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Leiðbeiningar fyrir verktaka

Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas leggur mikla áherslu á gæða-, umhverfis- og öryggismál í
rekstri sínum. Fyrirtækið starfar samkvæmt gæðastjórnunarstaðlinum ISO 9001,
umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 og heilsu- og öryggisstaðlinum OHSAS 18001.
Í þessu skjali eru leiðbeiningar og kröfur sem gerðar eru til verktaka og annarra þjónustuaðila
varðandi umhverfis- og öryggismál.
Ætlast er til að verktakar fari ávallt að þeim lögum og reglugerðurm sem varðar öryggi og
heilbrigði á vinnustað. Sérstaklega skal bent á að þær leiðbeiningar og kröfur sem hér koma
fram eru ekki tæmandi fyrir ábyrgð og skyldur verktaka og færa ekki ábyrgð umhverfis-og
öryggismála frá verktaka yfir á Malbikunarstöðin Hlaðbæ – Colas hf undir nokkrum
kringumstæðum

Umhverfis og öryggisstefna MHC
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf starfar samkvæmt kröfum staðalanna ISO 14001 og
OHSAS 18001 um umhverfis-, heilsu- og öryggisstjórnun. Fyrirtækið fylgir þeim
lögum og reglugerðum sem um starfsemina gilda og færir grænt bókhald. Stefna
fyrirtækisins er að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og öryggismálum og tryggja öryggi
starfsmanna við vegavinnu.
MHC leitast við að lágmarka mengun og ónæði af starfsemi fyrirtækisins. Fyrirtækið
skuldbindur sig til að vinna að stöðugum umbótum á sviði umhverfis- og öryggismála.
MHC vill vera þekkt í samfélaginu sem góður vinnustaður með gott vinnuumhverfi.
Fyrirtækið mun standa að sínum verkefnum á þann hátt að tekið sé tillit til heilsu og
öryggis starfsmanna og annarra er að verkefnum MHC koma.
MHC ætlar að vera í fremstu röð í umhverfis- og öryggismálum og mun, þar sem við á,
setja strangari reglur um eigin starfsemi en þær sem almennt gilda í samfélaginu.
Fyrirtækið veitir starfsmönnum fræðslu og þjálfun svo þeir geti sinnt störfum sínum á
öruggan- og umhverfisvænan hátt. Hver aðgerð og hver starfsmaður á að stefna að því
að umhverfið beri ekki skaða af starfseminni og fyllsta öryggis sé gætt.
MHC gætir að umhverfismálum við alla þróun og framleiðslu. Fyritækið stefnir að
aukinni endurvinnslu malbiks með því að kynna fyrir viðskiptavinum og öðrum
hagsmunaaðilum þau jákvæðu umhverfisáhrif sem hljótast af slíkri endurnýtingu.
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1. Kröfur til verktaka og þjónustuaðaila
Yfirmaður á starfsstöð, gæða- og umhverfisstjóri og öryggisstjóri eru tengiliðir verktaka hvað
varðar umhverfis- og öryggismál. Þessir aðilar geta veitt verktökum frekari upplýsingar um
flokkun sorps, neyðar- og viðbragðsáætlanir og öryggishandbók MHC auk upplýsinga um
öryggisfulltrúa innan fyrirtækisins. Verktakar skulu kynna sér öryggishandbók MHC og
neyðar- og viðbragðsáætlanir.
Sömu reglur gilda fyrir undirverktaka MHC og starfsmenn fyrirtækisins. Ætlast er til þess að
verktakar fari ávallt að þeim lögum og reglugerðum sem varða störf þeirra auk þeirra regla
sem Hlaðbær Colas setur starfsmönnum sínum og verktökum. Verktakar MHC skulu að auki
hlýta reglum verkkaupa um umgengni og öryggisbúnað. Brjóti verktakar, eða aðilar á þeirra
vegum, öryggisreglur MHC geta þeir fyrirgert rétti sínum til áframhaldandi vinnu og verið
látnir fara frá verki bótalaust.













Verktakar skulu ávallt fylgja settum reglum um notkun persónuhlífa, svo sem
sýnileikafatnað, öryggisskó og hjálma. Sýnileikafatnaður skal að sjálfsögðu vera yst
fata.
Fara skal eftir tilmælum verkstjóra/yfirverkstjóra MHC í einu og öllu á verkstað.
Allu neyðar- og öryggisbúnaður á að vera í lagi og ávallt skal nota blikk og hringljós
inni á vinnusvæði.
Óheimilt er að tala í farsíma á meðan bakkað er að malbikunarvélum, malbikunarstöð
eða annars staðar þar sem fullrar athygli er þörf. Fara skal að lögum um farsímanotkun
við akstur fyrir fyrirtækið á vegum og vinnusvæðum.
Fara skal eftir umferðareglum jafnt innan vinnusvæða sem utan.
Eigendum/bílstjórum vörubifreiða og vinnuvéla er skylt að ganga úr skugga um að
tækin séu í góðu ásigkomulagi.
Þegar ekið er með steinefni skal tryggja að ástand flutningsvagns og búnaðar sé það
góður að ekki sé hætta á að steinefni falli af vagninum.
Ef verktakar þurfa að þrífa áhöld sín og tæki á verkstað með kemískum efnum skal
það gert í samráði við yfirmann starfsstöðvar eða fulltrúa verkkaupa. Sjá nánari
upplýsingar um efnanotkun í kafla 5.
Reykingar eru ekki leyfðar nema á þar til afmörkuðum svæðum og ef verkkaupi
bannar reykingar skal virða það.
Öll neysla áfengis og vímuefna er stranglega bönnuð og verði verktaki vís af því að
vera undir áhrifum í vinnu fyrir MHC skal tafalaust vísa honum frá starfi.
Bílstjórar sem flytja malbik fyrir MHC skulu kynna sér hjá verkstjóra hvar þeim er
heimilt að hreinsa palla eftir að hafa losað malbik í útlagningarvél.
Ef ekki er hægt að tryggja öryggi starfsmanna sem vinna í hæð með almennum
fallvörnum, t.d. með handriði, vinnupalli eða körfukrana, er heimilt að nota fallbelti og
línu. Slíkan búnað skal þó ekki nota nema að undanfarinni kennslu og þjálfun í
notkun.

Verktakar skulu ávallt tilkynna Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra, öryggisfulltrúa eða
yfirmanni á viðkomandi starfsstöð um hættuleg atvik, slys, tjón eða umhverfisóhöpp sem
verða við störf fyrir fyrirtækið, óháð því hve alvarleg þau eru.
Verktakar skulu tryggja frágang á framkvæmdasvæði í samræmi við þessar leiðbeiningar og
ganga vel um starfsstöðvar fyrirtækisins.
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2. Umgengni við malbikunarstöðvar MHC





Hjálmaskylda er við malbikunarstöðvar.
Hætta er á hruni við og undir malbikunarstöðvum.
Til þess að gæta að öryggi allra er umferð innan afmarkaðs hættusvæðis
takmörkuð.
Full athygli skal vera á annarri umferð.

3. Flokkun sorps
Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas gerir kröfu um að verktakar, rétt eins og starfsmenn, flokki
sorp á starfsstöðvum fyrirtækisins. Settir hafa verið upp flokkunarbarir í matsölum
fyrirtækisins og gámar fyrir utan húsnæðin sem verktökum ber að nýta rétt. Gæða- og
umhverfisstjóri og yfirmenn starfsstöða veita upplýsingar um flokkun sorps.
4. Neyðar- og viðbragðsáætlanir
Verktökum ber að kynna sér neyðar- og viðbragðsáætlanir MHC sem snerta störf þeirra og
starfsstöðvar. Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóri auk yfirmanna starfsstöðva veita
upplýsingar um neyðar- og viðbragðsáætlanir. Verktakar þurfa einnig að kynna sér
staðsetningu slökkvitækja og sjúkrakassa auk flóttaleiða.

5. Efnanotkun
Öryggisblöð þurfa ávallt að vera til staðar ef notuð er efnavara sem flokkast undir hættuleg
efni. Forðast skal að nota efni merkt með eftirfarandi táknum:

Hættulegt umhverfi

Hættulegt heilsu

Ætandi

Ekki skal nota efni sem merkt eru sem eitur, sterkt eitur eða sprengifim nema með leyfi
framkvæmdastjóra.

Ávallt skal nota hlífðarbúnað í samræmi við upplýsingar á öryggisblöðum og tryggja góða
loftræstingu við notkun efna. Öllum afgöngum og tómum ílátum skal annað hvort skila til
viðurkenndra móttökuaðila, eða í spilliefnakör á lóðum fyrirtækisins. Upplýsingar um
staðsetningu spilliefnakara má nálgast hjá stöðvastjórum.
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