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11.1 Hættur vegna gashylkja
Inngangur
Það getur verið hættulegt að eiga við gashylki sem lenda í eldi. Viðbrögð 
slökkviliðsmanna við þær aðstæður hafa leitt í ljós að þekking á eðli þessara 
gashylkja og efna sem í þeim eru hefur ekki alltaf verið fullnægjandi. Gas og 
önnur efni sem geymd eru undir þrýstingi í hylkjum eru mikill ógnvaldur við 
slökkvistörf. Þessi hylki finnast í flestum iðnaðarbyggingum og hylkin eru af 
mörgum gerðum og stærðum. Áætla má að á flestum heimilum, í geymslum 
eða bílskúrum, sé að finna gaskúta sem skapa 
mikla hættu ef eldur verður laus. Víða erlend
is hafa slökkviliðsmenn slasast lífshættu lega 
eða týnt lífi við störf sín þegar gashylki hafa 
sprung ið í eldi. Hér eru ýmsar upplýsingar um 
mismunandi eðli gastegunda og ráðleggingar til 
slökkviliðs manna um hvernig bregðast skuli við 
gashylkj um á eldstað. Það skal þó tekið fram að 
engar algildar reglur er hægt að setja fram um 
viðbrögð. Sá sem stjórnar björgunar aðgerðum 
eða slökkvistarfi verður að leggja mat á aðstæður 
hverju sinni. Það sem hér fer á eftir á að auðvelda 
mat á aðstæðum í eldsvoða.

Hættur vegna gashylkja
Gashylkjum á eldstað fylgir ávallt hætta. Rofni 
þau undan hitanum veldur það skyndilegri og 
kröftugri útbreiðslu elds. Því er nauðsynlegt að 
kunna skil á mismunandi gerðum gashylkja og 
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hvernig bregðast skuli við þeim á eldstað. Hættan af hylkjunum fer eftir gerð 
þeirra og innihaldi. Þess vegna eru varúðarráðstafanir mismunandi í sumum 
atriðum. Hægt er að greina með nokkuð góðu móti milli þriggja til fjögurra 
aðalgerða gashylkja, en lögun þeirra getur gefið nokkuð góða vísbendingu 
um innihaldið.

Einkenni gashylkja
Lögunin gefur þó ekki áreiðanlegar upplýsingar um innihaldið. Engu að síður 
er hægt að fullyrða að gashylki hafi rafsoðin samskeyti, einnig eru hylkin sem 
notuð eru undir asetýlengas oftast víðari en saumlaus háþrýstigashylki, sem 
eru fyrir súrefni eða kolsýru. Oft er erfitt að greina sundur asetýlengashylki 
og önnur háþrýstigashylki undir súrefni og kolsýru, sérstaklega saumlaus 
gashylki. Jarðgastegundir (hér eftir nefndar Fgas) eru ekki undir háþrýstingi 
og hylkin utan um þau eru stutt og sver.

Asetýlengas: 5, 20 og 40 lítra hylki eru algengust.
Súrefni „O2“: 2, 4, 10, 20, 40 og 50 lítra hylki eru algengust.
Kolsýra: 10, 20, 40 lítra. Minni hylkin eru algengust.
F-gas: 5, 6, 9, 10, 11, 16, 19 og 45 lítra hylki eru algengust.

Innihaldsmerkingar gashylkja

Asetýlengas: Innihald, ásamt upplýsingum um gerð og rúmmál hylkisins eru 
grópuð á öxl þess.

Dæmi: Asetýlen AF 40. Innihaldi hylkisins er lýst með nafni gastegundarinnar 
eða tákni hennar. A merkir þarna asetýlengas og F stendur fyrir gerð hylkisins. 
Það eru til margar gerðir af hylkjum, svo þessi seinni stafur getur verið 
breytilegur. Talan 40 merkir rúmmál hylkisins í lítrum.

Mynd 11.2 Algengar stærðir gashylkja
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Súrefni: Innihald, ásamt upplýsingum um gerð, rúmmál og þrýsting á hylki 
eru grópuð á öxl þess.

Dæmi: Súrefni „OTC“ 50 200 bör. Innihald hylkisins er sýnt með nafni 
lofttegundar innar. Þetta merkir að innihaldið er súrefni „oxygen“. OTC er 
tákn fyrir gerð stálsins í hylkinu. Í gashylki eru notaðar ýmsar gerðir af stáli 
svo þessi merking er breytileg. Talan 50 sýnir rúmmál hylkisins í lítrum. 
Merkingin 200 bör sýnir að hámarksþrýstingur í hylkinu við 15°C má ekki 
vera meiri en 200 bör eða 200 loftþyngdir.

Kolsýra: Innihald hylkis, gerð þess, rúmmál og þyngd innihalds eru grópuð 
á öxl þess.

Jarðgas: Innihald, þyngd og rúmmál hylkis eru grópuð á fótstykkið ef um 
stálhylki er að ræða, en á hlífina yfir ventlinum á álhylkjum. Einnig hefur verið 
hafin dreifing á léttum og viðhaldsfríum sérhönnuðum plasthylkjum sem eru 
gegnsæ þannig að hægt er að sjá innihaldið, algengar stærðir eru 5 kg og 10 kg.

Litamerkingar gashylkja
Aðeins litur á öxl einkennir innihald hylkis (ÍST EN 10893:1979).

Gastegund Öxl Hylki Annað Innihald

Asetýlen Rauðbrún Rauðbrúnt C2H2

Argon Ljósgrá Ljósgrátt AR
Kolsýra Dökkgrá Dökkgrátt CO2

Köfnunarefni Svört Svart N2

Súrefni Hvít Blátt O2

Glaðloft Dökkblá Blátt N2O2

Andrúmsloft (Svört/hvít) Ljósgrátt N2 80%, O2 20%
Naton 10 Rauð/svört Grænt 10% vetni í N2

Helon 10 Brún/ljósgrá Ljósgrátt 50% helíum í Ar

Strangar reglur gilda um flutninga á þrýstihylkjum, þar á meðal að þau 
skuli ætíð flutt í opnu rými. Undanþága er veitt varðandi flutning á stökum 
þrýstihylkjum til einkanota en þá er mjög brýnt að eftirtöldum öryggisatriðum 
sé fylgt:

• Hylkin verður að festa þannig að öruggt sé að þau geti ekki runnið til.

•  Gætið þess að hvergi séu lausir hlutir sem geta oltið um eða fallið á hylkin.

• Gætið þess að hylkjalokinn sé lokaður og hvergi sé leki.

• Hylki má ekki flytja með áföstum þrýstijafnara.

• Akið með loftræstinguna rétt stillta til að auka loftflæðið í rýminu.

•  Reykið alls ekki. Ef verið er að flytja eldfim efni propan, asetýlen eða súrefni 
má alls ekki vera með nein eldfæri nálægt.

•  Fjarlægið hylkin úr ökutækinu um leið og komið er á áfangastað og komið 
þeim fyrir þar sem loftræsting er góð. Skiljið aldrei hylki eftir í lokuðu 
ökutæki.
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• Þrýstihylki verður að verja gegn hita.

•  Þrýstihylki með propan, kolsýru og glaðlofti skal ávallt flytja í lóðréttri 
stöðu, flest önnur hylki má flytja í láréttri stöðu.

• Ef grunur leikur á að hylki leki skal leggja ökutækinu á afviknum stað.

•  Í umferðaróhöppum skulu lögregla og slökkvilið látin vita að þrýstihylki 
sé í ökutækinu.

• Lögum samkvæmt ber ökumaður ábyrgð á ökutækinu og farmi þess.

Hvernig er gasið inni í hylkinu
Mjög misjafnt er í hvaða formi og við hvaða þrýsting hægt er að geyma gas á 
hylkjum. Sumar gastegundir er auðvelt að þétta þannig að hægt sé að geyma 
þær sem vökva undir þrýstingi, aðrar verður að geyma við mikinn þrýsting 
þar sem þær þéttast illa eða jafnvel ekki. Enn aðrar gastegundir þarf að leysa 
í vökva og jafnvel geyma vökvann í gljúpu efni til þess að minnka áhættuna 
sem fylgir því að geyma gastegundirnar í hylki.

Asetýlengas: Öll asentýlengashylki eru fyllt upp í topp með sérstökum gljúpum 
massa. Í hylkinu er einnig leysiefni, oftast aseton. Þegar fyllt er á hylki með 
asetýlengasi leysist gasið upp í asetoninu og tekur þá innan við 40% af rúmmáli 
hylkisins. Þrýstingur í fullu asetýlenhylki er um það bil 20 bör við 15°C.

Súrefni: Súrefni tilheyrir þeim lofttegundum sem erfitt er að þétta í fljótandi 
form. Það er því stöðugt í loftkenndu ástandi í hylkinu þrátt fyrir að það 
sé þar undir þrýstingi sem nemur 150 til 200 börum. Hár þrýstingur er í 
súrefnishylkinu miðað við aðrar gastegundir.

Kolsýra: Kolsýra tilheyrir þeim lofttegundum sem auðvelt er að þétta í fljótandi 
form. Venjulega er kolsýran í hylkinu bæði í fljótandi og loftkenndu ástandi. 
Í nýfylltu hylki er um 75% efnisins fljótandi. Ástæða er til að vekja athygli 
á nokkrum hlutum:

•  Hlutfallið milli fljótandi og loftkennda hlutans breytist með hitastigi og 
þrýstingurinn eykst með hækkandi hitastigi.

•  Þegar hitastigið í hylkinu nær 31°C er öll kolsýran sem verið hefur fljótandi 
í hylkinu gufuð upp. Kolsýran helst ekki í fljótandi formi ef hitastigið fer 
upp fyrir 31°C.

Mynd 11.3 Ástand efna og þrýstingur
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Athugið að þrýstingurinn í hylkinu er stöðugur á meðan hitastigið breytist ekki. 
Á meðan kolsýran er í fljótandi formi í hylkinu, gefur þrýstingurinn því enga 
vísbendingu um hversu mikið efni er eftir í því, til þess þarf að vikta hylkið.

Jarðgas: Fgas (fljótandi gas) er í flokki þeirra gastegunda sem auðvelt er að 
þétta í fljótandi form. Á ensku eru gastegundir þessar flokkaðar sem LPG eða 
„Low pressure Gases“, undir lágum þrýstingi. Við venjulegt hitastig, 15°C 
er þrýstingurinn í hylkinu 5 bör. Í nýfylltu Fgashylki er um 80% af efninu 
fljótandi. Eins og í kolsýruhylkjunum er þrýstingur inni í því stöðugur án 
tillits til þess hvort hylkið er fullt eða að verða tómt. Magnið sem eftir er í 
hylkinu er mælt með vigtun.

Um gerð gashylkja
Asetýlengas: Við hitastig um 15°C í fullu hylki er um það bil 15% rými eftir 
til að taka við auknum þrýstingi. Við um 65°C hita hefur vökvinn þanist svo 
út að vökvaþrýstingur myndast. Við hærra hitastig eykst þrýstingurinn inni 
í hylkinu verulega og hætta skapast á sprengingu.

•  Athugið að hitastigið inni í hylkinu hækkar mjög hægt vegna þess að 
massinn virkar sem einangrun.

• Asetýlenhylki hafa enga vörn gegn yfirþrýstingi.

Súrefni: Þrýstingurinn í fullu súrefnishylki er 150 eða 200 bör. Hylkið á að 
þola þrýsting sem er 2,5 falt meiri eða um 500 bör. Engu að síður verður að 
hafa í huga að hátt hitastig og ójöfn hitadreifing geta haft áhrif á styrkleika 
stálsins í hylkinu. Að teknu tilliti til þessa má ætla að hylkið þoli 350°C hita.
*Súrefnishylki hafa enga vörn gegn yfirþrýstingi.

Kolsýra: Þrýstingur kolsýrunnar inni í hylkinu er um 50 bör við 15°C hita. Þegar 
hitastigið hækkar eykst þrýstingurinn ört. Við 100°C hita er þegar orðin hætta 
á sprengingu. Af þessari ástæðu hafa kolsýruhylki sérstaka sprengiþynnu sem 
springur við mun lægra hitastig og áður en hætta skapast á að hylkið sjálft 
springi. Sprengiþynnan lætur undan við 190 bar þrýsting sem myndast þegar 
hitastigið í hylkinu er komið í um það bil 55°C. Hylkið tæmist þá snögglega, 
en engin eldhætta skapast af kolsýrunni.

F-gas: Þrýstingur á fljótandi gasi í hylkinu er um 5 bör við 15°C hita. Þrýsting
ur inn eykst verulega með hækkandi hitastigi og við 100°C hita er hætta á að 
hylkið springi. Hylki fyrir Fgas (bútan og própangas) er af þeim sökum útbúið 
með öryggisloka sem getur hleypt út gasi í smáum skömmtum eftir því sem 
þrýstingur eykst. Öryggislokinn er ofantil á hylkinu til að létta á þrýstingnum 
með því að hleypa út loftkenndu gasi. Það er því rétt að hafa í huga að mikil 
hætta getur skapast ef Fgashylki fellur um koll, þannig að öryggislokinn 
snúi niður. Ef lokinn hleypir aðeins út fljótandi gasi getur þrýstingurinn 
inni í hylkinu engu síður haldið áfram að aukast. Á mörgum gashylkjum 
eru öryggistappar ýmist við hliðina á ventlinum eða á botni hylkisins. Þessir 
öryggistappar eru úr málmþynnu sem bráðnar við ákveðið hitastig, þannig 
að gasið getur streymt út.
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Gastegundir í andrúmslofti
Hegðun gastegunda í andrúmslofti:

Súrefni: Súrefni virkar auðveldlega á margvísleg efni. Þessi efni oxast og í 
mörgum tilfellum veldur efnaferlið miklum hita eða bruna. Ef súrefni kemst í 
tæri við olíu eða feiti getur auðveldlega orðið sprenging. Munið að hátt hlutfall 
súrefnis í andrúmslofti getur valdið mjög áköfum bruna, jafnvel þannig að 
málmar brenna. Í andrúmslofti er um 21% hreint súrefni.

Kolsýra: Kolsýra er ekki eldfim, heldur er hún þvert á móti notuð í slökkvitæki 
sem kölluð eru kolsýrutæki. Kolsýra er næstum 50% þyngri en andrúmsloft og 
getur af þeim sökum safnast fyrir í lægðum og kjöllurum. Við slíkar aðstæður 
getur hún orðið banvæn. Ef hlutfall kolsýru í andrúmslofti nær 4–6% veldur 
það andþrengslum, höfuðverk og svimaköstum. Maður á að geta þolað slíkar 
aðstæður í eina klukkustund án teljandi hættu. Ef hlutfall kolsýru í andrúms
lofti fer hins vegar upp í 6% til 8% er hættulegt að dvelja þar lengur en í 
hálfa klukkustund. Ef hlutfall fer yfir 8% veldur það köfnun eða dauða á 
skömmum tíma.

F-gas: Sprengihætta stafar af jarðgasi í loftkenndu ástandi ef hlutfall þess í 
andrúmslofti er á bilinu 2–9%. Fgastegundir í loftkenndu ástandi eru um það 
bil 1,5 sinnum þyngri en andrúmsloft. Þær geta því safnast fyrir á þeim stöðum 
sem liggja lágt og valdið hættu á sprengingu. Fgas getur lekið langar vegalengdir 
eftir jörðu þannig að hætta er á að kviknað geti í því langt frá lekastað.

Asetýlengas: (C2H2) er afar orkurík gastegund, orkan losnar úr læðingi við bruna 
eða þegar gasið brotnar niður í frumefni sín. Gasið er litlaust og samanstendur 
af kolefni og vetni. Hreint asetýlengas er að auki lyktarlaust, en í öryggisskyni 
hefur ýmsum aukaefnum, svo sem brennisteinsvetni og ammoníaki, verið 
blandað saman við það gas sem notað er í iðnaði. Af þeim sökum er veikur 
þefur af því gasi, sem líkist helst hvítlaukslykt.

Asetýlengas undir þrýstingi getur sprungið, án þess að það blandist andrúms
lofti. Nái það að hitna í 300°C sundrast það í frumefni sín, kol efni og vetni. 
Við það losnar mikill hiti úr læðingi og þrýstingurinn inni í hylk inu eykst 
verulega. Ef gasið er loftkennt í andrúmsloftinu og ekki undir þrýstingi geta 
þessar efnabreytingar ekki leitt til keðjuverkunar. Sé gasið hins vegar undir 
þrýstingi sem er meiri en 2 bör, t.d. í slöngu logsuðutækis, verða þessar 
efnabreytingar með keðjuverkun sem leiðir til sprengingar. Asetýlengas sem 
blandast andrúmslofti er eldfimt og getur valdið sprengingu. Gasið getur 
auðveldlega sprungið þótt það hafi blandast andrúmslofti. Sprengihætta er til 
staðar ef gasið er í hlutfalli frá 2–3% og upp í 82% af andrúmslofti. Ekki þarf 
þá meira en neista af stöðurafmagni til að valda sprengingu. Það má því alls 
ekki láta asetýlengas leka úr hylkinu án þess að það brenni jafn harðan upp. 
Ef um er að ræða logandi gasleka, má því ekki slökkva logann nema unnt sé 
að stöðva lekann samtímis.

Asetýlengas er geymt í massa í hylkinu. Hylki fyrir gasið er fyllt með 
sérstökum massa. Í hylkið er sett aseton og síðan er gasinu dælt í það undir 
þrýstingi. Asetýlengasið leysist þá upp í asetoninu.
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Tafla II Hlutföll efna í nýáfylltu asetýlengashylki

Massi Aseton Asetýlengas Tómarúm

Við 20°C 8% 39% 39% 14%

Við 65°C 8% 46% 46% 0%

Þegar ekkert tómarúm er eftir í hylkinu er hætta á að það geti sprungið vegna 
vökvaþrýstings.

Niðurbrot efna í þéttu asetýlenhylki: Ef asetýlenhylki nær að hitna yfir 300°C 
byrjar gasið að brotna niður í frumefni sín. Massinn í hylkinu kemur í veg 
fyrir að þetta ferli leiði til keðjuverkunnar og dreifist þannig um allt hylkið. 
Þannig veldur gerð hylkisins því að óhætt er að meðhöndla asetýlengas við 
það hitastig og þann þrýsting sem orðið getur við venjulegar aðstæður. En 
niðurbrot efna í asetýlengashylki getur líka hafist með þeim hætti að bakslag 
kemur í logann á logsuðustútnum þannig að logann slái inn eftir slöngunni. 
Hafið hugfast að leki getur komið að hylkinu og þá er hætta á sprengingu.

Niðurbrot efna í leku asetýlengashylki: Ef asetýlengas sem geymt er í leku 
hylki byrjar að brotna niður í frumefni sín, stöðvast ferlið ekki eins og í þéttu 
hylki. Það stafar af því að í leka hylkinu er gasið á stöðugri hreyfingu og nýtt 
gas heldur áfram að leika um staðinn þar sem niðurbrot efnanna fer fram. 
Þetta ástand skapar hættu á sprengingu nokkrum mínútum eftir að efnin 
byrja að brotna niður og sú sprengihætta er til staðar í meira en sólarhring.

Hvernig bregðast á við gashylki í eldi
Lögmál gastegunda er að þrýstingur og rúmál er í réttu hlutfalli við hitastig. 
Af því leiðir að í gashylki þar sem rúmmálið breytist ekki eykst þrýstingurinn 
í réttu hlutfalli við hækkað hitastig. Þess vegna er mikilvægt, til þess að ná 
tökum á aðstæðum, að kæla gastanka og gashylki sem lent hafa í eldi. Ef hylkið 
eða tankurinn hitnar upp í 1100°C verður til ástand sem kallað er „BLEVE“ 
(boiling liquid expanding vapour explosion), þ.e. allur vökvinn breytist í gas 
á sama tíma og til verður eldhnöttur.

Ef komið er að súrefnis-, kolsýru- eða F-gashylki í eldi: Kæla á hylki með 
því að sprauta yfir þau vatni úr öruggri fjarlægð. Það er óhætt að meðhöndla 
þessi hylki þegar hitastig þeirra er komið niður fyrir þau mörk sem hætta er 
á að geti leitt til sprengingar. Þegar búið er að kæla hylkin sem hafa ofhitnað 
á að reisa þau hylki við sem fallið hafa á hliðina.

Ef komið er að asetýlengashylki í eldi: Athugið að loftkennt asetýlengas er 
mjög hættulegt þegar það flæðir úr hylkinu innanhúss án þess að brenna. 
Munið að asetýlengas er mjög eldfimt og getur auðveldlega sprungið nánast 
í hvaða hlutföllum sem það hefur blandast andrúmslofti.

Loftkennt asetýlengas er tiltölulega hættulaust þegar það flæðir úr hylkinu 
utanhúss enda er það léttara en loft og leitar þar af leiðandi upp og blandast 
andrúmsloftinu. Útlit gaslogans getur gefið vísbendingu um þrýstinginn inni 
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í hylkinu. Ef loginn eykst er það merki um aukinn þrýsting inni í hylkinu og 
þar með aukna hættu. Sót af logandi asetýlengasi er merki um hægan bruna. 
Sótfall af slíkum loga getur þó valdið skemmdum. Í stórum loga brennur gasið 
betur og sótar ekki.

Verkefni
Dæmi A. Þú kemur að asetýlengashylki sem logar:
Rýmdu svæðið! Reyndu að skrúfa fyrir lokann ef það virðist vera mögulegt. 
Ef ekki, þá verður að varast að slökkva logann. Ef óbrunnið gas lekur inni í 
húsi er hætta á sprengingu. Leyfðu loganum að brenna utanhúss ef það veldur 
ekki hættu. Slökktu aðeins logann ef hann leikur um hylkið eða eldfim efni.

Spurning: Tókst að skrúfa fyrir lokann?
Svar: Já. Sjá þá svar 1 hér síðar.
Svar: Nei. Sjá þá svar 2 hér síðar.

Dæmi B. Þú kemur að logandi asetýlenhylki í námunda við eld:
Rýmdu svæðið! Leggðu tafarlaust mat á hvort um hættuástand er að ræða. 

Spurning: Hefur hylkið hitnað mikið?
Svar: Já. Sjá þá svar 1 hér síðar.
Svar: Nei. Sjá þá svar 2 hér síðar.

Dæmi C. Þú kemur að logandi asetýlengashylki í miðju eldhafi.
Rýmdu svæðið! Það verður að gera ráð fyrir að gasið í hylkinu sé byrjað að 
brotna niður og að gasið leki út. Hylkið getur sprungið!

Svar: Sjá svar 2 hér síðar.

Svör
Svar 1:

• Athugaðu hvort hylkið sé kalt. Kældu hylkið ef það er heitt.

• Aðgættu hvort hylkið leki einhvers staðar.

• Ef þú finnur engan leka skaltu færa hylkið.

• Að öðru leyti skaltu bregðast við eins og greint er frá í svari 2.

Svar 2:

•  Girtu svæðið af! Mundu að brot úr hylki sem springur getur flogið allt að 
300 metra vegalengd.

•  Kældu hylkið tafarlaust! Kældu það með vatnsúða, en vertu sjálfur í öruggu 
vari. Ef engan slíkan stað er að finna skaltu festa slönguna þannig að þú 
getir verið í öruggri fjarlægð.

•  Sprautaðu vatni á hylkið í að minnsta kosti 30 mínútur eftir að það virðist 
vera orðið kalt.

•  Síðan skal beðið í 30 mínútur og athugað hvort allt hylkið helst kalt. Haltu 
rakanum við með því að sprauta yfir hylkið af og til.

•  Ef það er engin uppgufun frá hylkinu að þessu loknu skaltu skrúfa fyrir 
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lokann ef hann er opinn. Aðgættu hvort leki sé meðfram lokanum. Til þess 
er hægt að nota sérstaka úðabrúsa eða sápuvatn. Aðgættu líka hvort leki 
geti verið á öðrum stað á hylkinu.

Lekur hylkið?
Já: Ef þú telur það ráðlegt getur þú flutt hylkið á öruggan stað. Kældu hylkið 
í sólarhring, til dæmis með því að sökkva því í vatn. Það getur verið nægilegt 
að kæla það af og til með vatnsúða og gæta að uppgufuninni. Merktu hylkið 
og sjáðu um að því verði komið í hendur seljanda (Ísaga).

Óvisst: Kældu hylkið í sólarhring og hafðu svæðið girt af. Það getur verið 
nægjanlegt að kæla það reglulega og fylgjast skal með uppgufuninni. Annar 
kostur er að láta skjóta gat á hylkið. Hafið samband við lögreglu og/eða 
landhelgisgæslu, því sérstakar aðferðir og skot eru notuð í þessum tilvikum. 
Merktu hylkið og vertu í sambandi við seljanda um förgun.

Asetýlengashylki í eldi
Mat á aðstæðum: Þegar kannaðar eru aðstæður er það viðkomandi stjórnandi 
sem tekur ákvarðanir um til hvaða aðgerða verði gripið. Valið stendur um að 
ráðast til atlögu og byrja að kæla hylkin úr góðu vari eða grípa til varúðar
ráðstafana og rýma svæðið. Það er ráðlegt að grípa til frekari varúðarráðstafana 
ef ekkert viðunandi skjól er fyrir slökkviliðið til athafna. 

Hættusvæðið: Brot úr gashylki sem springur getur kastast allt að 300 metra 
vegalengd. Svæði af þessari stærð ber að girða af þannig að óviðkomandi 
komist ekki of nálægt. Þetta svæði má vera minna að umfangi ef innan þess 
er eitthvað sem veitir næga vörn. Hættusvæðið er jafn stórt þótt hættan stafi 
af búnti gashylkja.

Tilraunir hafa leitt í ljós að þegar hylki með asetýlengasi springur eða 
brestur, getur myndast eldhnöttur umhverfis með 25 metra radíus.

Í öruggu vari þegar gashylki springur
Það er ekki hægt að gefa endanlegt svar við þeirri spurningu hvað telst 
fullnægjandi skjól við þessar kringumstæður. Viðkomandi stjórnandi verður að 
leggja sjálfstætt mat á það hverju sinni. Eftirfarandi atriði ætti þó að hafa í huga:

•  Vörn gegn yfirþrýstingi: Hlaðnir veggir veita oft litla vörn gegn þeim 
þrýstingi sem myndast þegar gashylki springur inni í húsi. Það sama á við 
um aðrar léttar innréttingar. Járnbentir steyptir veggir veita örugga vörn.

•  Vörn gegn brotum úr hylki sem springur: Járnbentir steyptir veggir fullnægja 
öllum öryggiskröfum í þessum tilfellum. Hlaðnir veggir veita líka góða vörn. 
Léttari innréttingar eða milliveggir veita litla eða enga vörn.

Ef gas lekur úr hylkjum og myndar eldfima blöndu af gasi og lofti inni í húsi 
er mun meiri hætta á ferðum ef þessi blanda springur en ef sjálft gashylkið 
spryngi. Ef neisti kemst í slíka gasblöndu inni í húsi getur sprengingin sem 
af því hlýst leitt til þess að húsið hrynji til grunna.
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Kæling með fastri vatnsslöngu og stút: Ef kæla þarf gashylki á stað þar sem 
ekki er að finna nægilega gott skjól ætti að hafa eftirfarandi í huga:

•  Komið ykkur fyrir eins lágt og hægt er og nýtið það skjól sem fyrir hendi er.

•  Þungar vinnuvélar eða tankar fylltir vatni eða tunnur fylltar sandi geta 
veitt góða tímabundna vörn.

•  Nálgist ekki liggjandi gashylki hornrétt á hliðar þess eða enda. Það bendir 
allt til þess að hættuminnst sé að standa í 45° horni á lengdarhlið hylkisins.

•  Hægt er að kæla gashylki með vatnsbunu úr slöngu með háþrýstistút. Best 
er að ná sem lengstri bunu og festa slönguna þannig að slökkviliðsmenn 
þurfi ekki að standa við hana.

Gashylki sem springa inni í húsi skapa verulega hættu fyrir þá sem þar eru 
inni og í nágrenni þess. Stjórnandi á eldstað verður að leggja mat á það hvort 
áhættan sem slökkviliðsmenn taka með því að fara inn í hús við slíkar aðstæður 
sé ásættanleg miðað við þann árangur sem þeir geta náð.

Þar sem aðstæður eru svo mismunandi er ekki hægt að setja neinar algildar 
reglur um hvernig bregðast eigi við. Eftirfarandi atriði eiga þó oftast nær við:

•  Hylki sem springur inni í litlu herbergi er hættulegra en það sem springur 
í stórum sal. Þetta stafar af því að yfirþrýstingurinn verður því meiri sem 
rýmið er minna og meiri slysahætta af þeim sökum.

•  Ef þið þurfið að stöðva leka inni í húsi, nemið þá staðar undir burðarvegg 
eða við súlu.

•  Ef logandi gas lekur úr hylki, slökkvið þá ekki logann ef þið teljið að gasið 
geti safnast fyrir inni í húsinu og leitt til sprengingar.

•  Það verður alltaf að taka tillit til hættunnar sem stafar af brotum sem kunna 
að þeytast frá hylkinu þegar það springur.

•  Ef kæling á gashylki á sér stað inni í húsi verður að gera ráðstafanir til að 
hindra vatnsskemmdir ef öryggi leyfir slíkar ráðstafanir.

Kælingartími: Kælingu með vatnsbunu á að halda áfram þar til ljóst er að 
vatnið utan á hylkinu gufar ekki lengur upp. Ef lokað er fyrir háþrýstistútinn 
og hylkið helst rakt að utan, hefur það kólnað nægilega. Bíðið engu að síður í 
klukkustund. Haldið kælingunni fyrst áfram í 30 mínútur en úðið síðan yfir 
hylkið í 30 mínútur til viðbótar með 10 mínútna hléum á milli til að ganga 
endanlega úr skugga um að enginn hiti myndist inni í því. Að þessu loknu er 
fyrst óhætt að nálgast hylkið til að aðgæta hvort gas leki úr því.

Aukin hætta fylgir leku gashylki
Ef asetýlengasið er byrjað að brotna niður eykur það stórlega hættu á að hylkið 
geti sprungið. Ef gasleki heyrist frá hylkinu ætti enginn að koma nálægt því. 
Í upphafi er oft erfitt að segja til um hvort gas leki úr hylkinu eða ekki. Til að 
komast að raun um hvort um gasleka sé að ræða ætti að framkvæma eftirfarandi:

• Kælið hylkið með þeim hætti sem lýst er að framan.

•  Farið að því loknu að hylkinu og aðgætið hitastig þess og hvort gas leki úr því.

•  Ef gas lekur úr hylkinu skrúfið þá tafarlaust fyrir lokann ef það er mögulegt. 
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Aldrei ætti að dvelja við lekt gashylki lengur en nauðsyn krefur, helst ekki 
lengur en 1–2 mínútur.

•  Ef ekki er hægt að skrúfa fyrir lokann eða hindra gaslekann algerlega er 
hylkið hættulegt. Þá verður að skilja það eftir á þeim stað sem það er, helst 
með áframhaldandi vatnskælingu og loka svæðinu umhverfis það í einn 
sólarhring.

Hvenær telst sprengihætta yfirstaðin?
Asetýlenhylki sem lent hefur í eldi eða miklum hita verður að kæla í einn 
sólarhring. Að því loknu telst hylkið vera öruggt.

Hlé gert á kælingu gashylkis sem lekur ekki. Einungis er talið æskilegt að gera 
hlé á kælingu gashylkis til að gæta að því hvert hitastig þess er eða til að færa 
hylkið í vatnsfylltan gám til flutnings. Þessi hlé ættu ekki að taka lengri tíma en 
10 mínútur því innan þess tíma ætti engin ofhitnun að eiga sér stað í hylkinu.

Asetýlenhylki ætti ekki að flytja burt nema hægt sé að úrskurða að það 
muni ekki hitna meðan á flutningi stendur eða unnt sé að kæla það í flutningi. 
Gætið að því að kælingin verður alltaf að fara fram eins og lýst er hér að 
framan í „Kælingatími“.

Athugun á niðurbroti efna. Það má alls ekki opna lokann á asetýlengashylkinu 
til að athuga hvort gasið sé byrjað að brotna niður í frumefni sín. Ef lokinn 
er opnaður eykur það á hraðara niðurbrot efnanna í hylkinu. Það eru algeng 
viðbrögð að opna lokann við bakslag, það er ef loganum slær inn í slönguna, 
en það eru allt aðrar aðstæður en hér er rætt um.

Gashylkjabúnt. Þar sem gashylki í búntum liggja mjög þétt saman er ekki hægt 
að treysta á að kæling með vatni beri fullan árangur. Ef gera má ráð fyrir að 
niðurbrot efna sé hafið í gashylkjabúnti verður að álíta að hætta sé á sprengingu. 
Þá þarf að grípa til eftirfarandi aðgerða:

•  Kælið með vatnsslöngu og úðastút sem sett er í fastar skorður („monitor“).

• Lokið af nærliggjandi svæði. Hleypið engum inn á svæðið í sólarhring.

•  Athugið: Þegar um gashylkjabúnt er að ræða eiga almennar reglur um 
gashylki í eldi við.

Hætta af gashylki sem sökkt hefur verið í vatn. Ef asetýlengashylki er sökkt 
í vatn, til dæmis við bryggju eða á sambærilegum stað, er kæling þess svo 
ríkuleg að ekki ætti að vera hætta á sprengingu. Þetta á þó aðeins við ef enginn 
gasleki hefur átt sér stað eftir að kælingu lauk í upphafi, samanber 6. lið.

Engu að síður er sjálfsögð varúðarráðstöfun að loka af um 50 metra svæði 
umhverfis þann stað sem hylki er sökkt. Kælingu af þessu tagi er líka hægt að 
framkvæma í vatnsfylltum geymi. Ef flytja þarf geyminn með hylkinu í þarf 
að gera það með fyllstu varúð.

Að skjóta gat á gashylki. Við sérstakar aðstæður er hægt að skjóta gat á 
asetýlengashylki og koma þannig í veg fyrir að hætta stafi af hylkinu í heilan 
sólarhring. Lögreglan, Landhelgisgæslan eða vanir skotmenn ættu einungis 
að sjá um þetta.
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Meðferð gashylkja að slökkvistarfi loknu. Gashylki sem lent hefur í eldhafi 
þar sem hiti hefur orðið nokkur hundruð gráður er oftast nær tómt. Lokinn 
á hylkinu er þá í flestum tilfellum ekki lengur þéttur og gasið hefur lekið út. 
Sprunga getur líka hafa komið á gashylkið þar sem það hefur bólgnað eða 
aflagast. Hylki sem þannig er ástatt um ætti að tilkynna strax til seljanda.

Úðabrúsar. Á seinni árum hafa komið á markað margvíslegar gerðir af efnum 
sem eru seld á úðabrúsum. Þessir úðabrúsar eiga það allir sameiginlegt að á 
þeim eru lofttegundir undir þrýstingi. Flest þessara efna eru eldfim ef þau 
komast nærri opnum eldi og við hitastig yfir 50°C springa umbúðirnar undan 
innri þrýstingi. Umbúðirnar eru oftast úr þunnu áli, stáli eða styrktu plasti. 
Þar sem þessir brúsar eru geymdir í einhverju magni, eins og í verslunum eða 
vörugeymslum, er sérstök ástæða til að fara með sérstakri gát við slökkvistarf. 
Um þessa brúsa eiga við almennar varúðareglur sem gilda varðandi stærri 
gashylki.

Sem dæmi um skaða sem slíkir brúsar geta valdið má nefna að eldur varð 
laus í teppaverslun í Reykjavík. Á hillum efst undir strengjasteyptu lofti voru 
geymdir nokkrir kassar af teppahreinsiefni á úðabrúsum. Við hitann af eldinum 
sprungu brúsarnir og margir þeirra fóru upp í gegnum 6 cm steinsteypta 
gólfplötu. Var þarna sem færu eldflaugar á loft og aftan úr brúsunum stóðu 
eldhalar. Brot úr brúsunum mátti finna í um það bil 200 metra fjarlægð.

11.2  Hættur 
varðandi 
rafmagn

Bilanir í rafleiðslum eða röng notkun 
rafmagns tækja valda yfirleitt ekki neinni 
sérstakri hættu fyrir slökkvilið. Aftur á 
móti felur rafmagnið í sér snertihættu ef 
rafstaum ur nær að fara í gegnum manns
líkama og valda áverkum sem í versta falli 
geta leitt til dauðsfalla.

Það sem ræður því hve alvarlegir áverk
arnir geta orðið er annars vegar straum
styrkurinn og hins vegar það hvaða leið 
straumurinn fer í gegnum líkamann. Fari 
straumurinn til dæmis í gegnum hjart að 
þarf lítinn straumstyrk til þess að bana 
manni.

Mynd 11.4 Rjúfa skal straum  
í íbúðarhúsi í rafmagnstöflu  

eða í inntakskassa.
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Áhrif straumstyrks
Straumstyrkurinn sem fer í gegnum líkam ann fer eftir spennunni í raflögninni 
og mótstöðu líkamans. Þar sem mótstaðan getur verið mjög breytileg er ekki 
mögulegt að ákvarða þá hámarksspennu sem líkam inn þolir. Aftur á móti eru 
áhrif straum styrksins nákvæmlega þekkt. Við 1,2 mA má finna strauminn, við 
6–8 mA virkar straumur inn sem krampatilfinning í úln lið og framhandlegg 
og við 15 mA geta menn ekki losað sig frá leiðslunni sem þeir hafa snert. Yfir 
25 mA straumstyrkur er lífshættu legur og yfir 100 mA styrkur er ban vænn.

Að slökkva rafmagnselda
Ef lagnir með rafstraumi eru á eld stað og einangrun þeirra löskuð, ber að 
sýna fyllstu aðgát með tilliti til snertihættu. Í því sambandi er alveg hægt að 
horfa framhjá veikstraumslögnum, þ.e. símalögnum o.þ.h. Það eru almennar 
húsalagnir, 220 volt og 50 rið, sem geta verið hættulegar. Því ber í slíkum 
tilfellum að láta rjúfa strauminn með höfuðrofa sem er í rafmagnstöflu. Einnig 
er hægt að rjúfa strauminn í inntakskassa hússins. Í verksmiðjum, verkstæðum 
og víða á sveitabæjum eru raflagnir með 380 volta spennu. Á slíkum stöðum 
ber að taka strauminn af eins fljótt og mögulegt er, jafnvel með því að framkalla 
skamm hlaup í heimtauginni ef ekki finnast betri úrræði.

Í raforkuvirkjum, spenni stöðv um og í stórum verk smiðj um er unnið með 
mjög háa raf spennu. Þar á ekki að hefja slökkvi starf fyrr en fullkom lega er 
tryggt að rofin hafi verið öll spenna á eldstaðn um og í næsta umhverfi hans.

Við eldsvoða þar sem loftlínur eru, gilda eftirfarandi reglur varðandi slökkvistörf:

•  Varast skal að nota beina bunu við að slökkva eld í loftleiðslum sem eru 
háspenntar.

Mynd 11.5 Rjúfa skal strax alla spennu af  
eldstað áður en slökkvistarf er hafið.
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•  Rof á loftleiðslum mega aðeins starfs
menn rafveitu framkvæma. Ef ýtrasta 
nauðsyn er á að rjúfa lágspennu loft
leiðslu (heimtaug eða aðveitu lögn) 
vegna eldsvoða, er leyfilegt að gera 
það með skammhlaupi. Slíkt skamm
hlaup má aðeins slökkviliðsmaður 
framkvæma sem hefur fengið til þess 
fræðslu og aðeins með sérstöku verk
færi. Einnig er skilyrði að rekstrar
stjórn viðkomandi rafveitu sé án tafar 
gert viðvart eftir að slökkvilið hefur 
framkvæmt skammhlaup á leiðslu.

Við bruna í rafkerfum er notuð kolsýra. 
Hún er hættulaus slökkvimiðill fyrir 
spennu allt að 300.000 voltum. Duft 
er sömuleiðis áhrifaríkt við að slökkva 
elda í rafkerfum, en þess ber að gæta 
að nota það ekki á fínni tæki, því mjög 
erfitt er að hreinsa burt duftkornin.

Á eldstað þar sem unnið er með 
vatn sem slökkvi miðil verður að gæta 
var kárni vegna óeinangraðra lagna 
sem rafstaum ur er á, hvort sem er í 
lágspennt um straum eða háspenntum, 
eins og í rafmagns línum. Gott er að hafa 
eftirfarandi þumal putta reglu í huga 
þegar átt er við rafmagnselda með vatni:

 

•  Halda skal minnst þriggja metra fjarlægð við spennu sem er 130 kV eða 
minni með dreifðri bunu.

•  Halda skal minnst fimm metra fjarlægð við spennu sem er 130 kV eða 
meiri með dreifðri bunu.

•  Halda skal minnst tíu metra fjarlægð ef nauðsynlegt er að nota beina bunu 
eða þá ef vatn er óhreint, eins og saltvatn og þess háttar.

11.3 Hættur vegna geislavirkni
Orðið geislalind er notað sem samheiti um geislavirk efni sem gefa frá sér 
mismunandi geislun eins og alfa, beta eða gammageislun. Alfa og betageislar 
eru örsmáar hlaðnar agnir en gammageislar eru rafsegulbylgjur sömu gerðar 
og röntgengeislar. Einnig er að finna fjórðu gerð geislunar og er það svokölluð 

Mynd 11.6 Rjúfa á straum á 
loftlínum sem fyrst, ef það er  
ekki hægt skal varast að nota  

beina bunu og standa skal  
í hæfilegri fjarlægð.
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nifteindageislun. Þessar mismunandi geislategundir eru nefndar jónageislar, 
þar sem geislarnir valda því að frumefni eða bundnar sameindakeðjur klofna 
í jákvætt eða neikvætt rafhlaðnar agnir, svokallaðar jónir.

Líkamleg áhrif geislunar
Tilvist geislalinda á eldstað hefur í för með sér tvíþætta einstaklingsbundna 
áhættu, að hluta til með geislun og í annan stað við að geislavirk snefilefni 
losna úr efnasamböndum sínum við brunann og geta gengið í samband við 
líffæri líkamans, t.d. um öndunarfæri. Þar sem alfa og betageislarnir hafa 
mjög stutt farsvið og geta tæpast þrengt sér í gegn um hlífðarföt er lítil hætta 
af utanaðkomandi geislun frá þessari geislalind. Aftur á móti hefur alfa og 
betageislun mjög skaðandi áhrif fyrir lifandi líkamsvefi ef hún kemst inn í 
líkamann.

Drægi gammageisla og hæfileiki þeirra til að smjúga í gegnum önnur efni 
hefur í för með sér að slík geislun veldur geislunarskaða jafnt utan sem innan 
líkamans.

Líffræðileg áhrif jónandi geislunar eru tvenns konar:

• Síðbúin, tilviljunarkennd áhrif lítillar geislunar.

• Bráð áhrif mikillar geislunar.

Tilviljunarkenndum áhrifum lítillar geislunar má líkja við uppsafnaða krabba
meins áhættu af völdum reykinga. Geislun eykur áhættuna á að fá krabba mein 
og aukningin er í réttu hlutfalli við magn geislunar, án nokkurra neðri marka.

Bráð áhrif mikillar geislunar má líkja við köfnunaráhrif mikils reyks. Sé um 
mjög mikla geislun að ræða, þá getur hún valdið bana á tiltölulega skömmum 
tíma. Mikil staðbundin geislun getur einnig orsakað djúp, alvarleg brunasár.

Flokkun geislavirkra efna
Geislalindum er skipt niður í flokka eftir styrkleika geislunarinnar. Gerð er 
nánari grein fyrir þeim í reglugerð Geislavarna ríkisins. Í þeirri reglugerð eru 
settar reglur um merkingu slíkra efna.

Þó má til einföldunar skipta geislavirkum efnum í tvo flokka:

• Efni með skammdræga geislun.

• Efni með langdræga geislun.

Efni geta einnig gefið frá sér báðar gerðir geislunar (gammageislun er hér 
talin langdræg geislun, alfa og betageislun eru taldar skammdrægar gerðir 
geislunar). Leiki grunur á að hlutur innihaldi geislavirk efni og ekki er vitað 
hvort geislun sé skammdræg eða langdræg, þá ber að gera ráð fyrir því að 
hún sé langdræg.

Skammdræg geislun
Hlutur getur innihaldið mikið magn efna með skammdræga geislun án þess 
að nokkur geislun (að ráði) sé mælanleg fyrir utan hann. Af slíkum hlut 
stafar þá lítil hætta svo lengi sem hlífðarkápa hans er órofin. Ef hluturinn er 
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sprengja, þá geta efnin dreifst við sprengingu og einnig við það að sprengja sé 
gerð óvirk, t.d. með því að tæta hana í sundur. Skammdræg efni geta þá verið 
mjög varasöm, sérstaklega ef þau berast á húð, ofan í lungu eða með beinum 
eða óbeinum hætti inn í líkama fólks, t.d. í gegnum fæðukeðju.

Langdræg geislun
Til varnar langdrægri geislun ber að huga að þremur þáttum:

• sem MESTRI FJARLÆGÐ

• sem MINNSTUM TÍMA

• notkun GEISLAHLÍFAR til varnar

Þáttur fjarlægðar
Hlutur með langdrægum geislavirkum efnum getur verið varasamur, jafnvel 
í töluverðri fjarlægð. Styrkur geislunar eykst eftir því sem komið er nær 
hlutnum og eykst mjög ört þegar komið er mjög nálægt. Styrkurinn fjórfaldast 
í hvert sinn sem fjarlægð er helminguð og hundraðfaldast í hvert sinn sem 
fjarlægð er tíunduð.

Dæmi:

•  Við að fara úr tíu metra fjarlægð niður í eins metra fjarlægð hundraðfaldast 
styrkur geislunar.

•  Við að fara úr eins metra fjarlægð niður í eins cm (=0,01m) fjarlægð 
tíuþúsundfaldast styrkurinn.

Það ber því aldrei að taka upp með höndunum hlut með geislavirkum efnum. 
Það gildir einu þótt hanskar séu notaðir, þeir hlífa aðeins að hluta gegn 
skammdrægri geislun og alls ekki gegn langdrægari geislun.

Þáttur tíma í áhættu
Áhætta vegna geislunar stendur í réttu hlutfalli við þann tíma sem hún varir. 
Oft má draga verulega úr áhættunni með því einfaldlega að gæta þess að vera 
sem allra styst í nánd við geislavirk efni. Þurfi að fara inn á geislunarsvæði, 
þá borgar sig að æfa verkið sem þarf að vinna fyrst og 
framkvæma það síðan hratt en örugglega og fumlaust.

Notkun geislahlífa
Það fer mjög eftir gerð geislunar hversu þykka geislahlíf 
þarf til að hafa verulega deyfandi áhrif á styrk geisl
unar. Oft þarf mun meiri þykkt til að hafa sambærileg 
áhrif og þarf t.d. til að deyfa geislun frá röntgentækjum, 
stundum getur þurft tífalt meiri þykkt. Það má því ekki 
miða geislahlífar við reynslu af röntgengeislun, þar sem 
nokkrir millimetrar af blýi geta deyft geislun verulega. 
Sterka langdræga geislun frá geislavirkum efnum getur 
þurft að deyfa með mörgum sentimetrum af blýi.

Mynd 11.7 
Geislaþríhyrning
urinn auðkennir 

hluti sem innihalda 
geislandi efni.
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Ef byggja þarf upp geislahlíf á vett vangi 
er oft hentugra að nota efni sem tiltæk eru 
og byggja upp sem mesta þykkt. Vatns
fyllt ílát (t.d. fiski ker) geta komið að gagni. 
Hversu mikla þykkt þarf fer eftir gerð geisl
un ar, magni geislavirks efnis og gerð efnis í 
geisla hlíf inni. Traustast er að byggja matið 
á mælingu með geislamæli.

Notkun geislalinda
Í dag eru geislalindir notaðar á sjúkra hús
um, rannsóknar stofum, kennslu stofn un um 
og víða í iðnaði. Á sjúkra hús um eru geisla
tæki notuð við hjúkrun og til margvíslegra 
skoðana á sjúkl ingum. Á rannsóknar stofum 
eru fram kvæmdar ýmiskonar tækni og 
vísinda rannsóknir með hjálp geisla linda. Í 
iðnaði eru þessi efni notuð við margbrotnar 
mæling ar, eftirlit með fram leiðslu, gegnum
lýsingu á málmsuðu og til margs annars. 
Á sjúkra húsum og rannsóknar stofum eru 
þessi efni til af ýmsum styrkleika frá mjög 
veikri geislun til mjög sterkrar, en í iðnaði 
eru almennt notuð efni með veikari geislun.

Geymsla geislalinda
Það er mikilvægt að slökkviliðsmenn þekki 
geislavarnarmerkið. Það má oftast búast við 
að finna það á eða við geislavirkar lindir. 
Geislalindir þær sem eru notaðar hér á 
landi eru ýmist opnar eða lokaðar. Opin 
geisla lind er oftast í vökva eða loftkenndu 
formi, sjaldnar sem duft. Efnin eru höfð í 
einföldum og oft lélegum umbúðum, t.d. í 
einhverskonar hylkjum eða í glerhylkjum 
fyrir sprautur sem hafa litla eða enga bruna
mót stöðu. Því er hætta á að geislavirk efni 
breiðist út í eldsvoðum þar sem slík efni eru 
notuð. Lokaðar geislalindir eru geymdar í 
þéttum, kröftugum hylkjum sem þola allt að 
900°C hita. Slík hylki eru oftast ósködduð 
eftir bruna og því ætti að vera auðvelt að 
finna þau og fjarlægja án mikillar áhættu.

Mynd 11.8 Í iðnaði eru 
geislalindir oft notaðar til 

hæðarmælingar. Geislalindin er í 
gulri kúlu og sendir frá sér geisla 
sem gegnumlýsir t.d. í tank þar 

sem er geislanemi.

Mynd 11.9 Lausnir með 
geislaefnum eru algengar 

á sjúkrahúsum. Hér er 
geislavirkum lausnum  

komið fyrir í viðeigandi 
umbúðum og geymslu.
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Framkvæmdir á eldstað
Slökkvistarf þar sem geislalindir er að finna, hefur ávallt í för með sér vissa 
áhættu fyrir slökkvilið. Vinnu á eldstað skal því ávallt haga þannig að ekki 
sé hætta á því að menn verði fyrir gammageislum í þeim mæli að skaðlegt sé. 
Til að ná því marki þarf að fylgja eftirfarandi öryggisreglum:

•  Fullur reykköfunarbúnaður er notaður. Liðið á að vera íklætt lokuðum 
hlífðarbúningi með hanska og í stígvélum.

•  Við slökkvistarfið er notaður úði eða dreifð buna til að aftra því að geislavirk 
efni þyrlist upp.

•  Þar sem sterkar geislalindir finnast á að framkvæma slökkvistarfið með 
sem fæstum liðsmönnum og á sem skemmstum tíma. Liðinu á að koma 
fyrir í skjóli við veggi eða uppgröft og í sem mestri fjarlægð frá lindunum.

•  Tilkynna skal Geislavörnum ríkisins eins fljótt og auðið er um öll tilvik þar 
sem slökkvilið er kallað til og geislalindir eru til staðar, hversu lítilfjörlegt 
sem það virðist vera.

•  Hreinsunarstarf má fyrst hefjast eftir fengið leyfi frá Geislavörnum ríkisins 
og samkvæmt öryggisráðstöfunum þeirra.

•  Slökkviliðið ætti að vera búið geislamælum svo hægt sé að mæla þann 
geislunarstyrk sem hver einstaklingur fær við slökkvistarf þar sem geislunar
hætta er fyrir hendi og með hjálp styrkleikamælis á stöðugt að mæla 
geislunarstyrkinn.

•  Ekki má reykja, drekka eða matast á eldstað þar sem geislalindir geta verið.

•  Fatnaður og tæki sem eru menguð af geislavirkum efnum á að skilja eftir á 
brunastað þar til Geislavarnir ríkisins gefa leyfi til að hlutirnir séu fjarlægðir, 
jafnvel þó að búið sé að hreinsa svæðið.

•  Allir sem hafa komist í snertingu við geislavirkar agnir eiga að þvo allan 
líkamann rækilega í sturtubaði eins fljótt og hægt er.

11.4 Olíueldar
Inngangur
Síðustu áratugi hefur notkun hættulegra efna aukist í slíkum mæli að við næstum 
hvern eldsvoða er hætt við að eitt eða fleiri hættuleg efni séu meðverkandi í 
brunanum. Það er því augljóslega nauðsynlegt að slökkviliðsmenn hafi þekkingu 
á þessum efnum.

Auðvitað væri það best ef slökkviliðsmaðurinn þekkti öll þau hættuefni 
sem væri að finna á brunastað, en þau eru svo mörg að það er útilokað. Aftur 
á móti er hægt að raða hættuefnum í ákveðna höfuðflokka með nokkurn 
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veginn sömu eiginleika og innan höfuðflokkana er tiltölulega einfalt að lýsa 
þeim efnum sem algengust eru og í miklu magni. Þá verður eftir fjöldi efna 
sem eru sjaldgæf eða finnast í mjög litlu magni. Hvað þessi efni varðar verður 
slökkviliðsmaðurinn í hverju tilviki fyrir sig að leita eftir nauðsynlegum 
upplýsingum frá sérfræðingum.

11.4.1 Eldfim efni
Fullnægjandi skilgreiningu hugtaksins „eldfimur“ er tæpast að finna þar 
eð margir áhrifavaldar eiga hlut að máli. Má þar nefna íkveikjuhitastig, 
brunahraða, brunagildi og varmamyndun. Í mörgum tilvikum getur efnið 
verið miseldfimt eftir ástandi og eðli. Þannig getur tré til að mynda verið 
allt frá því að vera tregtendranlegt (tréklumpur) til þess að vera sprengifimt 
(trésag). Hvað vökvum viðvíkur þá er í reglum töluleg skilgreining á því hvort 
ákveðinn vökvi teljist eldfimur eða ekki. Innan þess vökvaflokks sem telst 
þannig eldfimur er t.d. mikill munur á bensíni og brennsluolíu.

Hér er ekki ætlunin að gera því nákvæm skil hvaða efni teljist eldfim en öll 
þau efni sem verður fjallað um í þessum kafla hafa þá eiginleika að í bruna 
geta þau valdið sérstakri hættu.

Til einföldunar er eðlilegt að flokka efnin þannig:

• Vökvar og lofttegundir.

• Föst efni.

Eldfimir vökvar og lofttegundir
Samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu (GHS) UNESE er eldfimur vökvi skil
greind ur sem vökvi með blossamarki allt að 93°C. Þetta útilokar ekki að 
vökvi með blossamarki yfir 93°C geti falið í sér hættu við eldsvoða. Hvað 
lofttegundir varðar má slá því föstu að sú lofttegund sem getur brunnið er 
eldfim. Hér á eftir eru gefin dæmi um einstaka eldfima vökva. Um algengustu 
eldfimu lofttegundirnar, própan og bútan (Fgas), er rætt í sérstökum kafla, 
11.1.

Fjöldi eldfimra vökva og lofttegunda er mjög mikill, en að magni til eru 
þessi efni í tveimur höfuðflokkum; hráolíuvörum og alkóhóli.

Hráolía er blanda margra kolvetna. Innri samsetning hennar er mismunandi frá 
einu olíusvæði til annars, en sama parafínefnið er í allri hráolíu, hvaðan sem 
hún er upprunnin. Í hráolíunni er fjöldi kolvetna allt frá einni kolefnisfrumeind 
upp í fjörutíu. Því fleiri kolefnisfrumeindir því hærra er suðumark kolvetnisins. 
Sá eiginleiki kemur að notum við að skilja að kolvetni með eimingu við 
framleiðslu hinna mismunandi framleiðsluvara.

Í töflu I eru skráð 16 mikilvægustu kolvetni sem notuð eru í eldsneyti. 
Gefnar eru efnaformúlur, heiti, suðumark og blossamark í °C og notkun:
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Tafla I

Efnaformúla Heiti Suðumark Blossamark°C Notkun

CH4 Metan -164 Jarðgas

C2H6 Etan -89 -1351

C3H8 Propan -42 <-104 F-gas

C4H10 Butan -0,5 -601 F-gas

C5H12 Pentan 36 -50 Bensín

C6H14 Hexan 69 -30 Bensín

C7H16 Heptan 98 -20 Bensín

C8H18 Oktan 126 13 Bensín

C9H20 Nonan 151 31 Bensín

C10H22 Dekan 174 46 Steinolía

C11H24 Undekan 196 66 Steinolía

C12H26 Dodekan 216 74 Dísilolía

C13H28 Tridekan 230

C14H30 Tetradekan

C15H32 Pentadekan 268 Svartolía

C16H34 Hexadekan 280

 
Við venjulegan stofuhita eru metan og etan í loftkenndu ástandi. Própan og 
bútan eru lofttegundir sem hægt er að þétta í vökva með tiltölulega lágum 
þrýstingi. Þá fæst fljótandi gas, „F gas“, sem sett er á stálhylki eða fíberhylki 
sem eru að ryðja sér til rúms. Pentan er þunnfljótandi vökvi sem gufar fljótt upp 
í andrúmslofti, en öll önnur kolvetni frá hexan til hexadekan eru ávallt vökvar. 
Því fleiri kolefnisfrumeindir sem efnið inniheldur því meira seigfljótandi 
verður vökvinn. Kolvetni með fleiri en sextán kolefnisfrumeindir (C16 og 
þar yfir) eru í föstu formi við stofuhita.

Olía er fitukennt efni, yfirleitt fljótandi 
við herbergishita og leysist ekki í vatni. 
Henni er skipt í þrjá meginflokka; órok
gjarnar olíur (jurtaolíur og lýsi), ilm olíur 
og jarðolíu. Jarðolía (hráolía) er seigfljót
andi vökvi, dökkgrænn eða brúnleitur á 
litinn, margþætt blanda miðlungs þungra 
og eldfimra kolvatns efna, en í henni eru 
einnig aðrar frum eindir, m.a. brennisteins, 
köfnunar og súrefnis.

Flestir jarðfræðingar eru sammála 
um að jarðolía hafi myndast úr plöntu 
og dýraleifum sem einkum hafa safnast 
saman á sjávarbotni, enda er hana nær 

Mynd 11.10 Fyrsti olíuborinn  
í Titusville, Pennsylvaníufylki  

í Bandaríkjunum.
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eingöngu að finna í sjávarseti, oft í tengslum við saltmyndanir. Plöntuleifar í 
kolum benda eindregið til uppruna þeirra, en í jarðolíu eru engir steingervingar 
og þar að auki finnst hún aldrei í þeim jarðlögum sem hún hefur myndast í. 
Líklega er hún fyrst og fremst mynduð úr leifum sviflífvera sem hafa fallið 
til botns og safnast fyrir í leirkenndu botnseti. Leifarnar hafa síðan tekið 
ýmsum efnabreytingum í setlögunum fyrir tilstuðlan gerla og hvata, vaxandi 
þunga efri jarðlaga og hækkandi hitastigs. Jarðlagafargið þrýsti olíunni úr 
setlögunum sem hún myndaðist í, hún leitaði upp á við eftir sprungum og 
gljúpum jarðlögum, til dæmis kalksteini eða sandsteini, og safnaðist síðan 
fyrir undir þéttum jarðlögum sem hún komst ekki í gegnum. Þess vegna menga 
olíulindir í sjónum ekki út frá sér.

Jarðolía hefur verið notuð að minnsta kosti frá því á fjórða árþúsundi f. Kr., en 
þá nýttu Súmerar hana við múrsteina gerð. Um miðja 19. öld (1859) hófst hins 
vegar olíuvinnsla í stórum stíl þegar farið var að bora eftir henni í Titusville í 
Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. Olíunotkun hefur á undanförnum árum verið 
um og yfir 40% af allri orkunotkun í heiminum, einkum á sviði sam gangna, 
iðnaðar og upphitunar. Heims
fram leiðsla jarðolíu árið 2000 var 
um 75 milljónir tunna á dag (27 
milljarðar á ári). Þá hafði olíufram
leiðsla vaxið um allt að því 1,5% 
á ári í nokkur ár, en raunar gera 
Samtök olíuútflutningsríkja, OPEC, 
ráð fyrir því að framleiðslan verði 
komin í um 100 milljónir tunna á 
dag árið 2020.

Um það bil 90% af allri jarðolíu 
sem nú er dælt upp úr jörðinni 
kemur frá færri en 30 olíusvæðum. Mestu framleiðslulöndin eru SádiArabía 
með 8 milljónir tunna á dag, Bandaríkin með 6,5 milljónir, Rússland með 5,9 
milljónir, Íran með 3,5 milljónir tunna og Kúveit með svipað magn. Gera má 
ráð fyrir að Írakar auki verulega framleiðslu sína á næstu árum.

Flestum er ljóst að olíubirgðir í jörðu eru takmarkaðar því að olía er ekki 
endurnýtanleg orkulind. Samkvæmt upplýsingum frá OPEC er talið að olíu
birgðir í jörðu séu nú alls um 1.000 milljarðar tunna. Þar á SádiArabía 
mest, um 260 milljarða tunna, Írak um 110 milljarða, Sameinuðu arabísku 
furstadæmin og Kúveit 95 milljarða tunna hvort um sig, Íran 92 milljarða, 
Venesúela 66 milljarða, Rússland 49 milljarða, Mexíkó 27 milljarða, Kína 
24 milljarða, Bandaríkin 23 milljarða, Kasakstan 14 milljarða og Noregur 10 
milljarða tunna. Önnur ríki eiga minni birgðir í jörðu.

Hefð er fyrir því að mæla jarðolíumagn í tunnum en hver olíutunna tekur 
159 lítra. Ef upplýsingar OPEC standast, eru því um 159.000 milljarðar lítra 
til af olíu í jörðu.

Samkvæmt mati OPEC ættu þessar birgðir að endast í um 80 ár miðað við 
núverandi notkun. Hins vegar má benda á að hér er um álit seljanda að ræða, 

Mynd 11.11 Olíubor í  
austanverðri SádíArabíu.
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en ýmis umhverfissamtök eru ekki eins bjartsýn og telja að olía í jörðu muni 
aðeins endast í 40–50 ár, sem er vissulega mun styttri tími. Á síðustu árum 
hafa nýfundin olíusvæði gefið af sér um það bil fjórðung af olíuframleiðslunni.

Allt virðist því benda til þess að á næstu áratugum verði reynt að finna nýja 
orkugjafa sem geta komið í stað olíunnar. Þar sem hún er ódýrasti kosturinn 
verður það þó líklega ekki gert af fullum krafti fyrr en verðið hefur hækkað 
talsvert vegna þverrandi birgða í jörðu og þar af leiðandi minna framboðs.

Það fer eftir ýmsu hversu mikið af bensíni er hægt að vinna úr einni tunnu 
af hráolíu, til dæmis gerð hráolíunnar, vinnsluaðferð og aðstæðum. Hlutfallið 
getur verið frá 20% og upp í 75%. Á Vísindavef Háskóla Íslands kemur fram 
að hver tunna af hráolíu sé 42 bandarísk gallon eða 159 lítrar. Með dæmigerðri 
vinnsluaðferð á einni tunnu af hráolíu fást 19 gallon eða 72 lítrar af bensíni. 
Þannig þarf rúmlega tvo lítra af hráolíu til að búa til einn lítra af bensíni.

Magn annarra efna sem unnin eru úr hráolíu er háð sömu þáttum og magn 
bensíns. Úr hráolíu er, auk bensíns, meðal annars unnið metan og própan, 
leysiefni af ýmsum gerðum, dísilolía og olía til húshitunar, smurolíur, vax 
og asfalt til malbikunar. Þannig er öll hráolían nýtt og ekkert fer til spillis.

Á Íslandi fer ekki fram nein vinnsla á olíu, hvorki úr landgrunninu né í 
hreinsistöðvum sem vinna hráolíu til sölu. Meðhöndlun olíu á Íslandi er því 
hrein dreifingar og birgðastarfsemi.

Helstu tegundirnar sem fluttar eru inn:

Tegund UN nr. Flokkur Hættu-
flokkur

Eðlisþyngd 
kg/m3

Blossamark Íkveikju-
mark

Bensín 1203 I.1 33 0,72-0,78 <-40 °C 440 °C

White Spirit 1300 I.1 30 0,76-0,80 30-40°C 440 °C

Steinolía 1863 II.1 30 0,78-0,84 38°C 220 °C

Gasolía 1202 III.1 30 0,80-0,89 55-85°C 220 °C

Svartolía 0,85-0,95 >100°C 220 °C

Olían er flutt sem tilbúin söluvara frá olíuhreinsistöðvum í Evrópu í stórum 
olíuflutningaskipum. Stærð þeirra er afar mismunandi, allt frá 2.000 tonnum 
upp í 36.000 tonn í burðargetu. Þar til fyrir skömmu var allri olíu skipað upp 
á SVhorninu, í olíubirgðastöðvunum í Skerjafirði, Laugarnesi, Örfirisey, 
Hafnarfirði og Hvalfirði, en nú hefur dreifingarmynstur hennar breyst mikið og 
er olían flutt beint inn á margar stöðvar, þótt helstu innflutningshafnirnar séu 
Örfirisey, Akureyri, Hvalfjörður og Hafnarfjörður. Einnig eru tvær olíubirgða
stöðvar tengdar starfsemi NATO á Íslandi, í Helguvík og í Hvalfirði.

Um olíubirgðastöðvar gilda tvær meginreglugerðir: Reglugerð um varnir gegn 
olíumengun frá starfsemi í landi og reglugerð um eldfima vökva.

Gera þær eftirfarandi meginkröfur til olíubirgðastöðva:

•  Geymar skulu vera í lokaðri þéttri þró sem tekur: 
90% af rúmmáli stærsta gasolíugeymis í viðkomandi þró. 
100% af rúmmáli stærsta bensíngeymis í viðkomandi þró.
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•  Birgðastöðvar skulu afgirtar með mannheldri girðingu.

• Áfylling á bíla skal fara fram á áfylliplani tengdu olíuskilju.

•  Allt frárennsli frá áfyllingu og lekaþróm kringum geyma skal fara í gegnum 
viðurkennda olíuskilju.

•  Bensín og steinolíugeymar og þrær skulu vera búin föstu froðuslökkvikerfi 
eða jafngóðar ráðstafanir gerðar.

•  Gasolíugeymar í vissri fjarlægð frá bensíngeymum og bensínáfyllingu 
skulu búnir kælikerfi.

• Hindra skal myndun bensíngufa eða þeim safnað til meðhöndlunar.

Löndunarlagnir eru úr stáli eða plasti og skal á enda þeirra vera einstefnuloki. 
Notkun plastlagna er einungis heimil neðanjarðar vegna þess að þær bráðna í 
hita, t.d. frá eldi. Löndunarlagnir eru yfirleitt 4–6“ nema í innflutningshöfnum 
þar sem þær geta farið allt upp í 12“. Þær eru þrýstiprófaðar á fimm ára fresti.

Olíubirgðageymar eru annað hvort standandi eða liggjandi, yfirleitt ofan
jarðar, en þó eru einstaka litlir bensínbirgðageymar heygðir til þess að minnka 
eldhættu. Standandi geymar eru byggðir þannig að efsti saumurinn er veikasti 
hluti geymisins, þannig að sprenging innan í geymi eða eldur rjúfi hann en 
ekki bol geymisins. Eins eru þakplötur hafðar veigalitlar til þess að þær gefi 
frekar eftir. Liggjandi geymar eru styrktir meira af þessum ástæðum.

Lekaþrær eru annað hvort þéttar með steinsteypu eða leirlagi. Skal vera 
loki á frárennsli sem er að jafnaði lokaður nema undir eftirliti.

Afgreiðslulagnir eru eins og löndunarlagnir úr stáli eða plasti, en þó grennri, 
eða 4–6“. Sá hluti þeirra sem er utan lekaþróar í kringum geyma er þrýsti
prófaður á fimm ára fresti.

Allt regn og leysingavatn frá lekaþróm og áfylliplani skal leitt í gegnum 
olíuskilju, viðurkennda af Umhverfisstofnun.

Eðli starfseminnar vegna gilda strangar öryggisreglur í olíubirgðastöðvum, 
sérstaklega við meðhöndlun bensíns. Er olíubirgðastöðvum skipt í fjögur 
sprengihættubelti eftir því hversu mikil eldhætta er á þeim, samkvæmt ÍST 
EN 60079, Raftæki fyrir sprengihættustaði, flokkun hættusvæða“ og API 
leiðbeiningar nr 505. Sprengihættubeltin eru eftirfarandi:

• Belti 0: Svæði þar sem sprengifimt ástand er að staðaldri.

• Belti 1:  Svæði þar sem sprengifimt ástand getur komið fyrir í venju
legum rekstri.

Teikning 1 Uppbygging olíukerfis einfaldrar  
birgðarstöðvar má sjá á eftirfarandi mynd.
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• Belti 2:  Svæði þar sem sprengifimt ástand getur komið fyrir í undan
tekningar tilfellum og þá í stuttan tíma í einu.

• Utan belta  Svæði þar sem engar líkur eru taldar á því að sprengifimt 
ástand geti skapast.

Samkvæmt staðlinum er eldsneyti skipt upp í þrjá flokka:

• Flokkur I: Blossamark undir 30°C.

• Flokkur II: Blossamark milli 30°C og 55°C.

• Flokkur III: Blossamark yfir 55°C.

Samkvæmt því eru birgðastöðvar flokkaðar í sprengjuhættubelti á eftirfarandi 
hátt:

Staður Flokkur Belti

Inni í geymum. I, II, III 0

1,5 m frá flangsa, loka o.þ.h. I, II 2

3 m frá útloftun og veggjum geyma. I, II 1

3-4,5 m frá útloftun og veggjum geyma. I, II 2

Þrær í kringum geyma.
I, II 1

III Utan belta

Dæluhús
I, II 

III Utan belta

Áfylliplan olíubíla, 1,5 m frá bíl og búnaði. I, II 1

Áfylliplan olíubíla, 1,5–4,5 m frá bíl og búnaði. I, II 2

Áfylliplan olíubíla. III Utan belta

Bryggjur 20 m frá skipshlið. I, II, III 1

FJARSTÝRÐUR MÓTORLOKI, FROÐA 

BENSÍNDÆLUHÚS (Ø80)

FJARSTÝRÐUR MÓTORLOKI, FROÐA 
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Mynd 11.12 Lagnateikning.
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Mynd: Sprengihættubelti í dæmigerðri bensínbirgðastöð.
Belti 0: Punkterað.

Belti 1: Tvískástrikað.

Belti 2: Skástrikað. 

Utan belta: Ómerkt.

Olíufélögin hafa sett sér þá reglu að öll vinna með eld er bönnuð innan 
sprengihættubelta, nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir og gefið sé sérstakt 
leyfi til vinnunnar. Skilgreina þarf verkið nákvæmlega, framkvæma gasmælingu 
svo tryggt sé að engar sprengifimar gufur séu á svæðinu og að auki skal staðin 
brunavakt með viðeigandi búnaði meðan á vinnunni stendur og 30 mínútur 
eftir að vinnu með eld lýkur.

Brunavarnir í olíubirgðastöðvum
Auk þeirra forvarna sem raktar hafa verið hér að framan eru gerðar kröfur um 
föst slökkvikerfi á bensíngeymum sem eru ofanjarðar eða jafngildum lausnum, 
eða afkastameiri lausum mónitorum. Kröfurnar eru einvörðungu gerðar til 
bensín og steinolíugeyma (vökvar í flokki I og II), enda er blossamark þeirra 
það lágt að það er eldfimt við venjulegt hitastig. Reyndar er það ekki tilfellið 
hvað steinolíu varðar hér á landi, en þar sem kröfurnar eru alþjóðlegar miðast 
þær við þann hita sem getur orðið víða þar sem þessir vökvar eru meðhöndlaðir. 
Í öllum tilfellum hérlendis er notuð lágfreyðandi flúorpróteinfroða sem hefur 
mikla mótstöðu gegn þeim hita sem myndast í þessum brunum og brotnar 
seinna niður en gervifroða. Tvenns konar föst froðukerfi eru í notkun:

• Botndæling.

• Toppdæling.

Í öllum tilfellum er gert ráð fyrir að slökkvikerfin ráði við eina áhættu, t.d. 
að einn geymir brenni í einu eða að áfyllipallur brenni, en ekki geymir eða 
yfirborð lekaþróar í einu.

Í botndælingu er blöndunni af froðuvökva og vatni þrýst í gegnum bakþrýstiloft
blandara, sem sogar loft inn í blönduna sem svo er þrýst neðst í viðkomandi 
geymi. Loftblönduð froðan er léttari en eldsneytið og flýtur upp og lokar hinu 
brennandi yfirborði án þess að loftstraumar hafi mikil áhrif á dreifinguna. 
Skulu afköst kerfisins vera sem nemur 4,1 l/mín/m2 og froðubirgðir endast í 55 

Teikning 2 Einföld mynd af dæmigerðu botndælingarkerfi í olíugeymi.
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mínútur við þau afköst, ef miðað er við NFPA 11, en 3 l/mín/m2 og froðubirgðir 
í 30 mínútur miðað við íslenskar kröfur. Hefur NFPA 11 verið notaður við 
hönnun birgðastöðva hingað til.

Í toppdælingu er blöndunni af froðuvökva og vatni dælt í gegnum loftblandara 
á toppi bols geymisins sem sígur niður hliðar hans og dreifist þaðan yfir 
vökvaborðið. Þessari aðferð er beitt þar sem flotþök eru í geymum til þess að 
koma í veg fyrir myndun bensíngufu, þar sem flotþakið gæti hindrað dreifingu 
froðunnar neðan frá. Afköst kerfisins skulu vera sem nemur 4,1 l/mín/m2 og 
froðubirgðir endast í 55 mínútur við þau afköst, ef miðað er við NFPA 11, 
en 6 l/mín/m2 og froðubirgðir í 30 mínútur miðað við íslenskar kröfur. Hefur 
NFPA 11 verið notaður við hönnun birgðastöðva hingað til.

Ef notaður er laus búnaður sem kastar froðunni yfir í geyminn, skulu afköst 
vera sem nemur 6,5 l/mín/m2 og froðubirgðir endast í 65 mínútur við þau afköst.

Samkvæmt íslenskum reglum er ekki gerð krafa um fast slökkvikerfi á 
áfyllipalla.

Samkvæmt íslenskum reglum er gerð krafa um slökkvikerfi í bensínþrær 
og skal miðað við 2,5 l/mín/m2 við ákvörðun afkasta fyrir þær.

Eins og áður hefur verið ritað, er ekki gerð krafa um föst slökkvikerfi í 
gasolíugeymum (vökvum í flokki III) þar sem íkveikjuhætta er mun minni 
en í bensíngeymum, nema þá vegna geislunar frá bruna í aðliggjandi bensín
geym um eða frá bensínáfyllingu. Er það vegna þess að íkveikjumark gasolíu
tegunda (um 220°C) er mun lægra heldur en bensíns (440°C). Því er mikilvægt 
að koma í veg fyrir innri sprengingu í gasolíugeymum sem verða fyrir mikilli 
hitageislun. Er gerð krafa um föst kælikerfi á aðliggjandi gasolíugeyma sem eru 
í innan við 50 m fjarlægð frá bensínbirgðageymum og bensínáfyllipöllum eða 

Teikning 3 Einföld mynd af dæmigerðu toppdælingarkerfi í olíugeymi.
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tilsvarandi jafn árangursríkar aðferðir, t.d. kælingu með byssum, en þá þarf 
mun meira vatnsmagn. Magn kælivatns er háð stærð geymis og eru eftirfarandi 
kröfur gerðar til afkasta við fast kælikerfi:

• Þvermál undir 20 m: Q (l/kl) = 80 l/kl/m2 × A (m2).

• Þvermál 20–80 m: Q (l/kl) = 93 – (2/3 × D l/kl/m2 × A (m2).

• Þvermál yfir 80 m: Q (l/kl) = 40 l/kl/m2 × A (m2).

þar sem:

• A er flatarmál hliða geymisins.

• D er þvermál geymis.

Þegar umfangsmiklum kælikerfum er komið fyrir þarf að huga að því að 
lekaþrær í kringum geyma geta yfirfyllst af vatni. Gera þarf ráð fyrir þeim 
þætti við hönnun stöðva og gerð slökkviáætlana.

Alkóhól
Alkóhól (spíritus) er samheiti yfir marga eldfima vökva. Sameiginlegt þeim 
öllum er að þeir innihalda eina eða fleiri hýdroxýlsameind (OH) og nöfn þeirra 
enda á ól. Algengustu alkóhólin eru:

METÝLALKÓHÓL = Metanol CH3OH blossamark 11°C.
ETHÝLALKÓHÓL = Etanol C2H5OH blossamark 12°C.
PRÓPÝLALKÓHÓL = Própanol C3H7OH blossamark 13°C.
BÚTÝLALKÓHÓL = Bútanol C4H9OH blossamark 29°C.

Þrjú fyrstu efnin blandast fullkomlega við vatn, en bútanól blandast síður.
Sjaldgæfari alkóhól eru Pentanol, Hexanol og Oktanol. Það eru brennanlegir 

vökvar með blossamarki frá u.þ.b. 45°C til u.þ.b. 80°C.
Meðal sérlega eldfimra vökva, sem ekki flokkast með áðurnefndum tveimur 

höfuðflokkum, má nefna:

ETHER = ETÝLETHER: Blossamark  40°C.
Ether blandast ekki vatni og er árangursríkasta slökkvitæknin að nota froðu.

BRENNISTEINSKOLEFNI: Blossamark  30°C. Íkveikjumark 100°C. 
Ef brennisteinskolefni brennur er besta slökkvitæknin að nota froðu.

Alkóhól er í raun samheiti fyrir flokk lífrænna efna. Í daglegu tali er orðið 
alkóhól þó oftast notað um etanól eða vínanda sem er aðeins eitt þessara efna. 
Dæmi um önnur alkóhól eru metanól, öðru nafni tré eða iðnaðarspíritus, og 
bútanól eða ísvari.

Alkóhól er notað sem íblöndunarefni í mörgum tegundum af vörum og er 
þá t.d. verið að ná fram frostþoli í efnið. Mörg þessara efna eru mjög aðgengileg 
og er magnið mikið sem er sett inn á gólf á bensínstöðvum, í stórmörkuðum 
og víðar. Bruni frá rúðuvökva er t.d. gífurlegur og brunahraðinn mikill. Vatn 
er besti kosturinn til þess að slökkva í alkóhóli.
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11.4.2 Hættur af völdum hita og geislunar

Hitageislun
Til þess að geta metið hitageislun frá eldi þarf að gera sér grein fyrir eðlisgeislun 
eða endurvarpi frá logunum. Eðlisgeislunin er háð eldsneytinu sem brennur 
og eðli brunans. Það eru gastegundirnar og sótið sem myndast við brunann 
sem gefa frá sér hitageislunina.

Þegar lítil sótmyndun er, eins og þegar gastegundir eða alkóhól brenna, 
verður hitageislunin fyrst og fremst frá gastegundunum sem myndast og er 
þá í réttu hlutfalli við hitastig logans í 4. veldi (T4). Hitageislunin frá gasi 
sem hefur hátt hitastig í loganum er því meiri en frá efni sem brennur með 
tiltölulega köldum loga. Sem dæmi má taka acetylen sem brennur með u.þ.b. 
2400°C hita í loganum annars vegar og metanól og etanól með u.þ.b. 1900°C 
í loganum hins vegar. Metan og própan brenna með sambærilegum hita og 
alkóhólin eða milli 1900 og 2000°C, í öllum tilfellunum er átt við bruna í 
andrúmslofti en hitastig logans hækkar ef súrefnisinnihald loftsins er aukið 
eða oxandi efni eru til staðar til þess að næra eldinn.

Geislun
Hæð loganna ræðst af þvermáli tanks ins, efninu sem brennur og því hversu 
mikill vindur er. Lengd logans minnkar eftir því sem vindur er meiri þar sem 
meiri inn blönd un súrefnis verður og þar með á sér stað fullkomnari bruni.

Stærð pollsins sem brennur (t.d. 
þver mál tanks eða þróar) hefur líka 
mikil áhrif, en mest geislun er frá 
pollum sem eru 1–5 m í þvermál. 
Eftir því sem pollurinn stækkar eftir 
að þessari stærð er náð dregur úr 
geisl un vegna þess að meira sót og 
þykkari svartur reykur myndast. 
Þetta á sér stað í ákveðinni hæð yfir 
olíupollinum. Undir þeirri hæð er 
geislunin enn u.þ.b. 130–150 kw/
m2. Svarti reykur inn þar fyrir ofan 
geislar u.þ.b. 20 kw/m2, sem sam
svarar til geislunar svarts hlutar sem er u.þ.b. 500 °C heitur. Það sem er á jörðu 
niðri, nær pollinum, eða það svæði sem nemur tvöföldu þver máli hans, verður 
fyrir mun meiri geislun frá neðri hluta eldsins en þeim efri, fjær er þessu 
hins vegar öfugt farið. Brunahraði olíu er yfirleitt í kringum 4–5 mm/mín. Sé 
pollurinn sem brennur u.þ.b. 12 m í þvermál verður loginn fyrir ofan hann um 
20 m langur og sá hluti sem geislar með 130–150 kw/m2 er þá u.þ.b. 5 m hár en 
sótugi hlutinn 15 m þar fyrir ofan.

Vindur hefur mikil áhrif á geislunina, líka þar sem hann hefur áhrif á 
hlutföllin milli bjartra loga og loga sem faldir eru í sótskýinu.

Vert er að minna á hitaþol mannslíkamans í þessu samhengi.

Mynd 11.13 Geislun frá eldinum  
er mikil og er mikilvægt að kæla  

tanka í nágrenninu.
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Hiti
Skaði af völdum hita er háður tímanum sem 
einstaklingurinn verður fyrir hitageislun, auk 
þess hafa veður (vindur og regn) og klæðnaður 
mikil áhrif á þolmörk. Eftirfarandi tafla sýnir 
tímann þar til 50% líkur eru á dauða við mismun
andi hitageislun.

Hitaþol líkamans

25 kW/m2 < 1/2 mín.
13 kW/m2 1/2–1 mín.
8 kW/m2 1–2 mín.
4 kW/m2 2–10 mín.

Til samanburðar veldur 25 kW/m2 þjáningum á einni sekúndu, fyrsta stigs bruna 
á fjórum sekúndum og annars stigs bruna (1% dauðalíkur) á 15 sekúndum. 
Við 4 kW/m2 verður sama þróun á 15 sekúndum, 45 sekúndum og 2½ mínútu.

Hægt er að verjast geislun með því að nota persónuhlífar eða skildi sem 
endurvarpa stórum hluta geislunarinnar, t.d. silfurbúninga (sjá nánar í kafla 
um eiturefnagalla) og spegla. Geislunin minnkar eftir því sem farið er lengra 
frá loganum eða í réttu hlutfalli við fjarlægðina í öðru veldi, þ.e. geislunin er 
50 kW/m2 í 20 m fjarlægð frá eldinum, u.þ.b. 25 kW/m2 í 30 metra fjarlægð, 
12,5 kW/m2 í 40 m fjarlægð, 8 kW/m2 í 50 metra fjarlægð og 4 kW/m2 í 70 m 
fjarlægð.

Geislun frá BLEVE er erfiðara að fást við þar sem allt eldsneytið breytist í 
gífurlegan logahnött og brennur í einu vetfangi. Þar er ekki um neina eiginlega 
sótmyndun að ræða en gera má ráð fyrir verulegra miklu hærri geislun en 150 
kW/m2 frá slíkum bruna og að geislunin sé nánast eins í allar áttir.

BLEVE
Bleve; Bolding Liquid Expanding Vapour Explo sion (BLEVE). BLEVE byrjar 
þegar þrýstings aukning verður með brennan leg
um vökva/gasi, t.d. LPG sem er geymdur í tanki 
(hylki). Þegar hiti eykst fyrir utan tankinn eykst 
þrýstingurinn inni í tanknum. Þegar hitastigið 
á vökvanum er komið á það stig að hann er að 
breytast í loft tegund er þrýstingurinn orðin 
gífurlegur, hylkið/tankur inn gefur sig og vökva
inni hald ið verður á samri stundu einn eldhnött
ur. Geisl un verður gífurleg og fer stærðin á 
eldhnettin um eftir lítrafjölda vökvans í hylkinu. 
Ef hætta er á BLEVE í tanki er öryggis svæði 
500–1000 metrar. Engan fyrirvara er hægt að 
sjá á ferlinum þegar BLEVE gerist en hægt er 
að fara yfir öryggisatriði: Mynd 11.15 BLEVE.

Mynd 11.14 Hitageislun  
frá eldi í tank.
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• Er líf í hættu – eigin áhætta?

• Hver var viðbragðstíminn?

• Hve lengi brunnið?

• Hve stór er tankurinn?

• Er tankurinn einangraður fyrir hita?

• Hvað brennur, hvað skapar eldinn?

• Hvernig er veðrið (vindur  vindátt)?

• Hvernig er jarðvegurinn?

• Er annar (aðrir) tankur í hættu?

• Aðrar hindranir vegna útbreiðslu?

Boil over
Boil over verður þegar hitaveggurinn nær til vatnsins sem er venjulega á botni 
tanksins, vatnið hitnar upp og nær 100°C. Vatnið breytist skyndilega í gufu, 
þrýstingurinn þeytir olíunni og eldinum sem er fyrir ofan með miklum krafti 
upp úr tanknum. Hættan á slysum á fólki og umhverfi er mikil og erfitt að segja 
til um hvenær þetta gerist. Hættulegastir eru tómir og hálftómir tankar þar 
sem hitageislunin er fljót að ná í vatnið. Hitageislunin ferðast um 0,5 m/klst.

Boil over gerist eingöngu þegar ekki er þak á tanki (þar sem þrýstingur 
myndast ekki), t.d. í tanki sem þakið er sprungið af. Þar sem stórir hlutar af 
þakinu á tanknum eru eftir nær eldurinn ekki nægilega mikilli hitageislun til 
þess að boil over geti átt sér stað. Fjarlægð frá yfirborði að vatni ræður úrslitum 
um tímann. Það að athuga hvað hitaveggurinn (geislun) nær mikið niður með 
því að sprauta vatni á tankinn á alls ekki að gera, þar sem járnið leiðir svo vel 
hita en olían er einangrandi. Ef þetta er gert verður það til þess að vatnið á 
botninum hitnar mun fyrr en ef geislunin niður er látin ráða ferðinni.

Það getur átt sér stað minni háttar boil over vegna þess að hitaleiðnin er 
mismunandi í tanknum, t.d. er hann heitari út við stálið sem getur leitt til 
þess að það komi minni háttar spýjur án þess að allt vatnið sjóði. Kæfandi 
hljóð frá tanki getur gefið til kynna að boil over sé að nálgast, auk þess sem 
reykur verður ljósari vegna blöndu frá vatnsgufu.

11.4.3 Stöðurafmagn
Hvað er stöðurafmagn og hvernig er hægt að mæla það? Hvernig myndast 
stöðurafmagn?

Flestir kannast við að hafa strokið uppblásinni blöðru hratt fram og aftur 
eftir hári sínu og látið hana svo loða við vegg í stutta stund. Eftir meðferðina 
stendur hárið gjarnan beint út í loftið og er smá tíma að jafna sig. Hvort 
tveggja, blaðran og hárið, hefur fengið rafhleðslu og sagt er að myndast hafi 
stöðurafmagn (static).

Hið sama gerist í rauninni þegar við greiðum þurrt hár með greiðu sem er 
líka þurr. Ef við berum greiðuna á eftir að bréfsnifsum á borði, þá sjáum við 
þau lyftast þegar hún nálgast og setjast jafnvel á greiðuna.

Á Vísindavef Háskóla Íslands segir að uppruni orðsins rafmagn sé hliðstæður 
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uppruna erlenda orðsins sem hafi sömu merkingu, samanber til dæmis electric
ity á ensku. Stofn þess orðs, elektron, er kominn allar götur úr forngrísku og 
þýðir einmitt raf. Menn hafa sem sagt vitað mjög lengi að efni eins og raf 
„rafmagnast“ þegar þau eru strokin með viðeigandi efnum, til dæmis silki, 
og sýna þá svipaða hegðun og áður var lýst.

Á 18.–19. öld fundu menn á þessu skýringu sem felst í hugtakinu rafhleðsla. 
Rafhleðsla getur verið ýmist jákvæð eða neikvæð. Oftast er jafnmikið af 
jákvæðri og neikvæðri rafhleðslu í efni þannig að hlutirnir sem heild verða 
þá óhlaðnir. Stundum er þó hægt að flytja hleðslu milli hluta þannig að annar 
verður jákvætt hlaðinn en hinn fær jafnmikla neikvæða hleðslu. Það er einmitt 
þetta sem gerist í dæmunum sem nefnd voru hér á undan um blöðruna og 
hárið, greiðuna og hárið og um rafið og silkið.

Tvær rafhleðslur ýta hvor annarri frá sér ef þær hafa sama formerki, þ.e. 
eru annað hvort báðar jákvæðar eða báðar neikvæðar. Ef þær hafa hins vegar 
gagnstætt formerki, önnur jákvæð en hin neikvæð, þá dragast þær hvor að 
annarri. Þegar rafhleðsla er borin að óhlöðnum hlut getur rafhleðslan færst 
til í honum þannig að gagnstæð hleðsla safnast þeim megin sem upphaflega 
hleðslan er en hin hliðin á hlutnum verður þá hlaðin á sama veg og hún. Þetta 
verður til þess að samanlagt myndast aðdráttarkraftur milli hleðslunnar og 
hlutarins þó að hann sé eftir sem áður óhlaðinn sem heild.

Það er einmitt þetta sem gerist þegar rafhlaðin blaðra er borin að vegg. 
Gagnstæð rafhleðsla safnast fyrir í veggnum næst blöðrunni og aðdráttar
krafturinn frá henni verður meiri en fráhrindingarkrafturinn frá samstæðu 
hleðslunni sem ýtist lengra inn í vegginn. Hið sama gildir um greiðuna og 
bréfsneplana sem við nefndum hér á undan.

Á tuttugustu öld mótaðist enn nákvæmari eða dýpri skýring á rafmagni, 
rafhleðslu og stöðurafmagni. Hún byggir á innri gerð efnisins þar sem frum
eindir (atóm) og rafeindir gegna lykilhlutverkum, en óþarft er að rekja hana 
nánar hér.

Rafhleðsla í hlut hefur tilhneigingu til þess að jafnast út og dreifast um 
hlutinn með rafstraumi eða leiðingu (e. conduction) sem svo er kölluð. Efnin 
kringum okkur eru hins vegar yfirleitt ýmist leiðarar eða einangrarar; þau leiða 
rafstraum ýmist mjög vel eða mjög illa. Ef rafhleðsla er í einangrandi efni og slík 
efni eru allt um kring getur hleðslan haldist þar lengi, en hún flyst hins vegar 
í burt og jafnast út ef einhvers staðar eru leiðarar sem flytja hana greiðlega.

Rafleiðni loftsins sem við öndum að okkur breytist mjög með rakastigi 
þess. Þurrt loft leiðir rafmagn mjög illa en rakt loft miklu betur. Hlutir sem 
fá með einhverjum hætti á sig rafhleðslu tapa henni því fljótlega ef loftið er 
rakt en halda henni lengi í þurru lofti. Það sem við köllum stöðurafmagn er 
því algengast við slíkar aðstæður.

Hurðarhúnar úr málmi í tréhurðum eru gott dæmi um þetta. Húnninn er 
leiðandi þannig að rafhleðsla dreifist greiðlega um yfirborð hans en tréð er 
einangrandi þannig að hleðslan fer ekki greiðlega þá leiðina burt. Ef loftið í 
kring er hins vegar rakt afhleðst húnninn þá leiðina.

Annað kunnuglegt dæmi um þetta er fjölskyldubíllinn. Hann getur auðveld
lega tekið á sig rafhleðslu með núningi við loftið, ekki síst ef hann er hreinn 
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og nýbónaður og loftið er vel þurrt. Margir kannast líklega við að hafa fengið 
á sig rafhögg („stuð“) frá bíl við slíkar aðstæður. Þetta rafhögg er í rauninni 
skyndilegur rafstraumur sem verður þegar hleðslan á bílnum eða svæðinu 
sem við snertum hleypur gegnum okkur og til jarðar.

Þar sem stöðurafmagn er í rauninni ekkert annað en rafhleðsla er það mælt 
með hleðslumælingu. Slíkt má gera með ýmsum tækjum og tólum nú á dögum 
en elsta tækið til þess er svokölluð rafsjá (electroscope).

Stöðurafmagn getur myndast í starfi slökkviliða. Eldfimir vökvar eru góð 
einangrun og geta því hlaðið upp stöðurafmagni. Þetta gerist ef efninu er dælt 
eða það fellur niður í frjálsu falli. Í þessum tilfellum þarf jarðtenging að vera 
til staðar. Almennt má segja að eftir því sem efnið er hreinna verður meiri 
hætta á að stöðurafmagn hlaðist upp. Hráolía sem inniheldur öll möguleg efni 
er ekki sérstakleg líkleg til að hlaða upp stöðurafmagni, en ef átt er t.d. við 
efnin hexan og texren þá hlaða þau kröftuglega upp stöðurafmagni. Það þarf 
tiltölulega mikinn kraft, 0.25mj, til þess að kveikja í uppgufun í tex bensíni. 
Það er frumskilyrði að jarðtengja slökkvibúnað; leiðslur, dælur o.fl., því þá 
minnkar hættan af ljósboganum frá stöðurafmagni.

Árið 1987 var bruni í Borgå, þar sem lekið hafði hexan úr tanki. Í 45 
mínútur hafði froða verið sett yfir vökvann þegar skyndilega kom upp eldur í 
honum. Ástæðan var sú að þegar froðan brotnaði niður í vökvanum myndaðist 
stöðurafmagn sem náði síðan í járn og ljósbogi myndaðist sem kveikti í 
vökvanum.

11.4.4 Brunavarnir á bensínstöðvum
Þegar bensínstöðvar eru byggðar er frá upphafi mikil áhersla lögð á öryggi. 
Eldsvoðar á bensínstöðvum eru ávallt alvarlegir og nauðsynlegt er að reynsla 
og þekking séu til staðar svo brugðist sé rétt við. Starfsmenn eiga að vita 
hvernig bregðast á við ef hættuástand skapast.

Óhöpp á bensínstöðvum eru fátíð og það er til marks um að að öryggissjónar
miðum sé fylgt eftir af starfsfólki og eigendum.

Búnaður
Búnaður á bensínstöðum er margvíslegur. Innandyra getur t.d. stafað hætta 
af kælum og frystum, ýmsum raftækjum, ísvélum, bakarofnum, eldavélum, 
pylsupottum, pylsugrillum, brauðgrillum og loftpressum. Utandyra eru það 
eldsneytisdælur, lagnir frá dælum og tankar grafnir í jörð sem valda hættu.

Gas er geymt í sérstökum byggingum sem ekki eru sambyggðar við aðalbygg
ingu og eru loftskipti yfirleitt mjög vel tryggð.

Vöruflokkar
Bensín, steinolía, smurolía og smurfeiti eru algengustu olíuvörurnar, en einnig 
eru til ótal aðrar tegundir, svo sem gas, efnavörur og annað brennanlegt efni.

Vörur eru flokkaðar eftir hættuflokkum og er farið eftir þeim þegar vörum 
er stillt upp á bensínstöðvum.
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Hættuflokkar Blossamark Vökvar

A undir 21°C bensín
B 21–55°C steinolía/terpentína
C yfir 55°C bílagasolía/kyndiolía

Undirflokkar
Vökvar sem ekki blandast vatni.
Vökvar sem blandast vatni.

Bensín er í Aflokki, mesta hættuflokknum. Fáir vökvar gefa frá sér jafnhættu
legt, eld fimt og sprengihætt gas. Bensín gufar upp við allan umhverfishita. 
Bensín gufar upp úr opnum ílátum og af yfirborði, jafnvel í miklum kulda, og 
því verður ávallt að gera ráð fyrir að mikil hætta sé á að í því kvikni.

Í hættuflokki B eru t.d. steinolía og terpentína. Þessir vökvar eru einnig 
eldfimir en blossamark þeirra er 38°C sem þýðir að við venjulegan umhverfis
hita verður að hita þá svo þeir gefi frá sér gas svo unnt sé að kveikja í þeim.

Búnaður stöðvarinnar
Umhverfis dælur, útloftunarpípur, áfyllingarstaði og mælipípur skal vera 
öryggissvæði þar sem ekki er hætta á íkveikju og eldfimt efni er ekki til staðar, 
sbr. Byggingarreglugerð.

Fyrir eldsneytisstöðvar sem selja Avökva gilda eftirfarandi reglur um 
fjarlægð frá lóðamörkum, almennri umferð, elduppsprettu, brennanlegu húsi 
og öðrum brennanlegum vörum, t.d. grillkolum og pappírsvörum: Fjarlægð skal 
vera fimm metrar frá öndunaropi og dælu, þrír metrar frá enda áfyllingarslöngu 
og kvarða til að mæla magn í geymi. Ef um B og Cvökva er að ræða má 
minnka fjarlægð frá öndunaropum og dælum um fjóra metra, þ.e. fjarlægðin 
má vera einn metri.

Dælur
Bensíndælur skulu ávallt vera í góðu ástandi og þeim komið fyrir með þeim 
hætti að ekki sé hætta á eldsvoða eða sprengingu, sbr. reglugerð um eldfima 
vökva. Bensíndælur má ekki staðsetja þannig að bensín geti borist inn í rými 
eða hús fari þær að leka. Dælur og annar átöppunarbúnaður skal vera læstur 
þegar stöðin er lokuð. Fjarlægja skal upphengibúnaðinn af bensínslöngustútum 
á ómönnuðum bensíndælum. Í áfyllingarslönguna á bensíndælu er ofinn 
koparleiðari sem er tengdur við jörð. Slangan tekur því ekki í sig rafmagn 
og stöðurafmagnið berst beint til jarðar þegar bensínið rennur um hana. 
Bensínslöngustútur skal vera útbúinn með loka fyrir rennslið þegar geymir 
farartækis fyllist. Á slöngu skal vera loki sem brotnar við álag.

Neyðarrofi sem staðsettur er innandyra er tengdur við dælur og ef eldur 
kemur upp í dælu er rafstraumur sleginn út.

Dælur skulu staðsettar á upphækkun til þess að verja þær hnjaski. Þar 
sem um þrýstikerfi er að ræða skal vera brotloki undir dælu sem lokar fyrir 
rennslið ef dælubúnaður verður fyrir hnjaski.
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Afgreiðsluplan
Við allar söludælur skal vera afmarkað afgreiðsluplan gert úr vökvaheldu 
efni sem þolir olíur. Afrennsli af því skal leitt í olíuskiljur. Afgreiðsluplan er 
hannað með þeim hætti að það geti tekið við eldsneytisafgreiðslu án þess að 
eldsneytið sígi ofan í jarðveginn, t.d. úr steinsteypu.

Áfyllingarplan
Þar sem fyllt er á olíugeyma skal vera nægilegt athafnasvæði fyrir olíuflutninga
bifreið.

Áfyllingarplan skal hannað með þeim hætti að auðvelt sé að fylla eldsneyti 
á olíugeyma. Sá hluti áfyllingarplans þar sem slöngur olíuflutningabifreiðar 
og tengingar olíugeyma eru, skal vera með vökvaheldu yfirborði og afrennslið 
af því leitt í olíuskilju.

Olíuskilja
Á hverri bensínstöð skal vera olíuskilja sem afrennsli frá afgreiðslusvæði og 
áfyllingu er leitt í.

Olíulagnir
Olíulagnir bensínstöðva skulu að jafnaði vera neðanjarðar. Gengið skal frá 
lögnunum með þeim hætti að þær þoli það álag sem búast má við. Olíulagnir 
geta verið úr plasti, stáli, trefjaplasti eða öðrum viðurkenndum efnum. Á 
olíulagnir sem eru undir þrýstingi skal tengja þrýstingsvaka og brotloka.

Olíugeymar
Geymar eru grafnir í jörð við bensínstöðvar og er jarðvegurinn í kringum þá 
þétt fylling og lekavörn þar utan um. Yfirfyllingarviðvörun og yfirfyllingarvörn 
eru á geymunum.

Eldur á bensínstöð
Ef eldur kemur upp á afgreiðsluplani bensínstöðva á hann ekki að komast í 
geyma. Öryggisbúnaður kemur í veg fyrir það nema um ásetning sé að ræða 
eða röð mikilla mistaka.

Brunahraði getur verið mikill ef eldur kemur upp í afgreiðslusal bensín
stöðva, vegna þeirra vöruflokka ABC og magns brennanlegra efna sem 
geymd eru innandyra.
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11.5 Flugvélar
Inngangur
Til þess að auka öryggi slökkviliðsmanna er nauðsynlegt fyrir þá að hafa 
grunnþekkingu á flugvélum, byggingu þeirra, þeim efnum sem notuð eru 
og þeim hættum sem skapast gætu við slökkvistörf. Efnin sem um ræðir eru 
aðallega ál, stál, magnesíum, títan, viður og plastefni.

Til þess að reyna að koma í veg fyrir að heildarþyngd véla verði of mikil 
hafa flugvélaframleiðendur notað plastefni og málmblöndur í meira mæli.

11.5.1 Málmar

Magnesíum (magnesíumblöndur)
Magnesíum er silfurhvítur, sterkur 
og léttur málmur sem notaður er í 
ýmsa hluta flugvélarinnar, t.d. felg
ur og lendingarbúnað. Efnið er ekki 
notað í þá hluta flugvélarinnar sem 
gæti þurft að höggva eða saga sig í 
gegnum, t.d. við björgun farþega. 
Magnesíum byrjar að bráðna við 
u.þ.b. 700–800°C og brenna við 
u.þ.b. 900–1000°C. Þegar kviknar í 
magnesí um brennur það með skær
um loga líkt og rafsuðulogi. Erfitt 
getur reynst að slökkva í efninu og er mælt með dufti úr flokki D. Ef reynt er 
að slökkva með vatni/AFFF froðuvökva virðist efnið brenna af meiri áfergju 
og glampinn verður enn skærari með tilheyrandi hvellum. Síðasta úrræðið er 
að reyna að klippa eða saga þann hluta af vélinni sem er að brenna og draga 
frá flakinu.

Álblöndur
Ál er mest notaði málmurinn (u.þ.b. 85%) í flugvélum í dag. Ál er kjörefni í 
flugvélasmíði vegna þess hversu létt það er og auðvelt í mótun. Samsetning 
efnanna, Duralumin, Alclad og Magnalium, fer eftir því hvar á að nota efnið. 
Ál brennur við 658°C, þó að bráðnunarstig áls sem notað er í flugvélum sé í 
kringum 600°C. Hiti fer að hafa áhrif á ál um 200°C. Ál tekur að bogna/svigna 
í u.þ.b. 400°C. Það byrjar að leysast upp við u.þ.b. 600°C og þykkir og þéttir 
hlutir taka þá að veikjast eða bráðna. Mikill hiti hefur strax mikil áhrif á álið, 
en það kólnar jafnan hratt þegar farið er að nota vatn/AFFF froðuvökva.

Mynd 11.16 Magnesíumbruni.
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Títan (títanblöndur)
Títan er notað þar sem mikils styrks og hitaþols er krafist. Það er t.d. notað í 
eldþolna veggi í vélum (e. engine firewalls), útblástur véla (e. tailpipe castings) 
og í túrbínublöð þotuvéla. Það er einnig notað í burðarvirki hraðskeiðaðari 
flugvéla og vegur títan aðeins 56% af þunga stáls. Þó að erfitt sé að kveikja í 
efninu, byrjar það að bráðna og síðan brenna við u.þ.b. 1700°C. Títan bregst 
við flestum slökkviefnum ef það kviknar í því. Duft úr flokki D skyldi vera 
notað þar sem það er til, en venjulegar slökkviaðferðir ættu að ná málminum 
niður fyrir íkveikjumark efnisins.

Stál
Stál er notað í þá hluta flugvélarinnar þar sem mikils styrks og hörku er krafist, 
svo sem í lendingarbúnað, vélafestingar og í hluta af burðarvirki vélarinnar. 
Stál kemur ekki til með að brenna/bráðna við flugslys, en það gæti leitt hita 
til annarra brennanlegra málma.

Plastefni (composite materials)
Nokkrar tegundir af plastefnum eru notaðar við byggingu flugvéla í dag:

• Carbon fibre reinforced plastic (CFRP).

• Glass reinforced plastic (GRP).

• Aramid reinforced plastic (ARP).

Mikil aukning er á notkun þessara plastefna í flugvélum. Það kviknar ekki 
í þeim, en þau framleiða mikið af eitruðum gufum. Þegar átt er við eld í 
flugvélum og grunur leikur á að slík efni séu að brenna skal að sjálfsögðu 
nota reykköfunarbúnað. Við björgun úr flugvélaflökum reynist sérlega erfitt 
að skera eða klippa sig í gegnum þessi efni. Verkfæri sem framleiða mikinn 
hita við notkun eru svo til gagnslaus. Áhrifaríkasta tækið á þessi efni eru 
vökvaklippur, en fara verður varlega þar sem klippurnar skilja yfirleitt eftir 
mjög beittar brúnir sem gætu stungist í menn. Þegar þessi samsettu plastefni 
brenna eða tætast í sundur svífa örsmáar agnir í loftinu sem geta verið skaðleg 

Mynd 11.17 Plastefni.
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heilsu manna ef menn anda þeim að sér eða þær setjast á húð. Hvorki er 
hægt að sjá þessar agnir með berum augum né í röntgen. Til þess að koma í 
veg fyrir að þessar plastrykagnir séu í loftinu er best að sprauta AFFF froðu 
á viðkomandi hluti.

11.5.2 Flugvélaeldsneyti
Aðal hættan við bruna í flugvélum stafar af eldsneytinu. Góð þekking slökkvi
liðs manna á eldsneyti og staðsetningu eldsneytisgeyma er því nauðsyn leg. 
Þrjár tegundir af eldsneyti eru í notkun fyrir flugvélar, AVGAS (bensín með háa 
oktan tölu), JetA (kerosene) og JetB (eða JP4 sem er blanda af avgasi og JetA).

AVGAS er bensín með oktantölu upp á 100145. Vegna lágs blossamarks (40°C) 
er auðvelt að kveikja í því með neista eða eldi við eðlilegt hitastig, en AVGAS 
verður að ná háu hitastigi, 450°C, áður en það nær íkveikjumarki.

Jet-A. Út af háu blossamarki (+38°C) er ekki hægt að kveikja í JetA með neista 
eða eldi við eðlilegt hitastig, en íkveikjumarkið er tiltölulega lágt eða 245°C.

Jet-B. Af því að JetB er blanda af AVGAS og JetA hefur það hæfileika 
beggja tegunda. Vegna lágs blossamarks (23°C) er hægt að kveikja í því með 
neista eða eldi við eðlilegt hitastig. Íkveikjumark JetB er 250°C sem þýðir að 
auðveldlega kviknar í því við nálægð málms sem er heitur.

Eldsneyti Blossamark Íkveikjumark Sprengisvið Brunahraði

AVGAS – 40°C 450°C 1,4%–7,6% 215–245 m
Jet-A 38°C 38°C 0,7%–5,8% 30 m
Jet-B –23°C 250°C 0,8%–5,0% 215–245 m

Eldsneytisgeymar
Það fer eftir tegund og notkunargildi flugvélanna hvar eldsneytisgeymar eru 
staðsettir. Þeir geta bæði verið innan vélar sem utan hennar. Flestar vélar hafa 
geymana í vængjunum og eru þeir oftast úr áli, plastefnum eða úr þar tilgerðum 

Mynd 11.18 Flugvélaeldsneyti.
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gúmmíblöðrum. Að auki hafa stærri flugvélar svokallaðan miðjugeymi (center 
geymi) sem er staðsettur í búknum á milli vængja. Í langfleygum flugvélum eru 
einnig geymar, bæði í stélhluta og ofan við hjólabúnað. Óháð framleiðsluefni 
eldsneytisgeymanna getur komið leki að þeim, verði vélin fyrir skemmdum 
og ættu slökkviliðsmenn alltaf að kanna vélina vel bæði að innan sem utan. 
Jafnvel minnstu lekar geta verið hættulegir þar sem eldsneytið getur safnast 
fyrir á stöðum sem erfitt er að koma auga á.

Eldsneytislekar
Eldsneytislekar verða í gegnum þar til gerð op eða „vent“. Þegar eldsneyti 
er dælt á flug vélar þrýstast eldsneytisgufur í geymunum út og blandast 
andrúms loftinu. Ef þannig viðrar geta þessar gufur safnast fyrir við flugvélina 
sem við vissar aðstæður gætu gert vettvanginn hættulegan. Hitabreytingar 
í eldsneytisgeymum valda þenslubreytingum á eldsneytinu og við miklar 
hitabreyt ingar í geymunum þenst eldsneytið út. Í vængendum flug véla eru 
bæði öndun og öndunargeymar sem eiga að taka við elds neytinu þegar þessar 
aðstæður skapast. Við búum við þær aðstæður á Íslandi að það er mikill munur 
á hitastigi á nóttu og degi. Því gerist það allt of oft að eldsneyti er dælt á vélarnar 
að kveldi, síðan kemur sólin upp snemma morguns og eldsneytið byrjar að 
þenjast út, fyllir öndunargeymana og þegar þeir fyllast byrjar eldsneytið að 
flæða út um öndunarop á vængendum sem getur skapað töluverða hættu.

Mynd 11.20 Eldsneytislekar.

Mynd 11.19 Elsdneytisgeymar.
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Í tilfellum þar sem eldsneyti hefur lekið úr flugvélum en ekki hefur kviknað í, 
ættu slökkviliðsmenn að gera eftirfarandi:

• Rýma vélina ef lekinn skapar hættu fyrir farþega.

• Gera bíla klára með handlínu úti.

• Reyna að stöðva lekann.

• Halda öllum óviðkomandi frá svæðinu.

• Teppaleggja svæðið með AFFF froðu ef þurfa þykir.

• Hefta útbreiðslu lekans.

• Forðast allar hreyfingar sem skapað gætu neista.

• Hafa á sér reykköfunartæki.

• Reyna að sjá til þess að eldsneytið fari ekki í niðurföll og jarðveg.

• Staðsetja bíla undan vindi.

Lekarnir geta orðið stórir, t.d. eru 8400 l í einum vænggeymi á Boeing757.

Ekkert tilfelli eldsneytisleka er eins, en sömu grundvallaratriði skipta máli í 
þeim öllum:

• Stærð.

• Landslag/jarðvegur.

• Tæki/búnaður sem lekur.

• Veður.

• Tegund eldsneytis.

• Eigandi flugvélar.

• Björgunartæki/mannskapur.

Eldsneytiskerfi flugvéla
Stærsta kerfið í flugvélum er eldsneytiskerfið. Það samanstendur af tönkum, 
lögn um, stýrikrönum og dælum sem staðsettar eru víðsvegar um vél ina. Vegna 
þess er kerfið mjög hættulegt fyrir slökkviliðsmenn. Eldsneyti í farþega vélum 
getur verið allt upp í 220.000 l, eins og í Boeing 747400. Flestar þotur í dag 
eru búnar APU (rafstöð/ljósavél) sem oftast er staðsett í afturhluta flugvélar 
og liggja þar af leiðandi leiðslur í gólfi vélarinnar, þ.e. milli farþega og 
farangursrýmis. Eldsneytisleiðslur geta verið allt frá 3–100 mm í þvermál og 
þrýstingurinn frá 4–40 psi. Þessar leiðslur eru oftast úr málmi eða gúmmíi og 
hjúpaðar kápu sem heftir lekann ef upp kemur.

Rafkerfi og rafgeymar flugvéla
Flugvélin treystir á rafkerfið til að framleiða straum fyrir ljós, rafbúnað, 
siglingatæki, tölvur, vökvadælur, eldsneytisdælur og fleira. Rafkerfi flugvéla er 
útbúið riðstraumi (AC) og jafnstraumi (DC) vegna þess að sumir hlutar vinna 
t.d. betur á Ac en DC. Litlar flugvélar vinna á 12 eða 24 volta jafnstraumi, en 
stórar flugvélar vinna á 24–28 volta jafnstraumi DC og 110–115 volta riðstraumi. 
Í rauninni er enginn munur á virkni flugvélarafgeyma og bílarafgeyma, en 
flugvélarafgeymar þurfa að vera rækilega lokaðir af vegna erfiðra aðstæðna, 
kulda o.fl. Flugvélarafgeymar eru byggðir þannig að þeir leki ekki jafnvel þó að 
vélin fari upp á rönd. Þeir verða að vera léttir og hafa mjög litla rýmd, aðeins 



11  • Sérstakar aðstæður  Slökkvistarf

42 • 11 Brunamálaskólinn

1/3 á við það sem bílarafgeymir hefur. Rafhlöður framleiða vetnisgas við hleðslu 
sem er mjög eldfimt og skapar mikla sprengihættu. Flestir flugvélarafgeymar eru 
með hraðtengi (e. quarter turn terminal) en það losnar við snúning um fjórðung 
til baka. Í stórum flugvélum eru allt að þrjár rafhlöður. Slökkviliðsmenn ættu 
að kynna sér staðsetningar rafgeyma í þeim flugvélum sem oftast fara um 
flugvöllinn. Opnanir á hurðum er bara hægt að nota ef rafmagn er á vélunum.

Glussakerfi flugvéla
Það þarf mikinn kraft til þess að hreyfa og stjórna ýmsum hlutum flugvélar
innar, s.s. hjólabúnaði, hæðarstýrum, hliðarstýrum o.fl. Flest glussakerfi 
vinna á gríðarlegum þrýstingi, 3000 psi (200 bar) eða hærri og hafa stærstu 
flugvélar forðabúr upp í allt að 740 l. Í notkun eru þrjár tegundir af glussa. 
Glussi unnin úr gerviefnum er mest notaður af því að hann hefur hærra 
blossamark og hægari brunahraða en hinar tvær tegundirnar. Við björgun 
úr flugvélum verða slökkviliðsmenn að passa það sérstaklega að saga eða 
skera ekki í glussalagnir. Ef skorið er á glussalagnir við svo mikinn þrýsting 

Mynd 11.21 Rafkerfi.

Mynd 11.22 Rafgeymar. Mynd 11.23 Súrefni.
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ýrist glussinn út og skapar hættulegar aðstæður og ef hann skvettist á heitar 
bremsur eða vélarhluta getur auðveldlega kviknað í honum. Einnig verður 
að varast að fá hann ekki í augu eða á húð.

Súrefniskerfi í flugvélum
Allar flugvélar sem gerðar eru fyrir flug í mikilli hæð hafa súrefni um borð til að 
viðhalda lífvænlegu umhverfi fyrir áhöfn og farþega. Súrefnið er yfirleitt geymt 
í gas eða vökvaformi. Flestar flugvélar í farþegaflugi hafa búnað sem framleiðir 
súrefni með efnafræðilegum aðferðum. Búnaður þessi er oftast staðsettur í 
sætisbökum eða í hólfum fyrir ofan sætin. Í eldri tegundum farþegaflugvéla er 
súrefni fyrir áhöfn og farþega geymt í þrýstihylkjum í farþegarými, einnig er að 
finna lítil hylki fyrir fyrstu hjálp víðsvegar um vélarnar. Í flestum tilfellum eru 
þessi hylki græn, en þó ekki alltaf. Slökkviliðsmenn ættu því ekki að treysta á 
lit hylkjanna í neyðartilfellum. Súrefni í vökvaformi (LOX) er ljósblár, gagnsær 
vökvi með suðumark upp á 147° C. Ef LOX kemst í snertingu við húð er það 
svipað og kal en töluvert alvarlegra. LOX er ekki eldfimt frekar en súrefni í 
gasformi, en það er brunahvetjandi. LOX skapar eldfimar og sprengifimar gufur 
þegar það kemst í samband við flest efni, sérstaklega efni eins og olíur og feiti.

Ratsjáin
Ratsjárorka er svipuð og örbylgj
ur, getur skapað íkveikihættu, sem 
og valdið heilsuskaða. Vegna þess 
eru þessi kerfi bara notuð á jörðu 
niðri rétt fyrir flugtak og rétt eftir 
lendingu. Ratsjárkerfi flugvéla eru 
staðsett í nefi ef grunur leikur á að 
ratsjáin sé í gangi eftir flugóhapp, 
komið þá aldrei framan að vélinni. 
Það getur alvarlega skaðað frumu
kerfið. Ef slökkt hefur verið á hreyfl
um og rafmagni, þá er líka búið 
að slá út ratsjánni. Sumar her og 
eftirlits flugvélar hafa sérstaklega öflug ratsjárkerfi sem oftast eru sjáanleg 
vegna þess ratsjárbúnaðar og loftneta sem á þeim er.

Svarti kassinn
Eitt af því sem mestu skiptir við rannsókn flugslysa eru hinir svokölluðu 
svörtu kassar (flugritar).

• F.D.R.: Flight data recorder tekur upp allar hreyfingar flugvélarinnar.

• C.V.R.: Cockpit voice recorder tekur upp öll samskipti flugáhafnar.

Þessir kassar eru yfirleitt staðsettir í afturhluta flugvéla (tail section). Hvorugur 
kassanna er svartur eins og nafnið gefur til kynna, heldur eru þeir yfirleitt 
rauðir eða appelsínugulir með endurskini. Eins og önnur sönnunargögn 

Mynd 11.24 Ratsjá.
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ber að verja þessa hluti eins og 
kostur er. Þeir skyldu ekki færðir 
úr stað nema bráð hætta steðji að 
þeim. Það er hlutverk rannsóknar
nefndar flugslysa að fjar lægja þá. 
Ef kassarnir finnast í vatni/sjó ætti 
ekki að fjarlægja þá nema hætta sé 
á að þeir finnist ekki aftur. Séu þeir 
fjarlægðir úr vatni/sjó skal setja þá 
í ferskvatn eins fljótt og hægt er, 
annars fer af stað ryðgunar ferli.

Ingress/egress systems, hurðir og neyðarútgangar
Flugvélar eru hannaðar með það í huga að hægt sé að rýma vélina á 90 
sekúndum eða skemur í neyðartilvikum.

Áhafnir flugfélaga skilgreina hurðir á vélum sem vinstri og hægri og 1, 2, 
3, 4 o.s.frv., þ.e. með V1 eða vinstri 1 er átt við fyrstu hurð frá vinstri, talið 
frá framhluta flugvélar. Munið að vinstri hlið flugvélar er sú á vinstri hönd 
flugmanns sem horfir út um vélina. Það skiptir miklu máli þegar farþegar 
þurfa að rýma vélina með hraði að allir björgunaraðilar skilji, þegar talað er 
um vinstri 1. Slökkviliðsmenn þurfa að kynna sér hurðir og neyðarútganga 
á þeim vélum sem oftast fara um flugvelli landsins. Svipað kerfi er notað í 
sambandi við númerun á hreyflum flugvéla, byrjað er að telja vinstra megin 
(dæmi; ef fjögurra hreyfla vél lendir í Reykjavík og tilkynnir um reyk frá hreyfli 
númer 2, þá er það sá hreyfill sem er næst vélinni vinstra megin).

Nær ómögulegt er að leggja á minnið hvernig hurðir og neyðarútgangar 
virka á þeim flugvélum sem oftast fara um flugvelli landsins, þess vegna er 
nauðsynlegt að fara reglulega í skoðunarferðir og fá að taka á þessum hlutum.

Neyðarrennur
Á flugvélum þar sem hæð upp í hurðir er meiri en tveir metrar verða að vera 
uppblásnar neyðarrennur og eru þær tengdar frá því að flugvél fer frá landgangi 

Mynd 11.25 Svarti kassinn.

Mynd 11.26 Hurðir og neyðarútgangar.
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og að landgangi á næsta áfangastað. Þegar neyðarrennan er tengd sést rauður 
borði í kýrauganu á hurð flugvélarinnar.

Þegar rennurnar eru tengdar getur verið erfitt og jafnvel hættulegt að opna 
dyrnar utan frá. Slökkviliðsmenn verða að passa að staðsetja stigann réttu 
megin við hurðina, þ.e. þeim megin sem lamirnar eru ekki, því þegar dyrnar 
opnast blæs rennan út á nokkrum sekúndum. Í neyðartilvikum þar sem rennur 
eru notaðar verða slökkviliðsmenn að aðstoða fólk við að komast frá rennunni 
eftir rýmingu. Þar sem rennan er teflonhúðuð er hún mjög hál. Dæmin sýna 
að 1015% farþega slasist við að komast frá borði. Flestar neyðarrennur hafa 
handvirkan búnað til þess að koma lofti inn á rennuna ef hún blæs sig ekki 
upp sjálfvirkt. Einnig er hægt að aftengja þær og nota sem báta eða pramma 
ef vélin fer í sjóinn.

Rafstöð/ljósavél
Rafstöð/ljósavél (auxiliary power unit, APU) er lítill þotuhreyfill sem tengdur 
er við rafal sem notaður er þegar flugvélar eru á jörðu niðri í stað þess að 
keyra annan aðalhreyfillinn sem myndi skapa mikla hættu fyrir hleðslu
menn, sem og aðra flugvallarstarfsmenn. Hreyfill þessi sér vélinni fyrir lofti, 
riðstraumsrafmagni til þess að ræsa aðalhreyfla, rafmagni í stjórnklefa, hleður 
rafgeyma, sér um ljós og viðheldur þægilegu hitastigi í farþegarými o.fl. APU 
er yfirleitt staðsettur í afturhluta flugvéla.

Þar sem APU er þotuhreyfill skapar hann mikla hættu fyrir þá sem umgangast 
flugvélar, afgasið frá hreyflinum er heitt, hann er hávaðasamur og þar sem hann 
gengur fyrir eldsneyti er möguleiki á að það kvikni í honum. Ef það gerist getur 
verið erfitt að koma að slökkviefni.

Flestar tegundir flugvéla með APU eru búnar slökkvikerfi/rofa bæði í 
flugstjórnarklefa og utan vélar (t.d. er Boeing 737 með slíkan búnað á hægri 
afturlendingarbúnaði) til þess að skjóta slökkviefni inn á ljósavélina. Þegar 
slökkt er á þennan hátt, þ.e. með slökkvibúnaði vélarinnar, lokast einnig fyrir 
eldsneyti, glussa, rafmagn og loft að hreyflinum.

Mynd 11.28 APU.Mynd 11.27 Neyðarrennur.
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11.5.3 Flugvélaeldar

Varðstaða við brautir
Það skal vera fyrirfram ákveðið hvert dælubílarnir fara þegar tilkynnt er 
um óhöpp/útköll.

Bílarnir skulu fara rakleitt á þá staði nema stöðvarstjóri/varðstjóri ákveði 
annað. 

Turninn gefur upplýsingar um útkallið, í gegnum talstöð, sem eiga að 
innihalda eftirfarandi:

• Tegund og eiganda vélarinnar.

• Eðli útkallsins/hvað sé að.

• Magn eldsneytis um borð.

• Fjölda farþega og áhafnar um borð.

• Hættuleg efni um borð, ef einhver eru.

•  Staðsetningu vélarinnar, þ.e. á hvaða braut vélin lendi, og hvað sé langt 
í hana.

Staðsetning fyrstu bíla/að meta aðstæður
Eitt af því mikilvægasta þegar slys hefur átt sér stað er að átta sig á stærð 
og umfangi slyssins. Það sem gert er í upphafi gefur tóninn fyrir komandi 
björgunaraðgerðir. Áhöfn fyrsta bíls ætti að hafa eftirfarandi í huga; að koma 
varlega að slysstað svo ekki verði ekið yfir farþega sem flýja brennandi flugvél
ina og að aka ekki yfir brak og brennandi hluti sem sprengt gætu dekk bílsins.

Fyrsta slökkvilið sem kemur á slysavettvang verður að hefja og skipuleggja 
aðgerðir án þess að stöðva eða trufla þá farþega sem komast að sjálfsdáðum 
frá flugvélinni, með því að tryggja þá neyðarútganga og neyðarrennur sem þá 
þegar eru í notkun. Fyrsti bíll þarf að gefa góða mynd af aðstæðum, staðsetja 
sig rétt með tilliti til annarra slökkvibíla og gefa upplýsingar í gegnum talstöð 
um það hvernig hann metur aðstæður. Þetta gefur þeim björgunarmönnum 
sem eru á leiðinni á slysstað gleggri mynd af aðstæðum og því hvað gæti 
beðið þeirra. Því fyrr sem beðið er um sérhæfðan búnað, því betur ættu 

Mynd 11.29 Staðsetning fyrstu bíla.
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björgunaraðgerðir að ganga. Slökkvibílar verða að slökkva alla elda sem ógna 
flugvélinni og síðan viðhalda öryggi á vettvangi með því að bæta vatni/AFFF 
froðu á þá staði sem þurfa þykir. Þar sem því verður við komið skal leitast 
við að koma undan vindi og helst undan brekku svo að eldsneyti renni ekki 
undir slökkvibílana. Þó að hægt sé að berjast við olíuelda á móti vindi er það 
bæði miklu erfiðara og hættulegra bæði fyrir slökkviliðsmenn og farþega. 
Þegar barist er við eldinn á móti vindi er skyggnið minna, hitinn miklu meiri 
og erfiðara að koma slökkviefni að eldinum. Aðeins skyldi slökkva eld á móti 
vindi þegar ekki verður við annað ráðið. Þegar barist er við eld undan vindi 
er allt auðveldara og öruggara því að reykurinn og hitinn berst frá vélinni. 
Með vindinn í bakið er bæði auðveldara að leggja froðuna (AFFF) og það 
tekur styttri tíma.

Það sem ökumenn slökkvibíla verða að hafa í huga er að staðsetja tækin 
þannig að þeim stafi ekki ógn af eldi, hita eða landslagi og að flóttaleið fyrir 
bílana sé greið. Þegar flugvélar eru utan flugbrauta/akbrauta og í ótryggu 
landslagi verður að hafa í huga að slökkvibílarnir eru þungir og að það gæti 
þurft að handleggja slöngur töluverðan spöl að slysstaðnum. Slökkviliðsmenn 
verða að hafa í huga að landið í kringum þá getur verið mettað af eldsneyti/
gufum og að nauðsynlegt gæti verið að leggja vatn/AFFF froðu til þess að gera 
vettvanginn öruggari.

Eldur getur brunnið í gegnum byrðing flugvéla á u.þ.b. 60 sekúndum, þannig 
að hröð og fumlaus vinnubrögð skipta miklu máli. Vegna þess að slökkviefni 
er takmarkað verður að fara vel með efnið til þess að tryggja öryggi farþega 
og slökkviliðsmanna á vettvangi. Ef áhöfn á fyrsta bíl metur aðstæður þannig 
að þeir komi ekki til með að ráða við verkefnið borgar sig að bíða eftir næsta 
bíl til þess að hafa nógu mikið magn slökkviefnis í upphafi. Ef fyrsti bíll er 
byrjaður að slökkva og telur sig vera með bestu staðsetningu fyrir björgun 
farþega skulu allir aðrir bílar slökkva bæði á ljósum og sírenum. Með því að 
hafa aðeins einn bíl með blikkandi ljósum, minnkar það hættuna fyrir farþega 
sem flýja frá vélinni (reynslan sýnir að farþegar sem flýja frá slysstað hlaupa 
í áttina að ljósum og sírenum).

Klukkuaðferðin
Klukkuaðferðin svokallaða gerir yfir manni 
kleift að gefa skipanir á góðan og auðskil
inn máta um það hvernig hann vilji að 
slökkvibílar komi að flugvél inni. Hugsum 
okkur að stór klukka hvíli ofan á flugvél og 
að nef vélarinnar sé klukkan 12 og að stél 
vélarinnar sé klukkan 6, sjá mynd 11.30. 
Tilkynnt er um eld í vinstri hjólabúnaði 
og stjórnandi á vettvangi vill fá slökkvi bíla 
á klukkan 7 og klukkan 11 sem á að vera 
örugg staðsetning miðað við gefið útkall.

Mynd 11.30 Klukkuaðferðin.
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Aðstæður þar sem hætta er á íkviknun
Við brotlendingu geta komið göt bæði á eldsneytistanka og dreifikerfið. Þessar 
rifur og göt á eldneytiskerfinu eru sérlega hættulegar vegna þess að alltaf geta 
komið neistar, m.a. vegna skammhlaups, vélarhlutir eru heitir og ýmsar aðrar 
íkveikjuhættur eru til staðar. Ef eldur hefur ekki komið upp við óhappið, 
þarf að sýna sérstaka varúð við aðkomu að vélinni. Passa þarf upp á allt sem 
getur gefið neista og teppaleggja svæðið með léttvatni/froðu. Eftir flugslys/
brotlendingu þar sem skrokkur vélarinnar hefur farið illa, eldsneyti lekur, 
blandast loftinu og mettar vettvanginn af eldfimum gufum, er enduríkviknun 
(flash back) stöðug ógn við slökkviliðsmenn. Ætti því alltaf að verja svæðið 
með léttvatni/froðu, sama hvaða tegund eldsneytis á í hlut.

Flugvélaeldar, aðferðir og tækni
Í öllum útköllum er það að sjálfsögðu björgun mannslífa sem skiptir öllu máli. 
Til þess að það takist verður að hafa hemil á eldinum, og í þeim tilfellum sem 
eldur hefur ekki brotist út þarf að passa upp á alla áhættuþætti sem gætu valdið 
íkviknun. Allar björgunaraðgerðir verða að snúa að björgun farþega. Þegar 
flugslys hefur átt sér stað er mikilvægast að slökkviliðsmenn haldi eldinum 
frá hurðum, neyðarútgöngum og björgunarleiðum fyrir farþega sem yfirgefa 
slysstað. Hafa verður í huga að lagning vatns/AFFF froðu skapar líka hættu 
fyrir þá sem yfirgefa flugvélina, þar sem kraftur vatnsbununnar er mikill og 
gerir fleti eins og vængi flughála. Vatn/AFFF froðu skal leggja í hæfilegum 
skömmtum þannig að hún slái niður eldinn og fyrirbyggi enduríkviknun. 
Þegar aðeins er um einn slökkvibíl að ræða er hægt að staðsetja hann við nef 
flugvélarinnar, þannig að hægt sé að verja allan skrokkinn beggja vegna. Þar 
sem tveir bílar vinna saman og flugvélin er stór er hægt að staðsetja bílana 
þannig að þeir nái að þekja vélina, þ.e. einn við nef flugvélarinnar og einn 
við stél. Slökkvistarfi skal alltaf reyna að beina frá skrokki vélarinnar til 
þess að varna því að eldsneyti safnist fyrir undir flugvélinni. Eins fljótt og 
mögulegt reynist skal senda reykkafara inn til að varna að eldur komist inn í 

Mynd 11.31 Flugvélaeldar.
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vélina. Þar sem eldur hefur náð í gegnum byrðing vélarinnar, nær mikill 
hiti og reykur að fylla vélina á skömmum tíma og þarf að reyklosa sem fyrst. 
Innganga slökkviliðsmanna í vélina verður að ganga hratt fyrir sig án þess 
að hefta útgöngu farþega. Flugvélaeldar eru margbreytilegir og engir tveir 
eldar nákvæmlega eins og því erfitt að setja upp einhverja slökkviáætlun 
sem á við í öll skipti. Eldarnir geta verið innan vélar eða utan, eldsneyti getur 
verið áhætta eða ekki, hætta á að eldur gjósi upp ef hann er ekki nú þegar 
til staðar. Markmiðin, tæknin og aðgerðirnar sem farið er yfir í þessum kafla 
varðandi flugvélaelda verða að vera rammi til að styðjast við fyrir slökkviliðs 
og björgunarmenn en síðan verða menn að sníða hvert útkall að eðli þess. 
Hvern einstakan eld/útkall verður að fást við á hraðan og fumlausan hátt, þar 
sem val á slökkviefni, þekking og kunnátta á tæki og búnað skiptir öllu máli.

Eldur innan flugvéla
Stundum kemur það fyrir að vélar lenda og tilkynna um reykjarlykt. Áhöfn 
og farþegar sjá jafnvel reyk. Meðan slökkviliðsmenn athuga vélina að innan, 
ættu aðrir að athuga vélina að utan.

Þeir staðir sem oftast gefa frá sér reyk og lykt eru eftirfarandi:

• Of heitar ljósaballestir.

• Eldhús.

• Salerni.

• Flugstjórnarklefi.

• Rými sem geymir flugstjórnarbúnað og rafmagnstöflur.

• Farangursrými.

• Of heitur rafmagnsbúnaður.

Ballestir í ljósum ofhitna oft í flugvélum eins og í byggingum. Eins og eldhús 
á jörðu niðri eru eldhús í flugvélum varhugaverð. Slökkviliðsmenn verða 
að yfirfara vel skúffur, geymslurými og hitaelement. Rofar og öryggi fyrir 

Mynd 11.32 Eldur innan flugvéla.
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eldhús eru oftast í flugstjórnarklefa. Frá árinu 1985 hafa reykskynjarar verið 
settir á salerni flugvéla í farþegaflugi, en þessir skynjarar hljóma bara á 
því svæði, þ.e. þeir senda ekki merki í flugstjórnarklefa. Erfitt getur reynst 
að staðsetja eld sem er milli klæðningar og byrðings og getur hann ferðast 
bæði eftir lengd og breidd vélarinnar innan veggja. Gott getur verið að nota 
hitamyndavél til að finna slíka elda. Einnig er hægt að taka upp gólf, veggja og 
lofteiningar með aðstoð flugvirkja. Að utanverðu gæti t.d. sést hvar málning 
rúllast upp eða breytir um lit. Einnig er hægt að sprauta vatni á vélina og sjá 
hvar vatnið gufar upp. Við nauðlendingu: Ef það eru engin merki um útgöngu 
farþega, þurfa slökkviliðsmenn að opna dyr eða neyðarútganga. Varúð verður 
að sýna við inngöngu, eldurinn gæti bara þurft súrefni. Bara það að opna dyr 
og neyðarútganga gæti komið af stað yfirtendrun. Eldur innan dyra brennur 
yfirleitt alltaf í gegnum byrðinginn á byrjunarstigi eldsins, svo að aðstæður sem 
gætu skapað yfirtendrun eru ólíklegar. Undir engum kringumstæðum skyldi 
slökkviliðsmaður stöðva útgöngu farþega, en það að leyfa þeim að yfirgefa 
vélina má ekki hindra slökkviliðsmenn í að komast inn í vélina á öðrum 
stöðum til að reyklosa. Þegar talað er um að stöðva ekki útgöngu farþega, er 
átt við að skapa ekki ringulreið innan vélarinnar. Það að slökkva eld innan 
flugvéla skyldi framkvæmt alveg eins og í húsabruna, þ.e. reyklosað um leið 
og reykkafarar gefa merki. Vatn er hægt að nota við slökkvistörf innan flugvéla, 
en kjörefni eru slökkviefni í flokki A og B. Þegar og ef vatn væri notað við 
slökkvistörf innan véla, gæti það skemmt AFFF froðuteppið sem kemur í veg 
fyrir að eldsneytisgufurnar nái að stíga upp. Önnur efni, s.s. duft, er hægt að 
nota eftir að farþegar eru farnir frá borði.

Hreyfileldar
Þegar fengist er við eld í flugvélahreyflum er aðalmarkmiðið að slökkva 
eldinn með sem minnstum skemmdum á hreyfli og nálægum svæðum á 
vélinni.

Hreyfileldar geta verið hættulegir, svo að staðsetning slökkviliðsmanna og 
tækja skiptir miklu máli. Staðsetning hreyfla er misjöfn milli flugvéla tegunda, 
þannig að meta þarf aðstæður hverju sinni.

Slökkvibílum skal lagt þannig að mónitor og handlína nái yfir það svæði 
sem er í hættu hverju sinni og undan vindi ef aðstæður leyfa.

Passa þarf að leggja tækjum þannig að hlutir sem falla af vélinni lendi 
ekki á þeim (á bara við um stærri tegundir véla). Hættusvæði á að vera 
a.m.k. 10 metrar fyrir framan hreyfilsinntak og nálgast skal hreyfilinn með 
varúð. Hávaðamengun er annar þáttur og skulu slökkviliðsmenn alltaf nota 
heyrnarhlífar þar sem við á. Stöðvarstjóri skal reyna að ná sambandi við áhöfn 
vélarinnar gegnum talstöð eða í gegnum flugturn.

Piston engine fires/eldur í litlum flugvélum: Þar sem eldur er innan vélarhlífar 
(þ.e. milli vélar og vélarhlífar) skal fyrst reyna að nota duft eða kolsýru og 
kæla síðan vélarhlíf með vatni eða AFFF froðu.

Turbo (jet) engine fires/eldur í þotuhreyfli: Ef eldur er innan bruna hólfs túrbín
unnar (combustion chambers) er best að áhöfnin eigi við hann með því að láta 
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hreyfilinn ganga, ef það er talið öruggt. Margir eldar sem kvikna innan túrbínu
hlutans á hreyflinum kvikna þegar hreyfillinn er ræstur. Oft er hægt að 
slökkva með því að bæta við inngjöf vélarinnar og þrýsta þannig eldinum út 
eða að loka fyrir eldsneyti að hreyflinum. Ef þessar aðferðir virka ekki, skal 
slökkt á hreyflinum og kolsýru, dufti eða haloni sprautað inn í þjöppuhólfið 
(compressor section). Eld utan brunahólfsins (combustion chamber) en samt 
innan hreyfilsins er yfirleitt hægt að slökkva með slökkvikerfi vélarinnar 
(halon) og skal það reynt áður en farið er að nota duft eða kolsýru. Vatn/AFFF 
froðu skal ekki nota í inntak/úrtak fyrr en að ljóst er að önnur slökkviefni duga 
ekki og/eða að eldurinn er farinn að dreifa sér. Vatn/AFFF froðu verður að 
nota til þess að kæla hreyfilinn að utan, sama hvaða slökkviaðferð er notuð. 
Ekki skal fara nær þotuhreyflum en sem nemur 10 metrum að framan og 45 
metrum að aftan.

Dekkja- og felguútköll
Á öllum tegundum flugvéla er lendingarbúnaður áhyggjuefni, bæði við lending
ar sem nauðlendingar. Bremsur eiga það til að ofhitna. Vandamál tengd of 
heitum hjólabúnaði fer eftir því hvaða málmar eru í þeim, s.s. magnesíum og 
títan. Dekk á flugvélum eru fyllt með köfnunarefni og er allt frá 80–200 psi 
þrýstingur á þeim. Slökkviliðsmenn eiga að þekkja og varast þær hættur sem 
geta skapast við heitar felgur, bremsur og þær aðferðir sem eiga við hverju sinni. 
Þegar mikill hiti kemur frá bremsum í felguna hitnar dekkið mikið og við það 
eykst þrýstingurinn innan þess. Þetta getur skemmt dekkið og jafnvel sprengt 
það. Kannanir sýna að þrýstingsaukningin ein getur ekki sprengt dekkið, það 
er samvirkni bæði hitans frá felgunni og dekkinu og aukins þrýstings innan 
hjólbarðans sem sprengir felguna, stundum með mikilli sprengingu og getur 
þetta skapað mikla hættu fyrir slökkviliðsmenn. Ef flugvél kemur inn með 
„heitar bremsur“ eða hjólabúnað sem rýkur úr ætti ekki að aðhafast neitt, heldur 
vakta vélina, fylgjast með og leyfa hjólunum að kólna án þess að nota vatn eða 

Mynd 11.33 Hreyfileldar.
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önnur efni. Hjólaeldar geta kviknað eftir að vélin er komin á stæði, þar sem 
málmar í hjólabúnaðinum ná ekki mesta hita fyrr en u.þ.b. 20 mínútum eftir 
lendingu. Ef ákveðið er að það verði að kæla felguna skal það gert með dreifðri 
bunu í stuttan tíma í einu. Eftir það á að leyfa heitri felgunni að kólna hægt 
svo hún springi ekki. Felgur nýlegra flugvéla eru yfirleitt útbúnar bræðivari 
í felgunni. Þessi bræðivör eiga að bráðna og hleypa loftinu af dekkjunum ef 
hitinn fer yfir 150–200°C. Við það að hleypa loftinu af dekkjunum minnkar 
hættan á að sprengja felguna. Alltaf skal koma að hjólabúnaði framan eða aftan 
frá, aldrei í línu við felguna. Aðgát skal sýna við aðkomu að felgunum, því að 
þessi bræðivör hafa brugðist. Þegar flugvélar koma inn með „heitar bremsur“ 
er mælt með að hreyflar skrúfuvéla séu látnir ganga til þess að fá meiri kælingu 
á hjólin. Hjólabúnaður á þotum er varasamari þar sem ekki er hægt að kæla 
hann með vélbúnaði. Hægt er að nota reykblásara við að kæla hjólabúnaðinn. 
Eldur í hjólabúnaði getur byrjað með „heitum bremsum“ sem geta svo kveikt 
í smurfeiti eða glussa. Gúmmíeldar geta kviknað á bilinu 260–315°C. Þegar 
slíkir eldar ná sér á strik myndast mikill hiti og reykur, erfitt gæti verið að 
sjá hvað er að brenna. Duft ætti að nota á slíka elda ef hægt er koma því við. 
Ef duft er ekki til staðar verður að nota vatn/AFFF froðu og ætti þá enginn 
að vera nálægt vegna sprengihættu. Ávallt skal nota reykköfunarbúnað við 
útköll sem þessi. Hröð kæling á felguna, sérstaklega ef hún er staðbundin, 
gæti sprengt hana. Mannskapur og tæki 
ættu ekki að vera nær en sem nemur 
100 metrum.

Tveir inni /tveir úti
Bæði O.S.H.A og N.F.P.A krefjast þess 
að þegar átt er við eld innan flugvélar 
séu alltaf tveir reykkafarar saman í 
reyk köfun. Um leið og reykkafarar fara 
inn í vélina eiga að vera tveir öryggis
kafarar tilbúnir með tæki, reiðu búnir 
með handlínu. Annar öryggis kafar inn 
getur verið ökumaður eða varðstjóri en 

Mynd 11.35 Sprungin dekk.Mynd 11.34 Hiti í felgum.

Mynd 11.36 Tveir inni/tveir úti.
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báðir aðilar verða að vera klárir, þ.e. með reykköfunartæki á sér.
Eina undartekning þessarar reglu er þegar um er að ræða hreina lífbjörgun 

og ekki er hægt að bíða eftir öryggisköfurum.
Kanadískar reglur leyfa engar undantekningar á þessari reglu. Nauðsynlegt 

er að reglunni sé fylgt eftir eins og kostur er. Það að fást við elda innan flugvéla 
er hættuleg barátta. Brennandi flugvél hefur verið lýst sem áltunnu, fylltri 
með brennandi plasti, eitruðum gastegundum og litlu rými til að athafna sig, 
þannig að þörfin fyrir tvo inni og tvo úti er augljós.

11.5.4 Slys

Magalendingar/ hjól uppi
Ein tegund af óhöppum er þegar 
hjól eru uppi og kallast maga lend
ing (wheels up eða belly land ings). 
Getur það t.d. orsakast vegna bilun
ar í glussa kerfi. Við slíkar aðstæður 
getur skapast mikil íkveikju hætta. 
Þegar flug vélin skrapar jörðina koma göt á eldsneytis geyma og mikill hiti og 
neista flug myndast við viðnámið sem verður. Það er yfirleitt meiri hætta þegar 
flug vélar lenda á flugbraut inni en t.d. á mjúkri jörð inni utan brauta. Við þessar 
aðstæður er nær ógjörningur fyrir flug menn vélar innar að hafa stjórn á vélinni. 
Við lendingu getur vélin brotnað og/eða runnið út af flugbraut inni. Erfitt getur 
verið fyrir slökkviliðið/stjórnanda að ákveða staðsetningu slökkvi bíla sem eru í 
varðstöðu við brautina, því ekki er gott að sjá fyrir hvar vélin stöðvar. Staðsetja 
verður slökkvibíla í góðri fjarlægð frá brautinni.

Slys sem gerast á lítilli ferð (low speed accidents)
Talað er um lághraðaslys (low speed accidents) þegar flugvélar annað hvort 
ná ekki inn á braut í lendingu eða aka út af braut í flugtaki. Eldur verður ekki 
laus (strax) en íkviknun er stöðug ógn.

Mynd 11.37 Magalending.

Mynd 11.38 Lághraðaslys.
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Alltaf skal framkvæma eftirtaldar aðgerðir við slíkar aðstæður:

• Rýma flugvélina tafarlaust.

• Teppaleggja svæðið með AFFF froðu.

• Leggja út handlínur og hleypa á þær.

• Slá út „höfuðrofa“ eða taka rafgeymi úr sambandi.

• Koma í veg fyrir alla óviðkomandi umferð og girða svæðið af.

•  Koma í veg fyrir eldsneytis/vökvaleka og taka upp þá vökva sem hellst 
hafa niður.

Háhraðaslys (high speed accidents)
Flugslys sem verða á miklum hraða, svokölluð háhraðaslys (high speed 
accidents), enda oft með því að flugvélar brotna og dreifast um stórt svæði. 
Eldur getur leikið laus í brotum og leifum af flugvélinni svo að björgunar
aðgerðir þurfa að vera mjög vel skipulagðar til þess að ná að yfirfara allt svæðið 
vel. Farþegar og áhöfn geta hafa kastast töluverða vegalengd frá brakinu og 
eru jafnvel ráfandi um svæðið.

Reyklosun
Flugvélar er hægt að reyklosa á sama hátt og gert er við byggingar. Vel útfærð 
reyklosun ryður í burtu reyk, gerir vettvanginn öruggari og auðveldar björgun 
farþega. Einnig auðveldar það slökkviliðsmönnum að finna og uppræta hreiður 
sem gætu leynst víðsvegar um vélina. Ef eldur kemur upp í stórri flutningavél 
fullri af varningi er ráðlegt að gera gat á þak hennar til að hleypa út mesta 
hitanum. Þetta má gera á öruggan hátt úr körfu eða stigabíl. Það er hins vegar 
ekki talið ráðlegt að beita þessari aðferð á brennandi farþegaflugvél. Til þess 
er hún of tímafrek. Heldur ætti að reyna að nota dyr og neyðarútganga til 
reyklosunar, það er bæði fljótlegra og öruggara. Ef hurðir og aðrar neyðaropnanir 
eru fastar eða illa farnar verður að grípa til þess örþrifaráðs að búa til göt á 
skrokk vélarinnar. Bæði er hægt að nota reyklosun með yfirþrýstingi og 
undirþrýstingi (sjá betur í kaflanum um reyklosun). Alltaf skal hafa klára 
handlínu við höndina þegar verið er að reykræsta flugvélar, til þess að fást 
við eldinn sem gæti náð sér á strik aftur þegar öllu þessu súrefni er dælt inn í 
vélina. Einnig er hægt að reykræsta með góðum árangri með bæði handlínum 
og byssunni á slökkvibílnum.

11.5.5 Slökkviefni
Slökkviliðsmenn verða að hafa fullan skilning á hegðan elds og áhrifaríkustu 
notkun slökkviefna. Flestir flugvellir eru með nokkrar tegundir af slökkviefnum 
sem hvert um sig hefur sinn tilgang (á við hverju sinni). Flugvélaeldsneyti, 
gerviefni, brennanlegir málmar og önnur ný efni sem stanslaust er verið að 
hanna í nýjar flugvélar hafa öll sín brennslusérkenni. Eldur í slíkum efnum 
krefst þekkingar á því hvaða slökkviefni á við hverju sinni.
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Slökkviefni og geta þeirra
Mjög mikilvægt er að þekkja þau slökkvi
efni sem notuð eru og getu þeirra. Í 
flugvéla geiranum eru tveir megin flokk
ar slökkviefna, aðalefni (primary) og 
varaefni (auxiliary). Í aðalflokki eru þau 
efni sem hafa mikinn og hraðan slökkvi
mátt, þ.e hinar ýmsu tegundir froðu 
sem notuð er á eld í brennandi elds
neyti, eins og bensíni, steinolíu, olíum 
og öðrum efnum. Þegar átt er við eld í 
rennandi eldsneyti gæti verið að AFFF 
froða ráði ekki við það. Í slíkum eldum 
(three dimentional fires) gæti þurft að 
nota önnur efni. Gott er að nota duft og 
AFFF froðu saman, þ.e. duft á lekann en 
AFFF froðu í pollinn. Önnur efni sem 
notuð eru í fluggeiranum eru duft, halon og kolsýra. Við sumar aðstæður geta 
svokölluð varaefni komið að betri notum en AFFF froða, t.d. ef eldur er laus í 
hjólabúnaði, innan vélarhlífa og innan flugvéla. Efni í varaflokki (auxiliary) eru 
ekki talin eins áhrifarík, vegna þess að hætta er á enduríkviknun þar sem ekki 
nægir að kæla efnið. Duft er t.d. mjög hraðvirkt slökkviefni á eldfima vökva, 
en þar sem hiti og íkveikjuhætta er enn til staðar og hætta á enduríkviknun 
(flash back) verður að nota AFFF froðu til þess að kæla og verja svæðið.

Þar sem eldur logar í magnesíum, áli (áldufti) og títani verður að nota duft 
(til eru duft sem gerð eru fyrir brennandi málma, t.d. MetLX og G1).

Notkun AFFF froðu
Rétt notkun efnisins AFFF froðu getur verið jafn mikilvæg og valið á slökkvi
efninu sjálfu. Í stórum flugvélaeldsneytisbrunum ætti að byrja að leggja 
léttvatnið eins langt frá og byssan dregur með góðu móti. Aðalatriðið er að ná 
að aðskilja og einangra vélina frá brennandi eldsneytinu og hjálpa þar með 
þeim farþegum sem eru óslasaðir og geta komið sér sjálfir frá borði. Næsta 
áhyggjuefni er að reyna að slökkva eða ýta brennandi eldsneytinu frá vélinni 
og viðhalda filmunni sem hylur eldsneytið. Þó að erfitt sé að heimfæra þetta 
á eitthvað einstakt slys, eru þetta leiðbeinandi notkunarreglur. Bílstjórar ættu 
að reyna að staðsetja sig með vindinn í bakið og reyna að hylja allt svæðið. 
Ef bílstjórinn metur aðstæður þannig að hann ráði ekki við brunann skyldi 
hann bíða eftir næsta bíl til þess að fá sem mest af AFFF froðu í byrjun. Eins 
og áður sagði á að byrja að dæla léttvatninu eins langt frá og mögulegt er. 
Þetta getur reynst erfitt fyrir bílstjórann ef hann hefur ekki fulla yfirsýn yfir 
slysstaðinn. Gott væri ef varðstjóri eða annar bíll sem er betur staðsettur 
(t.d. 45° á dælubílinn) leiðbeindi bílstjóranum um virkni og staðsetningu 
slökkviefna. Munið að fara vel með slökkviefnið, þ.e. að slökkva það mesta 
með mónitornum, fara svo út og slökkva minni elda og bæta á teppið með 
handlínunni. Það tekur langan tíma að fylla á bílinn aftur.

Mynd 11.39 Slökkvitæki.
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Vatn í flugslysum?
Eitt og sér er vatnið ekki hentugt slökkviefni fyrir elda í flugvélum, sérstaklega 
ekki þar sem brennandi eldsneyti safnast fyrir í pollum, nema froðuvökvum 
sé blandað saman við vatnið. Í þeim tilfellum þar sem vatn gæti verið eini 
kosturinn er hægt að nota það til þess að ýta eldinum frá flugvélinni. Vatn 
má líka nota á elda í flokki A innan flugvéla. Með því að nota vatn rétt, geta 
slökkviliðsmenn ýtt brennandi eldsneyti frá flugvélinni þar sem óhætt er 
að láta það brenna út eða slökkva þar. Vatn er líka hægt að nota til að kæla 
flugvélaskrokkinn til þess að minnka hættuna á að eldurinn nái að brenna sig 
í gegnum byrðinginn. Hægt er að nota það á árangursríkan hátt við að halda 
staðbundnum eldi í skefjum og til kælingar á brotum og braki sem valdið gætu 
íkveikju. Margar tilraunir hafa verið gerðar með vatn á olíuelda og hefur reynst 
best að nota mikinn þrýsting og stútinn stilltan á breiða bunu.

Því meiri sem þrýstingurinn er og bunan dreifðari, því meira nær vatnið 
að draga í sig hitann. Þegar bunan er svona dreifð hefur vindur meiri áhrif 
á uppstreymi hitasúlunnar og erfiðara verður að komast að rótum eldsins.

Duft og notkun þess
Duft er sérlega gott og hraðvirkt slökkviefni, t.d. á olíuelda, hjólaelda (bremsu
elda), glussaelda og smurolíuelda. Duft er líka gott á elda í rennandi eldsneyti, 
en duft hefur ekki sama mátt og AFFF froða til þess að einangra eldsneytisgufur. 
Þar sem duft hefur lítinn kælingamátt ætti alltaf að nota AFFF froðu eftir á til 
þess að koma í veg fyrir enduríkviknun.

Ath. að margar tegundir dufts eru ætandi á málma, svo að í sumum tilfellum 
væri betra að nota kolsýru á raftæknibúnað og flugvélahreyfla.

11.5.6 Hættusvæði þotuhreyfla
Það er mikil hætta fólgin í því að vinna nálægt þotuhreyflum, þeir eru mjög 
háværir og skal nota eyrnaskjól í nálægð við slík tæki. Útblástur frá þotum er 
gríðarlega heitur og getur hraðinn á blæstrinum náð allt að 1287 km á mínútu 

Mynd 11.40 Hættusvæði þotuhreyfla.
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(800 mílum). Útblástur frá þotum getur blásið hlutum eins og bílum langar 
leiðir, fari þeir of nálægt.

Sog frá þotuhreyflum er ekki síður hættulegt, aldrei skal fara nær en sem 
nemur 10 metrum (30 fetum) að framan eða frá hlið séu vélarnar í gangi. 
Það er nauðsynlegt að hafa samskipti við áhöfn flugvéla með handmerkjum 
eða talstöð þegar unnið er við eða undir flugvélum sem eru í gangi. Þegar 
marghreyfla þota er í gangi getur verið erfitt að sjá hvaða hreyfill er virkur 
(munum að byrjað er að telja vinstra megin, þ.e. hreyfill 1 er lengst til vinstri). 
Athugið að eftir slys/óhöpp geta þotuhreyflar haldið áfram að ganga ef ekki 
hefur verið lokað fyrir eldsneytið.

11.5.7 Hættusvæði þyrlna
Þyrlur þarf alltaf að nálgast með mikilli varúð. Þyrluspaðinn (rotorinn) skapar 
mestu hættuna og í slæmum veðrum og miklum vindi getur hann farið niður 
í allt að 1,3 metra hæð (4 fet) frá jörðu. Áhöfn vélarinnar þekkir best hvernig 
þyrluspaðinn hegðar sér við hinar ýmsu aðstæður og þeir ráðleggja hvernig 
best og öruggast sé að nálgast vélina hverju sinni. Þess vegna á enginn að 
nálgast þyrluna fyrr en flugstjórinn/flugmaðurinn hefur komið auga á þá sem 
hyggjast koma að þyrlunni og gefur merki um að það sé heimilt. Afturspaðinn 
snýst einnig á miklum hraða og getur verið erfitt að sjá hann.

Aldrei skal nálgast þyrlur aftan frá. Þegar komið er að eða farið frá þyrlu 
skulu menn alltaf beygja sig. Í fjalllendi eða á ójöfnu lands svæði skal alltaf 
koma neðan frá að þyrlum. Þegar komið er að þyrlum með verkfæri, t.d. skóflur, 
skal hafa þær í láréttri stöðu og ekki fyrir ofan mitti.

Mynd 11.41 Umgengni við þyrlur.
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11.5.8 Nætursjónaukar landhelgisgæslunnar
Fyrir stuttu tók gæslan í notkun nætursjónauka. Í dag er einungis TFLíf 
útbúin slíkum búnaði en til stendur að hægt verði að útbúa TFSif með sama 
búnaði. Þegar gæslan er kölluð út og von er á að Líf komi á staðinn verður 
að hafa í huga að takmarka verður alla ljósanotkun á slysstaðnum áður en 
hún lendir. U.þ.b. tíu mínútum fyrir áætlaða lendingu hafa þeir samband 
við slysstað og láta stjórnendur á staðnum vita ef þeir koma inn til lendingar 
og ætla að nota nætursjónaukana. Verður þá að slökkva öll ljós og takmarka 
ljósanotkun eins og kostur er. Sá sem tekur á móti þyrlunni til lendingar skal 
gera það á sama hátt og gert er í björtu, þ.e. snúa baki upp í vindinn u.þ.b. 
20 metrum frá lendingarstað. Áhöfnin vill hvorki að notuð séu blys til að 
afmarka lendingarstað né til þess að gefa vindstefnu. Ef áhöfnin vill fá meiri 
og betri upplýsingar um veður og vind henda þeir sjálfir út þar til gerðu blysi 
sem truflar ekki nætursjónaukann.

11.5.9 Tegundir flugvélahreyfla
Það eru tvær megintegundir flugvélahreyfla, annars vegar tvígengishreyfill 
(internalcombustion reciprocating engine) og hins vegar túrbínuhreyfill 
eða þotuhreyfill (gasturbine engine, jet engine). Hér á árum áður voru allar 
flugvélar knúnar áfram á þessari vél. Strokkunum (cylenders) er raðað lárétt, 
hvorum á móti öðrum líkt og í bílvélum og knúa þeir sveifarásinn sem snýr 
hreyflinum (propeller). Strokkunum getur líka verið raðað í hring, t.d. í DC3 
landgræðsluvélinni. Tvígengishreyflar nota flugvélabensín, AVGAS 100 oktana. 
Ólíkt mörgum öðrum vélum eru þær loftkældar til þess að minnka þyngd 
þeirra (minni kælibúnaður). Þessir hreyflar nota tiltölulega mikið af olíu og 
eru oftast með stóran olíutank til hliðar við vélina.

Flestar tegundir þessara hreyfla eru notaðar í einkaflugi (general aviation). 
Skrokkurinn utan um hreyfilinn er allur gerður úr léttu efni, málmur eða dúkur. 
Þessir hreyflar geta verið allt að 400 hestöfl og allt að 1,5 tonn að þyngd. Þeir 
eru stundum notaðir í stærri flugvélar, tveggja eða fjögurra hreyfla. Snúningur 
hreyflanna og heit vélin geta skapað mikla hættu. Kveikjurnar eru annar þáttur 
sem ber að varast sérstaklega. A.m.k. tvær kveikjur eru í hverri vél og eru 
þær hannaðar til að framleiða 
neista sem heldur hreyflinum 
gangandi. Kveikjurn ar geta verið 
virkar þó svo að hreyfillinn hafi 
hrapað eða hlekkst á. Því gæti 
hreyfill inn farið í gang ef einhver 
snéri skrúfunni. Þetta stafar af 
því að kveikjurnar gefa neista 
inn í strokkana og þar leynist 
oft óbrunnið eldsneyti.

Mynd 11.42 Flugvélahreyflar.



Slökkvistarf  Sérstakar aðstæður  • 11

Brunamálaskólinn  11  • 59

Túrbínuvél
Það eru fjórar megingerðir til af túrbínuvélum; turbojet, turbofan, turboprop og 
turboshaft. Í öllum þessum vélum gerist það sama. Loft kemur inn að framan, 
því er þjappað og blandað við eldsneyti, kveikt í því og það svo sent út úr 
vélinni. Vélaraflið er búið til með því að kveikja í blöndu af eldsneyti og lofti 
undir miklum þrýstingi til þess að koma flugvélinni áfram með því að þrýsta 
lofti/gasi út úr hreyflinum á miklum hraða og skrúfunni eða þyrluspaðanum 
er snúið.

Túrbínuvélar nota þotueldsneyti JET-A
Fjórir helstu hlutar túrbínuvéla eru; þjöppuhólf (e. compressor section), bruna
hólf (e. combustion section), úthlaup/púst (e. exhaust section) og aukahluta
eining (e. accessory section). Loft er dregið inn í þjöppuhólfið þar sem því 
er þjappað og hraði þess aukinn með snúningsblöðum. Sumt af þessu lofti 
fer fram hjá vélinni og er notað til að loftræsta farþegarýmið þegar þess þarf. 
Heitt loft getur líka verið notað til að afísa vængina.

Þetta þjappaða loft fer svo inn í brunahólfið (brunakönnurnar) þar sem það 
er blandað eldsneyti og svo kveikt í því. Við þetta þenst gasið (loft/eldsneyti) út 
og hraði þess og þrýstingur eykst mikið. Svo er gasið leitt í gegnum túrbínuna 
aftan í vélinni. Túrbínan er fest við sama skaft og þjöppublöðin (e. compressor 
blades). Því er þetta ákveðin hringrás. Þjöppublöðin snúa túrbínunni sem snýr 
svo aftur þjöppublöðunum. Í aukahlutaeiningunni er eldsneytisstjórnunin (e. 
fuel control unit), eldsneytisdæla, glussadæla, olíudæla, olíukælir og rafall.

Turbojet
„Turbojet“ er einfaldasta gerð þotuhreyfla. Þessir hreyflar eru t.d. algengir á 
litlu einkaþotunum.

Turbofan
Þetta er sú gerð sem er hvað algengust á flugvélum í dag og þá sérstaklega á 
stórum flugvélum. Hún hefur einn sérstakan hluta sem venjulegur þotuhreyfill 
hefur ekki. Það er svokallaður „fan“ sem er fremst á hreyflinum. Þessi „fan“ 
virkar þannig að hann eykur heildarloftmagnið sem fer í gegnum hreyfilinn og 
eykur þar af leiðandi afl hreyfilsins. Með því að hleypa stórum hluta af loftinu 
framhjá öllum hlutunum (þjöppu, bruna og túrbínu) þá minnkar hávaðinn til 
muna og eldsneyti sparast. Þessir hreyflar eru t.d. á B737 og B757.

Turboprop (skrúfuþota)
Skrúfuþotuhreyflar eru mikið notaðir í smærri og miðlungsstærð af flugvélum. 
Í staðinn fyrir „fan“inn sem talað var um hér fyrr í kaflanum er sett skrúfa 
framan á hreyfilinn. Þekkja má skrúfuþotuhreyfil frá tvígengisvél þannig 
að þotuhreyfillinn er oftast straumlínulagaðri og með úthlaup/púst sem er 
stærra heldur en á tvígengisvélum. Skrúfuþotur eru oftast með einn, tvo, eða 
fjóra hreyfla.
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Turboshaft
Auðveldast er að þekkja turboshaft sem þyrluhreyfil. Hann er nánast eins og 
venjulegur skrúfuþotuhreyfill nema að í staðinn fyrir skrúfu eru þyrluspaðar. 
Túrbínan og þjöppublöðin eru þá annað hvort tengt beint við þyrluspaðana 
eða í gegnum gírkassa.

11.5.10 Björgun úr flugvélum

Inngangur
Verkfæri og búnaður sem notaður er fyrir flugvélaslys/óhöpp er að nokkru leyti 
ólíkur þeim verkfærum og búnaði sem notaður er í almennum slökkviliðum 
til björgunarstarfa. Til viðbótar þeim verkfærum og búnað sem fjallað er um 
í þessum kafla eru mörg önnur, s.s. kraftklippur, rifjárn (kúbein), járnsagir, 
skóflur og hurðaopnarar, notuð á svipaðan hátt í húsabrunum, bílslysum og 
flugvélaslysum. Þessi kafli fjallar um öll almenn verkfæri ásamt þeim búnaði 
sem er notaður við flugvélabjörgun og slökkvistörf.

N.F.P.A., National Fire Protection Association, og I.C.A.O., International 
Civil Aviation Organisation, hafa gefið út lista yfir verkfæri sem ætlast er til 
að flugvallarslökkvilið hafi í bílum sínum og slökkvistöðvum.

Val á verkfærum
Töluvert af verkfærum og búnaði hefur verið 
framleiddur sérstak lega fyrir björgun úr flug
vélum. Flugvélaverkfæri og björgunar tæki 
eru bæði handverk færi og vélknúin. Hægt 
er að skipta þeim í flokka; klippibúnað, 
innbrots búnað, búnað til að bæði ýta og toga. 
Sum þessara tækja gætu fallið í fleiri en einn 
flokk og það sama á við um handverkfærin. 
Fara verður sérlega varlega við notkun vökva
drifinna tækja þar sem þau vinna á gríðar
legum þrýstingi, allt upp að 720 kg/cm2.

Eldfimar aðstæður
Flugvélar bera mikið magn af rokgjörnum og eldfimum vökvum. Við flugslys/
óhöpp geta komið göt á eldsneytiskerfið sem getur skapað hættulegar og 
eldfimar aðstæður. Slökkviliðsmenn verða að fást við þessar aðstæður með 
mikilli varfærni til að forðast að það kvikni í þessum eldfimu vökvum. Þegar 
farið er að saga eða skera í breytilegar tegundir málma getur auðveldlega 
kviknað í.

Vettvangurinn verður að vera metinn öruggur svo hægt sé að nota slíkan 
búnað. Eldsneytisleka verður að stoppa eða hefta með öllum tiltækum ráðum. 
Leka er hægt að hefta eða stoppa með hinum ýmsu efnum og tækni, einnig 
er hægt að safna eldsneyti í fötur og ílát. Eldsneyti sem lekið hefur á jörðina 

Mynd 11.43 Val á verkfærum.



Slökkvistarf  Sérstakar aðstæður  • 11

Brunamálaskólinn  11  • 61

er hægt að hylja með AFFF froðu eða annarri tegund af froðu og til þess að 
vettvangurinn geti talist öruggur verða slökkviliðsmenn að taka rafmagn 
af vélinni, annað hvort með því að aftengja rafgeyma eða setja höfuðrofa í 
stjórnrými flugvélarinnar í „off “ stöðu.

Stöðugleiki flugvélarinnar
Slökkviliðsmenn verða að hafa stöðug leika flugvélarinnar í huga áður en 
þeir hefjast handa við björgun farþega. Ef flug vél in er ekki stöðug, gæti hún 
oltið eða runnið til, sem gæti skaðað farþega og slökkviliðsmenn en einnig 
gæti eldsneyti eða aðrir hættu legir 
vökvar farið að leka af vélinni. 
Staðsetningu vélarinnar þarf að 
endur meta reglu lega. Staðsetn ingu 
slökkvi bíla og annars björgunar
búnað ar þarf einnig að hafa í huga 
ef að vélin skyldi færast úr stað. 
Þegar gera þarf flugvélar stöðugar 
er hægt að nota tjakka, lyftipúða, 
kubba o.fl. til þess að varna því að 
vélin velti eða færist úr stað. Einnig 
er hægt að ryðja jarðvegi upp að 
skrokki vélarinn ar eða leggja stórum tækj um, t.d. slökkvi bíl, að vélinni. Kaðl
ar, strekk bönd og keðjur koma líka að góðum notum við að tryggja stöðug leika 
flugvéla.

Þjálfun flugvallarslökkviliðs/slökkviliðs
Slökkviliðsmenn verða að fá að taka á þeim búnaði sem á bílunum er til þess að 
öðlast færni í notkun þeirra. Við verklegar æfingar ætti að notast við venjulegar 
flugvélar til þess að slökkviliðsmenn fái tilfinningu fyrir búnaðinum, finni 
hvers hann er megnugur og átti sig á takmörkum hvers verkfæris. Sum tækni 
sem virkar t.d. vel við björgun úr bílum virkar ekki eins vel í flugvélabjörgun og 
er aðeins hægt að læra með þjálfun og verklegum æfingum við raunverulegar 
aðstæður.

Öryggi slökkviliðsmanna
Það að nota björgunarverkfæri og búnað við björgun fólks úr flugvélum getur 
verið mjög hættulegt. Fjölda björgunarmanna ætti að reyna að takmarka inn 
á hættusvæði eins og kostur er. Allir slökkviliðsmenn skulu vera fullgallað
ir, þ.e. vera í hlífðarfatnaði með hjálm og annan öryggisbúnað sem nota á 
sam kvæmt reglum. Vegna þess hve notkun björgunartækja er hávaðasöm 
ættu slökkviliðsmenn að nota eyrnahlífar. Vegna þeirra efna sem notuð eru 
við gerð flugvéla í dag, s.s. plastefna sem gefa frá sér eitraðar gufur, ættu 
slökkviliðsmenn alltaf að nota reykköfunartæki. Gott er að stjórnandi á vett
vangi skipi öryggisaðila á staðnum sem fylgist með því að allt sé gert eftir 
settum öryggisreglum.

Mynd 11.44 Stöðugleiki flugvéla.
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11.5.11 Verkfæri og búnaður
Mikið af almennum verkfærum og búnaði er hægt að nota við björgun úr 
flugvélum. Flest verkfæri sem notuð eru í húsabrun um og björgunar störfum 
er hægt að nota við björgun og slökkvi starf í flugvél um. Úrval af venjulegum 
og sérhæfðum verkfærum og búnaði ætti að vera til taks til að fást við þau 
fjölbreytilegu verkefni sem slökkviliðs menn þurfa að takast á hendur við 
björgun úr flugvélum. Þegar slökkviliðsmenn eru búnir að brjóta sér leið 
inn í flugvélaflak gætu þeir þurft að skera á öryggisbelti, límbönd eða hlífar 
eða setja segl á beittar brúnir og við útgönguleiðir sem gætu skaðað fólk og 
skemmt búnað. Tæki og búnað gæti 
þurft til að stöðva leka í bensín eða 
olíuleiðslum. Slökkviliðsmenn þurfa 
að fara vel yfir þann búnað sem á 
bílun um er og lagfæra eða endurnýja 
eftir þörfum.

Vélknúin verkfæri
Algengustu tegundir af vélknúnum 
verkfærum eru:

• Rafknúin.

• Vökvadrifin.

• Loftdrifin.

Rafmagnsverkfæri
Sagir sem notaðar eru til þess að komast inn í flugvélar eiga að vera með 
blöðum sem geta sagað járn, ál og aðra málma. Í stærri tegundum flugvéla 
verður að nota löng blöð í sagirnar til að ná í gegnum byrðinginn. Einnig 
geta hjólsagir, stingsagir og sverðsagir komið að góðum notum við þröngar 
og erfiðar aðstæður. Gott er að eiga margar tegundir af sagarblöðum fyrir þau 
margvíslegu verkefni sem slökkviliðsmenn geta þurft að fást við, t.d. skífu fyrir 
plastefni, karbítblað og demantsskífur. Alhliða blöð geta eyðst hratt eða fest 
vegna lögunar á skrokki vélarinnar og breyta þarf skurðinum oft. Skífurnar í 
sagirnar ættu að vera litamerktar og merktar fyrir þá vinnu sem þeim er ætluð. 
Ókostir við þessar sagir er að þær eru yfirleitt þungar og skapa mikinn hávaða 
og það neistar frá þeim við notkun. Ef notaðar eru bensínsagir á bílum skal 
varast að geyma bensín í sama skáp og alhliða sagarblöðin, bensíngufurnar 
eyðileggja bitið í blöðunum og gætu gert þau ónýt áður en þau eru notuð. 
Rafhlöðuborvélar eru mikið notaðar af flugvallarslökkviliðum og er gott að 
útbúa þær með topp á endanum þannig að hægt sé að opna hin ýmsu hólf og 
geymslur á sem skemmstum tíma.

Vökvaknúin verkfæri
Vökvaknúin verkfæri er hægt að nota við að glenna eða rífa í sundur byrðing 
vélarinnar við björgun úr flugvélum. Vökvadælan getur verið handvirk, 
bensínknúin eða loftknúin. Vegna þess hversu þessi tæki eru öflug og fjölhæf 

Mynd 11.45 Verkfæri og búnaður.
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henta þau sérlega vel við slíkar aðstæður. Rafmagns, loft og bensínknúin 
vökvatæki og glennur og klippur, sem notaðar eru í umferðarslysum eru líka 
notuð í flugvélaslysum. Oft þarf að gera gat á skrokkinn milli styrktarbita 
fyrir kjaftinn á glennunum svo hægt sé að búa til pláss fyrir önnur verkfæri 
sem hugsanlega þarf að nota. Glennurnar rífa og beygja styrktarbitana og 
klæðningu vélarinnar, stundum rúllast byrðingurinn á undan glennunum 
eins og appelsínubörkur en í öðrum tilvikum er klæðningin stíf og erfið 
viðureignar. Til þess að gera gat á flugvél á sem skemmstum tíma er best að 
nota klippur og glennur saman, þ.e. að gera nógu stórt gat með glennum og 
koma svo í kjölfarið með klippurnar eða loftmeitilinn og klippa klæðninguna 
á milli styrktarbitanna í burtu.

Aðgát: Vökvatæki geta orsakað að málmflísar þeytast í allar áttir. Þar að auki 
eru tækin þung og gott getur verið að tveir vinni með þau í einu. Við eldfimar 
aðstæður eru þessi vökvatæki kjörverkfæri þar sem þau mynda ekki mikið af 
neistum, einnig eru þau ekki eins hávaðasöm og bensín og rafknúin verkfæri.

Loftknúin verkfæri
Loftfleygar eða lofthamrar hafa reynst sérstaklega vel við björgun úr flugvéla
flökum. Hægt er að tengja loftverkfærin við reykköfunarhylki, við rafmagns
knúna loftdælu eða við loftkerfi slökkvibílanna. Loftfleygurinn vinnur með 
því að gefa mörg þúsund högg á mínútu. Hægt er að skipta um meitil framan 
á fleygnum eftir því hvert verkefnið er. Það er aðallega létt og lipurleiki 
verkfærisins sem auðveldar slökkviliðsmönnum að vinna með það. Loftfleyginn 
er bæði hægt að nota á málma og plastefni.

Glussa- og rafmagnsspil
Það að nota spil við flugvélabjörgun getur stundum verið takmörkum háð. Við 
margar aðstæður getur hins vegar verið gott að grípa til þess, eins og þegar færa 
þarf brak til þess að komast að flugvélinni. Einnig er hægt að nota það við að 
gera skrokkinn stöðugan og til að brjótast inn í flugvélar, t.d. að toga hurðir út.

Handvirk vírspil (come-along) og keðjur
Handvirk vírspil koma oft að sama gagni og bílspil en þessi búnaður er miklu 
meðfærilegri. Einnig er gott að nota keðjur en sjaldan eru þær notaðar einar 
og sér. Þær eru oft notaðar til að framlengja vinnulengd hluta, t.d. glenna. 
Keðjur eru sterkari en reipi og eru því betri í vissum tilvikum.

Loftpúðar
Loftpúðar eru fjölhæfur búnaður sem auðveldlega má nota við björgun og 
til stuðnings við flugvélar. Þeir einfaldlega færa krafta háþrýsts lofts frá 
reykköfunarhylkjum út í yfirborð loftpúðanna. Þó að vinnuþrýstingur fari ekki 
yfir 200 psi (1400 kpa), margfaldast hann yfir hvern fersentimetra púðans sem 
leiðir af sér mikið afl til að lyfta eða færa þunga hluti. Til eru tvær tegundir 
loftpúða; lágþrýstir og háþrýstir, sem hægt er að raða hverjum ofan á annan.
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Að brjóta sér leið inn í flugvélar
Það að brjóta sér leið inn í flugvélarflak er bara gert ef ekki reynist hægt að 
komast inn á annan hátt. Ástand flaksins, eldfimar aðstæður og margt annað, 
s.s. slæmt veður og myrkur, geta skapað umhverfi sem er hættulegt bæði fyrir 
slökkviliðsmenn og farþega. Auðveldasta leiðin inn í flugvélina er gegnum 
dyr eða neyðarútganga sem venjulega hafa búnað svo hægt sé að opna utan 
frá. Það sama gildir um flugvélabjörgun, húsabruna og björgun úr bílflökum 
að reynt skal að opna án þess að brjóta leið inn. Ef farþegar reyna að brjóta sér 
leið út úr flugvélaflaki er mikilvægt að hefta ekki útleið þeirra heldur reyna 
frekar að finna betri leið. Glugga flugvéla er í sumum tilfellum hægt að nota 
til að reyklosa. Einnig geta farþegar komist út um glugga á nokkrum tegundum 
flugvéla og eru þessir gluggar merktir bæði að innan og utan. Öfugt við hurðir 
og neyðarútganga opnast þeir oftast inn í flugvélina.

Margar nýjar tegundir flugvéla treysta á rafmagn eða önnur kerfi til að opna 
dyr við eðlilegar aðstæður. Ef rafmagn á MD11 (DC9) er ekki virkt opnar 
varabúnaður, sem stjórnað er með lofti, dyrnar. Þetta er sjálfvirkur búnaður 
sem hægt er að tengja innan eða utan frá þegar hurðin er á neyðarstillingu. 
Notað er lofthylki með köfnunarefni sem opnar dyrnar sé hurðin, sem getur 
verið allt að 250 kg, á neyðarstillingu. Þegar flugvélar brotlenda og verða 
fyrir miklu höggi geta hurðir og neyðar út gangar skemmst og jafnvel fest. 
Það getur reynst mögulegt að opna dyr og neyðar út ganga með kúbeinum en 
yfirleitt bara á minni tegundum flugvéla. 
Þegar nauðsyn legt reynist að brjóta sér 
leið inn í vélar verður að gera það með 
mikilli varúð til að slasa ekki fólk sem 
fyrir innan er. Verja þarf beittar brúnir 
með teppum eða öðru sem við höndina 
er til þess að varna því að fólk skeri sig. 
Neyðarrennur geta verið hættulegar fyrir 
slökkviliðsmenn þegar þeir reyna inn
göngu í vélina. Þegar þær blásast upp 
fylgir því nógu mikill kraftur til þess að Mynd 11.47 Innbrotssvæði.

Mynd 11.46 Innbrotssvæði.
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slasa þá sem fyrir henni verða. Venjulega eru þessar rennur tengdar við vélina 
með slá sem fest er við enda rennunnar. Sumar rennur eru gerðar virkar með 
rofa en aðrar opnast sjálfkrafa þegar dyrnar eru opnaðar. Ef allar tilraunir til 
að komast inn í vélina bregðast verða menn að reyna að brjóta sér leið inn 
um skrokk vélarinnar. Herflugvélar hafa þessa staði yfirleitt merkta og eru 
þeir oftast afmarkaðir með brotalínu, gulri eða svartri sem inni í stendur: 
„Cut here for emergency rescue“. Þessir staðir eru ekki fleiri en einn eða 
tveir og ekki stórir að flatarmáli. Farþegaflugvélar hafa aftur á móti ekki 
svona merkingar svo að slökkviliðsmenn þurfa að vita hvar þessir staðir eru 
áður en byrjað er að klippa. Ef um er að ræða flugvél sem ekki eru til neinar 
upplýsingar um ætti að velja staði í kringum glugga. Þar er minni hætta á að 
klippa í eldneytis eða glussaleiðslur. Þó er hætt við að klippt verði í eitthvað 
af rafmagnsleiðslum en það er í lagi ef búið er að taka rafgeyma úr sambandi. 
Klæðningaplötur flugvéla liggja venjulega lárétt miðað við bita og hornrétt 
á rifin eða skilrúm. Slökkviliðsmenn verða að þekkja helstu burðarbita og 
grindarbyggingu flugvéla. Það ætti alltaf að vera fleiri en ein leið möguleg til 
þess að rjúfa göt og gera þau nægjanlega stór fyrir fólk og verkfæri að komast 
í gegnum. Oft er hægt að lesa úr hnoðum á plötum þá leið sem vænlegast 
er að velja. Ef hnoð eru mjög þétt er ekki ráðlegt að rjúfa göt eða hluta í 
sundur á þeim stað vegna öflugra burðarbita og skilrúma. Það ætti ekki að 
rjúfa aðalgólfbita sem liggja langsum eftir búk flugvélar vegna eldsneytis og 
glussaleiðslna sem líklegast eru staðsettar á þessu svæði.

Sýnið aðgæslu þegar klippa þarf í sundur bita eða svæði sem ekki eru merkt 
eða ráðlegt að klippa vegna leiðslna með glussaþrýstingi eða mögulegra hylkja 
með þrýstingi eða affalls frá klósettum.

11.5.12 Verndun flugslysavettvangs
Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar sjálfstætt og óháð stjórnvöldum og 
öðrum rannsóknaraðilum, ákæru valdi og dómstólum. Hún starfar samkvæmt 
lögum um rannsókn samgöngu slysa, 
nr. 18/2013, og lögsaga hennar tekur til 
íslensks yfirráða svæðis, svo og til alls 
hins íslenska flugstjórnar svæðis að því 
er varðar flugumferðaratvik.

Í Rannsóknarnefnd samgönguslysa 
eiga sæti sjö menn. Nefndin annast rann
sókn allra flugslysa samkvæmt lögunum 
og alþjóðasamningum sem Ísland er aðili 
að. Með flugslysa rannsókn um er átt við 
þá sérstöku málsmeð ferð, sem kveðið er 
á um í lögum þessum og alþjóða samn
ingum sem Ísland er aðili að. „Flugslys“ í þessu samhengi tekur til flugslysa, 
flugatvika og flugumferðar atvika.

Skýrslum Rannsóknarnefndar samgöngu slysa skal ekki beitt sem sönnunar
gögnum í opinberum málum, enda er markmið flugslysarannsókna samkvæmt 

Mynd 11.48 Sjórekið brak.
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lögunum, að greina orsakaþætti flug
slysa í því skyni einu að koma í veg fyrir 
frekari flugslys. Lögin taka sérstak lega 
fram, að tilgangurinn með rannsókn
inni sé ekki að skipta sök eða ábyrgð.

Í lögunum stendur, að verði flug
slys, þá beri sérhverjum, sem um það 
veit, að tilkynna það Rannsóknarnefnd 
samgöngu slysa tafarlaust. Sama gildir 
um hvern þann sem finnur loftfar eða 
aðra hluti við aðstæður er benda til að 
flugslys hafi orðið. Hugsanlegt dæmi 
er sjórekið brak.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa og starfsmenn hennar hafa samkvæmt 
lögunum aðgang að vettvangi flugslyss, þótt um staði í einkaeign sé að ræða. 
Nefndin og starfsmenn hennar hafa sjálfstæðan rétt til að kveðja sér til aðstoð
ar lögreglu, svo og annað björgunar og hjálparlið. Er lögreglu skylt að veita 
nefndinni þessa rannsóknaraðstoð. Nefndin og starfsmenn hennar hafa rétt til 
skýrslutöku og gagnasöfnunar á vettvangi, eftir eigið mat. Yfirstjórn vettvangs
rannsóknar er í höndum nefndarinnar og starfsmanna hennar.

Þegar á vettvang kemur vita starfsmenn nefndarinnar hvað gerðist, þeir 
safna upplýsingum, leita skýringa á því með söfnun og úrvinnslu gagna hvernig 
atvikið gerðist og komast að niðurstöðu um það hvers vegna það gerðist. Svona 
rannsókn er margslungið og flókið verk. Áreiðanleiki hennar byggir á því að 
öll atriði, smá og stór, komist til skila. Í rannsóknum af þessu tagi þarf oft að 
seilast djúpt eftir rótum orsakanna, sem oft eru nánast ósýnilegar orsakir þess 
sem í fyrstu virðast hinar augljósu orsakir.

Aðferðafræðin er og verður að vera vel skipulögð og kerfisbundin í smáatrið
um. Verkefni rannsakandans er það eitt að komast að orsökum eða líklegum 
orsökum atviks sem hann rannsakar, að grafa ræturnar upp í þeim eina tilgangi 
að koma í veg fyrir að sams konar atvik endurtaki sig. Hann lætur enga veika 
punkta fram hjá sér fara þótt þeir eigi ekki beinlínis þátt í atvikinu og í skýrslu 
hans er um þá fjallað og tillögur gerðar til úrbóta þótt ekki séu bein tengsl við 
hið tiltekna slys. Starfið er stöðug fyrirbyggjandi leit að veikum hlekkjum. 
Rannsakandinn reynir að einangra orsakirnar og líklega orsakaþætti atviksins 
og gera lögum samkvæmt tillögur um úrbætur í flugöryggismálum svo öryggi 
í flugi megi aukast.

Lögreglu, slökkviliðs, og björgunarsveitarmenn skilja hversu mikilvægt það 
er fyrir rannsakanda, sem falið er svo flókið verkefni sem rannsókn flugslyss 
getur verið, að fá vettvang eða slysstað sem minnst spilltan og að fá stuðning 
björgunaraðila með verndun og varðveislu verksummerkja og gagna. Það 
þarf ekki flugslys til þess að óviðkomandi fólk þyrpist að úr öllum áttum af 
óviðráðanlegri forvitni, vaði inn á svæðið, spilli mikilvægum smáatriðum og 
færi til verksummerki og hluti og taki jafnvel minjagripi. Því er afar nauðsynlegt 
að vernda vettvang meðan björgun fer fram og þar til rannsakendur hafa 

Mynd 11.49 För eftir flugvél.
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lokið vettvangsrannsókn. Rétt og 
gagn leg niðurstaða rannsóknar 
fæst ekki nema rannsóknar gögn 
komist til skila.

Í lögunum stendur að hafi flug
slys orðið, megi hvorki hreyfa né 
nema á brott loftfarið, hluta þess, 
inni hald þess né verksum merki 
slyssins, uns rannsókn er lokið, 
nema Rannsóknarnefnd flug slysa 
hafi heimilað það. Án slíks leyfis 
má þó hreyfa, flytja til eða nema 
á brott loftfarið, hluta þess eða 
inni hald, að svo miklu leyti sem 
nauðsyn legt reynist til að frelsa 
menn eða dýr, ná pósti úr loftfari, afstýra spjöllum af eldi eða öðrum orsökum 
eða koma í veg fyrir að loftfarið, hluti þess eða innihald valdi háska eða 
almenningi miklum baga.

Ef bráðnauðsynlegt er að flytja póst eða farm burtu er afar mikilvægt að slíkt 
sé skráð nákvæmlega, þungi, fyrirferð og staðsetning, til dæmis vegna hleðslu 
og jafnvægisútreikninga. Það er erfitt að sannreyna svona atriði eftir á. Um áhrif 
eða varúðarráðstafanir vegna hættulegra efna í farmi eða t.d. vegna eitraðra 
efna í bruna, svo sem þegar fiberefni brenna, eða um sýkingarhættu af fjölda 
mengaðra, hárbeittra brúna sem alls staðar er að finna, er ekki fjölyrt hér, en 
það er sameiginlegt áhyggjuefni björgunarmanna og rannsakenda. Rannsakandi 
kemur á vettvang þegar björgunarþátturinn er í gangi eða eftir að honum er 
lokið. Því er svo mikilvægt að þeir sem að björguninni vinna og á vettvangi 
eru, geri sér grein fyrir því hvaða vandamál og skyldur rannsakendur hafa. 
Það fyrsta sem þeir gera þegar á vettvang kemur er að kynna sér gæslu flaks 
og ummerkja og ræða við lögreglu og björgunarlið. Mikilvægt er að tala við þá 
sem fyrstir komu á staðinn og finna sjónarvotta eða vitni áður en þau fara af 
staðnum. Framvinda fer auðvitað eftir eðli málsins og í stærri málum skiptist 
rannsóknin í sérhæfð svið. Rannsakendur hafa sérstakar starfsreglur fyrir það.

Sum verksummerki eru hverful og eyðast eða hverfa á stuttum tíma. Þar 
má til dæmis nefna ís á vængjum, skrokk eða stéli, jafnvel ísingarbrot sem 
hafa fallið af við áreksturinn við jörðu, sót og litabreytingar sem verða þegar 
málmur hitnar eða þegar olía brennur, smurolíu eða eldsneytistaumar eða 
eldsneytislitur eða eldsneytislykt. Stundum hefur allt eldsneyti lekið niður, 
t.d. ef flugvél er á hvolfi eða eldsneytisleiðslur eru í sundur. Ekki má gleyma 
því að svipast um, t.d. eftir leifum fugla sem kunna að hafa lent á flugvélinni.

Ferillinn er viðkvæmur fyrir traðki og hjólförum björgunartækja. Ef unnt er 
á ekki að aka eftir ferlinum. Stundum koma vegfarendur akandi torfærubílum 
á staðinn og byrja svo að traðka svæðið út. För, til dæmis hemlaför eða strok 
á jörðu eða á malbiki, eru fljót að hverfa eða ruglast þegar ekið er fram og 
aftur yfir þau. Auðvelt er til dæmis að ruglast á því hvaða hluti loftfarsins 

Mynd 11.50 Flugslysanefnd.
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gerði tiltekið far á jörðu eða hvaða 
hjólfar var eftir hvaða hjól. För 
á jörðu byrja oft talsvert fyrr en 
ætla má í fyrstu. Stundum liggur 
jafnvel ekki ljóst fyrir úr hvaða átt 
vélin kom, til dæmis ef snjór hefur 
blásið eða bráðnað. Allt er þetta 
mikilvægt fyrir heildarmyndina.

Ummerki og för í ferlinum í 
snjó, sandi eða í gljúpri jörð dofna 
fljótt eða hverfa, t.d. í skafrenn
ingi. Ógreini leg för í jörðu eftir 
loft farið, hjól eða væng enda eða 

högg för eftir skrúfu blöð geta sagt til um stöðu loftfarsins við niðurkom una, 
snúnings hraða hreyfils eða lendingar hraðann. Málningar flyks ur eða örsmá 
glerbrot á jörðu eða leifar ljósa á búk eða vængjum, málmstrokur og för á 
steinum eða hlutum loftfars ins eru einnig mikilvæg atriði í heildarmyndinni. 
Það er sem sagt að mörgu að gæta. Hvert einasta þessara áðurtalinna atriða 
á sér raunverulegt fordæmi úr rannsóknum flugslysa. Það er æði oft sem 
eitthvað kemur fram í rann sókn, sem kallar á nánari skoðun eða athugun á 
tilteknum atriðum sem oft eru smáatriði og athyglin beindist ekki að í fyrstu. 
Stundum er þörf á að fara aftur á slysstað eða í flakið og skoða tiltekin atriði 
aftur og aftur. Stundum verður ekki aftur snúið á vettvang og það sem framhjá 
rannsakanda fór eða glataðist, verður ekki staðfest. Því er oft nauðsynlegt að 
geyma flak eða flakhluta lengur, en nefndin getur haldið flaki eða flakhlutum 
eins lengi og hún þarf með, samkvæmt lögum.

Það er afar mikilvægt og vel þegið af rannsakendum að allt það sem menn 
sjá og telja að geti eyðst og horfið, sé skráð, mælt eða merkt eftir aðstæðum. 
Því er það mjög mikilvægt og nauðsynlegt fyrir markvissa og árangursríka 
rannsókn, að þegar björgunarlið kemur á slysstað, séu tilteknir menn úr 
þeirra hópi settir í að skrá allt sem gert er og það sem breytt er eða fært er til, 
þannig að rannsakandinn leiðist ekki á villigötur, fái sem réttasta mynd og 
missi ekki af neinu.

Það er afar erfitt að gefa tæmandi forskrift í þessu efni. Í raun og veru er 
það hreinlega oftast heilbrigð skynsemi og athyglisgáfan sem gildir og að 
viðkomandi skilji hversu mikilvægt rannsakanda það er að fá vettvang eða 
slysstað sem minnst spilltan.

Þarna er t.d. um að ræða að rissa upp, mynda, teikna, skrá, merkja og mæla 
það sem hreyft er eða það sem breytt er og alla hverfula og viðkvæma hluti.

Aðalatriðið er að setja tiltekinn mann eða menn í að skrá það sem gert er 
eða breytt af nauðsyn og koma svo í veg fyrir að hróflað sé við nokkrum hlut 
að óþörfu.

Ljósmyndun stjórnklefa, mælitækja og stjórntækja ef unnt er, er mikilvæg 
áður en nokkuð er hreyft. Mælitæki og stjórntæki geta breytt sér og ruglað 
myndina við hnjask. Jafnvel þótt stjórnklefi sé brunninn, klesstur saman 
og/eða á hvolfi er unnt að afla mikilvægra upplýsinga ef unnið er nákvæmt 

Mynd 11.51 Mælar úr flugvél.
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og kerfisbundið. Nauðsynlegt er 
að vera alveg viss um hver var í 
hvoru framsætinu og hverjir voru í 
aftursætum. Tæknin við að lesa úr 
skemmdum tækjum er fyrir hendi 
og oft má litlu spilla til þess að 
henni verði ekki beitt.

Rannsakanda er nauðsyn legt 
að vita hver opnaði neyðar útgang, 
hvaða neyðar útgang og hvernig, 
utan frá eða innan frá og hve margir 
fóru út um hvaða útgang. Ef slasað
ur maður eða lík er tekið úr flaki, er 
rannsak anda nauðsyn legt að vita í hvaða sæti viðkomandi var, hvort sætis belti 
voru spennt, eða hvernig þau voru leyst. Hvar sat fólkið sem komst af, hvar var 
það? Þetta er bæði vegna hleðslu og jafnvægis útreikninga og vegna atriða sem 
varða t.d. öryggi farþeganna.

Það getur valdið rannsakanda miklum vanda og spillt lykilatriðum, ef t.d. 
maður sem er örugglega látinn er rifinn undan stýrum og út úr stjórnklefanum 
án þess að smáatriða í umhverfi hans sé gætt. Hætta er á að gögn spillist og 
breytist, en þá er kannski ekki auðvelt eftir á að vita hvernig hlutirnir voru. 
Þegar ekki leikur vafi á því að maður sé látinn, liggur ekkert á því í sjálfu sér 
að fjarlægja lík hans. Ef taka verður látinn mann utan loftfarsins gilda sömu 
atriði. Merkja eða teikna þarf staðinn þar sem viðkomandi var og öll smáatriði, 
t.d. hvert var sæti hans, hvernig öryggisbelti var leyst og svo framvegis. 
Rannsakendur skoða hvert einasta sæti og til dæmis festingar þess við gólfið.

Kraftstefnur í slysinu miðað við langöxul flugvélarinnar eru athugaðar. 
Það er nauðsynlegt vegna heildarmyndarinnar af ferlinum áður en loftfarið 
kom niður eða lenti og vegna könnunar meiðsla eða þess sem þar þarf að 
fyrirbyggja, svo dæmi sé tekið. Verndun allra smáatriða ekki síður en stærri 
atriða er nauðsynleg forsenda þess að rétt og þar með gagnleg niðurstaða fáist. 
Rannsakandinn verður að hafa allar upplýsingar til þess að geta komist að 
réttri og fyrirbyggjandi niðurstöðu í dæminu.

Í stuttu máli, rannsóknarferillinn hefst oftast síðar en starf björgunar
mannanna, en hann tekur til þess sem gerðist á meðan á björgunarstarfinu 
stóð. Rannsakendur flugslysa eiga mikið undir starfi björgunarmannanna 
sem á undan þeim koma á staðinn, að þeir verndi og gæti vettvangs, flaks 
og ummerkja, gæti þeirra atriða sem hugsanlega kunna að fara forgörðum, 
skrái eða myndi þau atriði sem hverful eru eða þau sem verður að breyta 
meðan á björgunarstarfinu stendur, umfram allt hafi hið oft erfiða og flókna 
verk rannsakandans í huga og létti honum að taka upp þráðinn þar sem 
björgunarmenn sleppa honum.

Mynd 11.52 Slysavettvangur.
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11.6 Eldur í skipum
Inngangur
Eldur um borð í skipi er einn versti óvinur sjómannsins, hann er bundinn 
um borð, verður að treysta á eigin getu og hefur til þess að gera lítinn búnað. 
Í versta falli verða menn að yfirgefa skipið og fara þá jafnvel við slæmar 
aðstæður um borð í gúmmíbát.

Sem betur fer eru eldsvoðar um borð í íslenskum skipum ekki tíðir. Samkvæmt 
tölum Rannsóknarnefndar samgönguslysa urðu 14 eldar í skipum árin 2013–
2015. Þrátt fyrir þetta ættu slökkviliðsmenn að undirbúa sig sem best undir 
slíka baráttu og má nefna að yfir 100 skemmtiferðaskip með allt að 5000 manns 
um borð koma til landsins á hverju ári.

Slökkviliðsmönnum er einnig illa við elda í skipum. Ástæðan er einföld. 
Slökkviliðsmenn þekkja flestir illa til skipa. Þau eru að flestu leyti ólík þeim 
aðstæðum sem þeir eiga venjulega við að glíma, þau eru þröng, óstöðug, velta 
fram og til baka, erfitt er að létta af þeim þrýstingi og oft verður að sækja eldinn 
niður á móti hita og reyk.

Það er ekki hægt að ætlast til að allir slökkviliðsmenn séu hæfir til að fara 
út á sjó til slökkvistarfa, hinir bestu slökkviliðsmenn geta orðið illa sjóveikir 
við smáhreyfingu og eru þá algerlega óstarfhæfir. Það er engin skömm að 
því fyrir óvana að treysta sér ekki til þess að fara út á sjó. Einnig verður að 
geta þess að slökkviliðsmenn sem koma þannig til aðstoðar verða einnig 
að kunna á björgunarbúnað skipsins, flotgalla, gúmmíbjörgunarbáta o.fl. 
Slökkviliðsmennirnir gætu þurft að yfirgefa skipið líkt og áhöfnin.

Mynd 11.54 Ýmsar aðferðir og tæki eru notuð við slökkvistörf í skipum.
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11.6.1 Sjómenn tala „annað“ tungumál.
Annað sem við megum búast við er að áhafnarmeðlimir tali annað tungumál 
en við. Þeir tala um:

Stjórnborða = hægri hlið skipsins ef horft er fram eftir.
Bakborða = vinstri hlið skipsins ef horft er fram eftir.
Stefni og skutur = fram- og afturendi skipsins.
Kulborði og hléborði = vindmegin og hlémegin á skipinu.
Fríborð = hæð frá sjó að þilfari.
Særými = rúmmál þess vökva sem skipið ryður frá sér.
Lúgur = lokunarbúnaður lesta.
Kjölur = neðsti partur skipsins.
Djúprista = hæð sjávar frá kili að vatnsborði.
Kýrauga = gluggi.
Leiðari = kaðalstigi með trérimum.
Klefi = herbergi.
Kojur = rúm.

Hæðir í skipinu kallast líka allt öðrum nöfnum en við eigum að venjast, eins 
og sóldekk, bátadekk o.s.frv.

11.6.2 Stéttaskipting
Um borð í skipum er veruleg stéttaskipting með skipstjórann allsráðandi og 
er þar stuðst við aldagamlar reglur. Slökkviliðsmenn verða að átta sig á að 
ef þeir fara t.d. um borð í franskt skip þá eru þeir í reynd komnir á franskt 
yfirráðasvæði. Þótt eigandi skipsins sé á annarri skoðun varðandi mál þá er 
skoðun skipstjórans sú sem ræður á meðan skipið er á sjó. Eigandinn getur 
síðan skipt um skipstjóra næst þegar skipið kemur í höfn en þangað til er 
skoðun eða ákvörðun skipstjórans sú sem gildir. Þegar eldur verður laus í húsi 
á landi tekur slökkviliðið yfir og stjórnar vettvangi. Þannig er það ekki til sjós. 
Skipstjórinn er sá er ræður og verður að hafa samráð við hann um allt sem gert 
er. Einungis ef um yfirgefið skip er að ræða getur björgunaraðilinn tekið stjórn.

Annars er skipan mála yfirleitt þannig á okkar stærstu skipum:

Skipstjóri Yfirvélstjóri (næstur skipstjóra að völdum)
Yfirstýrimaður 1. vélstjóri
1. stýrimaður Dagmaður í vél
Bryti Rafvirki
Bátsmaður 4-5 hásetar

Slökkviliðsmenn sem koma um borð í skip ættu að gera sér grein fyrir og virða 
stöðuheiti, þekkingu og kunnáttu áhafnameðlima. Margir sjómenn hafa farið 
á námskeið m.a. hjá Slysavarnaskóla sjómanna og aflað sér þar allnokkrar 
þekkingar á eðli elds, slökkvistörfum og notkun reykköfunartækja. Stóri 
kosturinn við þetta er sá að þeir þekkja skipið sitt mun betur en við og eru 
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því vel hæfir til að hjálpa til við slökkvistörf. T.d. mætti nota reykkafara úr 
áhöfn með vönum reykköfurum frá slökkviliðinu.

Erlend skip eða íslensk skip með erlendum áhöfnum geta skapað aðstoðarliði 
veruleg vandræði. Ekki er víst að nokkur um borð tali nokkurt það mál sem 
við kunnum. Vandræði geta einnig skapast af því hvar skipið er skráð. Sé 
skipið með „skrifborðsskúffuskráningu“, t.d. á Bahama eða á Jómfrúreyjum 
getur orðið erfitt fyrir slökkviliðið að fá greiddan útlagðan kostnað. Því ætti 
alltaf að fá staðfestingu á beiðni um aðstoð frá skipsstjóra, útgerðaraðila eða 
tryggingafélagi skipsins.

Slökkviliðsmenn á ferð um hafnarsvæði ættu ávallt að taka eftir:

•  Blátt blikkandi ljós í mastri táknar að brunaviðvörunarkerfi skipsins er 
í gangi.

•  Rauður þríhyrndur fáni eða rautt ljós. Þetta er tákn um að skipið hefur 
innanborðs hættulegan varning, sem ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkvi
liðs stjóra við komu í höfn.

Reglur hafna varðandi tilkynningaskyldu á hættulegum farmi er mjög misjöfn 
og getur vel verið að skip sem hefur innanborðs 20 feta gám með dínamíti 
verði að tilkynna sig og fá vakt frá slökkviliði í einni höfn en í þeirri næstu 
séu engin „vandamál“ varðandi efnið.

11.6.3 Flokkun
Hægt er að skipta skipum upp í flokka:

Farskip: Fiskiskip:

Flutningaskip Togarar og stærri fiskiskip

Farþegaskip

Olíuskip

Bátar: Ýmis:

Vertíðarbátar Varðskip

Fiskibátar Skólaskip

Skemmtibátar Rannsóknarskip

Opnir bátar Dráttarbátar

Dýpkunarskip

Innan hvers flokks eru síðan margir undirflokkar. Undir fyrsta flokknum, 
flutningaskipum, gætu komið flokkar eins og gámaskip, „roro“ skip, lausavöru
skip, bílaflutningsskip o.fl.

Innan flokksins fiskiskip eru t.d. togarar með vélarrúm framarlega og langan 
öxulgang og svo hinir, sem eru algengari, sem eru með vélarrúm aftast í skipinu.
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11.6.4 Reglugerðir
Reglugerðir eru til um flest það sem lýtur að búnaði skipa, þjálfun áhafna og 
fleira. Þessar reglugerðir eru t.d. Norðurlandareglur um smíði og búnað og 
Reglugerð um eldvarnir í fiskiskipum. Hægt er að finna upplýsingar um reglur 
varðandi skip á heimasíðu Samgöngustofu http://www.samgongustofa.is.

11.6.5 Búnaður
Mjög er mismunandi hvernig eldvörnum er háttað um borð í skipum.

Öll verða þau að uppfylla lágmarkskröfur en afgangurinn ræðst af viðhorfi 
útgerðarmanns, skipstjóra og áhafnar.

Bátar og fiskiskip eru bundin af Alþjóðareglum um öryggi mannslífa á hafinu 
(SOLAS) og reglum útgefnum af Siglingastofnun Íslands, en flutningaskipin 
eru að auki bundin af reglum Alþjóðasiglingamálastofnunnar (IMO).

Skipstjóra er ætlað að halda æfingar með skipulegum hætti, t.d. ef skipt er 
um 25% af áhöfn eða ef ákveðinn fjöldi farþega er um borð, en þá skal halda 
æfingu innan sólarhrings.

11.6.6 Reykköfunartæki
100–300 brúttólesta fiskiskip skulu búin einu reykköfunartæki. Fiskiskip 
sem eru 300 brl. og stærri skulu búin tveim reykköfunartækjum. Í skipum 
undir 500 brl. skulu loftbirgðir hvers reykköfunartækis duga til a.m.k. einnar 
klukkustundar notkunar, miðað við 30 lítra notkun á mínútu. Í skipum yfir 
500 brl. skulu loftbirgðir hvers reykköfunartækis duga til a.m.k. tveggja klst. 
notkunar miðað við 30 l. notkun á mín. Vöruflutningaskip geta síðan verið 
búin fleiri reykköfunartækjum, t.d. ef þau eru ætluð til flutnings á hættulegum 
efnum.

Algengustu gerðir reykköfunartækja um borð í skipum eru:
Fiskiskip = Fenzy
Flutningaskip = Drager, Fenzy, Interspiro, Auer

11.6.7 Slökkvigallar
Ekki er þess getið í reglugerðum að fiskimenn þurfi einhvern sérstakan klæðnað 
til að stunda sín slökkvistörf. Í mörgum tilfellum hefur þó útgerðaraðilinn 
keypt einn til tvo galla handa mannskapnum. Í reglum um vöruflutningaskip 
er tilgreint að þar skuli vera a.m.k. tveir hitastakkar úr vatnsþolnu efni, tvö pör 
af stígvélum og hönskum úr gúmmíi eða öðru efni sem ekki leiðir rafmagn, 
tveir hjálmar með kverkól og tvö öryggisljósker (vasaljós) sem lifir á í a.m.k. 
þrjár klst. Þessi búnaður er misjafn eftir skipum, allt frá því að vera eldgamalt 
drasl til þess að vera með því besta í dag.
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11.6.8 Brunadælur
Brunadælur skipa eru almennt í vélarúmi. Er þar um að ræða bæði vélknúnar 
dælur og rafmagnsdælur sem ekki ná upp meira en 46 bar þrýstingi. Almennt 
er hætta á að þær dælur stöðvist er aðalvél skipsins stöðvast.

Í vöruflutningaskipum er einnig mótordrifin brunadæla utan vélarrúms, 
oftast staðsett frammi í bakka.

11.6.9 Brunaslöngur og stútar
Slöngusamstæða samanstendur af brunahana, brunahanalykli, brunaslöngu 
og brunastút. Algengt er að um C slöngur sé að ræða. Stútar eru allt frá 
beinbunustútum, með málamyndaúðamöguleika, yfir í góða úðastúta.

Útreikningur fyrir fjölda slöngusamstæða er: Lengd skips í metrum + 1, deilt 
með 30. Þó eiga slöngurnar aldrei að vera færri en 5.

Mynd 11.57 AlþjóðaslöngutengiMynd 11.56 Brunaskápur með 
slöngu og stút

Mynd 11.55 Skemamynd af slökkvi og brunalögn skips.
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Alþjóðaslöngutengi. Alþjóðaslöngutengi er í flestum stærri skipum. Tengi þetta 
er með slöngutengi viðkomandi skips sem fest er við staðlaðan flans.

Sé ætlunin að tengja saman ólíkar slöngur (ólík tengi) eru flansarnir tengdir 
saman með boltum sem þeim fylgja.

Slökkvilið ættu öll að hafa yfir nokkrum slíkum tengjum að ráða.
 

11.6.10 Efnagallar
Efnagallar eru um borð í flutningaskipunum. Oftast eru það gallar sem ná yfir 
reykköfunartækin en þó eru Trelliborg gallar, eins og Slökkvilið höfuðborgar
svæðisins notar, í nokkrum skipanna. Öll skip sem flytja hættulegan varning 
þurfa að uppfylla ákveðinn staðal hjá IMO, Alþjóðasiglingamála stofnuninni. 
Hjá útgerð skipsins ætti að vera hægt að fá IMOflokkun efnisins útprentaða. 
Á því blaði kemur einnig fram hvernig á að umgangast efnið, slökkva í því 
og/eða farga því. Um merkingu efnanna má lesa í kaflanum um hættuleg efni.

 

11.6.11 Neyðaráætlun
Öll íslensk skip skulu vera útbúin neyðaráætlun sem kveður á um hvað hver 
áhafnarmeðlimur skal gera við strand, ef skipið er yfirgefið og við eldsvoða 
um borð. Neyðaráætlunina skal hengja upp á aðgengilegum stað um borð. Skal 
þessi neyðaráætlun unnin fyrir hvert skip fyrir sig og þar tilgreint verksvið 
hvers og eins miðað við fjölda í áhöfn. Æfingar skal miða við neyðaráætlunina. 
Hengja skal neyðaráætlunina upp á áberandi stað í skipinu. Mörg skip eru 
því miður með aðeins eina áætlun í gangi hvort sem um er að ræða sex eða 
ellefu manna áhöfn.

11.6.12 Neyðarplan
Teikningar af skipinu og öllum björgunarbúnaði þess skal hengja upp á áberandi 
stað í skipinu. Á það skal vera merktur allur búnaður, hvort sem er til björgunar 
úr sjávarháska, vegna slysa eða eldsvoða. Skal tilgreint um fjölda tækja, 
staðsetningu, hraðloka fyrir olíu og loftrásir, staðsetningu neyðarútganga o.þ.h.

Á flutningaskipum (og stærri togurum) skal slíku neyðarplani komið fyrir 
utanskips á aðgengilegum stað fyrir áhöfn og björgunarlið. Neyðarplanið er 
yfirleitt í vatnsþéttum hólk nálægt þeim stað sem landgangur er settur upp 
í skipið.

11.6.13 Hraðlokar – Loftrásir
Hraðlokar fyrir olíu og loftræstingu eiga að vera utandyra, aðgengilegir og 
liðugir. Við allar loftrásir á að vera lokunarbúnaður til að hindra aðstreymi 
súrefnis. Mörg skip hafa einnig spjöld til að loka loftrásum á klefadyrum 
áhafnarinnar.
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11.6.14 Viðvörunar- og slökkvikerfi
Fiskiskip, 15 m og lengri, skulu búin brunaviðvörunarkerfi. Lengi vel voru 
vöruflutningaskipin ekki með slík kerfi en töluverð aukning hefur þó orðið 
á því.

Öll farþegaskip eru með brunaviðvörunarkerfi fyrir vistarverur og einnig 
eru nú komin vatnsúðakerfi í mörg farþegaskipin.

Flutningaskip eru búin CO2 
kerfi fyrir vélarrúm og oft einnig 
fyrir lestar skipsins.

Fiski skip, 15 m og lengri (100 
brl.), skulu búin slökkvi bún aði í 
vélar rúmi, er oftast Novec.

Ekki má hafa kerfin sjálf virk, 
heldur skal afhleypi búnað ur 
vera utan vélar rúms og síren
ur og blikk ljós í vélarrúmunum.

11.6.15 Neyðarútgangar
Neyðarútgangar eru frá vélarrúmi, lestum og vistarverum áhafna. Þeir eiga 
að vera grænmálaðir og með liðugan og auðveldan opnunarbúnað. Í sumum 
tilfellum getur neyðarútgangurinn verið stórt kýrauga.

Oft getur leið að eldinum legið gegnum neyðarútgangana og þannig hægt 
að komast niður fyrir eld og reyk. Við slökkvistarfið verður þá að lofta út um 
leið, þannig að reykur og heit gufa skelli ekki á slökkviliðsmönnunum.

11.6.16 Íkveikjuvaldar
Um 20% allra eldsvoða í skipum eiga sér stað í vistarverum áhafnar og má gera 
ráð fyrir að reykingar séu þar ein helsta ástæðan. Einnig er nokkuð algengt að 
það kvikni í stakkageymslu þar sem verið er að þurrka hlífðarfatnað of nálægt 
rafmagnsofnum. Rafmagnstæki eru einnig algengur íkveikjuvaldur. Algengast 
er þó að kvikni í vélarrúminu. Oft er um það að ræða að gat kemur á olíurör og 

Mynd 11.59 Neyðarútgangar geta oft verið leiðin að eldinum.

Mynd 11.58 Slökkvikerfi.
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olía ýrist á heitan hlut, s.s. pústgrein eða álíka íkveikjuhlut. Olíublautur 
tvistur, pappír eða annað drasl sem safnast saman undir grindur og í kjalsogi 
geta einnig aukið líkur á eldsvoða eða jafnvel sjálfsíkviknun.

Viðgerðir þar sem notuð er logsuða eða rafsuða er einnig algeng orsök 
eldsvoða í skipum. Það gerist þó oftar þegar skipið er í höfn eða í slipp til 
viðgerða. Þetta getur orsakað mikinn eld á skömmum tíma.

11.6.17 Í höfn
Samkvæmt skýrslum Rannsóknarnefndar sjóslysa er mjög algengt að það 
kvikni í skipum í höfn. Oftast er um að ræða einhvers konar viðgerðarhlé á 
skipinu og iðnaðarmenn um borð.

Ættu viðkomandi slökkviliðsmenn ætíð að athuga hvaðan skipið sé. Ef skipið 
er í heimahöfn eru litlar líkur á að áhöfnin sé um borð en ef skipið er langt 
að komið aukast líkurnar verulega á að áhöfnin gisti í skipinu og sé í hættu.

Góð regla er að leita upplýsinga um hvort vaktmaður hafi verið um borð, 
hvort skipið hafi verið til viðgerða, hvar vinna hafi átt sér stað og hver farmur
inn sé.

Mynd 11.61 Rafmagnstæki valda 
mörgum brunanum.

Mynd 11.60 Reykingar eru oft  
orsakavaldar elds um borð.

Mynd 11.62 Viðgerðir iðnaðarmanna valda oft  
bruna þegar skip eru í höfn.
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11.6.18 Slökkvi- og björgunarstörf
Ekki er hægt að setja neina eina ákveðna reglu varðandi slökkvistörf í skipum 
fremur en slökkvistörf á landi.

Allt verður að miðast við aðstæður hverju sinni líkt og með elda í húsum. 
Eitt er þó víst, slökkvistörf eru alltaf erfiðari og hættulegri í skipum en í 

landi. 
Reynið alltaf að verða ykkur úti um teikningar af bátnum/skipinu, það 

hjálpar mjög mikið við alla skipulagningu og undirbúning.

11.6.19 Leiðni
Alltaf skal hafa í huga að eldur getur flust 
frá einu rými til annars með leiðni. Lokanir 
á rýmum í stálskipum einar sér eru því ekki 
alltaf nægjanlegar ráðstafanir til að hefta 
útbreiðslu. Þannig hafa t.d. brunar í vélar
rúmi náð að komast upp um þilfar og í mess
ann og kveikt þar í. Slökkvistarf um borð 
í farþegaskipinu Scandinavian Star gekk 
mjög illa. Það kviknaði stanslaust í aftur 
vegna leiðni frá eldi annars staðar, úr næsta 
klefa eða frá næsta dekki. Það hefur því mjög 
mikla þýðingu að kæla rýmið að utan. Kulda
leiðnin vinnur þá á móti hitaleiðninni frá 
eldinum.

Gangar og aðrar vistarverur eru þröngar 
og getur því geislunarvarmi borist víða. Einnig verður að hafa það í huga þegar 
vatn er notað til slökkvistarfa að gufu myndun verður mun kröftugri við þannig 
aðstæður og verða menn því að gæta sín sérstaklega.

Mynd 11.64 Gott getur verið að beita kælingu á rýmið 
utanvert til að hindra útbreiðslu með leiðni.

Mynd 11.63 Leiðni um borð í 
járnskipum er margslungnari  

en oft í landi.
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Við slökkvistörf í togara í Reykjavíkurhöfn brenndust tveir reykkafarar er 
þeir sprautuðu á eld í lokuðu rými. Eldurinn hafði kraumað allnokkra tíð og 
járnið var orðið mjög heitt. Við að sprauta vatni inn í rýmið varð gufusprenging 
sem leitaði útgöngu þá einu leið sem opin var, þar sem reykkafararnir stóðu. 
Það er því sérstaklega nauðsynlegt að vera á varðbergi. Reyklosun verður að 
fara fram fyrst ef hægt er.

 

11.6.20 Stöðugleiki
Þegar skip er hlaðið vörum, veiðar fær
um, eldsneyti, ferskvatni eða búnaði 
er áhersla lögð á stöðug leika skips ins. 
Þar af leiðandi eru þungir hlutir settir 
neðarlega í skipið. Olíu og vatns tank
ar eru neðst í skipinu. Tugir tonna af 
steypu eru jafnvel settir í botn skipsins 
til að auka stöðug leika þess. Það verður 
alltaf að hafa stöðugleika skips ins í 
huga ef notað er vatn við slökkvi starfið. Skip er mjög viðkvæmt fyrir frífljótandi 
vatni og því hættara er eftir því sem það er ofar. Það verður því strax að huga 
að því hvernig losna eigi við það vatn sem notað er, hvort hægt sé að dæla því 
burtu, veita því neðar í skipið eða hvort rjúfa þurfi gat á byrðing. Ekki þarf 
mikið vatn til þess að raska stöðugleikanum og jafnvel hvolfa skipinu.

Reykköfun um borð í skipum er mun erfiðari en á landi, sérstak lega þegar 
skipið er úti á sjó. Erfiðleikarnir aukast við það að þurfa að standa öld una, við 
þrönga ganga, lága lofthæð, bratta stiga, krappar beygjur o.fl. Reykköfunar
stjórnandinn verður að hafa þetta í huga og hafa skiptimannskap tilbúinn 
mun örar en á landi. Að bera mann upp úr skipi er mjög erfitt og þarf því að 
nota bönd eða ólar til hífingar upp stigana.

11.6.21 Nokkur heilræði
Séu slökkviliðsmenn sendir út á sjó til að slökkva í skipi, verður að velja þá 
sérstaklega með tilliti til sjóveiki og þess að þeir almennt treysti sér til verksins. 
Það er engin skömm að því að segja nei.

•  Hvort sem farið er með bát eða þyrlu þurfa slökkviliðsmenn að hafa fengið 
þjálfun í að yfirgefa skipið. Þeir þurfa að hafa þjálfað sig í að síga frá þyrlu, 
að fara upp leiðara, hafa þekkingu á flotbjörgunarbúningum, meðferð 
gúmmíbjörgunarbáta, neyðarsenda, neyðarflugelda og blysa.

•  Útbúnaðurinn verður að vera léttur og fyrirferðarlítill en muna verður samt 
eftir öllu, því erfitt er að fá það sent sem á vantar.

•  Útbúnaðurinn verður að miðast við að menn þurfi að yfirgefa skipið með 
þeim björgunarbúnaði sem þar er til staðar.

•  Slökkviliðsmaður í slökkvigalla sekkur á u.þ.b. einni mínútu þegar gallinn 
fyllist af sjó. Hann verður því að hafa öruggan fleytibúnað.

Mynd 11.65 Reyklosun.
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•  Slökkviliðsmenn skulu hafa kynnt sér teikningar af skipinu og vera viðbúnir 
að fást við verkefnið þegar að því kemur.

•  Við Íslandsstrendur eru skip og bátar með allt frá einum manni um borð 
upp í fjögur til fimm þúsund.

•  Við Íslandsstrendur eru olíuflutningaskip með fleiri hundruð tonn af olíu 
og bensíni.

11.7 Almannavarnir
Almannavarnir eru samnefnari viðbragða og úrræða þegar hættu og neyðar
ástand skapast í samfélaginu. Við minniháttar slys bregst hin daglega neyðar
þjónusta við með hefðbundnum hætti, en við almannavarnaástand fara 
neyðarþjónustan (lögregla, slökkvilið, björgunarsveitir, sjúkrahús, Landhelgis
gæslan, Neyðarlínan, Fjarskiptamiðstöð lögreglu), líknarfélög (t.d. Rauði 
krossinn), starfsmenn sveitarfélaga (bæjarstjórar, tæknideildir) og aðrir að 
vinna eftir einu samræmdu skipulagi, neyðarskipulagi almannavarna.

Almannavarnanefndir skipuleggja og annast björgunar og hjálparstörf vegna 
tjóns eða hættu sem skapast hefur, hver í sínu héraði eða umdæmi, undir stjórn 
lögreglustjóra. Þegar áfall hefur orðið, af þeirri stærðargráðu að úrræði innan 
héraðs eða umdæmis duga ekki til að mæta því, leita almannavarnanefndir 
eftir utanaðkomandi aðstoð til almannavarnadeildar ríkislögreglustjórans.

11.7.1 Almannavarnir, skipulag og uppbygging
Ríkislögreglustjórinn fer með stjórn almannavarna fyrir hönd dómsmála
ráðherra.

Til að sinna þessum verkefnum starfrækir ríkislögreglustjórinn almanna
varna deild. Hlutverk deildarinnar er að samhæfa starfsemi almannavarna á 
landsvísu og stýra utanaðkomandi aðstoð við áfallasvæði (frá ríkisstofnunum, 
öðrum umdæmum eða alþjóðlegri aðstoð). Almannavarnaráð er skipað af 
dómsmála ráðherra og er ríkistjórn til ráðgjafar í málum er varða almanna

Mynd 11.66 Snjóflóðið í Súðavík 1995.
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varnir. Almannavarnaráð starfar með ríkislögreglustjóranum í aðgerð um. Í 
almannavarnaráði sitja: Formaður, skipaður án tilnefningar af dómsmála ráð
herra, forstjóri Landhelgisgæslunnar, landlæknir, ríkislögreglu stjóri, for stjóri 
Póst og fjarskiptastofnunar, forstjóri Símans, vegamála stjóri, veðurstofu stjóri, 
flugmálastjóri, framkvæmdastjóri Rauða kross Íslands, formaður Slysavarna
félagsins Landsbjargar og formaður Sambands íslenskra sveitar félaga.

Í neyðarástandi, þegar mikill fjöldi fólks þarf á hjálp að halda, þarf að 
virkja marga til þess að veita eða skipuleggja hjálpina. Því fleirum sem þarf 
að hjálpa, því umfangsmeiri verður aðstoðin. Reynslan bæði hérlendis og 
erlendis hefur sýnt að mest munar um þá sem eru nærstaddir þegar áfallið 
dynur yfir og rétta þarf fólki hjálparhönd. Þannig gegnir hver og einn maður 
mikilvægu hlutverki í almannavörnum.

Almannavarnir bregðast strax við hættu eða neyðarástandi, en hafa skal 
í huga að ef margir slasast eða verða heimilislausir getur orðið bið á því að 
öllum berist hjálp. Því þarf fólk að vera undir það búið að bjarga sér sjálft, 
þar til hjálp berst.

Á slökkviliðsmönnum liggur sú skylda að vinna sína reglubundnu vinnu 
við almannavarnaástand. Það felur í sér að slökkviliðsmenn sinni öllum 
útköllum í eldi eða mengunaróhöppum. Slökkviliðsstjóri hvers sveitarfélags 
hefur yfirumsjón með vettvangi elds og mengunar, en Mannvirkjastofnun 
hefur yfirumsjón með slökkvistarfi sveitarfélaga í þeim tilgangi að tryggja virkt 
slökkvistarf og viðbrögð við mengunaróhöppum á landinu öllu.

Lögreglustjórar fara með stjórn almannavarna, hver í sínu umdæmi og skulu 
þeir starfa með almannavarnanefndum sem sveitarstjórnir skipa. Ráðherra er 
heimilt að ákveða að sveitarfélög, tvö eða fleiri, eða landshlutar hafi samstarf 
um almannavarnir og veiti gagnkvæma aðstoð.

Almannavarnanefnd skal auk lögreglustjóra skipuð lykilmönnum sem stýra 
í starfi sínu viðbrögðum sem tryggja öryggi hins almenna borgara gagnvart 
aðsteðjandi vá.

Sveitarstjórnum er heimilt að semja um að koma á fót sameigin legri almanna
varna nefnd, en nái slík sameining yfir tvö eða fleiri lögsagnarumdæmi er hún 
háð staðfestingu ráðherra sem þá ákveður hvaða lögreglustjóri starfar með 
nefndinni. Í árslok 2015 voru 21 almannavarnanefnd starfandi í landinu.

Mynd 11.67 Samræmingarstöð  
aðgerða AVRIK.

Mynd 11.68 Samskipti og 
upplýsingaflæði eru mikilvægur 

þáttur í stjórnun.
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11.7.2 SÁBF – Skipulag aðgerða á vettvangi
SÁBF stendur fyrir stjórnun, áætlanir, bjargir og framkvæmd og er verkþátta
skipurit með upptalningu á málaflokkum og verkefnum sem sinna þarf við 
hvers konar aðgerðir, sett fram á skipulegan máta þannig að líkir verkþættir 
eru flokkaðir saman. Verkþáttaskipuritið segir ekki til um fjölda þeirra manna 
sem þarf til þess að leysa verkefnið sem fyrir hendi er, né hvaða starfsstéttir 
eigi að leysa tiltekin verkefni.

Vettvangsstjóri er æðsti stjórnandi á vettvangi. Það er hlutverk hans að raða 
þeim mannafla sem hann hefur yfir að ráða á þá verkþætti sem hann telur 
nauðsynlegt að virkja hverju sinni.

Verkþáttaskipurit það sem lagt er fram hér greinir frá meginverkþáttum. 
Vettvangsstjóri verður ávallt að hafa hugfast að það getur þurft að bæta við 
verkþáttum, allt eftir umfangi og eðli aðgerða.

Mynd 11.69 SÁBF verkþáttaskipurit.
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STJÓRNUN Stjórnun á vettvangi byggist á heildaryfirsýn 
þess sem stjórnar. Samhæfing á störfum 
meginverkþátt anna þriggja; ÁÆTLANA, BJARGA og 
FRAMKVÆMDA, er forsenda og undirstaða árangurs. 
Ábyrgð stjórn anda er ótvíræð og mikilvægt að hann 
sé í góðum tengslum við næstu stjórn stig fyrir ofan 
og neðan.

Tengiliðir Í þeim tilfellum sem sérstakir starfshópar starfa á 
vett vangi, en falla utan við verkþáttaskipulagið, getur 
verið heppilegt að hafa sérstaka tengiliði við stjórn 
aðgerðanna.

Fjölmiðlar Afla þarf upplýsinga til að afhenda fjölmiðlum eða 
svara spurningum þeirra. Skipuleggja þarf aðgang 
fjölmiðlafólks að stjórn aðgerðanna eða þar til 
nefndum fjölmiðlafulltrúa.

ÁÆTLANIR Þær áætlanir sem lagðar eru fram hverju sinni eru 
forsenda fyrir starfsemi innan verkþáttanna BJARGA 
og FRAMKVÆMDA. Áætlanir geta náð yfir næstu 
mínútur, næstu daga eða vikur, allt eftir því sem 
fyrirliggjandi verkefni gefa tilefni til. Vakandi auga 
þarf að hafa með stöðunni og breyta áætlunum í takt 
við framvindu og þróun hverju sinni.

Upplýsingar Til að áætlanir skili árangri verða upplýsingar að 
berast hratt, vera skilmerkilegar og réttar á þeirri 
stund sem þeim er miðlað. Upplýsingaöflun og 
miðlun verður ávallt að vera lifandi starfsemi 
því rangar upplýsingar leiða til rangra áætlana. 
Samantektir um stöðu mála skulu vera gefnar út með 
reglubundnum hætti.

Innri upplýsingar Upplýsingar sem varða slysið sérstaklega, t.d. 
fjölda þess fólks sem þarf á aðstoð að halda, fjölda 
hjálparliðs við störf og ástand á vettvangi.

Ytri upplýsingar Almennar upplýsingar sem tengjast slysinu, en eru 
þó óháðar aðgerðunum sem slíkum. Dæmi: Fjöldi 
íbúa í byggðarlaginu sem slysið varð í, upplýsingar 
um veður, færð á vegum og flugvöll um og rannsókn á 
tildrögum (t.d. vegna leitar).

Áætlanagerð Áætlanagerð byggist á innri og ytri upplýsingum 
sem snerta þá atburði sem eiga sér stað og þá sem 
eru væntanlegir. Mikilvægt er að áætlanagerð veki 
sérstak lega athygli á þeim hættum sem kunna að 
leynast í umhverfinu og ógnað geta öryggi fólks.
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Markmið / 
verkáætlun

Skilgreina þarf markmið aðgerðanna fyrir hvert 
tímabil (t.d. næstu vakt, næsta dag, næstu viku), þar 
sem áherslur breytast eftir því sem á aðgerðirnar 
líður. Samkvæmt skilgreindum markmið um er 
svo unnin verkáætlun sem leggur megin línur um 
framvindu líðandi atburða og reynir að sjá fyrir 
ókomna atburði og lágmarka afleiðingar þeirra.

Þarfir Skilgreina þarf allar þær bjargir sem nauðsynlegar 
eru taldar vegna slyssins. Jafnframt þarf að skilgreina 
nauðsynlegan stoðbúnað, t.d. skrifstofubúnað, fyrir 
vettvangsstjórn og starfslið hennar. Upplýsingum 
um nauðsynlegan búnað og stoðgögn er komið til 
BJARGA.

Ráðgjöf Ráðgjöf getur verið sótt eftir ýmsum leiðum, annað 
hvort á vettvang eða til fjarstaddra aðila. Tengsl 
ráðgjafa á vettvangi skulu vera við áætlana gerð, nema 
annað fyrirkomulag sé talið henta betur.

Skipulag Skipulag aðgerða skal lýsa því fyrirkomulagi sem 
unnið er eftir. Þar skal m.a. koma fram staðsetning 
slysavettvangs og einstakra starfssvæða, hver fer með 
stjórn hvers verkþáttar og tímalengd vakta. Einnig 
skulu settar fram leiðbeiningar um það hvernig 
upplýsingamiðlun fer fram á milli þeirra sem þátt 
taka í aðgerðinni. Skipulag aðgerð anna helst nokkuð 
óbreytt í gegnum aðgerða ferlið, óháð markmiðum og 
framvindu á hverjum tíma.

BJARGIR Bjargir eru stuðningur við vettvangsaðgerðir sem 
tryggir að þar sé viðunandi mannafli, búnaður og 
tæki með hliðsjón af eðli og umfangi aðgerða og 
samkvæmt þeim áætlunum sem í gildi eru á hverjum 
tíma og tryggja viðunandi aðbúnað þeirra.

Aðföng / fjarskipti Allar ráðstafanir sem gerðar eru til að útvega það 
sem til þarf, þannig að allir verkþættir tengdir 
FRAMKVÆMDUM gangi vel og snurðulaust fyrir sig. 
Mikilvægur þáttur í því samhengi eru fjarskipti og 
eru þau því nefnd sérstaklega.

Útvegun Útvegar bjargir samkvæmt áætlun. Öllum björgum 
skal vísa til Móttöku (sjá FRAMKVÆMDIR) þegar þær 
koma á vettvang.

Fjarskiptamál Verkþáttur þessi skal tryggja sem víðtækasta 
samskiptamöguleika innan vettvangsins og út
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fyrir hann. Þetta felur m.a. í sér að ákveða hvers 
konar fjarskiptabúnaður hentar best, útvegun 
hans, uppsetning og rekstur. Lætur Skipulag (sjá 
ÁÆTLANIR) fá fjarskiptaskipulag, sem unnið er með 
hliðsjón af heildarskipulagi aðgerðanna.

Aðbúnaður Öll aðhlynning og aðbúnaður við bjargir.

Grunnþarfir Allt er varðar grunnþarfir þess hjálparliðs sem er 
við störf hverju sinni; fæði, matar og svefnaðstaða, 
snyrting og fleira.

Sérþarfir Önnur aðhlynning sem nauðsynlegt er að veita 
einstaklingum eða sérhópum, t.d. læknishjálp og 
áfallahjálp til björgunarliðs. Verkþáttur þessi veitir 
líka heildarsýn yfir áfallahjálp fyrir björgunarmenn, 
þolendur og aðstandendur.

Viðhald Ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja eðlilegt 
viðhald á tækjum og búnaði.

FRAMKVÆMDIR Undir FRAMKVÆMDIR falla öll verkefni sem unnið 
er að á vettvangi hverju sinni. FRAMKVÆMD IR 
virkja þær áætlanir sem fyrir liggja og styðjast við 
þær bjargir sem útvegaðar hafa verið. Sjá um að koma 
fyrirmælum og upplýsingum frá vettvangsstjóra 
til vettvangsaðila. Halda vettvangsstjórn upplýstri 
um gang aðgerða á hverjum tíma. Grunnreglan er 
sú, að sá sem fer með FRAMKVÆMDIR sér um 
samskipti við þá sem eru að störfum á vettvangi 
fyrir hönd vettvangsstjórnar. Víkja má frá þessari 
reglu ef þurfa þykir, t.d. geta Flutningar og biðsvæði 
haft beint samband við BJARGIR ef það er talið 
gagnast betur framvindu hjálparstarfsins. Stór hluti 
samskipta vettvangs við vettvangsstjórn fer í gegnum 
þennan verkþátt og því falla fjarskiptasamband 
og atburðaskráning („logg“) hér undir. Almennri 
atburðaskráningu þurfa þó allir verkþættir að sinna.

Leit & Björgun Koma í veg fyrir frekari slys, losa fólk eða bjarga því 
úr hvers kyns gildrum og af hættulegum svæðum og 
veita lífsbjargandi aðstoð.

Leit Leita að eða grennslast fyrir um þá sem týnst hafa og 
staðsetja þá til frekari björgunar.

Frumgreining Lífsbjargandi fyrsta hjálp á slysstað, frumgreining 
slasaðra, ákvörðun um forgang flutninga yfir á næsta 
örugga svæði.
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Björgun Björgun fólks eða losun úr hvers konar gildrum og af 
hættulegum svæðum og flutningur á næsta örugga 
svæði.

Slökkvistörf Stöðva, tefja eða hindra frekari útbreiðslu elds. 
Mikilvægur verkþáttur í slökkvistarfi er reykköfun.

Mengunarstörf Aðgerðir til að stöðva, hefta eða draga úr útbreiðslu 
mengandi efna sem m.a. felast í viðbrögð um við 
efnaslysum. Mikilvægur verkþáttur er efnaköfun 
liðsmanna í viðeigandi hlífðarfatnaði.

Sjúkra- & 
Fjöldahjálp

Umönnun skjólstæðinga, slasaðra eða óslasaðra.

Forgangsröðun 
sjúklinga

Meta forgang sjúklinga fyrir flutning á sjúkrahús. 
Í því felst m.a. greining sjúkra og særðra. Einnig 
fyrstu skráningar er varða ástand sjúklinga.

Meðferð Öll meðferð og aðhlynning sjúkra og særðra, ásamt 
undirbúningi þeirra fyrir flutning. Læknisfræðileg 
fyrirmæli varðandi meðferð.

Forgangsröðun 
sjúkraflutninga

Forgangsraða sjúkum og særðum í sjúkraflutning, 
þ.e.a.s. hver á að flytja hverja, hvert, hvenær, með 
hvernig flutningstæki og hvaða meðferð skuli veitt 
meðan á flutningi stendur.

Söfnun óslasaðra Þessi verkþáttur heldur utan um söfnun óslasaðra, 
aðhlynningu, skráningu og undirbúning fyrir 
brottflutning í fjöldahjálparstöð eða til annarra staða.

Verndun & Gæsla Verndun og gæsla á vettvangi er nauðsynleg til 
að tryggja öryggi, skipulag umferðar, vinnufrið og 
verndun ummerkja fyrir væntanlegar rannsóknir.

Lokanir / 
umferðastjórn

Í skipuritinu er lögð sérstök áhersla á lokanir, jafnt 
innri sem ytri. Ef hægt er, skal aðeins vera ein 
ytri lokun sem afmarkar vettvanginn í heild. Innri 
lokanir afmarka hins vegar slysstaðinn sjálfan eða 
sérstök starfs eða hættusvæði og því er umfang og 
fjöldi innri lokana háð eðli slyssins. Þá felur þessi 
verkþáttur í sér heildarstýringu umferðar á vettvangi.

Verndun og gæsla Allt það sem lýtur að verndun vettvangsins í heild og 
einstakra starfssvæða innan hans. Sérstök áhersla er 
lögð á verndun lendingarsvæða þyrlu, svæðis látinna 
og rannsóknarvettvangs.

Flutningur / 
Biðsvæði

Heildarumsjón og eftirlit með öllum flutningum, 
flutningstækjum og biðsvæðum fyrir bjargir. Áhersla
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skal lögð á að tryggja hámarksnýtingu flutningstækja 
og áhafna þeirra í aðgerðunum, skráningu ferða 
og upplýsingar um staðsetningu tækja. Upplýsir 
vettvangsstjórn um stöðu flutningamála meðan á 
aðgerðum stendur.

Móttaka Verkefni þetta snýst um að skrá liðsafla, tæki 
og búnað við fyrstu komu inn á vettvang. Allar 
starfseiningar skulu gefa sig fram við Móttöku, annað 
hvort með því að fara á staðinn eða tilkynna sig um 
fjarskipti. Eftir móttöku er liðs afla ýmist vísað á 
biðsvæði eða beint í verkefni.

Biðsvæði (ytra / 
innra)

Uppsetning og rekstur á innri biðsvæðum. Ytra 
biðsvæði er í nokkurri fjarlægð frá vettvangi og fellur 
undir aðgerðastjórn. Á innri biðsvæðum bíður liðsafli 
sem hægt er að kalla til með skömmum fyrirvara og 
er gjarnan í nánd við vett vang, að jafnaði utan ytri 
lokunar. Um er að ræða þrjú meginbiðsvæði, þ.e.: 
Biðsvæði björgunarliðs, þar sem það vettvangslið 
sem ekki er í verkefnum bíður frekari fyrirmæla 
eða er í hvíld. Biðsvæði flutningstækja, þar sem 
flutningstækjum er safnað saman (ath. eðlilegur 
munur er á staðsetningu þyrlu, sjúkrabíla, annarra 
bifreiða og skipa). Biðsvæði tækja og búnaðar, þar 
sem öðrum tækjum og búnaði er safnað saman.

Nýting 
flutningstækja

Heildaryfirlit og umsjón með tæknilegri fram
kvæmd flutn inga, m.a. að veita upplýsingar um 
hvaða flutningstæki eru til taks, hvaða flutnings
tæki eru í flutningi og hvenær þau eru væntanleg og 
skráning ferða. Verkþátturinn Nýting flutningstækja 
(Nf) vinnur náið með öðrum verkþáttum sem eru að 
flytja fólk eða búnað. T.d. upplýsir Nf Flutninga og 
biðsvæði (Fb) um það hvaða flutningstæki eru laus og 
væntanleg og fær fyrirmæli frá Forgangsröðun sjúkra
flutninga um hvert á að flytja slasaða eða óslasaða 
sem og aðrar leiðbeiningar varðandi flutning á fólki.

Hafa skal í huga að mikilvægur liður í viðbrögðum við slysum er vettvangs 
rannsókn og skráningar vegna látinna. Þessi verkþáttur er eingöngu í höndum 
lögreglu og er ekki framkvæmdur nema af henni. Því var ekki talið rétt að 
taka hann í verkþáttaskipurit sem er ætlað öllum viðbragðsaðilum. Jafnframt 
verður stjórnun hans að vera alfarið innan lögreglunnar, en ekki undir stjórn 
vettvangsstjóra sem ekki er lögregluþjónn. Á þetta jafnframt við um aðra 
rannsóknaraðila, eins og t.d. rannsóknarnefnd flugslysa.
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11.7.3 Neyðaráætlanir
Allar almannavarnanefndir í landinu hafa aðgang að svonefnd um neyðar
áætlun um almanna varna. Umræddum neyðar áætlun um er skipt í tvo hluta, 
þ.e. Ahluta (starfs skipulag) og Bhluta (viðbragðs áætlun).

Í starfsskipulaginu (Ahluta); er fjallað um uppbygg ingu og skipu lag almanna
varna, stjórnun, upplýsinga söfnun og upplýsinga miðlun, viðvaranir, fjarskipta 

Mynd 11.70 Vettvangsstjórn, skipulag og framkvæmd á slysavettvangi.
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og sambandskerfi, boð leið ir, skipulag hjálpar liðs og verka skipt ingu starfs hópa 
við neyðar aðgerðir.

Í viðbragðsáætluninni (Bhluta) eru tekin til umfjöll unar þau hættusvið sem 
ógnað geta öryggi fólks og byggðar í landinu og settar fram einfaldar leiðbein
ingar hvernig bregðast skuli við yfirvofandi vá eða viðvar andi neyðar ástandi. 
Eftir talin hættusvið eru tekin til umfjöll unar:

• Brottflutningur

• Eldgos

• Flóð

• Hópslys

• Jarðskjálftar

• Mengun

• Ofsaveður/fárviðri

• Skriðuföll

• Snjóflóð

• Stórbrunar

Viðbragðsáætlunin er sett fram í þremur stigum fyrir hvert hættu svið, þ.e. 
viðbúnaðarstig, hættustig og neyðarstig og fer það eftir alvarleika atburðarins 
á hvaða stigi starfað er hverju sinni.

Viðbúnaðarstig einkennist af atburðarás sem hafin er og ætla má að geti leitt 
til þess að öryggi fólks og/eða byggð ar sé stefnt í hættu. Á þessu stigi hefst samráð 
milli vísinda stofn ana og almanna varna. Athugan ir, rannsóknir og mælingar eru 
efldar og reglubundið er framkvæmt hættu mat sem leiðir í ljós hvort hættan 
fer vaxandi, dvínandi eða helst óbreytt.

Hættustig; ef hættumat leiðir í ljós að hætta fer vaxandi verður að grípa til 
tafarlausra ráðstafana til að tryggja sem best öryggi þeirra sem á svæðinu búa/

Mynd 11.71 Stórbruni við Laugaveg 2002.
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dvelja. Slíkt er gert með því að efla viðbúnað neyðar og öryggisþjónustunnar á 
viðkomandi svæði, ásamt því að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða, s.s. rýmingar, 
brottflutnings eða lokunar svæða. Einnig eru leiðbeiningar og viðvaranir 
einkennandi fyrir þetta stig.

Neyðarstig einkennist af atburði sem valdið hefur slysum á fólki og/eða tjóni 
á mannvirkjum. Verkefni á þessu stigi einkennast af tafarlausum aðgerðum 
til lífsbjargandi aðstoðar og viðleitni til að afstýra fleiri slysum og varna 
frekara tjóni.

11.7.4 Séráætlanir almannavarna
Ef sérstök vá er talin ógna öryggi fólks eða byggðar á tilteknu landsvæði eru 
teknar saman svokallaðar séráætlanir sem segja á mun ítarlegri hátt hvernig 
bregðast skuli við tiltekinni vá, á skilgreindum stað eða svæði.

Heilbrigðismál:
• Landsáætlun um heimsfaraldur inflúensu

• Viðbragðsáætlun sóttvarna á Keflavíkurflugvelli

Flugslysaáætlanir:
• Flugslysaáætlun  Keflavíkurflugvöllur

• Yfirlitsmynd  Keflavíkurflugvöllur

• Flugslysaáætlun Reykjavíkurflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Akureyrarflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Bakkaflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Bíldudalsflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Egilsstaðaflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Gjögurflugvöllur

Mynd 11.72 Samvörður 2002.
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• Flugslysaáætlun  Grímseyjarflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Húsavíkurflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Höfn í Hornafirði

• Flugslysaáætlun  Ísafjarðarflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Sauðárkróksflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Vestmannaeyjaflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Vopnafjarðarflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Þingeyrarflugvöllur

• Flugslysaáætlun  Þórshafnarflugvöllur

Ferju- og sjóslysaáætlanir:
• Viðbragðsáætlun vegna ferjuslyss á Seyðisfirði

• Viðbragðsáætlun vegna sjóslysa Herjólfur og önnur farþegaskip

•  Viðbragðsáætlun vegna sjóslysa  hvalaskoðunarbátar og önnur skip Húsavík

•  Viðbragðsáætlun vegna sjóslysa farþegaskip við hafnir höfuð borgar
svæðisins

Stíflurof:
• Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs við Hálslón

• Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs við Hraunaveitu

Jarðgöng:
• Viðbragðsáætlun  Hvalfjarðargöng

Hópslysaáætlanir:
• Viðbragðsáætlun  hópslys í Húnaþingi

• Viðbragðsáætlun  hópslys í umdæmi lögreglustjórans á Eskifirði

• Viðbragðsáætlun  hópslys í umdæmi lögreglustjórans á Snæfellsnesi

• Viðbragðsáætlun  hópslys í umdæmi lögreglustjórans á Suðurnesjum

•  Viðbragðsáætlun  hópslys í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
 AVN Þingeyinga

•  Viðbragðsáætlun  hópslys í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
 AVN Eyjafjarðar

• Viðbragðsáætlun  hópslys í umdæmi lögreglunnar Suðurlandi

Gróðureldar:
• Viðbragðsáætlun vegna gróðurelda í Skorradal

Jarðskjálftaáætlanir:
• Viðbragðsáætlun vegna jarðskjálfta í Þingeyjarsýslu

• Viðbragðsáætlun vegna jarðskjálfta í Eyjafirði

Eldgosaáætlun:
• Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Eyjafjallajökli

• Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Mýrdalsjökli

• Viðbragðsáætlun vegna eldgoss í Bárðarbungu eða norðan Vatnajökuls
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11.7.5 Útdráttur úr neyðar- og séráætlunum
Hér á eftir koma valdir kaflar úr völdum neyðaráætlunum og séráætlunum, þ.e. 
kaflar þar sem talað er um slökkvilið og hlutverk þess. Fyrst er starfskipulag 
og viðbragðsáætlun fyrir stórbruna. Þar á eftir starfsskipulag almannavarna á 
höfuðborgarsvæðinu. Þá koma ýmsir valdir kaflar úr séráætlun fyrir flugslys 
í Vestmannaeyjum sem tengjast starfi slökkviliðs. Síðasti útdrátturinn er svo 
úr séráætlun fyrir hópslys í Hvalfjarðargöngum.

Útdrættir úr:

• Neyðaráætlun Ahluta starfsskipulag fyrir stórbruna

• Neyðaráætlun Bhluta viðbragðsáætlun fyrir stórbruna

• Starfsskipulag almannavarna á höfuðborgarsvæðinu

• Séráætlanir fyrir flugslys í Vestmannaeyjum:
Skilgreiningar á viðbúnaðarstigi og boðun, bls. 5–7 í áætlun
Aðgerðarstjórn, bls. 9 í áætlun
Verkþáttastjórar, bls. 13 í áætlun
Verkefni viðbragðsaðila, bls. 41–42 í áætlun

• Séráætlanir fyrir hópslys í Hvalfjarðargöngum

• Séráætlanir hlutverk slökkviliða í Hvalfjarðagöngum

Útdráttur úr Neyðaráætlun A-hluta
- Starfsskipulag fyrir stórbruna, bls. 1 í áætlun. Sjá Starfskipulag í stórbruna.

Stórbruni - Sprengingar
1.  Skilgreining á stórbrunum og sprengingum, sem koma til kasta almanna

varna, eru atburðir sem krefjast beitingar mannafla og tækja fram yfir 
afkastagetu slökkvi liðs umdæmisins og valda hættu fólks á brunastað og 
í nágrenni hans.

2.  Stórbrunar eða sprengingar í sjúkrahúsum, dvalarheimilum, hótelum og 
samkomustöðum á meðan samkomur standa þar yfir, skulu ávallt koma 
til kasta almannavarnanefndar, svo og atburðir í tengslum við mengun af 
völdum eldfimra efna.

3. Viðbrögðum vegna stórbruna og sprenginga er skipt í þrjú stig:

VIÐBÚNAÐARSTIG (grænt blað). = Óvissa eða mengun af völdum eldfimra 
efna.

HÆTTUSTIG (gult blað). = Íkveikju- eða sprengjuhótun eða eldur 
logar í nágrenni hættulegra staða.

NEYÐARSTIG (bleikt blað). = Stórbruni, sprenging.
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Útdráttúr úr Neyðaráætlun B-hluta
– Viðbragðsáætlun fyrir stórbruna, bls. 4 í áætlun. Sjá Starfskipulag í stórbruna.

Neyðarstig - Stórbruni - Sprengingar
1.  Berist tilkynning um að stórbruni eða sprenging hafi orðið skal lögregla 

eða annar útboðunaraðili tafarlaust:

• Boða björgunar og hjálparlið til starfa,

• (Lögregla, slökkvilið, björgunarsveitir og RKÍdeild).

• Tilnefna og boða vettvangsstjóra.

• Boða slökkvilið nágrannaumdæma til aðstoðar.

• Aðvara sjúkrahús (lögregla sækir greiningarsveit).

• Boða sjúkraflutningatæki (sjúkra, björgunar og sendibíla).

• Boða almannavarnanefnd.

• Aðvara Almannavarnir ríkisins.

Starfsskipulag almannavarna á höfuðborgasvæðinu Sveitarstjórnir, 
nefndir og ráð:
Eftirtalin sveitarfélög eru hluti af almannavörnum á höfuðborgarsvæðinu: 
Bessastaðahreppur, Garðabær, Hafnarfjarðarbær, Kópavogsbær, Kjósarhreppur, 
Mosfellsbær, Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær. Starfsskipulagið felur í sér 
skipan og hlutverk almannavarnanefndar, framkvæmdaráðs og aðgerða-
stjórnar.

Almannavarnanefnd:
Skipan: Einn kjörinn fulltrúi frá hverri sveitarstjórn auk framkvæmdastjóra 
sveitarfélagsins. Varamenn þeirra eru skipaðir af sveitarstjórnum. Slökkviliðs
stjóri sem jafnframt er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Lögreglustjóri skipaður 
af dómsmálaráðherra. Varamenn þeirra eru staðgenglar. Skipan formanns og 
varaformanns er sú sama og í stjórn SHS.
Hlutverk: Hlutverk almannavarnanefndarinnar er tvískipt. Annars vegar utan 
aðgerða og hins vegar í aðgerðum.

Hlutverk almannavarnanefndar utan aðgerða er:

•  Að samræma áhættumat sveitarfélaga fyrir allt svæðið og sjá til þess að 
það sé endurskoðað reglulega.

•  Að móta stefnu sem byggð er á áhættumatinu varðandi búnaðarmál og 
viðbragðsáætlanir.

Hlutverk almannavarnanefndar í aðgerðum er:

•  Að fjalla um aðgerðir með langtímamarkmið í huga á meðan aðgerðastjórn 
er að bregðast við því sem þegar hefur gerst eða gæti gerst á næstu klukku
stundum.

•  Að taka ákvarðanir sem bregða verulega út af fyrirframgerðum viðbragðs
áætlunum.

•  Að taka ákvarðanir sem leiða til hugsanlegra mikilla fjárútláta eða sem 
valda röskun eða óþægindum fyrir íbúana, t.d. um rýmingu stærri svæða 
í lengri tíma.
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Framkvæmdaráð:
Skipan: Stjórn SHS.
Hlutverk: Hlutverk framkvæmdaráðs er:

•  að samþykkja starfs og fjárhagsáætlun almannavarna sem er hluti af starfs 
og fjárhagsáætlun SHS,

•  að fylgja eftir stefnu og samþykktum almannavarnanefndar,

•  að samþykkja viðbragðsáætlanir aðgerðastjórnar og sjá til þess að þær séu 
endurskoðaðar reglulega,

• að gera samninga við björgunarsveitir og annað hjálparlið,

•  að veita bakvaktarmönnum SHS umboð sem aðgerðastjórum, einn slíkur 
er á vakt allan sólarhringinn allt árið,

•  að afgreiða almenn erindi sem berast almannavarnanefndinni milli funda.

Annað: Framkvæmdaráð starfar ekki í aðgerðum.

Aðgerðastjórn:
Skipan: Fulltrúi lögreglu, tæknisviða sveitarfélaganna, SHS, svæðisstjórnar 
björgunarsveita, Rauða kross Íslands og heilsugæslunnar.
Hlutverk: Hlutverk aðgerðastjórnar er tvískipt, annars vegar utan aðgerða og
hins vegar í aðgerðum.

Hlutverk aðgerðastjórnar utan aðgerða er:

•  Að vinna viðbragðs og aðgerðaáætlanir sem hún leggur fyrir framkvæmda
ráð.

• Að halda æfingar, m.a. fyrir viðbragðsaðila.

• Að skipuleggja störf aðgerðastjórnar í stjórnstöð.

• Að skipuleggja störf stoðdeildar í stjórnstöð.

• Að samræma aðgerðir vegna stærri uppákomu á svæðinu.

Hlutverk aðgerðastjórnar í aðgerðum er:

• Að samræma aðgerðir og sjá um forgangsröðun þeirra og eftirfylgni.

•  Að stjórna flutningi hjálparliðs og búnaðar um svæðið eftir því sem hjálpar
beiðnir berast.

•  Að skipa vettvangsstjóra ef fleiri eru en einn og sjá um öll samskipti við þá.

•  Að sjá um samskipti við Almannavarnir ríkisins vegna aðgerða á svæðinu.

• Að sjá um alla skýrslugerð vegna heildaraðgerða.

•  Að afla upplýsinga frá öðrum aðilum, t.d. veðurstofu og vísindastofnunum.

•  Að koma tilkynningum til fjölmiðla og aðstandenda ef á þarf að halda í 
samráði við almannavarnanefndina.

• Að upplýsa almannavarnanefndina um stöðu mála.
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Útdráttur úr Flugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvelli
- Skilgreiningar á viðbúnaðarstigi, bls. 5 í áætlun.

Skilgreiningar
Flugslysaáætlun þessa er hægt að virkja á þremur ólíkum stigum. Forsendur 
virkjunar liggja í samráði flugumferðarstjóra í flugturni og flugstjóra loftfars 
(ef vélin er enn á flugi). Þannig tilkynnir flugumferðarstjóri í flugturni Neyðar
lín unni um það á hvaða stigi skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til 
þess að virkja þessa áætlun eða óska eftir afboðun á henni eru:

• Flugturninn í Vestmannaeyjum.

• Lögreglan í Vestmannaeyjum.

• Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík.

• Samhæfingarstöð / Björgunarmiðstöð.

Viðbúnaðarstig - Grænn
Ástand þar sem óvissa ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

Hættustig - F-2 Gulur
Ástand þar sem ótti ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

Neyðarstig - F-1 Rauður (LAND)
Ástand þar sem vitað er að loftfar og þeir sem í því eru, séu í alvarlegri, 
yfirvofandi hættu og þarfnist tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á landi.

Neyðarstig - F -1 Rauður (SJÓR)
Ástand þar sem vitað er að loftfar og þeir sem í því eru, séu í alvarlegri, 
yfirvofandi hættu og þarfnist tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á sjó.

Afboðun
Um leið og ljóst er að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru 
samkvæmt áætlun þessari skal tafarlaust hefja afboðun. Neyðarlína sér 
um afboðun.

Útdráttur úr Fugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvelli
- Skilgreiningar á boðun, bls. 7 í áætlun.

Boðun
Eftirtaldir listar eru í stafrófsröð, ekki forgangsröð. Í boðunaráætlun, sem 
skrifuð er í boðunarkerfi viðbragðsaðila hjá Neyðarlínu, eru aðilar færðir inn 
samkvæmt forgangsröð.

Eftirtaldir boða þá sem verkskyldur hafa til starfa:

Flugumferðarstjóri í flugturninum í Vestmannaeyjum boðar:

• Starfsmenn flugvallarins (um kallkerfi).

• Neyðarlínu 112 (um síma).
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• Vestmannaeyjaradíó, ef hættustig eða slys er á sjó (um síma).

• Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík.

Hann tilkynnir um virkjun á;

• viðbúnaðarstigi, hættustigi, neyðarstigi (LAND) eða neyðarstigi (SJÓR),

• og líklega staðsetningu atburðar í hnitum skv. korti.

•  Auk þess veitir hann upplýsingar um umfang og eðli atburðarins eftir 
föngum (sjá nánar kafla 8 í áætlun).

Ef það kemur í ljós að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru, 
skal flugumferðarstjóri í flugturninum í Vestmannaeyjum, að höfðu samráði 
við stjórnanda á vettvangi, fela Neyðarlínu að hefja afboðun.

Neyðarlína 112 boðar:
Viðbúnaðarstig: Grænn Vestmannaeyjaflugvöllur:

• Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

• Flugturninn í Vestmannaeyjum

• Lögregluna í Vestmannaeyjum

• Starfsmenn Flugmálastjórnar í Vestmannaeyjum

Hættustig: Gulur Vestmannaeyjaflugvöllur:

• Ríkislögreglustjórannalmannavarnadeild  vaktsími

• Áhöfn björgunarbátsins Þórs

• Björgunarfélag Vestmannaeyja

• Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

• Flugturninn í Vestmannaeyjum

• Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja

• Lóðsinn í Vestmannaeyjum

• Lögregluna í Vestmannaeyjum

• Rauða kross deild Vestmannaeyja

• Slökkvilið Vestmannaeyja

• Starfsmenn Flugmálastjórnar Vestmannaeyjum

• Starfsmenn Flugfélags Vestmannaeyja

• Starfmenn Flugfélags Íslands (þjónustu Íslandsflug)

• Tilkynningaskyldu íslenskra skipa/vaktstöð

• Vestmannaeyjaradíó

Neyðarstig LAND: Rauður (LAND)  Vestmannaeyjaflugvöllur:

• Aðgerðastjórn í Vestmannaeyjum

• Almannavarnir hóp 1 og 2 (v. Samhæfingarstöðvar /Björgunarmiðstöðvar)

• Ríkislögreglustjórannalmannavarnadeild  vaktsími

• Björgunarfélag Vestmannaeyja

• Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

• Flugturninn í Vestmannaeyjum

• Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja
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• Landhelgisgæsluna

• Landspítala Fossvogi; Slysa og bráðamóttöku

• Lögregluna í Vestmannaeyjum

• Lögregluna í Reykjavík

Útdráttur úr Flugslysaáætlun Vestmannaeyjarflugvelli
Aðgerðastjórn, bls. 9 í áætlun.

Aðgerðastjórn
Yfirstjórn aðgerða samkvæmt flugslysaáætlun þessari er á ábyrgð lögreglu
stjórans í Vestmannaeyjum. Hann getur skipað aðgerðastjórn í samvinnu við 
almannavarnanefnd. Aðgerðastjórn er eingöngu boðuð á neyðarstigi.

Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:

• Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum eða staðgengill hans, aðgerðastjóri.

• Fulltrúi Slökkviliðs Vestmannaeyja.

• Fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja.

• Fulltrúi Björgunarfélags Vestmannaeyja.

• Fulltrúi Rauða kross deildar Vestmannaeyja.

• Fulltrúi flugrekanda og Flugmálastjórnar, verði því við komið.

Aðgerðastjórn skal huga að starfsliði til að sinna eftirtöldum verkefnum:

• Símsvörun.

• Skráningum og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga.

• Fjarskiptum.

Helstu hlutverk aðgerðastjórnar:

• Stjórn og samræming heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins.

• Virkjun starfseininga innan umdæmis.

• Yfirstjórn og bakland vettvangsstjórnar.

• Tengsl við Samhæfingarstöð / Björgunarmiðstöð.

• Tryggja samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda.

• Tryggja samskipti við flugvöll og flugturn.

• Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila.

• Yfirfæra vettvanginn til Rannsóknarnefndar flugslysa.

Aðsetur aðgerðastjórnar:

• Aðalaðsetur:

•  Stjórnstöð almannavarnanefndar Vestmannaeyja í húsnæði Björgunar
félagsins.

Varaaðsetur:

• Lögreglustöðin í Vestmannaeyjum.
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Útdráttur úr Fugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvelli
- Verkþáttastjórar, bls. 13 í áætlun

Verkþáttastjórar
Á hverju starfssvæði og við hvern verkþátt starfa margar verkeiningar 
eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að samhæfa störf þessara aðila og er það 
hlutverk verkþáttastjóranna. Verkþáttastjórar eru millistjórnendur sem stýra 
og samhæfa verkþætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.

Verkþáttastjórar: Aðilar sem skipa verkþáttastjóra: Vinnusvæði:

Björgunarstjóri Slökkvilið Vestmannaeyja Við slysstað
Aðhlynningarstjóri Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja Við söfnunarsvæðin
Gæslustjóri Lögreglan í Vestmannaeyjum Hreyfanlegur eftir þörfum
Flutningastjóri Björgunarfélag VM Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkþáttastjóra eru:

• Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.

•  Fá yfirsýn yfir þann mannskap og tæki sem koma, meta hvort fjöldinn hentar.

• Skipa undirstjórnendur og útdeila verkefnum.

Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við flugvélarflak, þ.á.m. 
slökkvistarfi, björgun úr flaki, flutningi slasaðra frá flaki að frumgreiningar-
svæði og frumgreiningu. Hann skal jafnframt:

• Ákveða frumgreiningarsvæði í öruggri fjarlægð frá slysstað.

•  Tryggja fjarskipti frá slysstað til vettvangsstjóra og að söfnunarsvæði slasaðra.

• Staðfesta fjölda fórnarlamba í vélinni við vettvangsstjórn.

• Setja fólk í talningu fórnarlamba skv. frumgreiningu.

• Setja fólk í hleðslu sjúkrabíla og annarra sjúkraflutningstækja.

Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á söfnunarsvæði slasaðra 
og söfnunarsvæði óslasaðra. Fyrsta verk aðhlynningarstjóra er að undirbúa 
móttöku á fórnarlömbum frá slysstað. Hann skal jafnframt:

• Undirbúa söfnunarsvæði slasaðra fyrir móttöku slasaðra.

• Setja upp greiningarsvæði fyrir framan söfnunarsvæði slasaðra.

• Setja fólk í skráningu við greiningarsvæði.

• Undirbúa söfnunarsvæði óslasaðra fyrir móttöku óslasaðra.

• Tryggja fjarskiptasamband við slysstað.

• Tryggja fjarskipti við sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum.
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Útdráttur úr Fugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvelli
– verkefni viðbragðsaðila, bls. 41 –42 í áætlun.

Slökkvilið Vestmannaeyja

Hættustig
•  Mannar allar slökkvi og tækjabifreiðar slökkviliðs og fer á biðsvæði hjálpar

liðs við flugstöðina.

•  Stjórnandi slökkviliðs tilkynnir sig til vettvangsstjóra og gefur upp manna 
og bílafjölda.

• Stjórnandi slökkviliðs er björgunarstjóri.

• Sendir mann í aðgerðastjórn.

•  Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað.

Neyðarstig
• Mannar allar slökkvi og tækjabifreiðar slökkviliðs og fer á slysstað.

•  Stjórnandi slökkviliðs tilkynnir sig til vettvangsstjóra og gefur upp manna 
og bílafjölda.

•  Tekur við stjórn aðgerða á slysstað af flugvallarstarfsmönnum.

•  Stjórnandi slökkviliðs er björgunarstjóri og stýrir framkvæmdum við slysstað.

•  Eftir að eldar hafa verið slökktir og öryggi á slysstað tryggt fara slökkviliðs
menn að hlynna að slösuðum og aðstoða við flutning á söfnunarsvæði.

• Björgunarstjóri skal staðfesta fjölda fórnarlamba í vélinni.

• Sendir mann í aðgerðastjórn.

Neyð – Sjór
• Slökkvilið Vestmannaeyja hefur ekki starfskyldur vegna flugslysa á sjó.

Útdráttur úr séráætlun Hvalfjarðargöng
– Hlutverkaskipting viðbragðsaðila vegna hópslysa, bls. 20 í áætlun.

Hlutverkaskipting viðbragðsaðila vegna hópslysa:

Lögreglan í Reykjavík:

•  Vettvangsstjórn og samræming aðgerða á vettvangi og í göngunum sjálfum 
vegna hópslyss.

• Lokanir og umferðarstjórn á vegum sunnan fjarðar.

Slökkvilið Akraness:

•  Vettvangsstjórnun og samræming aðgerða á vettvangi og í göngunum sjálfum 
vegna eldsvoða eða slysa með eldfim og hættuleg efni.

•  Brunavarnir, björgun, mengunarvarnir og binding eldfimra og hættulegra efna.
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Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins:

•  Aðstoð við slökkvistarf, brunavarnir, björgun, mengunarvarnir og binding 
hættulegra efna. Stjórn slökkvistarfs ef slökkvilið Akraness felur slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins forræði málsins.

• Sjúkraflutningar sunnan ganga.

Slökkvilið Borgarness:

• Aðstoðar slökkvilið Akraness eins og óskað er eftir hverju sinni.

Lögregla Borgarnesi:

•  Samræming aðgerða norðan megin ef sækja þarf inn í göngin beggja vegna 
fjarðarins.

• Lokanir og umferðarstjórnun.

Útdráttur úr séráætlun. Hvalfjarðargöng
– Slökkvilið – hlutverk, bls. 22 í áætlun.

Stjórnun: Við eldsvoða, björgun fólks úr bílflökum eða slys með hættuleg 
efni stjórnar slökkvilið aðgerðum, svo og björgun fólks sem er í beinni hættu.

Slökkvilið Akraness stjórnar slökkvistarfi en getur falið slökkviliði höfuðborgar
svæðisins stjórnina ef svo ber undir, í samræmi við samning slökkviliða 
Akraness og höfuðborgarsvæðisins.

Hlutverk:

• Björgun fólks úr göngum af hreinum og reykjarmettuðum svæðum.

• Slökkvistarf, vatnsöflun.

•  Aðgerðir til að tryggja vettvang gagnvart íkviknun eða hættulegum efnum.

• Björgun fólks úr bílflökum.

• Fyrstu aðgerðir til að hjálpa og flytja slasaða.

•  Stjórnun frumgreiningar þar til læknir á neyðarbíl eða greiningarsveit 
sjúkrahúss mæta á vettvang.

Samstarfsaðilar:

•  Samstarfsslökkvilið vegna mannafla og búnaðar, ákvarðana um reykræstingu 
og slökkvistarf.

• Lögregla vegna björgunar fólks úr göngum og vettvangsvarnar.

• Gjaldskýli Spalar vegna upplýsinga um atburðarás og ástand á slysstað.

• Björgunarsveitir aðstoða við flutning slasaðra.

•  Greiningarsveit sjúkrahúss vegna meðhöndlunar slasaðra og aðstoðar við 
flutning af slysstað.

• Neyðarlínan vegna stjórnunar Tetrasamskipta.
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