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Það sem farið verður yfir 

• Almenn kynning  

• Af hverju áhættumat? 

• Viðmið í Vakanum 

• Verkfæri við gerð áhættumats 

• Áhættumat fyrir ferðir 

 

 

 





Vinnuverndarlögin 

Lög nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum 

Hægt er að fá lögin og reglugerðir á heimasíðu 

Vinnueftirlitsins: 

www.vinnueftirlit.is 



Úr lögunum 

• 1. gr: Tryggja öruggt og heilsusamlegt 

starfsumhverfi,   sem jafnan sé í samræmi 

við félagslega og tæknilega þróun í 

þjóðfélaginu 

• 2. gr: Lög þessi gilda um alla starfsemi, þar 

sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem 

um er að ræða eigendur fyrirtækja eða 

starfsmenn 

 



Lögin gilda ekki um: 

Siglingamál og önnur verkefni, sem 

sérstaklega eru falin Siglingastofnun Íslands 

 Samstarfsverkefni í gangi 

Loftferðir. Einnig alþjóðasamþykktir, sem 

Ísland er og verður aðili að og falla undir 

verksvið flugmálastjórnar. 

Gestir, nemendur, sjúklinga… 

  

 



Af hverju áhættumat? 

• Evróputilskipunin  (89/391) 

• Vinnuverndarlögin (46/1980) breyting gerð 

vorið 2003 

• Ný reglugerð 920/2006, er um skipulag og 

framkvæmd vinnuverndar á vinnustöðum, 

öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði 



Af hverju áhættumat 

• Vinnutengdum vandamálum fækkaði ekki 

og það þurfti að leita nýrra leiða 

• Hugmyndin að fá starfsmenn sjálfa til hugsa 

um þessi mál 

• Gert til að fyrirbyggja og draga úr slysum, 

óhöppum, álagi, vanlíðan og heilsutjóni 

 



 

   Kerfisbundin athugun á vinnuaðstæðum til 

þess að finna hvort eitthvað í 

vinnuumhverfinu eða framkvæmd vinnunnar 

geti valdið heilsutjóni. Ásamt skipulagðri 

áætlun um úrbætur. 

 

Hvað er áhættumat? 



Félagslegir og 
andlegir þættir 

Áhættumat tekur á öllu 

Inniloft, hávaði, 
titringur o.fl. 

Veður, snjóflóð, 
skriður, eldingar, 
hengjur, brim  o.fl. 



6. Öryggi, velferð og ábyrgð 

• Gert hefur verið áhættumat 

–Skilgreining helstu áhættuþátta 

–Öryggisbúnaður 

–Kerfi til skráningar 

–Viðbragðsferlar vegna slysa og neyðarástands 

–Hæfni og þjálfun 

Starfsfólki ber að tilkynna næsta yfirmanni um 

atvik/slys sem valda áhyggjum 

 

Lámarkskröfur Vakans 



Gott 
• Áhættumat uppfært 

• Læra af slysum og óhöppum 

 Betra 
• Neyðarviðbrögð prófuð einu sinni á ári 

• Ábyrgð starfsmanna. Námskeið 

• Verklagsreglur, fjölmiðlar, aðstandendur 

• Skyndihjálp 

 Best 
• Endurþjálfun / símenntun. Séu á tánum 

• Ráðgjöf og sérþjálfun. Jafn.fræðsla 

 



Verkfæri við gerð áhættumats 

• Vinnuumhverfisvísar / sértækir vísar 

 

Áhættumatsverkfæri 

• 6 skrefa aðferð 

• Áhættugreining fyrir breytilega vinnustaði 

• Áhættumat fyrir lítil fyrirtæki 

• Í framtíðinni: Rafrænt áhættumat. OiRA 





Skráning og aðgerðaáætlun    Skráning er yfirfærð í réttri röð af Vinnuumhverfisvísi fyrir skrifstofur.             

  Hætta, færð af 

vinnuumhverfis 

vísi (gátlista) 
2 

Möguleg 

áhrif 

á heilsa       

3a                

Hverjir eru í 

áhættu     
 

3b                        

Flokkun 

áhættu 

L,M,H*         

4 

Hvað er gert núna 

til að draga úr 

áhættunni                                   
5a 

Aðgerðir/ úrbætur 

 

 
5b  

Áætlaður  

Kostnaður 
                 

5c 

Áætluð verklok,  

ábyrgðaraðili 

og staðfest verklok  
5d 

Vinnuverndar

-starfi 

ábótavant 

Almenn 

áhrif á heilsu  

Starfsfólk      

 

     M 

Tilviljunarkennt 

öryggis og 

heilbrigðisstarf 

Koma á vinnuverndar- 

starfi.Senda fólk á 

námskeið.Klára áhættu-

mat. Skoða ráðgjafa-

möguleika 

100.000- 

200.000 

kr 

Áætluð verklok: 

      1.desember 2008 

Ábyrgðaraðili: 

     Guðrún Jónsdóttir 

Staðfest verklok: 

      MUNA AÐ SKRÁ 

Skráning 

slysa og 

“næstum-

slysa”  

ábótavant 

Almenn 

áhrif á heilsu 

Slys gætu 

endurtekið 

sig 

Starfsfólk     

     M 

  

Ekkert 

Hafa eyðublað í 

áhættumatsmöppu sem 

hægt er að skrá í slys og 

næstum slys 

   

1.000 kr 

Áætluð verklok: 

30. júní 2007 

Ábyrgðaraðili: 

Guðrún Jónsdóttir 

Staðfest verklok: 

Engin nýliða-

fræðsla um 

vinnuvernd 

Almenn 

áhrif á heilsu 

Nýliðar og 

annað 

starfsfólk 

     

     M 

Ekkert Fræðsla um vinnu-

verndarmál fyrir  nýliða 

Áætluð verklok: 

 

Ábyrgðaraðili: 

 Sólveig Gunnarsdóttir 

Staðfest verklok: 

       Alltaf í gangi 

AÐSTÆÐUR 

Þunguð kona 

við starfsstöð  

Almenn 

áhrif á heilsu  

Viðkomand

i 

starfsmaður 

     

      H 

Starfsmanni 

meðal annars 

hjálpað við 

þungan burð 

Kynna starfsmanni og  

starfsfólki leiðbeiningar 

og reglur R-931/ 2000. 

Áhættumeta starf., færa 

starfsmann til 

Áætluð verklok: 

     15. maí 2007 

Ábyrgðaraðili: 

Jón Jónsson 

Staðfest verklok: 

        

Yfirborð 

gólfs er mjög 

slitið á 

skrifstofu 3 

(dæld í gólfi) 

Fallhætta, og 

álag á 

stoðkerfi 

Starfsfólk, 

ræstitæknar 

     

      H 

   

Ekkert, fólk 

tekur krók 

framhjá sliti 

Nýtt gólfefni 100.000- 

200.000 

kr 

Áætluð verklok: 

30. maí  2007 

Ábyrgðaraðili: 

Jón Sigurðsson 

Staðfest verklok: 

       









Áhættumat 
• Hestaferðir  

• Flúðasiglingar 

• Hvalaskoðun 

• Göngur 

• Jöklaferðir 

• Köfun 

 

• Veiði  

• Kajaksiglingar 

• Fjórhjólaferðir 

• Fallhlífastökk 

• Fuglaskoðun 

• Skútusiglingar 

 
Áhættumat:   Krafa frá erlendum söluaðilum 

   og tryggingarfélögum 

 

 





Hvað er verið að gera Áhætta Úrbætur og öryggisstjórnun 

L M H L M H 

Ferð í rútu til/frá 

áfangastöðum 

Fallhætta við 

inn/útgöngu 

Fólk kastist til í bílnum 

 

 

Aðstoða gesti við inn/útgöngu ef nauðsyn 

Láta spenna belti 

Hafa tímaplan raunhæft 

Vel úthvíldur bílstjóri/réttindi í lagi 

Heilsa og 

heilsufar gesta 

Óvæntar uppákomur 

 

Kynna sér heilsufar gesta, t.d. Spyrja um 

sykursýki, hjartveilu, lofthræðslu, 

innlokunarkennd o.s.fv.  Einhver í leiðsöguhóp 

með skyndihjálparnámskeið  

Áfengis og 

vímuefnaneysla 

Allar hugsanlegar 

hættur t.d. fallhætta 

Gestir undir áhrifum taka ekki þátt í göngu 

Skilja eftir í eða við rútu 

Búnaður og 

upplýsingar 

Líkamsmeiðsl, kal, fall 

o.s.fv. 

Muna að hafa allan búnað með. Athuga skóbúnað 

gesta o.s.fv. Sjá gátlista fyrir ferð 

Göngur um 

fjörur og 

flatlendi 

 

Hætta af brimi 

Fallhætta 

Vara gesti við brimi og brimköntum áður en 

komið er í fjöru (t.d. Í rútu) 

Ganga eftir stígum eða slóðum þar sem það er 

mögulegt 

Göngur við björg 

 

Fallhætta, vindur, laus 

kantur, sleipt, Hrun-

hætta fyrir neðan björg 

Upplýsa gesti um hættur og hegðun í nánd við 

björg 

Ekki fara út fyrir girt svæði 

Áhættumat 

 Áhættugreining 

 
án ráðstafana 

 

 Áhættugreining 

 

Fuglaskoðunarferð í bjarg 






