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- Staðalvísir -

Handbók um staðalinn
ÍST 200
R

afstaðlaráð – RST hefur gefið út
handbók um staðalinn ÍST 200
Raflagnir bygginga. Handbókin er
hugsuð sem viðbótarlesning þar sem
notendur staðalsins geta fengið ítarlegar
útskýringar og fjölmörg dæmi um
notkun hans. Til að auðvelda notkun
handbókarinnar eru notuð sömu
kaflanúmer og sömu kaflaheiti eins og í
staðlinum.

Það er von þeirra er að þessari útgáfu
standa að handbók þessi falli að þörfum
íslenskra rafiðnaðarmanna um fræðslu um
staðalinn ÍST 200. Útgáfa hans, niðurfelling
reglugerðar um raforkuvirki nr. 264/1971
(bláa bókin) og útgáfa nýrrar reglugerðar um
raforkuvirki, nr. 678/2009, er án efa mesta
breyting sem hefur orðið í starfsumhverfi
rafiðnaðarmanna á Íslandi hin síðari ár.

Mikilvægar skilgreiningar

Ábendingar vel þegnar

Það er mjög mikilvægt við lestur staðals
að skilja textann rétt. Það verður ekki gert
nema þekkja vel til skilgreininga tækniorða
sem notuð eru í staðlinum. Því er mikilvægt
að notendur kynni sér vel í upphafi allar
skilgreiningar í öðrum kafla handbókarinnar.
Augljóst dæmi um þetta eru t.d. hugtökin
„bein snerting“ og „óbein snerting“. Þó við
skiljum öll þessi orð þá þurfum við að lesa
skilgreiningar þeirra til að átta okkur á hvað
þessi hugtök þýða þegar þau koma fram í
texta staðalsins.

Til að handbókin geti þróast og orðið
enn betri í næstu útgáfu er mikilvægt að
Staðlaráði verði sendar ábendingar um
hugsanlegar villur eða ef þörf er á frekari
skýringum eða nýjum efnisatriðum. Með
samstilltu átaki notenda og útgefanda á
því að geta byggst upp í handbók þessari
mikilvæg þekking um gott og öruggt verklag
við raflagnir bygginga.

Í handbókinni líkt og í staðlinum eru hlutar
4 „Varnaraðgerðir“ og 5 „Val og uppsetning
rafbúnaðar“ lengstir og mikilvægastir enda
mynda þessir hlutar kjarnann í regluverki
um raflagnir bygginga.

Handbókin er þýdd og staðfærð útgáfa af
norskri handbók um sama efni. Gunnar
Ámundason rafmagnsverkfræðingur þýddi
og staðfærði en honum til halds og trausts
var ritnefnd skipuð Kjartani Gíslasyni frá
Eflu verkfræðistofu, Ásbirni R. Jóhannessyni
frá SART, Ólafi Sigurðssyni löggiltum
rafverktaka ásamt undirrituðum.

Magnús Kristbergsson
rafmagnsverkfræðingur,
Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar.

Bókina má panta á vef Staðlaráðs, www.
stadlar.is.

Námskeið 4. mars
Tæknileg innleiðing rafrænna reikninga
Námskeið fyrir TÆKNIMENN sem annast útfærslu og innleiðingu á
rafrænum reikningum.
Meðal efnis á námskeiðinu:
Helstu staðlar og hlutverk þeirra - Uppbygging NES og BII - Innihald rafræns
reknings - Sannreyning rafrænna reikninga - Útfærslur við almenna dreifingu og
móttaka - Umgjörð rafrænna viðskipta, burðarlag, lagakröfur, vistun Verkefni við útfærslu rafræns reiknings
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Til dæmis eru umhverfis-, landbúnaðar-, vinnur að því að ná vottun og verður þá
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Nýr ISO 9001:2008 í íslenskri þýðingu
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Fjárhagslegur ávinningur af 14001

Opinberir aðilar vinna í auknum mæli að

Hagur af innleiðingu vottaðrar umhverfis
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- CE-merking véla - Jöfn laun -
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og örugglega á skrið ákvað nefndin að fela
eins og framast er unnt (öryggi haft að
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innar og samning Sameinuðu þjóðanna um

Það er sannarlega metnaðarfullt verkefni að
ráðast í gerð staðals um launajafnrétti. Ekki
er kunnugt um að slíkur staðall hafi verið
gerður annars staðar. Staðallinn verður að
byggja á meginreglu jafnréttislaga um að
atvinnurekendur skuli greiða konum og
körlum jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf.
Þessi meginregla er í jafnréttislöggjöf víða
um heim, fest í alþjóðlegum samningum
Sameinuðu þjóðanna, er grundvallaratriði í
Evrópurétti um jafnrétti kynja og hvílir á

Orðalag jafnréttislaga þýðir að konur eiga
mun víðtækari rétt til launajafnréttis á við
karla heldur en þann sem fólst í gömlu
reglunni um sömu laun fyrir sömu störf og
allir þekkja. Á grundvelli þess geta konur
borið sig saman við karla sem eru í ólíkum
störfum og með ólík starfsheiti og fengið
staðfest að eiga rétt á sömu launum og þeir,
ef skoðun sýnir að störf þeirra séu
jafnverðmæt. Vilji atvinnurekendur tryggja
að þeir fylgi jafnréttislögum þurfa þeir því að

afnám allrar unnið
mismununar
gegn konum,
Áhættumatið,
á kerfisbundinn
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tækniskjölum
þegar hún um
er
Evrópska efnahagssvæðið, svo einhverjir
fullbúin.
lagalega bindandi samningar séu nefndir.

CE-merkingar og samræmis
Sögulegur ávinningur
yfirlýsingar
Ef undan er skilin sú aðferð sveitarfélaganna
Nokkuð ítarleg gögn, tilskipanir og staðlar,
við ákvörðun launa sem byggist á starfsmati
gilda um þær vörur sem framleiddar eru á
- en aðferðafræði svokallaðs analýtisks
EES-svæðinu. Vörur sem eru markaðssettar
starfsmats hvílir á hugtakinu verðmæti starfa
og notaðar á svæðinu skulu uppfylla
- er á íslenskum vinnumarkaði lítil hefð fyrir
kröfur sem settar eru fram í þessum
því að skoða hugtakið og þekking á því
gögnum. Á það einnig við um vélar og
takmörkuð. Þar ræður mestu að hér hafa fáir
annan tæknilegan búnað. CE-merking
dómar fallið þar sem tekist er á um túlkun
og svokölluð EB-samræmisyfirlýsing er
þess og skýrt hvað skuli lagt til grundvallar
skrifleg staðfesting þess að búnaðurinn sé
þegar metið er hvort störf teljist
framleiddur í samræmi við þær kröfur og þá
jafnverðmæt. Þótt hér hafi þeirri skyldu ekki
staðla sem á svæðinu gilda. Til grundvallar
verið nægilega sinnt að mínu mati að fræða
samræmisyfirlýsingu skal liggja mat á
atvinnurekendur, stéttarfélög og allan
samræmi við þær tilskipanir og þá staðla
almenning um hvernig ákvæðið beri að
sem um búnaðinn gildir á EES-svæðinu. Skal
túlka er aðgangur okkar að ítarlegu
framleiðandinn eða fulltrúi hans vinna þetta
leiðbeiningarefni sem yfirvöld jafnréttismála
mat. Að því gefnu að niðurstaða matsins sé
í öðrum löndum hafa gefið út og byggja á
jákvæð gefur hann síðan út yfirlýsingu þess
sömu meginreglu þó auðveldur og
efnis, þ.e. samræmisyfirlýsingu, og merkir
þýðingarmikill. Evrópudómstóllinn hefur
búnaðinn með CE-merkinu. Ekki er heimilt
sömuleiðis fellt marga stefnumarkandi
að markaðssetja eða nota búnað hérlendis
dóma, sem eru fordæmisgefandi hér á landi
nema þetta sé uppfyllt.
í gegnum EES.
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Helgi Haraldsson, deildarstjóri
tæknideildar hjá Vinnueftirliti ríkisins
Hildur Jónsdótti, formaður tækninefndar
Staðlaráðs
Almennar
kröfurum
ogjafnlaunavottun.
upplýsingar er hægt
að nálgast í tilskipunum og reglum eða
reglugerðum settum samkvæmt þeim.
Nánari
er að
finna í
tileinka upplýsingar
sér aðferðir og
til kröfur
að greina
verðmæti
stöðlum
sem um
ræðir
starfa ogvarðandi
þar dugirþann
ekki búnað
að takmarka
skoðun
hverju
við þá sinni.
sem bera sömu starfsheiti eða eru í
sömu eða mjög líkum störfum.
Námskeið um CE-merkingar véla

Jafnlaunastaðallinn þarf að vera þannig úr
Staðlaráð og Vinnueftirlitið munu dagana
garði gerður að hann víkki út hefðbundna
14. og 15. apríl halda námskeið um CEeða úrelta túlkun á réttinum til launajafnmerkingar véla. Nánari upplýsingar um
réttis og leiðbeini atvinnurekendum og
nýju vélatilskipunina er að finna á vef
okkur öllum um hvernig markmiðum
Vinnueftirlitsins, www.vinnueftirlit.is
jafnlaunaákvæðis jafnréttislaga verði náð.
Takist það, verður ávinningurinn af
jafnlaunastaðlinum bæði ótvíræður og
sögulegur.

www.stadlar.is
fia› er einfalt a› finna og
panta sta›la.

Útgefandi: Sta›lará› Íslands
Skúlatúni 2, 105 Reykjavík
Sími: 520 7150
Fax: 520 7171
Netfang: stadlar@stadlar.is
Ábyrg› og ritstjórn: Hjörtur Hjartarson
Umbrot og prentun: Pixel ehf.

- ISO 9001 -

Gæðastaðlar bæta skólastarf
F

ramhaldsskólar eiga að bjóða
nemendum bestu þjónustu sem
fáanleg er á hverjum tíma. Í lögum er
kveðið á um að sérhver framhaldsskóli á
landinu eigi að innleiða aðferðir til að
meta skólastarfið, þar á meðal kennsluog stjórnunarhætti, samskipti innan
skólans og tengsl við aðila utan hans. Á
fimm ára fresti skal utanaðkomandi aðili
gera úttekt á sjálfsmatsaðferðum skólans.

Lifandi skólastarf og ISO 9001
Í Menntaskólanum í Kópavogi var tekin sú
ákvörðun að nota staðalinn ISO 9001 til að
ná þessum markmiðum framhaldsskólalaga.
Það tók okkur vissulega tíma að sannfærast
um að lifandi skólastarf og staðlar gætu átt
samleið. Skólastarf er sérstakt og öðruvísi að
mati þeirra sem þar starfa og þróunarstarf er
fastur liður í skólahaldinu. Geta staðlar ekki
orðið hamlandi fyrir slíkt? Hvað með orðfæri
staðlanna, hugtök og skilgreiningar, eins
og til dæmis viðskipavinur, afurð, ílag, vara,
auðlindir, frávik? Á þetta heima í skólastarfi?
Kalla staðlarnir ekki á mikla skriffinnsku?
Þetta var meðal þess sem við í MK spurðum
okkur að. Að vel athuguðu máli varð
niðurstaðan sú að nýta ISO 9001 staðalinn til
að treysta verklag innan skólans og tryggja
nemendum okkar ákveðna þjónustu óháð
því hver framkvæmdi hana.

Vottun í höfn
Að skilgreina verklag og verkferla er kjarninn
í gæðastjórnunarkerfinu samkvæmt ISO
9001. Í skólum er mikilvægt að verkferlar
séu ljósir, svo sem hvernig skipuleggjum við
kennslu, hvernig innritum við nemendur,
hver er þjónusta bókasafns við nemendur,
hvernig ráðum við starfsfólk, hvernig
framkvæmum við námsmat, hvernig
metum við gæði kennslunnar, hvernig
stýrum við fjármálum? Samhliða ritun
verkferla voru stefnuskjöl skólans yfirfarin,
starfslýsingar endurskoðaðar, áfangalýsingar
uppfærðar og komið á samræmdu formi
fyrir kennsluáætlanir svo nokkuð sé
nefnt. Viðurkenndir úttektaraðilar hafa á
árinu 2009 tekið út ISO 9001 gæðakerfi
Menntaskólans í Kópavogi og lauk því í
desember með jákvæðri niðurstöðu. Skjal
því til staðfestingar verður afhent innan
tíðar.

Ávinningur af notkun ISO 9001 í MK
Með tilkomu ISO 9001 gæðastjórnunar
kerfisins í MK hefur áunnist margt.
Starfsemin skólans er vel skilgreind og
verklag og viðmið í skólastarfinu ljós. Rýni
á einstökum verkferlum er í gangi jafnt
og þétt, sem leiðir til stöðugra umbóta og

Margrét Friðriksdóttir, skólameistari
Menntaskólans í Kópavogi.

skólinn uppfyllir kröfur framhaldsskólalaga
um mat og eftirlit með gæðum í starfinu.
ISO 9001 er gott stjórntæki og kennarar og
nemendur hafa lýst yfir ánægju sinni. Nýir
starfsmenn tala um að kerfið sé aðgengilegt
og ferlar skýrir. Það er samdóma álit okkar
sem störfum í MK að ISO 9001 gæðakerfið
hafi gert mjög góðan skóla að enn betri
skóla.

Sta›lar létta ﬂér lífi›...
... þegar þú ferð á hestbak.
Staðallinn ÍST EN 13158 Hlífðarfatnaður - Hlífðarjakkar og líkams- og axlahlífar til nota í hestamennsku: Fyrir reiðmenn, fólk sem vinnur við hesta og ekla - Kröfur og prófunaraðferðir, er einn fjölmargra íslenskra staðla um hlífðarfatnað.

Fjölmi›lum er frjálst a› nota efni úr Sta›lamálum í heild sinni e›a hluta,
en eru vinsamlega be›nir a› geta heimilda í slíkum tilvikum.
ﬁeim sem vilja koma efni í bla›i› er bent á a› hafa samband vi› Hjört Hjartarson.

