
Lykilatriði
Gilt ökuskírteini

Gild vinnuvélaréttindi

Gild akstursheimild

Farsímanotkun bönnuð

Akstur eftir aðstæðum

Reglubundin skoðun

Ábyrgð stjórnanda

Öryggisbelti

Óskipt athygli

Farartæki eru stærsti einstaki áhættu þátturinn í 
öllum iðnaði á landi. Til að koma í veg fyrir slys 
verður ökumaður farar tækis að gera sér grein 
fyrir því að hann ber alla ábyrgð á farartækinu, 
akstrinum, farþegum og umhverfi. Treysti 
 einhver sér ekki til að bera þessa ábyrgð ætti 
hann ekki að keyra farartæki.

Við akstur farartækis er mikilvægt að taka tillit 
til umhverfisins og annarra veg farenda. Einnig 
er mikilvægt að gangandi veg farendur  nálgist 
ekki farartæki án þess að ná sambandi við 
 stjórnanda  tækisins og nálgist ekki fyrr en hann 
gefur leyfi. Þar sem stjórnandi farartækis ber 
ábyrgð á búnaðinum ber öðrum að virða tilmæli 
hans.

Bílar sem koma inn á svæði skulu hafa gil-
da  akstursheimild, sem meðal annars gerir 
 kröfu um blikkljós og merkingar ökutækis.  Allir 
 starfsmenn sem nota farartæki skulu hafa 
fengið formlega verkþjálfun við að nota tækið 
innan athafnasvæðis Elkem.

Mikilvægast er þó að athygli stjórnanda sé 
á verkinu og því er farsímanotkun stranglega 
bönnuð.

Farartæki
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Einungis starfsfólk með gild öku- og vinnuvélaskírteini 
eða starfsfólk með æfingaleyfi hefur heimild til að nota 
hvers kyns farartæki á athafnasvæði Elkem á Íslandi. 

Gæta skal þess að setja fingur og hendur ekki í skotlínu 
við lyftaragaffla og tryggja skal skýr samskipti.
 

Stjórnandi farartækis skal ávallt nota öryggisbelti þegar 
hann notar viðkomandi tæki.

Reglubundar skoðanir á ástandi farartækja skulu fara fram.

Við deigludrátt er ekki heimilt að „sveifla” deiglu svo 
deigluvagn renni án tengingar við farartækið heldur skal 
alltaf vera tenging milli þeirra.

Ekki er heimilt að nota farartæki knúin bensíni inn í 
ofnhúsi eða í nálægð við fljótandi málm.

Þegar farartæki er ekki í notkun skal leggja tækinu á 
merkt svæði. Ekki er heimilt að leggja farartækjum á 
merktar gönguleiðir.

Stöðva skal farartæki ef tala þarf í síma. Ekki er 
heimilt að nota handfrjálsan búnað símtækis.


