðu	ef	þú	ert	ekki	viss.	

•	 Láttu	vita	ef	tæki	eru	biluð	eða	aðstæður	hættulegar.	

•	 Láttu	vita	ef	þér	eða	vinnufélaga	þínum	líður	illa	líkamlega	eða	andlega.	
	 Einelti	er	ekki	liðið.	

•	 Tilkynntu	óhöpp	og	slys	til	yfirmanns.

•	 Haltu	röð	og	reglu	á	vinnustaðnum,	settu	allt	á	sinn	stað	eftir	notkun.	

•	 Meðferð	eldsneytis	er	varasöm,	gættu	því	varúðar.	

•	 Notaðu	ekki	vinnuvélar,	kerrur	eða	bílpalla	til	að	flytja	fólk.	

•	 Í	frítíma	á	vinnustað	gilda	líka	reglur.

Hvað ungur nemur gamall temur

Ungmenni við störf (GPM).
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4.19   Garðvinna

Einungis	þeir	sem	hafa	fengið	þjálfun	í	meðferð	sláttuvéla	og	sláttuorfa	og	upplýsingar	
um	hættur	við	notkun	þeirra,	skulu	vinna	við	þær.			

•	 Greindu	og	gerðu	ráðstafanir	gagnvart	þeim	hættum	sem	upp	geta	komið.	

•	 Notaðu	viðeigandi	persónuhlífar	og	öryggisbúnað.	

•	 Tryggðu	að	öryggishlífar	og	öryggisbúnaður	á	vélum	sé	í	lagi	og	á	sínum	stað.

•	 Notaðu	ekki	biluð	tæki	eða	áhöld.	

•	 Hreinsaðu	aldrei	frá	frákastsopi	með	höndum	eða	fótum	ef	vél	er	í	gangi.	

•	 Slökktu	á	sláttuvélinni	áður	en	farið	er	yfir	hindranir.	

•	 Gakktu	ætíð	tryggilega	frá	vélum	og	varasömum	efnum.		

•	 Hreinsaðu	verkfæri	og	staðfestu	að	þau	séu	í	lagi	áður	en	þú	skilur	við	þau.	

•	 Fiktaðu	aldrei	í	tækjum,	spurðu	ef	þú	ert	ekki	viss.

Starfsmenn við garðvinnu á áningarstað við Mógilsá, á umhverfisdegi Vegagerðarinnar (GPM).

Tíu góðar ástæður fyrir notkun á öryggisskóm
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4.20 Hávaði og heyrnarvernd

Afleiðingar	hávaða	á	vinnustöðum	geta	verið:	

•	 Heyrnarskemmdir

•	 Aukin	slysahætta

•	 Erfiðari	samskipti

•	 Meiri	líkur	á	streitu

•	 Þreyta

Heyrnarskemmdir	af	völdum	hávaða	er	ekki	hægt	að	lækna,	vegna	þess	að	örsmáar	
hárfrumur	í	innra	eyra	skemmast.	Heyrnarskemmdir	hafa	því	alvarlegar	afleiðingar.

Streita	er	ein	algengasta	afleiðing	hávaða.	Mörg	hljóð	geta	verið	streituvaldandi	og	má	
þar	nefna:	

•	 Tíðar	símhringingar	í	starfsumhverfi.	

•	 Suð	frá	tækjum	og	búnaði.	

Starfsmenn	eiga	rétt	á	heyrnarmælingu	ef	hávaðinn	fer	yfir	neðri	viðbragðsmörk	og	ef	
áhættumat	gefur	til	kynna	að	heilsu	þeirra	og	öryggi	sé	hætta	búin.	Ef	hávaði	fer	yfir	
efri	viðbragðsmörk	eiga	starfsmenn	rétt	á	að	læknir	eða	annar	aðili	með	tilskilin	réttindi,	
sem	starfar	á	ábyrgð	læknis,	athugi	heyrn	þeirra.

Hvað er til ráða? Oft er hægt að leysa málin á einfaldan hátt.  
Best er að:

•	 Draga	úr,	skerma	eða	útiloka	hávaða	við			
	 upptök	hans.	

•	 Endurskoða	vinnufyrirkomulag	og	hönnun		
	 vinnuumhverfis.	

•	 Gera	skriflegar	umgengnisreglur.	

•	 Nota	viðeigandi	varnir	svo	sem	heyrnar-		
	 hlífar	eða	eyrnatappa.	

•	 Fara	eftir	reglum	Vegagerðarinnar	varðandi		
	 notkun	á	heyrnarhlífum,	sjá	stoðhandbók		
	 starfsmannadeildar.

Seint þreytist eyrað að heyra

Starfsmaður í áhaldahúsinu á Sauðárkróki við 
hávaðasama iðju (MBS).
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4.21   Skrifborðsvinna 

Skrifborð og stóll 

•	 Sittu	bein/n	í	baki.	

•	 Breyttu	oft	um	setstöðu.	

•	 Gættu	þess	að	báðar	iljar	nemi	flatar	við	gólf	eða	notaðu	skemil	þegar	þú	situr	við		
	 vinnuborð.	

Skjár og augnvernd 

Láttu	fylgjast	reglulega	með	sjóninni.	
Staðsettu	skjáinn	þannig	að:	

•	 Birta	frá	gluggum	eða	ljósum	skíni	hvorki	beint	í	augun	né	endurkastist	af	skjá.	

•	 Efri	brún	skjásins	sé	í	augnhæð.	

•	 Skjár	sé	u.þ.b.	armlengd	frá	líkama.	

•	 Skjárinn	sé	fyrir	miðju	líkama.		

Mús og lyklaborð 

•	 Staðsettu	mús	í	sömu	hæð	og	lyklaborð.		

•	 Staðsettu	lyklaborð	fyrir	miðju	líkama.	

•	 Notaðu	vinstri	og	hægri	hönd	til	skiptis	á	mús.	

•	 Láttu	olnboga	liggja	slaka	upp	að	líkama.	

•	 Hafðu	úlnlið	í	miðstöðu.

Hlustaðu á líkamann 

Starfsmenn við skrifstofustörf (VAI).
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	 Heilsa/heilbrigði

Það	er	stefna	Vegagerðarinnar	að	búa	starfsmönnum	sínum	heilsusamlegt	og	gott	
umhverfi	og	skapa	þar	með	vinnuaðstæður	sem	stuðla	að	velferð	og	árangri	í	starfi.

Með	því	að	huga	að	daglegum	lífsvenjum	og	viðhorfum	getur	þú	bætt	andlega	og	
líkamlega	heilsu	þína.	Þú	finnur	hollráð	um	heilsuna	á	www.landlaeknir.is.	

5.1 Líkamleg heilsa 

•	 Ef	áhættumat	leiðir	í	ljós	hættu	á	heilsutjóni	í	vinnunni	áttu	rétt	á	heilsufarsskoðun		
	 í	samræmi	við	það.	
•	 Góð	regla	er	að	fara	í	þrekpróf	ef	þú	vinnur	erfiðisvinnu.	
•	 Gott	er	að	fara	reglulega	í	heilsufarsskoðun.	

  
 Reykingar 

•	 Reykingar	eru	bannaðar	í	húsnæði,	bílum	og	tækjum	Vegagerðarinnar.	
•	 Svæðisstjórar	eða	yfirstjórn	geta	þó	ákveðið	í	samráði	við	umhverfis-	og	
	 öryggisnefndir,	öryggisverði	og	trúnaðarmenn,	að	leyfa	megi	reykingar	í		 	
	 sérstökum,	vel	loftræstum	afdrepum	sem	ætluð	eru	til	reykinga.	
•	 Vegagerðin	styrkir	þig	á	námskeið	til	að	hætta	að	reykja.
•	 Beinar	og	óbeinar	reykingar	auka	m.a.	líkur	á	krabbameinum,	hjarta-	og		 	
	 öndunarfærasjúkdómum.	
•	 Mundu	að	allir	eiga	rétt	á	reyklausu	vinnuumhverfi.			
•	 Ef	þú	vilt	hjálp	við	að	hætta	að	reykja,	finnur	þú	gagnlegar	upplýsingar	á	m.a.		
	 www.lydheilsustod.is.	
•	 Þú	sem	reykir	verður	að	taka	fullt	tillit	til	samstarfsmanna	sem	ekki	reykja.

  
 Áfengi og vímuefni 

•	 Neysla	áfengis	og	vímuefna	eykur	hættu	á	slysum.
•	 Andlegir	og	félagslegir	erfiðleikar	eru	oft	fylgifiskar	áfengis-	og	vímuefnanotkunar.	
•	 Mundu	að	það	er	stranglega	bannað	að	neyta	áfengis	og	annarra	vímuefna	í			
	 vinnunni.
•	 Vegagerðin	styrkir	þig	til	að	fara	í	áfengismeðferð.	
•	 Þú	finnur	fræðsluefni	um	áfengi	og	vímuefni	m.a.	á	www.lydheilsustod.is.

5

Heilsan er dýrmætust af öllu
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5.2 Andleg og félagsleg heilsa

Samskipti 

Framkoma	okkar	hvert	við	annað	skiptir	miklu	um	öryggi	og	vellíðan.	

•	 Hrósaðu	vinnufélaganum	þegar	hann	verðskuldar	hrós.

•	 Hafðu	í	huga	að	hvers	konar	glannaskapur	og	hrekkir	eru	með	öllu	óviðeigandi.	

•	 Komdu	fram	við	alla	samstarfsmenn	af	fullri	virðingu.

•	 Kynferðisleg	áreitni	eða	einelti	líðast	ekki.	

•	 Gróft	spaug	eða	framkoma,	sem	særir	eða	veldur	tilfinningalegu	álagi,	er	okkur		
	 ekki	samboðin.

•	 Sögur	um	vinnufélaga	geta	sært	og	skapað	óöryggi.

Líður þér illa í vinnunni ? 

Helstu	einkenni	álagstengdrar	vanlíðanar	eru:	

•	 Þreyta
•	 Einbeitingartruflanir
•	 Skapbreytingar
•	 Samskiptaerfiðleikar
•	 Depurð
•	 Kvíði
•	 Svefntruflanir

Þú	finnur	gagnlegar	upplýsingar	um	geðrækt	á	
www.lydheilsustod.is.

Í hvert sinn sem eitthvað gott hendir þig
láttu þá eitthvað gott henda annan

Fjölskylduferð miðstöðvar og SV-svæðis í Viðey (JBS).
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Einelti

Hvað er einelti ?

Einelti	er	ámælisverð	eða	síendurtekin	ótilhlýðileg	háttsemi,	þ.e.	athöfn	eða	hegðun	
sem	er	til	þess	fallin	að	niðurlægja,	gera	lítið	úr,	móðga,	særa,	mismuna	eða	ógna	og	
valda	vanlíðan	hjá	þeim	sem	hún	beinist	að.	Kynferðisleg	áreitni	og	annað	andlegt	eða	
líkamlegt	ofbeldi	fellur	hér	undir.	

Hjá	Vegagerðinni	verður	ekki	liðið	að	starfsmenn	verði	fyrir	einelti,	kynferðislegri	áreitni	
eða	annarri	ótilhlýðilegri	háttsemi.

Einelti	er	kannað	með	vinnustaðagreiningu	og	borið	saman	við	sett	markmið.

Í	verklagsreglu	um	einelti	kemur	fram	hvert	starfsmaður	getur	leitað	ef	hann	telur	sig	
hafa	orðið	fyrir	áreiti.

Geðprýði er gulli betri
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5.3 Hreyfing og mataræði

Hreyfing og gott mataræði bætir líðan og eykur úthald í leik og starfi. 

Hreyfing	og	hæfileg	áreynsla	er	nauðsynleg	fyrir	alla.

Vegagerðin	styrkir	þig	til	líkamsræktar.	

Hafðu í huga: 

•	 Veldu	hreyfingu	sem	þér	finnst	skemmtileg.	

•	 Notaðu	stigann,	gefðu	lyftunni	frí.	

•	 Hjólaðu	eða	gakktu	á	milli	staða.	

•	 Leggðu	bílnum	aðeins	lengra	í	burtu.	

   Hreyfðu þig daglega í minnst 30-60 mínútur. 

Nokkrir starfsmenn ganga á Hvannadalshnjúk (EP).

Farðu út að ganga með hundinn þótt 
þú eigir engan hund

Starfsmenn Vegagerðarinnar í 
vikulegum fótbolta (MBS).
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Borðaðu: 

•	 Grænmeti	og	ávexti	daglega.	

•	 Fisk	tvisvar	í	viku	eða	oftar.	

•	 Gróft	brauð	og	annan	kornmat.	

•	 Fitu-	og	sykurminni	mjólkurvörur.	

•	 Salt	í	hófi.	

•	 Lýsi	eða	annan	D-vítamíngjafa.	

•	 Sykur,	kökur,	sætindi,	ís,	áfengi	og	gosdrykki	í	hófi.

•	 Drekktu	vatn	oft	á	dag.	

Taktu	út	eigið	mataræði	og	sjáðu	hvar	þú	stendur.		Þú	finnur	ýmsar	upplýsingar	og	
sjálfspróf	um	mataræði	á	heimasíðu	Lýðheilsustöðvar,	www.lydheilsustod.is.	

Betri er lítill fiskur en tómur diskur

Golfmót Vegagerðarinnar (ME).
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     Vinnuumhverfi

6.1 Umgengni

Er allt í röð og reglu á vinnustaðnum þínum? 

•	 Allir	hlutir	eiga	samastað.	

•	 Geymdu	ekki	hluti	á	gólfum.	

•	 Gakktu	frá	öllu	eftir	notkun.	

•	 Þurrkaðu	upp	strax	ef	hellist	niður.

Góð umgengni og snyrtimennska er mikilvægur öryggisþáttur og: 

•	 Hefur	jákvæð	áhrif	á	öryggisbrag	og	líðan	fólks.	

•	 Stuðlar	að	fækkun	óhappa	og	slysa.		

•	 Hvetur	til	vandaðra	vinnubragða.	

•	 Bætir	ímynd	Vegagerðarinnar.	

•	 Eykur	nýtingu	rýmis.	

•	 Gerir	vinnustaðinn	ánægjulegri.

Umgengni lýsir innri manni

6

Snyrtipinnar (JG).
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6.2 Stoðkerfi líkamans

Algengustu	álagseinkenni	tengd	vinnu	eru	verkir	í	baki,	hálsi	og	herðum	og	tengjast:	
•	 Aðstæðum	við	vinnu.	

•	 Óhentugum	vinnustellingum	eða	hreyfingum.	

•	 Líkamlegu	erfiði.	

•	 Einhæfum,	síendurteknum	hreyfingum.		

•	 Slæmu	skipulagi	vinnu.	

•	 Andlegum	og	félagslegum	þáttum	eins	og	samskiptum,	upplýsingaflæði	og		 	
	 streitu.	

	
Hvað er til ráða?

•	 Tileinkaðu	þér	góða	líkamsstöðu.	

•	 Stilltu	vinnuaðstöðuna	þannig	að	vinnuhæð	og	vinnusvið	henti	þér.		

•	 Gott	er	að	sitja	og	standa	til	skiptis.	

•	 Notaðu	tyllistóla	og	léttitæki	ef	hægt	er.			

•	 Skiptu	oft	um	vinnustellingu.	

•	 Vertu	í	góðum	skóm	og	fatnaði.	

•	 Taktu	reglulega	vinnuhlé.	

•	 Hreyfðu	þig	reglulega.

•	 Notaðu	hentug	hjálpartæki.

Forðastu skaða með góðri líkamsstöðu

Starfsmaður í brúadeild gerir teygjuæfingar við vinnuna (MBS).
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Rétt líkamsbeiting er mikilvæg  

Nýttu	þér	ef	þú	getur	fengið	aðstoð	samstarfsmanna	eða	tæki	við	að	lyfta	og	bera	hluti.	

Ef þú þarft að lyfta: 

•	 Hugsaðu	um	þyngd	hlutarins	(<	25	kg).	

•	 Hafðu	gott	bil	á	milli	fóta.	

•	 Snúðu	beint	að	hlutnum	og	stattu	eins	nálægt	honum	og	hægt	er.	

•	 Beygðu	hné	og	mjaðmir	og	haltu	baki	beinu.	

•	 Náðu	öruggu	taki	með	beina	olnboga	og	slakar	axlir.	

•	 Lyftu	með	því	að	færa	líkamsþunga	frá	tám	aftur	á	hæla.	

•	 Réttu	rólega	úr	hnjám	og	mjöðmum	samtímis.	

•	 Forðastu	síendurteknar	lyftur.

Ef þú þarft að bera: 

•	 Dreifðu	þunga	jafnt	á	hægri	og	vinstri	líkamshluta.	

•	 Hafðu	byrði	sem	næst	líkama	og	bak	beint.	

•	 Skiptu	reglulega	um	hönd	þegar	byrði	er	í	annarri	hendi.	

•	 Notaðu	léttitæki	þegar	hægt	er	s.s.	hjólbörur	og	trillur.	

•	 Gættu	þess	að	þú	sjáir	vel	fram	fyrir	þig	og	að	leiðin	sé	greið.

Tilbreyting er góð fyrir líkamann

Starfsmaður á lager lyftir þungum kassa (MBS). Starfsmaður á lager notar léttitæki til að færa þunga 
hluti úr stað (MBS).
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   Tilkynning og skráning slysa

Ef ætla má að um alvarlegt slys sé að ræða skal strax hringja í 112.

Vegagerðinni	ber	að	tilkynna	um	öll	vinnuslys	þar	sem	starfsmaður	verður	óvinnufær	
í	a.m.k.	einn	dag	auk	dagsins	sem	slysið	varð.	Yfirmenn	tilkynna	til	Vinnueftirlits	og	
starfsmannadeildar	um	vinnuslys	svo	og	til	öryggisvarðar	eða	öryggistrúnaðarmanns.

Slys,	þar	sem	líkur	eru	á	að	starfsmaður	hafi	orðið	fyrir	langvinnu	eða	varanlegu	
heilsutjóni,	skal	tilkynna	Vinnueftirlitinu	innan	sólarhrings	svo	að	vettvangsrannsókn	
geti	farið	fram.	Slysin	skulu	auk	þess	tilkynnt	Vinnueftirlitinu	skriflega	innan	viku	á	
sérstöku	eyðublaði	sem	starfsmannadeild	fær	afrit	af,	sjá	heimasíðu	Vinnueftirlits:		
www.vinnueftirlit.is/is/vinnuslys/.

Þegar	ætla	má	að	slys	sé	bótaskylt	skal	það	tilkynnt	til	þjónustumiðstöðvar	
Sjúkratrygginga	og	Tryggingastofnunar.	Með	tilkynningunni	þarf	að	fylgja	læknisvottorð	
vegna	slyss	(áverkavottorð)	frá	fyrsta	lækni	sem	leitað	var	til	eftir	slys.	Frekari	
upplýsingar	á	netinu	-	www.sjukra.is/.

Ef	um	alvarlegt	slys	er	að	ræða	skal	yfirmaður	ráðfæra	sig	við	starfsmannadeild	og	
ákveða	hvernig	haft	verður	samband	við	aðstandendur.

Vegagerðin	heldur	utan	um	slysaskráningu	
hjá	starfsmönnum.	Starfsmannadeild	sér	um	
skráningu	vinnuslysa.	

Tilgangur	með	skráningu	„næstum	því	
slysa“	er	sá	að	geta	borið	kennsl	á	og	tekið	
á	orsök	slysanna.	Þannig	er	hægt	að	koma	á	
skilvirkum	úrbótum	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	
slys	verði.

Upplýsingar eru auðlind

7
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    Viðbragðs- og neyðaráætlanir

Allir	starfsmenn	skulu	þekkja	viðbragðsáætlun	vegna	slysa	og	bruna.	Einnig	við-
bragðsáætlun	vegna	hættu	á	snjóflóðum	og	skriðuföllum	og	rýmingaráætlun	þegar	
hætta	er	talin	steðja	að.	

8.1 Viðbragðs- og neyðaráætlun vegna vetrarþjónustu

Til	eru	upplýsingar	um	varhugaverða	staði	vegna	snjómoksturs.	Vegagerðin	gefur	út,	
samhliða	vinnulýsingum	fyrir	vetrarþjónustu	á	hverju	hausti,	kort	yfir	varhugaverða	
staði	á	hverju	þjónustusvæði	fyrir	sig.		Þessi	kort	ásamt	öðrum	upplýsingum	
um	vetrarþjónustu	Vegagerðarinnar	er	að	finna	á	heimasíðu	eða	í	stoðhandbók	
þjónustudeildar	í	Lotus	Notes.	

8

Varhugaverðir staðir á Vesturlandi.

Hafðu vaðið fyrir neðan þig
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8.2 Rýmingaráætlun/flóttaleiðir

Rýmingaráætlun	er	áætlun	um	hvernig	yfirgefa	á	vinnustaðinn	ef	eldur	kemur	upp.	Slík	
áætlun	getur	ráðið	úrslitum	um	hvort	allir	komast	heilir	út.		Rýmingaráætlun	á	að	vera	
til	á	öllum	starfsstöðvum	Vegagerðarinnar	og	hanga	á	áberandi	stað.	
Rýmingaráætlanir	eru	vistaðar	í	Öryggisbrunninum	í	Lotus	Notes.		

•	 Kynntu	þér	yfirlitsmyndir	af	flóttaleiðum/rýmingu	vinnustaðarins.		
•	 Tryggðu	að	flóttaleiðir	séu	greiðfærar.	
•	 Taktu	þátt	í	æfingum.	
•	 Kynntu	þér	staðsetningu	mætingarstaðar.		
•	 Kynntu	þér	viðbragðsáætlanir.	

Yfirgefðu bygginguna við brunaboð

Brunabjalla
hljómar

Boð berast til 
Öryggismiðstöðvarinnar

Reykskynjari
eða

vatnsúðarahaus
eða

handboði

Snúa lykli til að virkja
rofana ef þarf.  Stöðva 
hljóðgjafa, kanna hvaðan 
boðin berast a.t.h. 
rásanúmer.  Rautt ljós 
kviknar á sökkli þess 
skynjara sem olli kallinu.  
Kanna svæðið sem boðin 
koma frá. Ef eldur eða 
reykur finnst, endurræsið 
hljóðgjafa á ný með rofa á 
stjórnstöð eða með því að 
brjóta gler á handboða og 

Umsjónarmenn 
eða staðgenglar 

fari að stjórnstöð 
við anddyri 

Aðrir starfsmenn!
Settu viðkvæm skjöl eða fjármuni í 

eldtraustan skáp ef hann er til staðar eða 
læsta hirslu.  Vistaðu tölvugögn.  

Undirbúðu aðstoð við þá sem þurfa 
aðstoðar við.

Ef bjöllur hljóma 
á ný. 

Hættuástand !!

Hefjið rýmingu
Gríptu með yfirhöfn ef hægt er.

•Ef eldur er minniháttar, 
reyndu að slökkva hann.  

ATH!

Rý m i n ga rá æ t l u n
S v æ ð i s m i ð s t ö ð  S e l f o s s i

brjóta gler á handboða og 
hringið í 112 eða 
svarið hringingu frá 
Öryggismiðstöð og látið þá 
sjá um að kalla til  slökkvilið. Farðu stystu leið út úr húsinu. 

Gakktu rösklega og gættu rósemi.  Ekki snúa við eða 
fara gegn straumnum. Ef reykur er á flóttaleið þá 

veldu næstu leið. Þrjár flóttaleiðir eru úr 
skrifstofubyggingunni  og þrjár úr áhaldahúsinu.

Á leið út þá skaltu hvetja aðra til að yfirgefa 
bygginguna.

Starfsmenn skulu hópast saman við 
aðalinngang hússins.  Ef kalt er í veðri er 

hægt að leita skjóls í bílum eftir að 
manntal hefur  verið tekið.  Ekki fara aftur 

inn fyrr en heimild hefur verið gefin.

Ef þú veist um 
einhvern sem 
ekki fer út þá 

tilkynntu það til 
slökkviliðsins.

reyndu að slökkva hann.  
Mikilvægt er að setja sig 
ekki í hættu og vera viss 
um að flóttaleið sé til 
staðar.
•Hægt er að setja í gang  
rýmingu í öllu húsinu, með 
því að ýta á handboða.
•Ef þú lokast inni í rými, 
t.d. vegna reyks á 
flóttaleið þá lokaðu 
rýminu.  Reyndu að þétta 
meðfram hurðinni, flagga 
út um glugga og gera vart 
við þig með síma.

VIÐ BRUNABOÐ YFIRGEFÐU BYGGINGU

Dæmi um rýmingaráætlun.
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8.3 Eldsvoði og eldvarnir

Kynntu þér: 

•	 Rýmingaráætlun	vinnustaðarins.

•	 Rétt	viðbrögð	við	eldsvoða.	

•	 Staðsetningu	slökkvitækja	og	brunaslanga.	

•	 Meðferð	slökkvitækja	og	brunaslanga.	

•	 Staðsetningu	brunaboða.	

•	 Hljóð	brunaviðvörunarkerfis.	

•	 Flóttaleiðir.

Af litlum neista verður oft mikið bál

Námskeið í meðferð slökkvitækja á öryggisdegi í Borgartúni (ÁÓ).
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8.4 Viðbragðsferli ef slys ber að höndum

Ger þú heldur lítið en ekkert
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8.5 Skyndihjálp

Yfirmaður	á	verkstað	ber	ábyrgð	á	að	viðeigandi	búnaður	til	neyðarhjálpar	sé	til	staðar,		
svo	sem	sjúkrakassi.	Hringja	skal	í	Neyðarlínuna	í	síma	112	ef	upp	kemur	neyðartilvik	
eða	slys	verða	á	fólki.	Tilkynna	skal	atvikið	til	starfsmannahaldsins	og	ef	við	á	til	
Vinnueftirlitsins.	

Réttu mér hjálparhönd

www.redcross.is
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 Ítarefni

Gæðahandbók	Vegagerðarinnar

Stoðhandbók	áætlana-	og	umhverfisdeildar

Stoðhandbók	starfsmannadeildar

Stoðhandbók	þjónustudeildar

Brunnurinn	Varasöm efni.		Listi	yfir	merkingarskyld	efni	í	notkun	hjá	Vegagerðinni	
ásamt	öryggisblöðum.		Tenglar	í	þennan	brunn	eru	úr	dagbókum	(loggbókum)	sem	
starfsmenn	áhaldahúsa	nota.	
Brunnar	umhverfis-	og	öryggisnefnda.

Vinnueftirlitið:	www.vinnueftirlit.is

Umhverfisstofnun:	www.ust.is

9

Þá endirinn er góður er allt gott
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