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Skrásetingar nr.: 
 

L-A005-2 
                                          

Leiðbeining 

um 
verndarfótbúna 

 
Hendan leiðbeining snýr seg um verndarfótbúna og hvar hesin skal nýtast. Verndarfótbúni kann 
verða skógvar, tuflur, sandalur, leðurstivlar, gummistivlar v.m. við einum ella fleiri verndaregin-
leikum. 
 

Nýtsla. 
Verndarfótbúni skal nýtast, um arbeiðið ikki kann fyrireikast og útinnast forsvarligt við nýtslu av 
vanligum egnaðum fótbúna. 
 
Arbeiðsgevarin ber útreiðslurnar til keyp, viðlíkahald og reingerð av verndarfótbúnaðinum og hevur 
ognarrættin til hendan. 
 
Møguleiki er tó fyri, at viðkomandi arbeiðsgevarapartur og fakfelagið kunna gera avtalu um býti av 
útreiðslunum til keyp, viðlíkahald og reingerð av fótbúnaðinum. Slík avtala skal verða skriftlig. 
 
Arbeiðsgevarin skal syrgja fyri: 
 
- at verndarfótbúnin er egnaður, at hann ikki nervar óneyðugt, og at hann verður nýttur alla tíðina 

undir arbeiðinum. 
 
- at leiðbeina arbeiðsfólkið í nýtslu og upplýsa um vandan við ikki at nýta verndarfótbúnan. Leið-

beiningin skal eisini umfata vanligt viðlíkahald og reingerð av fótbúnaðinum. 
 
- at dálkaður fótbúni verður reinsaður. 
 
Arbeiðsfólkið skal nýta verndarfótbúna, har hetta er kravt. 
 

Verndarfótbúni við táhettu og verndarsólla. 
Verndarfótbúni við verndartáhettu skal nýtast, har tað er vandi fyri kleiming, ella har tað er vandi fyri 
fótskaða av fallandi lutum, t.d.undir handfaring ella arbeiði við tungum og óhandigum lutum, t.v.s. 
yvir 16-20 kg. Jú meira skarpkantaður og harður luturin er, jú størri er vandin fyri skaða -  tískil lægri 
vekt. 
 
Lógarheimild: 
Kunngerð nr. K-A005-1 um persónliga verndarútgerð frá 4. september 1995. 
Kunngerð nr. K-A005-2 um trygdarkrøv v.m. til persónliga verndarútgerð frá 4, september 1995. 
 
Útgivið fyrstu ferð: 

21. mai 1996 
 
Seinastu broytingar: 
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Verndarfótbúni við verndartáhettu skal t.d. nýtast í:  
 
Byggi- og útbúnaðaryrkinum við: 
 
- íkrøking, 
- uppsetingar- og niðurtøkuarbeiði av betongelementum, betongformum, plátum og el-talvum, 
- handfaring av tilfari og arbeiði við kloakkum, brunnum, fjarhitarørum, leca-blokkum o.líkn.,     
takplátum, hurðum, vindeygum, køkselementum, vaskimaskinum, frystiskápum o.a., sanitets-     
vørum, radiatorum, hitaketlum og heittvatnsíløtum. 
- uppseting og niðurtøka av byggipallum, 
- niðurtøkuarbeiði annars og 
- arbeiði í grótbrotum og við kantsteinum og flísaarbeiði á gongubreytum. 
 
 
Jarnídnaðinum við: 
 
- íkrøking, 
- uppsetingar- og niðurtøkuarbeiði við tungum amboðum í maskinum og tungum lutum annars,   
  bilmotorum, gearkassum v.m., og  
- nýtslu av tungum amboðum. 
 
 
Vøruflutningi við: 
 
- íkrøking, 
- handfaring av tungum góðsi, 
- arbeiði við trukki og øðrum flutningstóli, har vandi er fyri fótskaða. 
 
Verndarfótbúni við verndarsólla skal nýtast, har tað er vandi fyri at traðka á spískar ella hvassar 
lutir, sum t.d. seym og glaspettir, sum vildu verið  komið upp í fótin við einum vanligum sóla. 
Hetta kann m.a. koma fyri í byggi- og útbúnaðaryrkinum. 
 
 

Onnur sløg av verndarfórbúna. 
Verndarfótbúni við glíðitryggum sólla skal nýtast har vandi er fyri at glíða. Glíðivandin veldst av 
yvirflatuni á gólvinum og sóllanum á fótbúnaðinum. 
 
Verndarfótbúnin við glíðitryggum sólla eiga at hava ein profilsólla við meira enn 4 mm djúpum 
foyrum og rundaðan hæl fyri at geva eina rímiliga mótstøðu á einari hálari flatu. 
 
Verndarfótbúni við glíðitryggum sólla kann verða neyðugur í matvøruídnaðinum, í køkum og á 
sjúkrahúsum. 
 
Fótverja við øklapútum (stivlar ella hálvstivlar) skulu nýtast, har vandi er fyri stoytum ella 
sløgum móti øklunum, t.d. í stoyparíum og jarnvørugoymslum. 
 
Verndarfótbúni, ið er haldfastur móti kemikalium skal nýtast, har vandi er fyri at traðka í kemi-
kaliir, t.d. olju, sýru ella basu. 
 
Antistatiskur, neistatryggur verndarfótbúni skal nýtast, har tað kann verða spreingiligt gass, guva 
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ella dust í luftini, t.d. við arbeiði á skipum við oljutangum, á oljureinsingarvirkjum og á skurð-
stovum. 
 
Antistatiskur verndarfótbúni forðar fyri neista frá elektriskt løddum persóni. Hann eigur tí at hava 
eina elektriska mótstøðu av eini stødd, ið tryggjar nóg skjóta avløðing av statiskum elektrisiteti 
og verjur móti stoyti upp til 250 V. Mótstøðan eigur at mátast við jøvnum millumbili. 
 
Hita-/kuldabjálvandi verndarfótbúni skal nýtast, tá arbeitt verður á serliga heitum ella serliga 
køldum økjum, t.d. í stoyparíum ella køli- og frystirúmum. 
 
Hitabjálvandi verndarfótbúni eigur í stóran mun at kunna taka í seg ella loyva sveitta at treingja 
ígjøgnum. 
 
Kuldabjálvandi verndarfótbúni eigur at verða so rúmligur, at tað er pláss til termohosur og/ella 
onnur kuldaverjandi løg. 
 
Verndarfótbúni við eldtálmandi eginleikum skal verða framleiddur av tilfari, ið er torført at seta 
eld á, og sum ikki smeltar ella broytir skap í samband við gløðandi tilfar ella neistar. 
 
Samansetingar av verndareginleikum kunna verða neyðugir í fleiri førum, t.d. verndartáhetta og 
verndarsólli í byggiyrkinum, verndartáhetta og hitabjálbvandi og eldtálmandi eginleikar í stoyp-
aríum, og glíðitrygg og kuldabjálvandi eginleikar í fiskiídnaðinum. 
 
 

Val og tilpassing. 
Við val av verndarfótbúna skal ansast væl eftir, at fótbúnin hevur teir røttu verndareginleikarnar. 
Eisini skal fótbúnin veljast út frá  teimum umstøðum, har arbeiðið verður útint, t.d. hitastig, 
luftvætu,  yvirflatuni har gingið verður (ójavnt, hart, glatt v.m.), gangandi ella standandi arbeiði. 
 
Hetta merkir t.d. at tað er betri at nýta ein sólla, ið kann taka móti stoyti, um gingið verður nógv á 
hørðum gólvi, og tað er betri at nýta fótbúna, ið situr væl og fastur á beinunum, um arbeitt verður 
á ójøvnum undirlagi, t.d. á byggiplássum o.líkn. 
 
Verndarfótbúnin skal eisini passa til tann einstaka nýtara og tørvin hjá hesum. Hann skal sita væl 
og hava ein góðan passform. Hetta er serliga umráðandi fyri verndarfótbúna við verndartáhettu, 
sum ikki kann forma seg eftir fótinum. 
 
Sóllin skal tryggja gott fótafesti. Við arbeiði á stigum, trappum, armering og líknandi undirlagi, 
ella við arbeiði, har gingið verður nógv, eigur verndarfótbúnin at hava smidligan sólla og 
serskiltan hæl. 
Dálkaður verndarfótbúni skal reinsast, turkast og sóttreinsast í neyðugan mun.   
 
 

Nýtsluleiðbeining og merking. 
Tá verndarfótútbúni verður útflýggjaður, skal útvegarin lata eina nýtsluleiðbeining við á lætt skiljandi 
máli (føroyskt, danskt, norskt ella svenskt mál) við upplýsingum um verjandi eginleikar, tilpassing, 
nýtslu, viðlíkahald og goymslu. 
Fyri fylgjandi tvey sløg av verndarfótbúna er ein góðkenningar- og merkingarskipan galdandi: 
Verndarfótbúni við verndartáhettu skal av útvegaranum verða merktur við Dansk Standard merki (ella 
øðrum norðurlendskum standardmerki) og við klassaátekning 1, 2 ella 3. Klassaátekningin vísir, 
hvussu nógv verndartáhettan kann halda til. 
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Ein klassa 1 verndarfótbúni verjir, um ein lutir uppá 15 kg dettur frá eini hædd uppá 1 m. Klassa 2 
verjir móti 20 kg og klassa 3 móti 25 kg um hesir lutir detta frá somu hædd. 
 
Verndarfótbúni við verndarsólla skal av útvegaranum verða merktur við Dansk Standard merki (ella 
øðrum norðurlendskum standardmerki) og við “S” aftaná klassaátekningina (1S, 2S ella 3S).  
 
Talið vísir til klassaátekningina fyri verndarfótbúna við táhettu, tá verndarfótbúni við verndarsólla 
eisini hevur táhettu, og “S” vísir til verndarsóllan. 
 
Undantikið er verndarfótbúni til serligt endamál, har stjórin fyri Arbeiðseftirlitið hevur givið loyvi til, 
at hetta verður selt uttan Dansk Standard merki á fótbúnaðinum. Hetta loyvi framgongur av einum 
merki á verndarfótbúnaðinum. 
 

(Mynd - DS-merki) 
 
 
Verður verndarfótbúnin keyptur úr einum ES-landi, skal hesin verða merktur við einum CE merki. 
 
 

Trygdarskelti. 
Arbeiðsgevarin skal syrgja fyri, at arbeiðsøkini, har verndarfótbúni skal nýtast, verða merkt við 
góðkendum skeltum. 
 
 

(Mynd - skelti) 
 
 
Skeltið er blátt við hvítari teknmynd og kann hava eitt eykaskelti, sum vísir til, hvat slag av 
verndarfótbúna talan er um. 
 
Tað kann tó koma fyri, at arbeiðsøkini, har verndarfótbúni er kravdur, liggja so spjadd, at tað ikki er 
møguligt at merkja hesi við skeltum. 
 

ARBEIÐSEFTIRLITIÐ, hin 21. mai 1996. 
 

Eli Davidsen, stjóri 
 


