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ÖRYGGISVÍSIR LEIKSVÆÐA 
 
 
Almennt um öryggisvísi. 
 
Öryggisvísir leiksvæða er leiðarvísir um öryggismál 
leiksvæða og leikvallatækja ásamt undirlagi þeirra. 
Leiksvæði á við svæði hvort sem er innan dyra eða utan. 
 
Öryggisvísir er ætlaður til leiðbeiningar fyrir alla þá aðila 
sem með einum eða öðrum hætti koma að gerð eða rekstri 
leiksvæða. Einkum mun öryggisvísir gagnast rekstraraðilum 
leiksvæða og starfsfólki þeirra, hönnuðum og verktökum, 
eftirlitsaðilum eins og byggingarfulltrúum og 
heilbrigðiseftirliti ásamt fagaðilum á sviði öryggismála.  
 
Öryggisvísi er efnislega skipt upp í tvo meginhluta: 

A. Hönnun og gerð leiksvæða (flæðirit), sem tekur til bæði nýbygginga og endurgerðar. 
B. Rekstur leiksvæða (flæðirit), sem gefur yfirlit yfir hvernig standa megi að eftirliti með 

öryggi á leiksvæðum, bæði innra eftirliti starfsmanna og utanaðkomandi eftirliti í 
samræmi við núgildandi kröfur. 

 
Öryggisvísir þessi er gerður í kjölfar nýrrar reglugerðar 942/2002 um öryggi leikvallatækja og 
leiksvæða og eftirlit með þeim með síðari breytingu 492/2003. Öll leiksvæði eiga að uppfylla 
ákvæði hennar. Veittur er frestur til loka árs 2006 til að endurgera eldri leiksvæði þannig að 
þau uppfylli ákvæðin. Áður skulu rekstraraðilar setja fram tímasetta áætlun um endurgerð 
leikssvæða fyrir 1.janúar 2005. 
 
Öryggisvísi í núverandi mynd, er einkum ætlað það hlutverk að gefa heildarsýn yfir öryggismál 
leiksvæða, leikvallatækja og gerð undirlags þeirra, sem er mjög mikilvægt atriði í fyrirbyggingu 
slysa. Farið er yfir hlutverk og ábyrgð mismunandi aðila og bent á hvaða atriði eru mikilvæg 
varðandi öryggi barna við gerð leiksvæðis eða rekstur þess. Ekki er farið ítarlega út í tæknileg 
smáatriði og útskýringar, en í öllum tilfellum er gefið upp hvar nánari upplýsingar og 
leiðbeiningar er að finna. 
 
 
Yfirlitsmynd og efni öryggisvísis. 
 
Yfirlitsmyndir í formi flæðirita eru fyrir hvorn meginhluta öryggisvísisins. Þeim er ætlað að gefa 
lesanda gott yfirlit yfir feril öryggismála við hönnun og gerð, ellegar, yfirlit yfir öryggismál við 
rekstur leiksvæðis.  
 
Yfirlitsmynd er skipt upp í fjóra dálka: 
i) Upplýsingadálkur er lengst til vinstri þar sem samsíðungur táknar skjöl og gögn sem 
geyma nauðsynlegar upplýsingar um öryggismál.  
ii) Þá er aðgerðadálkur þar sem tilgreint er nafn á verkþætti eða aðgerð í ferlinum, táknað 
með kassa eða rétthyrning. Kassi með rúnnuðum hornum táknar upphaf og endalok ferils. 
Tígull táknar ákvörðun sem byggð er á niðurstöðu frá þrepinu á undan, þ.e. öryggisúttekt.  
iii) Frá hverri aðgerð kemur niðurstaða um öryggismál eða öryggisþáttur fyrir viðkomandi 
þrep. Það er táknað á sérstakan hátt.  
iv) Í dálki yfirlitsmyndar lengst til hægri er tilgreindur aðili sem er aðalþátttakandi/ábyrgðaraðili 
í viðkomandi þrepi. 
 
Ferill byrjar efst á síðunni og rekur sig niður eftir aðgerðadálki í þrepum. Á hverju þrepi er 
krækja (e. link) í undirsíðu.  
 
Undirsíðum öryggisvísis er skipt upp í eftirfarandi fimm kafla: 

1 Reglur og staðlar um öryggi leiksvæða,  leikvallatækja og undirlag þeirra 
2 Leikvallatæki og undirlag þeirra 

http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2002/942.pdf
http://www.stjornartidindi.is/servlet/stjrtid/B/2003/492.pdf
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3 Öryggisatriði við gerð leiksvæða 
4 Rekstur leikvalla og leikvallatækja 
5 Opinbert eftirlit og leyfi fyrir leiksvæði 

 
Á þessum undirsíðum er í texta fjallað um öryggismál leiksvæða. Þeim er skipt upp í 
undirkafla og eru gjarnan krækjur á milli þeirra til að auðvelda notkun. Einnig er vísað í 
fjölmargar heimildir og upplýsingalindir, og eru notaðar krækjur í utanaðkomandi heimasíður 
eins og kostur er.  
 
Öryggisvísir þessi er byggður á fyrirliggjandi gögnum um öryggismál leiksvæða og verður 
uppfærður eftir því sem nýjar upplýsingar berast. Sérstaklega verða utanaðkomandi krækjur 
uppfærðar og eru allar ábendingar frá notendum öryggisvísisins þar að lútandi vel þegnar.  
 
Öryggisvísir er eign Umhverfisstofnunar, unninn af Gunnari Ólafssyni, Línuhönnun í samvinnu 
við vinnuhóp um öryggisvísi en í honum eru: Árni Davíðsson Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis, 
Brynja Jóhannsdóttir Umhverfisstofnun, Fjóla Guðjónsdóttir Löggildingarstofu, og Herdís 
Storgaard Lýðheilsustöð. Þórey Agnarsdóttir Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra hefur einnig 
aðstoðað við textagerð. 


