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ÖRUGGT VIÐHALD HANDVERKFÆRA Í 
BYGGINGARIÐNAÐI 

Um viðhald 
Viðhald má skilgreina á þann hátt að unnið sé að einhverju til að halda því í starfhæfu og öruggu 
ástandi og koma í veg fyrir bilanir eða hnignun.  Þetta „einhverju“ getur verið vinnustaður, 
vinnubúnaður eða samgöngutæki (t.d. skip). 

 Fyrirbyggjandi – eða frumkvætt – viðhald er framkvæmt til að halda einhverju í starfhæfu 
ástandi. Slík framkvæmd er venjulega ráðgerð og tímasett.  

 Leiðréttandi – eða viðbragðsviðhald snýst um viðgerð á einhverju til að gera það starfhæft á 
ný. Það er ótímasett, óráðgerð verk, venjulega í tengslum við meiri hættur og hærra 
hættustig.   

Viðhald er ekki einkamálefni viðgerðarmanna og vélvirkja. Það er á ábyrgð nær allra starfsmanna í 
öllum geirum og er framkvæmt í nánast öllu vinnuumhverfi. 
Viðhald getur haft áhrif á heilbrigði og öryggi starfsmanna en skortur á því eða ófullnægjandi viðhald 
getur það einnig. Hönnun búnaðar og vinnusvæðis getur einnig haft mikil áhrif á heilbrigði og öryggi 
starfsmanna sem sjá um framkvæmd viðhalds.  
 

Kynning 
Í tilgangi þessa e-rits eru handverkfæri  skilgreind sem verkfæri sem hægt er að bera í höndunum. 
Skipta má þessum verkfærum niður í handverkfæri, sem ekki eru aflknúin, og aflknúin handverkfæri. 
 
Handverkfæri, sem ekki eru aflknúin, eru meðal annars sagir, hamrar, skrúfjárn, tangir, axir og 
skrúflyklar. Mesta hættan, sem stafar af þessum verkfærum, er misnotkun og ófullnægjandi viðhald. 
Bitlaus verkfæri geta, til dæmis, gert vinnuna erfiðari og leitt til fleiri slysa.  
 
Aflknúin handverkfæri  
Til eru fjölmargar gerðir af aflverkfærum og flokkast þau eftir aflgjafanum sem þau nota: 
rafmagnsverkfæri (t.d. hringsagir, borvélar), loftverkfæri (t.d. hamrar, klippur þrýstiloftsbyssur), 
eldsneytisdrifin (gas-) verkfæri (t.d. sagir), vökvaverkfæri (tjakkar) og púðurverkfæri (naglabyssur).  
Afldrifin handverkfæri eru til staðar í nánast öllum iðnaði. Þau hjálpa til við framkvæmd verkefna sem 
annars krefðust þreytandi handavinnu. En þessi venjulegu verkfæri geta valdið alvarlegum slysum, 
svo sem áverkum á fingrum eða höndum eða alvarlegum augnskaða, ef þau eru ekki notuð eða þeim 
er ekki viðhaldið með réttum hætti. Biluð (gölluð) verkfæri eða verkfæri, sem hefur verið breytt af 
ófaglærðum aðila, geta verið hættuleg. Til að mynda geta gölluð rafmagnstæki valdið bruna og stuði 
eða jafnvel bana af völdum raflosts. Loftverkfæri geta verið mjög hávaðasöm og valdið heyrnaskaða. 
Handverkfæri eru mikið notuð á byggingarstöðum svo byggingarverkamenn búa sífellt við hætturi sem 
tengjast notkun þeirra. 
Samkvæmt könnun er slysatíðni af völdum handverkfæra, sem ekki eru aflknúin, næst mest í 
byggingariðnaði, en aðeins í landbúnaði er tíðnin hærri.  
Slysatíðni af völdum aflverkfæra var í þessari röð: byggingariðnaður, landbúnaður, framleiðsluiðnaður 
og námuvinnsla.ii Um það bil helmingur allra aflimana á fingrum voru af völdum slysa þar sem 
aflverkfæri komu við sögu.iii.  
Samkvæmt ISSA (2009)iv var hlutfall slysa af völdum rafmagnsverkfæra í samanburði við öll slys af 
völdum raforku um 1:5 og hafði Háskólinn í Wolverhampton (2006)v á orði að nánast fjórðungur allra 
tilkynntra slysa af völdum raforku hefðu að gera með handverkfæri.  Þetta er í samræmi við 
niðurstöður HSE, en samkvæmt þeim tengist nánast fjórðungur allra tilkynntra slysa af völdum 
raforku, handverkfærum.vi 
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Sérstakan gaum þarf að gefa að viðhaldi handverkfæra til að koma í veg fyrir eða útrýma hættum. 
Stjórn og viðhald handverkfæra á byggingarstöðum er áskorun sökum eðlis byggingarstaða og vegna 
þess hve, eðli sínu samkvæmt, auðveldlega má flytja handverkfærin úr stað.  
Slys geta einnig orðið við viðhald á gölluðum aflverkfærum.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Hættur og áhættur sem tengjast illa viðhöldnum hand verkfærum á 
byggingarstöðum 
Töluverð hætta er af illa viðhöldnum handverkfærum á byggingarstöðum (annaðhvort handverkfæri 
eða aflverkfæri) gegn heilbrigði og öryggi þeirra starfsmanna sem nota þau. Þessar hættur eru í 
hlutfalli við ástand verkfæranna og aukast þær með tímanum.  Bráðabirgðaviðgerðir á biluðum búnaði 
eru oft gerðar á byggingarstöðunum sjálfum til að vinnan geti haldið áfram. Slíkar viðgerðir eru oft á 
tíðum gerðar í miklum flýti og kæruleysislega og er hugmyndafluginu oft beitt við þær (t.d. skipta út 
öryggi fyrir nagla, líma saman skaddaðan rafmagnsvír). Búnaður, sem gert er við með röngum hætti, 
getur verið hættulegur. 

Hættur og áhættur af völdum skorts á eða ófullnægjandi viðhalds eru meðal annars: 

Handverkfæri: 

 Bilun í vélbúnaði eða missir stjórnar við notkun bilaðra verkfæra. Dæmi um óörugg 
verkfæri eru hamrar með lausa eða skaddaða hausa, skrúfjárn með brotin handföng eða 
oddlausar brúnir, sporjárn með sveppahausa og bitlausar sagir.   

Aflverkfæri: 

 Bilun í öryggisbúnaði, svo sem neyðarhnappi (rauður hnappur), hlífum og vörnum, o.s.frv. 
Í neyðartilvikum mun þessi búnaður ekki virka með réttum hætti og veitir starfsmönnum 
takmarkaða vernd, sem stundum getur verið verra en engar varnir vegna þess að 
búnaðurinn gefur falska öryggiskennd.   

 Hættur á raflosti, stuði eða bruna sökum bilunar í rafbúnaði, rifinna kapla og skorts á réttri 
einangrun eða réttri jarðtengingu.  

 Sprungin eða brotin slípihjól eða sprungin blöð geta valdið slysum. T.d. geta sprungin 
sverfihjól flogið af við notkun, en það gæti leitt til alvarlegra slysa eða dauða. 

 Losun efna svo sem eitraðra gufa, ryks, o.s.frv. 

 Hávaði og titringur frá nánast öllum handverkfærum getur leitt til heyrnaskaða og 
einkenna handar- og handleggstitrings (e. hand-arm vibration syndrome). Titringur getur 
valdið sjúkdóminum „hvítir fingur“ en hann stafar af skaða á vöðvum og taugum sem 
stjórna blóðflæði. Illa viðhaldin verkfæri geta gefið frá sér aukinn titring og hávaða (t.d. 
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skurðverkfæri sem er ekki nægilega beitt og titrar þar af leiðandi meira). Einnig geta 
bilaðar festingar, sem vinna gegn titringi, aukið hann í verkfærinu.  

 

Forvarnir gegn hættum, sem tengjast notkun handverk færa og 
aflverkfæra, með viðhaldi 
Stöðug umsjón og fullnægjandi viðhald og geymsla er mikilvæg fyrir örugga notkun handverkfæra á 
byggingarstöðum. Í reynd felur þetta í sér daglega skoðun, sem miðar að því að finna merki 
hugsanlegra bilana, til dæmis leka á olíu eða kælivökva, sprungur í tækinu eða slit á skurðegg. Þetta 
tekur einnig til allra stillinga á vélbúnaði og fínstillingar á búnaðinum svo og eftirlit með og lagfæringu 
á litlum vandamálum áður en þau verða stærri. Tilkynna ætti um þá hluti sem þarfnast nánari 
skoðunar. 

Nokkrar grunnreglur til að koma í veg fyrir hættur sem tengjast notkun hand- og aflverkfæra eru: 

 Framkvæma bilanaleit á verkfæri áður en það er notað 

 Athuga hvort hlífar eru til staðar og á sínum stað 

 Kanna hvort sprungur finnist í hjólum og blöðum 

 Athuga rafmagnssnúrur, tengi og jarðtengingu. Mikilvægt er að reglulegt eftirlit sé 
með jarðtengingu rafmagnskapalsins og tengdra jarðtenginga hins rafdrifna 
handverkfæris og það framkvæmt af til þess bærum aðila til þess að tryggja samfellu 
og styrk jarðtengingarinnar. 

 

Mörg slys af völdum raforku eru sökum bilaðra rafma gnskapla, millistykkja, tengla og 
innstungna. Hvað skal kanna við eftirlitið? 

 Eru berir vírar sjáanlegir? 

 Er einangrun víranna óskemmd, laus við skurði eða rispur? 

 Er tengillinn í góðu ásigkomulagi, t.d. engar sprungur á hlífinni og pinnar óbognir? 

 Eru samskeytin á kaplinum límd eða öðruvísi í ósamræmi við staðla? 

 Er ytri umgjörð verkfærisins ósködduð? 

 

 Öll skemmd handverkfæri ætti að taka úr notkun og merkja „ónothæf“ 

 Haldið verkfærum beittum og hreinum  

 Skiptið út illa eyddum, sprungnum eða skekktum hjólum, eyddum og sprungnum blöðum 

 Skiptið út öllum trosnuðum og/eða sködduðum framlengingarsnúrum, sködduðum tenglum. 
Ekki reyna að líma saman snúrur 

 Fylgið leiðbeiningum í notendahandbók varðandi smurningu og útskiptingu fylgihluta 

 Viðhaldið verkfærum í samræmi við tilmæli framleiðanda til þess að komast hjá auknum 
titringi: 

 Skiptið út festingum, sem vinna gegn titringi, áður en þær ganga úr sér 

 Kannið jafnvægi hreyfanlegra hluta og skiptið þeim út ef nauðsynlegt er 

 Haldið verkfærum beittum. 
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Dæmi um verkfæri sem geta valdið slysum af völdum t itrings: 

 Keðjusagir 

 Steypubrjótar og loftborar 

 Höggborar 

 Handkvarnir 

 Krafthamrar 

 

 Til þess að vera öruggur þarf að viðhalda glussakerfum á réttan hátt.  Öllum 
vökvaslöngusamsetningum þarf að skipta reglulega út.  Gerið viðhaldsdagatal og fylgið því í 
samfellu. 

 Kannið skurði, svarf, sprungur og önnur merki um bilanir á vökvaslöngum áður en þær eru 
notaðar. 

 Kannið/skiptið oftar út þýðingarmiklum vökvaslöngusamsetningum. Þýðingarmiklar 
vökvaslöngusamsetningar eru þær sem eru nálægt stjórnanda búnaðarins eða ef slys 
geta orðið ef þær bila 

Auk þess að lágmarka þær hættur, sem tengjast notkun handverkfæra, gerir rétt þjónusta og viðhald 
það að verkum að búnaður helst í starfhæfu ástandi; því ætti að líta á þjónustu og viðhald sem þátt í 
framleiðninni. 

 

Hvaða hættur eru til staðar fyrir starfsmenn sem vi ðhalda 
handverkfærum?  

Viðhald er mikilvægt ferli fyrir öryggi og rétta virkni búnaðarins og þess vegna ættu starfsmenn að 
hljóta viðeigandi þjálfun. Hins vegar felst áskorun í vinnuverndarlegu tilliti í viðhaldsferlinum sjálfum.  
Til viðbótar við allar þær hættur og áhættur, sem eru til staðar á byggingarstöðum, svo sem að renna 
til, hrasa, falla, hávaði og ökutæki á hreyfingu felast ákveðnar hættur í viðhaldi handverkfæra, svo 
sem: 

 Hættur á stuði, bruna og raflosti ef verkfæri hafa ekki verið aftengd áður en þau eru 
þjónustuð eða viðhaldsstarfsmenn nota ekki hlífðarfatnað, svo sem skó og hanska og rétt 
tól, ef rafmagnstæki eru ekki jarðtengd með réttum hætti eða ef tenglar eru ekki varðir af 
jarðtengdum útsláttarrofum (SPE-PRCD). 

 Hætta er á slysum, sem geta orðið við eftirlit við greiningu, af völdum færanlegra hluta í 
verkfærinu við viðhald (ef ekki hefur verið algjörlega slökkt á verkfærinu og það aftengt) 
og að lokum þegar verkfæri er tekið í notkun á ný.  

 Hætta á slysum af völdum hreyfanlegra hluta ef verkfærið gefur óvart frá sér vökva-
/loftorku.  Slökkva þarf á þrýstikerfum og ganga þarf frá ventlum áður en viðhald hefst. 

 Hætta á slysum af völdum hreyfanlegra hluta ef verkfærið, sem er í viðhaldi, gefur óvart 
frá sér vélræna orku (t.d. fjaðrir). 

 Hætta á slysum ef hlutir, sem ekki hefur verið gegnið frá, detta óvart úr verkfærinu við 
viðhald.  

 Hætta á slysum af völdum vökvaháþrýstings í vökvaverkfærum. Munið að glussaolía er 
undir miklum þrýstingi. Losið um þrýstinginn áður en vinna hefst við kerfið. Snertið aldrei 
þrýstislöngur með höndunum við eftirlit á búnaði, ekki einu sinni í hönskum. Vökvar undir 
miklum þrýstingi eru hættulegir og geta valdið alvarlegum slysum eða dauða. 

 Hætta á bruna af völdum heitrar olíu í vökvaverkfærum.  
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 Hætta á eldi eða sprengingum á eldfimum efnum í búnaðinum.  Viðhaldsvinna getur 
valdið íkveikju á eldfimum efnum (af völdum hitagjafa eins og vindlinga, stöðurafmagns 
og afhleðslu rafmagns, eldsneytis í handverkfærum, o.s.frv.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

Snertið ALDREI vökvaslöngu sem er undir þrýstingi með höndunum til að finna leka og farið strax á 
bráðamóttöku ef grunur leikur á um áverka! 

 

Vinnuverndarstjórnun og viðhald 

Rammatilskipunin skuldbindur atvinnurekandann til að grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja 
heilbrigði, öryggi og vellíðan allra starfsmanna hans, þar á meðal þeirra sem vinna við viðhald. 
Atvinnurekendur þurfa að framkvæma hættumat á vinnustaðnum til að bera kennsl á hættur sem 
tengjast notkun og viðhaldi handverkfæra og grípa til forvirkra ráðstafana til að koma í veg fyrir eða 
lágmarka hætturnar. Fyrirtæki, sem útvista viðhaldsvinnu, þurfa að ganga úr skugga um að verktakinn 
sinni vinnuverndarmálum í samræmi við áskilnað laga.  

Viðhalds- og eftirlitsáætlanir 

Lykillinn að öruggu viðhaldi er að koma upp viðhaldsáætlun sem samþættir öryggis- og 
heilbrigðisþættina í viðhaldi og tekur til ferla er varða eftirlit, tilkynningar og gagnavistun. Halda þarf 
skýrslur þar sem fram koma upplýsingar um áætlað viðhald og endurnýjun hluta svo að slíkt fari fram 
á réttum tíma. Rétt viðhaldsstjórnun á búnaði krefst þess að haldið sé nákvæm lagerskrá yfir alla 
meginhluti, þar á meðal upplýsingar um framleiðanda, gerð, framleiðsluár og -númer og lista yfir 
nauðsynlega varahluti fyrir venjulegt viðhald og stórar viðgerðir.  

 

Mikilvægur þáttur í viðhaldsáætluninni er eftirlitsáætlunin, sem kveður á um tíðni formlegs eftirlits, 
sem framkvæmt er af þar til bærum og þjálfuðum viðhaldssérfræðingum.   

Skoða þarf handverkfæri: 

� Áður en verkfæri er tekið til notkunar í fyrsta sinn 
� Eftir að það hefur þjónustað eða skipt um hluti í því 
� Með reglulegu millibili sem hentar hverju verkfæri.  
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Tímabilið milli skoðana er mismunandi og fer það eftir gerð verkfærisins, ástandi þess og umhverfinu. 
Í Þýskalandi eru tæknilegar reglur og reglur um slysaforvarnir sem veita ráðleggingar um hvernig eigi 
að greina og setja upp viðhaldstíma fyrir aflknúin handverkfæri.vii,viii Heilbrigðis- og öryggisstofnunin 
(e. Health and Safety Executvie, HSE) í Bretlandi veitir einnig upplýsingar um viðhald aflknúinna 
handverkfæra, þar á meðal tímalengd á milli skoðana.ix 

 

Þættir sem líta ætti til þegar ákvörðun er tekin um gerð viðhaldsáætlunar (tekið frá HSEx): 

� Gerð verkfærisins og aflgjafi 

� Framleiðsluleiðbeiningar og ráðleggingar frá framleiðanda 

� Aldur verkfærisins 

� Tíðni notkunar og vinnulotur verkfærisins 

� Vinnuumhverfið sem verkfærið er notað í (t.d. blautar eða rykugar) eða líkur á vélarbilunum 

� Fyrirsjáanleg misnotkun verkfærisins 

� Áhrif breytinga eða viðgerða á verkfærið 

� Greining gagna um fyrra viðhald. 

 

Framkvæmið viðhald á öruggan hátt: 

 Aftengið ávallt aflknúin verkfæri áður en þau eru þjónustuð, stillt, smurð, hreinsuð eða gerð á 
þeim viðgerð, brýnd eða íhlutum eins og hnífum er skipt út.  

 Fylgið framleiðsluleiðbeiningum í notendahandbók við viðhald og þjónustu (t.d. smurningu og þrif) 
og við útskipti á hlutum og fylgihlutum. 

 Notið viðeigandi verkfæri og búnað við viðhaldið. 

 Ekki framkvæma breytingar á verkfærum. Fjarlægið aldrei hlífar. Ekki binda þær aftur eða breyta 
þeim á annan hátt. Ekki gera breytingar á öryggisráðstöfunum sem eru hluti af straumrofum. 

 

Persónulegur hlífðarbúnaður 

Þær hættur. sem þegar eru til staðar á byggingarstöðum, svo sem hættur á að renna til, hrasa, falla 
niður, hávaði, ökutæki á hreyfingu, og sérstakar hættur, sem tengjast viðhaldi handverkfæra, krefjast 
oft notkunar á persónulegum hlífðarbúnaði. Til að mynda skal nota hlífðarhjálma á svæðum þar sem 
hættur eru fyrir ofan höfuð. Handhlífar og hanska skal nota þegar starfsmenn þurfa að vinna með beitt 
tól. Notkun, t.d. smurefna, glussa eða hreinsiefna (leysiefna) getur valdið augn- eða húðskaða og 
krefst hlífðarbúnaðar. Eyrnahlífar kunna að vera nauðsynlegar þegar unið er með eða nálægt 
hávaðasömum vélum eða búnaði.  

Þjálfun og upplýsingar 

Starfsmenn, sem vinna við viðhald, skulu hljóta þjálfun og upplýsingar um verkefnið, fá upplýsingar 
um niðurstöður hættumatsins, öryggiskerfi og -ferla á vinnustaðnum, þar á meðal um tilkynningu á 
vandamálum.   

Viðhald á aflknúnum handverkfærum skal framkvæmt af til þess bæru starfsfólki og framkvæmt í 
samræmi við leiðbeiningar og ráðleggingar frá framleiðanda. Starfsmenn, sem vinna við viðhald, 
þurfa að vita hvaða tól eru í notkun og hvar þau eru geymd og þeir þurfa að þekkja öryggisráðstafanir 
og fylgja þeim. 

Sum verkefni krefjast sérstakrar þjálfunar, svo sem glussaþjálfun til að sinna viðhaldi glussaverkfæra. 
Ekki gera breytingar, viðgerðir eða stillingar á glussakerfum nema þú sért hæfur til þess. 

Lokaathugun  

Þegar viðhaldi er lokið skulu starfsmenn athuga hvort viðhaldið hafi skilið við handverkfærið í öruggu 
og starfhæfu ástandi:xi 
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� Kannið starfhæfni verkfærisins 
� Setjið hlífar og öryggisbúnað á sinn stað 
� Skráið eftirlitið og þær aðgerðir sem gripið var til, kvittið fyrir og látið verkfærið að hendi til 

starfsmanns eða geymið það á öruggum stað. 

Gátlisti 

Gátlisti getur aðstoðað við að greina þær hættur, sem tengjast viðhaldi handverkfæra, og að grípa til 
nauðsynlegra forvirkra ráðstafana. Það fer eftir aflgjafanum hvort mismunandi gátlistar séu 
nauðsynlegir: 

Almennar spurningar  Já Nei  

Er viðhaldsáætlun til staðar?   

Eru handverkfærin prófuð reglulega og merkt með skoðunardagsetningu?   

Eru leiðbeiningar fyrir hendi?   

Eru biluð verkfæri merkt „ónothæf“?   

Eru viðhaldsskýrslur geymdar fyrir öll verkfæri sem notuð eru á staðnum?   

Eru öll verkfæri á vinnustaðnum í góðu ástandi og hrein?   

Eru öll verkfæri smurð með réttum hætti?    

Eru öll blöð, bit og aðrar eggjar beittar og tryggilega festar, en ekki slitnar, sprungnar 
eða lausar?   

Eru verkfæri geymd á þurrum og öruggum stað?   

Eru blöð fjarlægð þegar verkfærin eru flutt, geymd eða ekki í notkun?   

Hafa viðhaldsstarfsmenn hlotið þjálfun í öruggum vinnuferlum?   

Rafknúin tæki  Já Nei  

Eru verkfærin aftengd frá aflgjafa?   

Eru kaplar eða tenglar skemmdir?   

Hafa rafmagnsverkfærin verið við óviðeigandi aðstæður (bleyta eða ryk)?   

Eru framlengingarsnúrur í öruggu ástandi?   

Finnast merki ofhitnunar?   

Eru öll verkfæri með hlífar á blöðum, bitum, keflum, keðjum, gírum, keðjuhjólum og 
öðrum hættulegum hlutum á hreyfingu? 

  

Púðurdrifin verkfæri  Já Nei  

Eru þessi verkfæri óhlaðin þegar viðhald fer fram?   

Eru hlaup án aðskotahluta?   

Er hlaupi á hlöðnu eða óhlöðnu púðurdrifnu verkfæri ávallt beint í örugga átt, frá 
stjórnanda og á engum tíma beint að einhverjum?   

Eru verkfærin skoðuð og prófuð daglega?   

Eru varnarskildir eða hlífar á verkfærunum?   

Loftknúin verkfæri  Já Nei  

Hefur loftgjafi verið stöðvaður?   

Eru slöngur í góðu ástandi og viðeigandi fyrir viðkomandi verkfæri?   

Er verkfærinu ávallt beint í örugga átt, frá stjórnanda þess og á engum tímapunkti að 
einhverjum?   
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Eru öryggisklemmur festar á til að koma í veg fyrir að íhlutir eins og meitlar á 
brothamri skjótist óvart úr hlaupinu?  

 
 

Vökvaknúin verkfæri Já Nei  

Finnast merki um ytri skemmdir á vökvaslöngusamsetningum, svo sem skurðir, 
rispur, sprungur eða annað slíkt?    

Hefur verið losað um þrýstinginn áður en vinna hefst við kerfið?   

Hönnun verkfæra  
Hönnun svo að viðhald geti farið fram með auðveldum hætti, hjálpar til við viðhald á handverkfærum 
og dregur úr öryggishættum.  

Allir íhlutir og tengingar ættu að vera hannaðar og staðsettar þannig að þær megi nálgast óhindrað og 
auðveldlega við viðhaldiðxii. Viðhaldsverkefni ættu að vera hönnuð með þeim hætti að ekki sé þörf á 
eða lítil þörf sé á sérstökum verkfærum. 

Góð hönnun getur lagt mikið af mörkunum til að útrýma eða draga úr möguleikum á mannlegum 
mistökum við viðhald. 

 

Löggjöf 
Evróputilskipanir kveða á um lágmarksstaðla í starfsmannavernd.  

Mikilvægust er tilskipun 89/391/EBE, rammatilskipunin um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu 
öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustað sem setur fram hættumatsferli og stigveldi forvirkra 
ráðstafana sem allir starfsmenn þurfa að fylgja.  

Rammatilskipuninni fylgja einstakar tilskipanir og tekur tilskipun 92/57/EBE sérstaklega til 
byggingarstaða – og mælir fyrir lágmarkskröfur um öryggi og heilbrigði á tímabundnum eða 
færanlegum byggingarsvæðum. Hún krefst þess að mannvirkjum, vélum og tækjum, þ.m.t. 
handverkfærum sé haldið í starfhæfu ástandi og inniheldur hún ákvæði um tæknilegt viðhald, 
skoðanir áður en verkfæri er tekið í notkun á ný og reglulegt eftirlit með mannvirkjum og búnaði í því 
skyni að lagfæra allar bilanir sem gætu haft áhrif á öryggi og heilsu starfsmanna. 

Fjallað er um notkun vinnubúnaðar í tilskipun 2001/45/EB um lágmarkskröfur um öryggi og heilbrigði 
við notkun vinnubúnaðar á vinnustað.  

Hún inniheldur lágmarkskröfur um stýri- og hlífðarbúnað og ákvæði um viðhald vinnubúnaðar auk 
sérstakra ákvæða um reglulegt eftirlit. 

Tilskipun 89/654/EBE um lágmarkskröfur varðandi öryggi og hollustu á vinnustöðum kveður á um að 
tæknilegt viðhald skuli fara fram á vinnustað og á búnaði og tækjum, sem notuð eru þar, og að allar 
bilanir, sem geta haft áhrif á öryggi og heilbrigði starfsmanna, skuli lagfærðar eins fljótt og auðið er. 

Tilskipun 89/656/EBE um lágmarkskröfur um öryggi og heilbrigði við notkun persónulegs 
hlífðarbúnaðar á vinnustað inniheldur reglur um persónuhlífar sem starfsmenn nota á vinnustað.   

Mörg handverkfæri á byggingarstöðum eru rafknúin. Tilskipun 2006/95/EB „lágspennutilskipunin“ 
fjallar um allar hættur gegn heilbrigði og öryggi og áskilur að rafmagnstæki séu örugg fyrir tilætlaða 
notkun þeirra. 

Markmið tilskipunar 2006/42/EB er að mæla fyrir um nauðsynlegar heilbrigðis- og öryggiskröfur í 
tengslum við hönnun og framleiðslu til að bæta öryggi véla á markaði. Tilskipunin kveður á um að 
vélbúnaður skuli hannaður og gerður með þeim hætti að hann hæfi tilætlaðri notkun og hann megi 
starfrækja, stilla og viðhalda án þess að skapa hættur fyrir einstaklinga. 

Fjöldi einstakra tilskipana hafa verið lögleiddar til þess að hafa stjórn á hugsanlega skaðlegum 
áhrifavöldum á vinnustaðnum, svo sem titringi og hávaða.  Þessar tilskipanir innihalda ákvæði, sem 
miða að því að koma í veg fyrir eða draga úr hættu þeirra, meðal annars með viðeigandi 
viðhaldsáætlunum fyrir vinnubúnaðinn.  
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Frekari upplýsingar um löggjöf má finna http://osha.europa.eu/en/legislation 

Margir staðlar kunna einnig að gilda um öruggt viðhald handverkfæra á byggingarstöðum.  Til dæmis 
CEN/TC 255 um öryggi handvirkra, órafdrifinna aflknúinna verkfæra og CEN/TC 213 um öryggi 
skothylkisknúinna handverkfæra.  Eða ISO 2380-1 með ráðleggingar fyrir hand- og vélknúin skrúfjárn. 
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