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Ármann Óskar Sigurðsson sviðstjóri verklegra framkvæmda og skilamats

Framkvæmdasýsla ríkisins



• Notendaráðgjöf

• Þarfa- og valkostagreiningar

• Verkefnastýring og útboð við opinberar framkvæmdir og húsnæðisöflun

• Frumkvæðishlutverk gagnvart íslenskum byggingariðnaði; BIM, 

BREEAM o.s.frv.

• Ráðgjöf til ráðuneyta vegna fjárfestinga og húsnæðismála

• 30 starfsmenn

Kjarnastarfsemi Framkvæmdasýslu ríkisins



• Öflun húsnæðis og aðstöðu fyrir ríkisaðila s.s. 

Ráðuneyti, Alþingi og ríkisstofnanir

• Menningarleg mannvirki

• Heilbrigðisþjónusta og hjúkrunarheimili

• Framhaldsskólar og háskólar

• Þjóðgarðar og friðlönd

• Ofanflóðavarnir

FSR – kjarnaverkefni



Viðbygging við Stjórnarráðshús Skrifstofubygging AlþingisStjórnarráðsreitur

Dæmi um verkefni í undirbúningi og hönnun



Dæmi um verkefni í verklegri framkvæmd

Hjúkrunarheimili í Árborg Hús íslenskunnar Þjóðgarðar – ýmsir innviðir



VISTKERFI ÖRYGGI RÉTTINDI

LEIÐSÖGUVERKEFNI UM SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRGÐ Í VERKI



Unnið að þróun og innleiðingu viðmiða 
fyrir framkvæmdaverkefni af ólíkum stærðum

VISTKERFI

ÖRYGGI

Réttindi • Vinnuaðstæður til fyrirmyndar og réttindi starfsmanna virt að fullu

• Lágmörkun umhverfisáhrifa af framkvæmdum og rekstri byggingar

• Engin slys og almenn góð líkamleg og andleg heilsa starfsfólks



VÖR leiðsöguverkefni – Hús íslenskunnar

Samstarf

• BREEAM stofnunin í Bretlandi
• Grænni byggðVISTKERFI

ÖRYGGI
• Vinnueftirlit ríkisins
• Rauði kross Íslands

Réttindi
• Vinnumálastofnun
• ASÍ
• Skatturinn



VÖR – Vistkerfi

• Lágmörkun umhverfisáhrifa af framkvæmdum og rekstri byggingarMARKMIÐ

AÐFERÐ • BREEAM vottun á hönnun, framkvæmdum og rekstri

MÆLIKVARÐAR
• Mæling á sjálfbærnibreytum, t.d. orkunotkun, vatnsnotkun, staðsetningu, 

sorpi, landnotkun og ferðamáta til og frá byggingu auk fleiri breyta



VÖR – Öryggi

MARKMIÐ

AÐFERÐ

MÆLIKVARÐAR

• Engin slys og almenn góð líkamleg og andleg heilsa 
starfsfólks

• Lokað vinnusvæði. Öryggiskynning og búnaður skylda fyrir alla á svæði
• Skyndihjálparnámskeið skylda fyrir alla starfsmenn
• Trúnaðarlæknir og andleg skyndihjálp í boði fyrir alla starfsmenn
• Öryggismál fyrst á dagskrá allra verkfunda

• Fjöldi slysa
• Fjöldi veikindadaga samanborið við svipuð verkefni
• Mæling á heilsufari framkvæmd af trúnaðarlæknum



VÖR – Réttindi

MARKMIÐ

AÐFERÐ

MÆLIKVARÐAR

• Vinnuaðstæður til fyrirmyndar
• Öll réttindi starfsmanna virt að fullu

• Fjöldi mála sem varða réttindi starfsmanna
• Starfsmannavelta

• Stafræn innskráning á verkstað tryggir miðlæga þekkingu á réttindum stm.
• Virkt eftirlit verkalýðsfélaga á verkstað
• Keðjuábyrgð 



HÚS ÍSLENSKUNNAR



Lokaður verkstaður

• Aðgangur eingöngu með vinnustaðaskírteini eða
sem gestur

• Alltaf vitað hver er á staðnum, hver réttindi
viðkomandi og hæfi eru

• Styður við markmið um réttindi og öryggi



Varúðarráðstafanir

• Enginn fer á vinnusvæði án persónuvarna

• Öryggiskynning fyrir alla sem fara á 
vinnusvæði

• Engir gestir án fylgdar



Öryggismenning
• Öryggi fyrsta mál á dagskrá hvers verkfundar

• Sýnileiki starfsfólks, áminningar á verkstað og
persónuvarnir minna á að öryggi er
forgangsmál

• Stöðugar áminningar um öryggi



Lágmörkun og flokkun
úrgangs

• Strangar reglur um flokkun, endurvinnslu og förgun



VISTKERFI ÖRYGGI RÉTTINDI

SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ Í VERKI


