
Kröfur laga um öryggis-, heilsu- og umhverfisstjórnun við mannvirkjagerð 
  
    - (góð löggjöf þar sem markmiðið er að tryggja að allt sé til fyrirmyndar í framkvæmdum) - 

  
Öryggi, heilsa og umhverfismál (ÖHU) eiga að vera samþættur hluti allra þátta við mann-
virkjagerð í samræmi við óskir verkkaupa hverju sinni - og löggjafans.  Íslensk löggjöf dregur 
mikinn dám af löggjöf ESB enda hafa kröfur evrópskrar löggjafar verið innleiddarí íslensk lög 
á liðnum árum í miklum mæli. Kröfur verkkaupa eru einstaklingsbundnar en meðal 
lagagreina sem ná til verkefnastjórnunar við mannvirkjagerð hérlendis má nefna fyrstu grein 
vinnuverndarlaganna (46/1980). Þar segir í 1. gr: 

 
“Með lögum þessum er leitast við, að a. tryggja öruggt og heilsusamlegt 
starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun 
í þjóðfélaginu…”.  

 
Í öðrum greinum laganna má finna ýmsar kröfur varðandi þætti sem taka til mannvirkjagerðar 
m.a: 

 
Samkvæmt 13 gr. um almennar skyldur, skal atvinnurekandi tryggja  að gætt sé fyllsta 
öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað.  
 
Samkvæmt 29 gr. um skyldur seljenda o.fl, segir að sá, sem selur, afhendir eða sýnir 
vélar, vélahluta, geyma, ílát, katla, húseiningar, verkfæri, áhöld, tæki og annað það, 
sem ætlað er til notkunar við atvinnurekstur, skuli tryggja að það sem um ræðir sé 
útbúið með tilskildum hlífðar- og öryggisbúnaði og notkun þess leiði ekki af sér slysa- 
eða sjúkdómshættu. 
  
Í 32 gr. segir um skyldur hönnuða að þeir sem annast hönnun á búnaði, framleiðslu-
samstæðum, húsnæði vinnustaða og hverjum þeim mannvirkjum öðrum, sem ætluð 
eru til notkunar vegna atvinnurekstrar, skuli við hönnunarstarf taka tillit til góðs 
aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis, hvað varðar starf og rekstur í þeim byggingum og 
mannvirkjum, sem um er að ræða.  
  
Í 36. grein segir að ef fleiri en einn verktaki starfi við mannvirkjagerð samtímis, skuli 
byggingarstjóri, ef hann er til staðar, en annars byggingarmeistari, sjá um, að 
samhæfðar séu ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir slys eða óhollustu. Þessu er 
fylgt nánar eftir með reglum 547/1996 - Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð – 
sem segja má að sé hjarta regluverksins um mannvirkjagerð á Íslandi. 
  
Í 42. gr. um vinnustaði segir að vinnustaðir skuli þannig úr garði gerðir, að þar sé gætt 
fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta. Einnig er kveðið á um að fylgja 
skuli viðurkenndum stöðlum, ákvæðum laga og reglugerða, svo og fyrirmælum 
Vinnueftirlits ríkisins, að því er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi. 
  
Loks má nefna að í 94. gr. um tilkynningarskyldu fyrirtækja, veitingu starfsleyfa og 
fleira segir að hver sá, sem tekur að sér byggingu verksmiðja, verkstæða eða annars 
þess háttar, uppsetningu véla, tækja eða annars búnaðar, hverju nafni sem nefnist, 
skulil vera ábyrgur gagnvart Vinnueftirliti ríkisins um, að öryggisbúnaður sé samkvæmt 
vinnuverndarlögunum. 
 

Lögin gera m.ö.o. margháttaðar kröfur til verkkaupa, hönnuða og framkvæmdaaðila sem fást 
við mannvirkjagerð. Ætlun löggjafans beinist að því að stöðva vinnuumhverfisvandamál strax 
á hönnunarstigi enda mun hagkvæmara og auðveldara að grípa til aðgerða straks á hug-
myndastiginu. Kröfur löggjafans ná til þátta allt frá vali á byggingarstað, framkvæmd 



mannvirkjagerðarinnar, vinnuumhverfis þeirra sem nýta munu nýja mannvirkið, viðald 
mannvirkisins og förgun þess í fyllingu tímans. 
 
Þegar sjónum er beint sérstaklega að heilsu, öryggis og umhverfismálum í einstökum þáttum 
mannvirkjagerðar þá má greina fjölda krafna sem þarf að uppfylla: 
  
Hönnunarþættir – verkfræðihönnun felur í sér að hönnuðir þurfa auk óska verkkaupa að 
uppfylla þær lagakröfur sem tíundaðar voru hér að framan bæði varðandi vinnuumhverfi 
þeirra sem nýta munu mannvirkið eftir að það hefur verið tekið í notkun og vinnuumhverfið 
meðan á byggingarframvæmdinni stendur. 
 

Það er hlutverk verkkaupa (547/1996) að sjá til þess að í útboðsgögnum sé 
skilgreint á fullnægjandi hátt hvaða kröfur þarf að uppfylla varðandi 
aðbúnað, hollustuhætti  og  öryggi  á  byggingarvinnustað,  m.a. um hver á 
að gera hvað, hvaða reglur beri að uppfylla o.s.frv.  

 
Mikilvægt er t.d. að samræmingaraðili á undirbúningsstigi verks sé valinn sem fyrst á 
hönnunarstiginu. Hlutverk hans er að sjá til þess að öryggismál séu samræmd, þ.e.  milli 
mismunandi verktaka  frá  byrjun og  að gerð sé öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
framkvæmdina. Dæmigerð verkefni samræmingaraðila á hönnunarstigi eru að skilgreina 
væntingar verkkaupa með hliðsjón af öryggis- og heilbrigðismálum með mótun vinnu-
umhverfisstefnu og markmiðum fyrir framkvæmdina. Ennfremur eftirfylgni með að það liggi 
fyrir nægar upplýsingar til grundvallar við gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar þ.m.t. að 
restáhætta verkþátta hafi verið greind. Þá má nefna þátttöku í vali bjóðenda í lokuðum 
útboðum og í mati tilboða. Þátttöku í lokasmíði öryggis- og heilbrigðisáætlunar við samninga-
gerð þ.m.t. vinnsla áhættugreininga og þátttaka í hugsanlegri aðlögun byggingastaðar og 
tímaáætlunar. Loks má nefna samræmingu öryggis-, heilbrigðis-, og umhverfismála með 
hugsanlegum notendum eða íbúum.  
  
Innkaupastýring við mannvirkjagerð þarf að vera innan ramma ákveðinnar stefnu sem tekur 
mið af heilsu-, öryggis-, og umhverfisþáttum. Við val á birgjum þarf að leitast við að velja 
fyrirtæki sem sýnt hafa vinnubrögð í anda sjálfbærni og auðvitað þarf að fylgja hinum 
verkfræðilegu forskriftum. Meðal krafna sem þarf að uppfylla er valið á byggingarefnum en 
velja skal CE merkt byggingarefni í samræmi við kröfur löggjafarinnar. Almennt er mikilvægt 
að huga að því að velja hættuminnstu og umhverfisvænustu byggingarefnin, byggingarhluta 
og byggingaraðferðir. Slíkt getur haft veruleg áhrif á starfsumhverfi fólks í fullgerðum 
byggingum, t.d. inniloft.  
Auk HSE (Health, Safety and Environment) klæðskerasniðinna stjórnkerfa fyrir mannvirkja-
gerð og tímastjórnun sem tryggir gott og öruggt vöru- og starfsmannaflæði í verkefnunum má 
nefna fjölda HSE vænlegra möguleika s.s. val á forsmíðuðum byggingarhlutum sem leysa af 
hólmi erfið vinnuumhverfisvandamál, vinnulyftur, verkpalla og önnur tæknileg hjálpartæki 
sem koma í veg fyrir fallhættu, óheppilega líkamsbeytingu o.fl. Þá má nefna lausnir sem 
lágmarka rykmyndun á vinnstaðnum, val á hættulitlum efnum, val á hljóðlátum tækjum og 
vinnuaðferðum o.m.fl. 
  
Stjórnun framkvæmda – þ.e. framkvæmdastig mannvirkjagerðar þarf að mótast af 
heildstæðu stjórnkerfi sem tryggir að ákvæði löggjafarinnar og óskir verkkaupans nái fram að 
ganga. Hér má m.a. nefna framkvæmd öryggis- og heilbrigðisáætlunar, skipan 
samræmingaraðila á framkvæmdastigi, kerfisbundna fundi um öryggismál meðan á 
framkvæmd stendur, utanumhald öryggishandbókar og því að halda úti ferli stöðugra 
umbóta.  
Mörg ráðgjafafyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum HSE (Health, Safety and Environment) 
stýrikerfi sem sérsniðin eru að hverju verkefni. Krafan um skipan samræmingaraðila á 
samkvæmt vinnulöggjöfinni við þegar fleiri en einn atvinnurekandi eru að störfum eða 
verktakar eru með fleiri en 10 starfsmenn í vinnu á framkvæmdasvæði. Verkefni 



samræmingaraðila á framkvæmdastigi eru dæmigert að samræma framkvæmd forvarna og 
öryggisráðstafana við skipulagningu og tímasetningu hinna ýmsu verkþátta sem eiga að fara 
fram samtímis eða hver á eftir öðrum, samræma aðgerðir til að tryggja öryggi allra, sem 
vinna að framkvæmd verks á byggingarvinnustað og fylgja öryggis- og heilbrigðisáætlun sem 
gerð hefur verið fyrir verkið, fylgja eftir lögum og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustaðnum. Skilvirkt byggingaeftirlit sem fylgir eftir 
stefnunni í heilsu-, öryggis- og umhverfismálum tryggir síðan að sá árangur sem að er stefnt, 
náist við framkvæmd verksins. 
    
Með verkefnastjórnunarsamningum getur framkvæmd heilsu-, öryggis- og umhverfismála 
tekið á sig nokkrar myndir en oft er gert ráð fyrir að sérfræðifyrirtæki á sviði HSE (ÖHU) sjái 
um kerfishönnun og hið eiginlega eftirlit með heilsu- öryggis-, og umhverfismálum en það 
breytir þó ekki því að öryggi byggingarframkvæmda sé lagalega á ábyrgð verkkaupans og 
undirverktaka í samræmi við verksamninga. Í sumum tilvikum taka ráðgjafafyrirtækin að sér 
hlutverk samræmingaraðila en í öðrum tilvikum eru það aðilar á vegum verkkaupans.  
  
Nokkur ráðgjafafyrirtæki hérlendis hafa á síðustu misserum verið að þróa þverþáttarlega 
aðferðarfræði við stjórnun HSE (ÖHU) mála þ.e. með kerfisbundinni vinnu með 
öryggismenningu fyrirtækja. Slík þriðju kynslóðar aðferðarfræði í vinnuumhverfisstarfinu nær 
á sama tíma til allra þátta verkefnastjórnunar enda í grunninn verið að fjalla um þau viðteknu 
gildi, venjur og skynjanir sem skipta máli varðandi það hvernig stjórnendur og starfsmenn 
fyrirtækis bera sig að varðandi forvarnir, áhættur og vinnuslys. 
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