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12.1 Rústabjörgun
Hrun í byggingum getur orðið vegna bruna, veðurs, jarðskjálfta, sprenginga, 
snjóflóða, flugslysa, galla í byggingu eða veikburða byggingarefna sem gefa 
sig auk ýmissa annarra orsaka.

Mis erfitt getur verið að komast að sjúklingum í hrundum byggingum. 
Eftir hrun er strax farið í að bjarga fólki sem er á yfirborði og utan rústar. Fólk 
inni í rústinni sem er laust og það lítið slasað að það getur hreyft sig, reynir í 
flestum tilfellum að finna sér leið út sjálft. Losun þeirra sem eru fastir og/eða 
innilokaðir getur reynst bæði flókin og tímafrek. Slík björgunarvinna krefst 
sérþjálfaðra björgunarmanna sem hafa þekkingu á burðarvirki, björgunar tækni 
og verkfærum. Nánari upplýsingar er að finna í Rústa björgun, fræðslu riti 
Björgunar skóla Slysavarnar félags ins Landsbjargar og Hand bók um rústa
björg un eftir Sólveigu Þorvaldsdóttur, sem gefin var út af Björgunar skóla 
Slysavarnar félagsins Lands bjargar 1996.
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Mynd 12.1 San Francisco, október 1989
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12.1.1 Tegundir bygginga
Byggingarefni, hönnun og umfang bygginga (stærð) hafa mikið að segja um 
það hvernig byggingar þola bruna, jarðskjálfta og aðrar hamfarir. Á sama 
hátt hefur tegund byggingar áhrif á það hvaða tæki og mannafla þarf til að 
bregðast við slíkri vá. Einn veikur hlekkur getur valdið keðjuverkan þannig 
að öll byggingin hrynur.

Algengast er að hús á Íslandi séu byggð úr steinsteypu. Eftir 1970 eru flest 
steinsteypt hús vel járnbent en fyrir þann tíma var járnbending lítið notuð. 
Einnig er nokkur aukning á notkun forsteyptra eininga. Steinsteypt hús eru, 
eins og önnur mannvirki, hönnuð til þess að standast náttúruhamfarir að 
ákveðnu marki. Járnbending var mikil framför í byggingu steinsteyptra húsa. 
Þó svo að byggingin skemmist og springi við hamfarir, þá á járnabinding að 
geta takmarkað hrun byggingarinnar.

Undanfarin ár hefur innflutningur á timburíbúðarhúsum aukist. Sum þeirra 
eru byggð sem einingahús en önnur reist frá grunni á staðnum. Kostur við 
timburhús er að auðvelt er að vinna á timbri í rústabjörgun auk þess sem það 
er léttara og meðfærilegra en mörg önnur byggingarefni. Gallinn er hins vegar 
sá að burðarvirki timburhúsa getur veikst án þess að nokkur verði þess var.

Stálgrindarhús eru að aukast sem iðnaðarhúsnæði og síðan árið 2000 
hafa verið reist á Íslandi þónokkur stálgrindarhús yfir 5000 m2 að flatarmáli. 
Stálgrindarhús standast jarðskjálfta upp að 7,5 á Richter ágætlega, en þegar 
eitthvað fer að gefa sig í þeim þá leiðir það til keðjuverkunar og hættu á 
algeru hruni.

Eitthvað er enn um hlaðin hús en sá byggingarmáti var nokkuð algengur 
fram til 1970. Þau hús eru ekki talin mjög traust þar sem holsteini er hlaðið 
upp á steyptan grunn og holsteinninn látinn bera þak og jafnvel steypta plötu.

12.1.2 Tegundir hruns
Byggingar hrynja eftir ákveðnu mynstri. Þekking á þessu mynstri hjálpar 
björgunarmönnum að taka réttar ákvarðanir til að finna fórnarlömb í rústunum, 

Mynd 12.2 Alsír, maí 2003.
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meta þörf á skorðun/stífingum og gangagreftri. Tvö hugtök eru notuð til að 
lýsa ástandi húss eftir hrun: gráða hruns og hrunmynstur. Fjögur helstu 
hrunmynstur eru lagkökuhrun, Vlaga hrun, aðhallandi hrun og hlutahrun.

Gráður hruns
Hús eru flokkuð í mismunandi gráður eftir því hversu mikið þau hafa hrunið.

Fyrstu gráðu hús er óskemmt á meðan hús sem er algerlega hrunið er að 
fimmtu gráðu.

• Fyrsta gráða – Húsið er óskemmt

•  Önnur gráða – Húsið hefur orðið fyrir skemmdum en burðareiningar eru 
að mestu óskemmdar

• Þriðja gráða – Burðarvirkið er mikið skemmt en húsið stendur uppi

• Fjórða gráða – Húsið hefur hrunið að hluta

• Fimmta gráða – Algjört hrun

Lagkökuhrun
Þessi tegund hruns getur orðið þar sem skyndilegt brotfall eða bilun á útveggj
um eða súlum verður til þess að byggingin öll leggst saman eins og stafli af 
pönnukökum, sjá mynd 12.3 Í lagkökuhruni eru minnstar líkur á rými með 
lifandi fólki í, en alltaf verður að gera ráð fyrir að fólk sé á lífi þar til annað 
kemur íljós.

Mynd 12.3 Lagkökuhrun.

Mynd 12.4 Lagkökurúst, 4 hæða blokk.  
Alsír, maí 2003.
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V-laga hrun.
Vlaga hrun verður þegar útveggir standa og gólf og loft hrynur í miðju, sjá 
mynd 12.5 Þetta mynstur gefur góða möguleika á að í rústinni séu rými sem 
hægt er að hafast við í beggja megin hrunsins.

Aðhallandi hrun
Þegar annar útveggur byggingar hrynur og þakið þeim megin leggst niður 
myndast þríhyrnt rými milli heila veggsins og þess brotna, sjá mynd 12.6

Hlutahrun
Þar sem aðeins önnur hlið og/eða hluti 
byggingar stendur hefur orðið hluta
hrun, sjá mynd 12.7. Rými myndast í 
þeim hluta sem er uppistand andi en 
sá hluti getur jafnframt verið óstöðug
ur og viðkvæmur fyrir eftir skjálft um.

12.1.3 Öryggi, hættur og merkingar
Öryggi er sá þáttur sem á að ganga fyrir öllum öðrum. Undir liðinn öryggi í 
rústabjörgun fellur öryggi á vettvanginum í heild, þar með talið öryggi einstakra 
björgunarmanna og öryggi sjúklinga eða fórnarlamba. Í rúst eru margar hættur 
og ekki er réttlætanlegt að björgunarmenn slasist eða láti lífið í rústabjörgun 
frekar en í öðrum björgunaraðgerðum.

Öryggi
Í rústabjörgun stafar ekki eingöngu hætta af hruni heldur eru fjölmargir aðrir 
þættir sem huga ber að. Björgunarmaður sem fer til vinnu í rúst þarf að vera 
búinn viðeigandi öryggisfatnaði auk þess að vera með hjálm, ljós, öryggis
skó, öryggis gleraugu, vinnuhanska, rykgrímu, hnéhlífar og heyrnarhlífar. 
Þegar verið er að vinna á hættulegu svæði, t.d. inni í rúst, ætti að hafa eins 
fáa björgunar menn og hægt er á hættusvæðinu. Þeir sem eru í hvíld eða 
verkefnalausir eiga að hafast við á öruggu svæði.

Mynd 12.7 Hlutahrun.

Mynd 12.6 Aðhallandi hrun.Mynd 12.5 Vlaga hrun.
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Hljóðmerki eru notuð til að vara björgunarmenn við yfirvofandi hættu. 
Þrjú stutt hljóðmerki þýða að menn eiga að rýma hættusvæðið tafarlaust. Eitt 
langt táknar að menn eigi að hætta vinnu og hafa hljótt. Það er notað þegar 
unnið er með þungum brotvélum og hlustunartækjum á sama tíma, til að 
gefa leitarmönnum á hlustunartækjum hljóð til þess að leita. Þriðja merkið 
er eitt langt og eitt stutt hljóðmerki, sem táknar að hætta sé liðin hjá eða að 
vinnu skuli haldið áfram.

Hættur
Í rústabjörgun þarf að fara fram sífellt endurmat á aðstæðum svo hægt sé að 
sjá fyrir helstu hættur. Með því að skorða og stífa þær byggingar sem verið er 
að vinna í má koma í veg fyrir frekara hrun og auka öryggi björgunarmanna. 
Í rústum þar sem orðið hafa náttúruhamfarir stafa helstu hættur frá frekara 
hruni og þeim rústum sem verið er að vinna í en aðrar hættur geta líka verið 
fyrir hendi t.d. ef kviknað hefur í rústunum. Ekki má heldur gleyma því að 
rústabjörgun getur líka átt við í öðrum tilfellum eins og t.d. í byggingum þar 
sem burður hefur veikst í eldsvoða.

Í hamförum gleymist garnan sú hætta sem getur stafað af hversdagslegum 
hlutum sem í daglegu lífi eru varasamir en skaðlausir þegar gengið er rétt 
um þá. Hér má nefna sem dæmi klórbrúsann sem geymdur er í skápnum 
hjá þvottaefninu, gaskútinn fyrir eldavélina, rafmagn, skólp, heitt vatn og 
fjölda annarra hluta sem eru sjálfsagðir í okkar daglega umhverfi. Ryk og 
loftmengun eru einnig algengar afleiðingar hruns. Ryk getur sest í öndunarfæri 
björgunarmanna og fórnarlamba og valdið þeim verulegu tjóni. Loftmengun 
getur bæði verið óþægileg og hættuleg. Í logni getur nálykt orðið áberandi, 
en vindur dregur úr henni. Öndunarbúnaður og jafnvel eiturefna gallar geta 
verið nauðsynlegur búnaður í sérstökum tilfellum þar sem um er að ræða 
leka á hættulegum efnum út í umhverfi. Smit frá rotnandi úrgangi, líkams
leifum og öðru getur orðið vandamál á skaðasvæðum og algengt er að ýmsir 
smitsjúkdómar og hreinlætistengd heilsuvandamál blossi upp.

Mikilvægt er að hafa í huga starfsemi byggingarinnar sem verið er að leita 
í. Ýmis fyrirtæki og rannsóknarstofur geta geymt hættuleg efni í allnokkrum 
mæli í starfsaðstöðu sinni eða á lager. Sem dæmi mætti nefna rannsóknarstofur 
háskóla og framköllunarstofur. Að lokum ber að hafa veðurfar í huga. Veðurfar 
hefur mikil áhrif, bæði á starf björgunarmanna og lífslíkur fórnalamba. Eins 
geta fárviðri, snjóflóð eða aurskriður ógnað öryggi björgunarmanna á vettvangi.

Merkingar
Í rústabjörgun er nauðsynlegt að merkja rústir þannig að aðrir björgunarmenn 
hafi greiðan aðgang að upplýsingum um þá sem þar komu á undan. Þetta er 
gert til þess að þeir sem á eftir koma geti áttað sig á því hvort frekari aðgerða 
sé þörf, hverjar hætturnar séu og hvaða árangri aðgerðir hafa skilað fram að 
þessu. Merkingar eru í höfuðatriðum þrenns konar: um rústina, um leitina, 
um björgunina. Merkingarnar verða að vera á áberandi stöðum, aðalmerking 
helst við inngang eða þar sem farið er inn í rústina og merkingar inni í rústinni 
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þannig að þær sjáist auðveldlega. Gott er að nota málningarúðabrúsa í áberandi 
lit til að merkja.

Við aðalinngang er það skráð hverjir hafa unnið við rústina, dagsetning 
og tími. Skráð er ef einhverjar sérstakar hættur leynast í rústinni, hver fjöldi 
íbúa var í húsinu og hvað talið er að margir séu í rústinni. Að lokum er það 
skráð hversu margir hafa fundist, látnir og lifandi. Jafnvel er hægt að teikna 
grunnmynd af rústinni á götu eða gangstétt fyrir framan og merkja inn á hana 
þau göng sem hafa verið gerð og þá fundi sem hafa átt sér stað.

Inni í rústinni eru til dæmis merktar staðsetningar sjúklinga, hvort sem 
búið er að ná þeim eður ei og hvort sem þeir eru látnir eða lifandi. Svæði sem 
hafa verið leituð eru merkt, sem og undankomuleiðir.

12.1.4 Uppbygging björgunarliðs
Í rústabjörgun skiptist starfsemin í fimm meginhópa. Hver hópur hefur sinn 
hópstjóra en yfirstjórn er í höndum vettvangsstjóra. Fyrsti hópurinn sér 
um stjórnun. Undir stjórnun falla t.d. vettvangsstjórnun, öryggisfulltrúi og 
upplýsingafulltrúi. Leitarhópur er næstur. Undir leitarhóp falla þeir sem eru að 
vinna með leitarhunda, hlustunartæki eða leitarmyndavélar. Björgunarhópur 
er sá hópur sem sér um stífingar, gegnumbrot og gangnagröft. Sjúkrahópur 
sér í fyrsta lagi um velferð björgunarmannanna en einnig um þá sjúklinga 
sem kunna að finnast. Að lokum birgðahópur, en sá hópur heldur utan um öll 
verkfæri, allar birgðir og aðföng fyrir þá hópa sem með þeim starfa.

Leitarhópur
Ör þróun er á ýmsum tæknibúnaði í heiminum í dag og nýtur leitar og 
björgunarbúnaður góðs af því. Starf rústabjörgunarliðs takmarkast að nokkru 
leyti við þann búnað sem björgunarliðið getur flutt með sér á auðveldan hátt. 
Markmið leitarhóps er fyrst að staðfesta að það sé fórnarlamb í rústinni og 
síðan að reyna að komast að sem nákvæmastri staðsetningu á fórnarlambinu.

Mynd 12.8 Merkingar fyrir staðsetningu fórnarlamba í rúst.

Mynd 12.9 Merking á hættu fyrir björgunarmenn í rúst.
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Hlustunartæki
Hlustunartæki eru notuð til þess 
að greina hljóð frá fórnarlömb um: 
kall, grát, bank, öndun eða jafnvel 
hjartslátt. Hlustunartækin eru 
þannig gerð að þau nema bæði 
hljóð sem berst með andrúms
loftinu og hljóð sem berst sem 
titringur í föstu efni, eins og 
til dæmis steinsteypu. Notkun 
hlustunar tækja er tvíþætt. Annars 
vegar að staðfesta að fórnar lamb 
sé til staðar og hins vegar að 
stað setja það. Til að staðsetja fórnarlamb í rúst er notuð þríhyrninga aðferð. 
Nokkrum hljóðnemum er komið fyrir og hljóðstyrkur milli þeirra borinn saman. 
Hljóð nemarnir eru færðir til þangað til hægt er að „miða“ út staðsetningu 
fórnar lambs ins.

Leitarmyndavél
Leitarmyndavélar eru flestar þannig 
að á öðrum enda framlengjanlegrar 
súlu er skjár og á hinum linsa og 
ljós. Linsunni er hægt að snúa til 
hliðanna og í 360 gráður. Hægt er 
að kjarnabora göt fyrir leitarmynda
vélina eða nota glufur sem fyrir eru 
þannig að hægt er að leita í rústinni 
án þess að senda leitarmann alla leið. 
Leitarmyndavélin kemur að góðum 
notum við að staðsetja fórnar lömb, 
skoða hættur og velja leiðir fyrir brot 
eða borun í gangagerð.

Leitarhundar
Leitarhundar eru mjög öflugir við leit. Hafa verður í huga hvaða þjálfun þeir 
hundarnir hafa, því leitarhundar eru þjálfaðir í mismunandi gerðum leitar. 
Einnig hafa þeir mismikla þjálfun. Hundum gengur best að leita ef þeir fá frið, 
eða frítt svæði til að leita á. Þó verður að fylgjast vel með þeim því glerbrot 
og annað smádrasl getur gert þá sárfætta eða meitt þá.

Björgunarhópur
Björgun er hægt að skipta niður í nokkra hluta, en þar ber helst að nefna 
stífingar, skorðun og gangnagerð. Leitar og björgunarhópar vinna oft náið 
saman, sérstaklega þegar farið er inn í rúst, þá er t.d. notuð leitarmyndavél 
til að skoða og leita á því svæði sem gangnagerðin stefnir á.

Mynd 12.10 Hlustunartæki  
til leitar í húsarústum.

Mynd 12.11 Leitarmyndavél.
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Stífingar og skorðun
Hús sem er óstöðugt af völdum 
bruna eða náttúruhamfara þarf 
að stífa ef slökkviliðsmenn 
þurfa að leita í því. Við þetta eru 
notaðar björgunar stoðir, timbur, 
tjakk ar og/eða loftpúðar. Til að 
stífa af plötu þarf yfirstykki 
sem tekur við álaginu frá plöt
unni, nægjanlega sterka stoð og 
trausta undir stöðu sem stoðin 
kemur á. Ef undirstaðan kemur 
á plötu sem ekki er á fyllingu 
þarf að gæta að undirlaginu 
undir henni. Það getur þurft 
að styðja undir neðri plötur í 
slíkum tilfellum.

Hægt er að auka burðargetu 
stoðar með því að setja á hana 
skástíf ur í kross þannig að hún 
kikni ekki undan þungan um. 
Fleygar eru slegnir milli yfir
stykkis ins og plötunnar til að 
jafna álaginu á yfirstykk inu. Tenging in (hér á eftir kallað laski) á milli stoðar, 
yfirstykkis og undirstöðu þarf að vera vel tryggð til þess að draga úr hættu á 
að stoðin renni út af yfirstykkinu eða undirstöðunni.

Best er að viður sem nota á í stífur sé gallalaus, kvistalaus, ekki skemmdur 
eða fúinn. Með því að halda hlutfallinu á milli lengdar og breiddar (L/B) í 
timburstoð undir 25 á móti 1 eru litlar líkur á að stoðin brotni. 10 x 10 cm 
stoð má því ekki vera lengri en 2,5 m. Með því að nota miðjuslá er þó hægt 
að nota lengri stoðir.
T-stýfa er einföld og örugg stýfa, eingöngu ætluð til bráðabirgða á meðan verið 
er að koma fyrir öruggri stýfu. Tstýfa er samansett úr yfirstykki (hámark 90 
cm), undirstykki, einni stoð, fjórum löskum og tveim fleygum.
Lóðréttar stýfur eru aðallega til að stífa loftplötu eða þak. Lóðrétt stífa er í 
raun stækkuð útgáfa af Tstýfu, þar sem yfirstykkið er orðið lengra og í henni 
eru fleiri en ein stoð. Hún er hugsuð sem örugg stýfa en ekki bráðabirgðastýfa 
eins og Tstýfan. Yfirstykkið og undirstykkið getur í raun verið eins langt og 
menn kjósa en setja verður stoðir undir það með reglulegu millibili. Fleygar 
eru notaðir til þess að stífa stoðina og laskar til þess að halda stoðinni saman.
Lárétt stýfa er notuð til þess að stífa lóðrétta fleti, til dæmis veggi og notar til 
þess annan vegg. Í þessari stýfu eru stoðirnar láréttar og liggja á milli yfir og 
botnstykkjanna sem mynda snertiflöt við veggina. 
Skástýfur eru notaðar til þess að halda við veggi og aðra lóðrétta byggingarhluta. 
Þær verða að standa minnst tvær saman og því gleiðara horn sem er á milli 
lóðréttu stoðarinnar og skástýfunnar því meira ber stoðin.

Mynd 12.12 Rústabjörgun.

Mynd 12.13 Rústabjörgun.
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Turnstýfur eru helst byggðar í kringum súlur eða undir burðarbita sem eru 
laskaðir eða þurfa stuðning. Einnig eru turnstýfur notaðar sem öryggissvæði 
fyrir björgunarmenn til þess að flýja inn í við eftirskjálfta.
Hraukar eru ein mest notaða stífingaraðferðin. Það er hægt að byggja hrauka 
úr nánast hvaða efni sem er, svo lengi sem hraukurinn ber það sem hann er 
byggður fyrir. Til dæmis eru hraukar oft notaðir í klippuvinnu undir lyftipúða. 
Algengast er að nota 10 x 10 cm kubba og raða þeim upp sitt á hvað. Í hrauk úr 
10 x 10 cm timbri ber hvert horn 2,7 tonn, því ber slíkur hraukur með tveimur 
kubbum í hverju lagi um 10,8 tonn. Til þess að auka burð hans er hægt að 
fjölga kubbunum í hverju lagi. Neðsta lag hraukanna ætti að vera þétt raðað 
og hæð hrauka má ekki fara yfir þrefalda breidd þeirra.

Mynd 12.19 Hraukar.Mynd 12.18 Turnstýfa.

Mynd 12.17 Skástífa.Mynd 12.16 Lárétt stýfa.

Mynd 12.14 Tstýfa. Mynd 12.15 Lóðrétt stýfa.
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Hurða- og gluggastýfur eru aðallega ætlaðar 
til þess að stífa flóttaleiðir og útgönguleiðir 
fyrir björgunarmenn. Þær samanstanda af 
stoðum sem liggja í opinu og skorða hver 
aðra.

Gott er að nota tilbúnar stoðir. Þær eru til 
hjá flestum verktökum í þó nokkrum mæli. 
Algengastar eru skrúfaðar járnstoðir, en 
einnig eru til loft og vökvastoðir. Tilbúnar 
stoðir eru stillanlegar og þegar á að nota þær 
er lengdin stillt þannig að þær rétt sleppi 
undir þann hlut sem styðja á undir. Síðan 
eru þær lengdar eða tjakkaðar út með því 
að skrúfa, eða dæla lofti eða vökva inn á 
þær. Stoðir virka á mismunandi hátt eftir 
tegundum og framleiðanda og mikilvægt 
er að kynna sér burðargetur og virkni áður 
en þær eru notaðar. Mikill munur getur verið í burðargetu en algengust er 
burðargeta allt frá 2 tonnum upp í 3,5 tonn.

Gangagerð
Það kallast gangagerð þegar minni
háttar grjóti og rusli er rutt til, til 
þess að mynda leið að sjúklingi 
sem er búið að stað setja og finna. 
Ef vitað er af sjúkl ingi undir tonn
um af rústum og tíminn leyfir ekki 
að vinna hvert lagið af öðru ofan af, 
getur ganga gerð verið eina lausn in. 
Til hennar er þó einungis gripið ef 
engin önnur leið er fær.

Ruðningsstörf geta verið hluti af gangagerð. Þá eru stór virkar vinnu vélar og 
jafnvel kranar notaðir til þess að fjarlægja hluti úr rústinni. Við notkun vinnu
véla verður eins og alltaf að hafa 
stöðug leika rústarinnar í huga. Ef 
fjarlægja á einhver stykki úr rúst
inni verður að tryggja að það sé 
gert á öruggan hátt. Ef kranar eru 
notaðir verður að tryggja að öllum 
öryggisþáttum sé fylgt, s.s. að vír sé 
í lagi, ásláttarstroffur séu í lagi, hafi 
viðeigandi slitþol og að stjórnandi 
kranans skilji merkja mál þess sem 
er að leið beina við hífinguna.

Einfaldari leiðir en að nota krana 

Mynd 12.20 Hurðastýfa.

Mynd 12.21 Gangagerð.

Mynd 12.22 Gangagerð.
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eða vinnuvél eru til ef lyfta þarf hlut um, 
sérstaka lega ef hreyfa þarf hlut með mikilli 
aðgát. Björgunar tæki eins og lyfti púðar og 
glennur eru mjög hand hæg til þessarar vinnu, 
en farið er nánar í notkun þeirra í kafla 9 
um áhöld til björgunar starfa. Til að geta lyft 
hærra er settur hraukur undir lyftipúðann. 
Síðan eru settir hraukar hvor sínu megin til 
þess að bera þyngdina þannig að hægt sé 
að fjarlægja lyftipúð ann. Einfaldari leið til 
að hreyfa hluti úr stað er að nota vogar afl. 
Járnkarl sem stungið er undir steypu brot og 
lagður yfir kubb (veltuás) fær margföldunar
áhrif í beinu hlutfalli við lengd járn karlsins sitt 
hvoru megin við veltuásinn. Ef járn karlinn er 
200 cm langur og 50 cm af honum eru milli 
steypubrotsins og veltu áss ins, þá eru 150 cm milli veltuássins og kraftsins sem 
við erum að mynda á járnkarlinn. Því verða 3:1 (150:50) margföldunar áhrif af 
kraftinum sem við beitum. Af því leiðir að til þess að lyfta 300 kg þurfum við 
að beita 100 kg krafti.

Stífingar og skorðun eru oft unnar samhliða gangnagerð. Skorða þarf 
göngin sem gerð eru og þau rými sem komið er inn í. Þetta er gert til þess 
að tryggja leið út úr rústunum og til þess að gera rústina stöðuga á meðan 
unnið er í henni. Oft verða slökkviliðsmenn að brjóta eða bora sér leið 
áfram. Fara þarf í gegnum veggi og gólf, ískápa, ofna, dýnur, húsgögn og alla 
mögulega hluti sem í byggingunni kunna að finnast. Til gegnumbrots þurfa 
björgunarmenn að beita ýmsum tækjum eins og brotvél, steinsög, kjarnabor 
eða logskurðartækjum. Við gangnagerð er einnig mikilvægt að huga að ástandi 
þess lofts sem björgunarmennirnir eru að vinna í. Ef loftskipti eru lítil er 
mjög varasamt að nota bensín og dísilknúin tæki. Leitast skal við að nota 
rafmangs og vökvatæki og hafa aflstöðvarnar fyrir utan rústina, staðsettar 
þannig að útblásturinn berist ekki inn í rústina.

 

12.2  Sérstakar björgunar aðstæður
Slökkviliðsmenn lenda í mörgum og mismunandi aðstæðum við björgun. 
Sérstakar björgunar aðgerðir geta verið björgun úr skurði, hellum, göngum, 
frá rafmagni, úr vatni, úr vök, á iðnaðarsvæði, úr lyftum og frá rennistiga. 
Björgunar aðgerðir sem þessar krefjast sérstakrar þjálfunar og verk færa. Slökkvi
liðs menn þurfa að vita hvenær þeir þufa að kalla til sérhæfða aðstoð, en þeir 
geta líka verið kvaddir til af sérfræðingum, þeim til aðstoðar. Slökkviliðs
menn verða því að vita styrk sinnar stöðvar til þess að takast á við sérstakar 

Mynd 12.23 Gangagerð.
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björgunaraðgerðir. Eftirfarandi eru upplýsingar sem hjálpa slökkviliðsmanni til 
þess að meta hvort þörf sé á frekari eða sérhæfðri aðstoð. Nánari upplýsingar 
eru í IFSTA Fire Service Rescue manual.

12.2.1 Björgun úr skurðum sem hrynja saman
Miklar jarðvegsframkvæmdir eru í öllum 
borgum og bæjum. Skurðir á byggingar
svæð um eru hættulegir og geta veggirnir 
hrunið hvenær sem er, ef ekki hefur verið 
gengið rétt frá þeim. Fjöldi verkamanna og 
björgunar manna hafa látist eða slasast af 
þessum völdum. Því er mikilvægt fyrir alla 
aðila sem vinna við jarðvinnu, hvort sem 
það er í venjulegu starfi eða við björgun að 
ganga tryggilega frá veggjum skurða til þess 
að hindra hrun.

Björgunaraðgerðir ganga út á að gera svæð
ið eins öruggt og hægt er með því að skorða og 
kubba eða halda jarðvegi frá á þann máta sem 
hægt er. Björgunarmenn á aldrei að senda í 
skurði nema öryggi þeirra sé tryggt og þeir séu 
þjálfaðir til þess. Á meðan á aðgerðum stendur 
skyldu björgunar tæki, óþarfa mannskapur, 
þung tæki og áhorfendur færðir hæfilega langt 
frá bakkan um til að forðast annað hrun.

Mjög margar öryggisráðstafanir er hægt að 
gera og verður að muna að:

•  Aðeins björgunarmenn með þekkingu 
skyldu fara í skurðinn.

•  Ekki má fara í skurðinn fyrr en hann er 
skorðaður og tryggur.

•  Björgunarmenn eiga að klæðast hlífðar
búnaði.

•  Ef skurðurinn er súrefnissnauður eða 
meng aður þarf að sjá björgunar mönnum 
fyrir hreinu lofti meðan á aðgerð stendur.

•  Stigar eru settir í skurðinn með reglulegu millibili til þess að tryggja útgöngu 
og þurfa þeir að ná 1 m yfir kantinn, sjá mynd 12.25.

•  Fara varlega þegar grafið er með vinnuvélum (gröfum) til að skaða ekki 
sjúklinga eða björgunarmenn.

•  Efni frá uppgreftri verður að setja nógu langt frá brúninni þannig að það 
auki ekki hættu á frekara hruni.

•  Halda óþarfa mannskap og áhorfendum í hæfilegri fjarlægð frá brúninni.

•  Vera vakandi fyrir öðrum hættum svo sem rafmagnsvírum, vatnsleiðslum 
og skolplögnum.

Mynd 12.24 Álvökvatjakkar í 
skorðun á skurði.

Mynd 12.25 Stigar notaðir við 
skurðabjörgun.



Slökkvistarf  Ýmis björgunarstörf  • 12

Brunamálaskólinn  12  • 15

12.2.2 Björgun úr þröngu rými
Til þröngs rýmis teljast ýmis rými, þ.m.t. skólprör, tankar, öxulgangur og ýmis 
rými í skipum, síló og ýmsar gerðir af hellum og göngum, mótuð af náttúrunni 
og manna höndum. Það er sameiginlegt þessum rýmum að þau eru nógu stór 
til þess að hægt sé að komast inn í þau en að þau eru ekki hönnuð fyrir fólk 
til þess að dveljast í.

Þó að slökkviliðsmenn séu kallaðir til þegar einhverjir slasast í þröngu 
rými ættu þeir ekki að fara út í framkvæmd aðgerðarinnar án þess að hafa 
þjálfaðan mannskap eða búnað til að sinna þessum björgunaraðgerðum. 
Björgun úr þröngu rými verður að vera framkvæmd af þeim sem kunna til 
verka og þekkja til þeirrar áhættu sem þar kann að vera. Þurft getur ýmsan 
sérhæfðan búnað, s.s. öndunarbúnað og fjallabjörgunarbúnað. Hafa skal í huga 
hversu gott innöndunarloftið er við vinnu í öllu þröngu rými. Allt of oft hafa 
björgunarmenn farið inn í þröng rými, t.d. í tank eða gömlu skipi og misst 
meðvitund. Í Bandaríkjunum er um helmingur þeirra sem farast í þröngum 
rýmum björgunarmenn.

Til aðstoðar við framkvæmd björgunaraðgerða sem þessara væri hægt 
að kveða til björgunarsveitir, fulltrúa viðkomandi fyrirtækis eða t.d. félaga 
úr Hellarannsóknarfélagi Íslands. Hægt er að spara tíma með því að afla 
upplýsinga um aðstæður á hverjum stað.

12.2.3 Björgun sem lýtur að hættu frá rafmagni
Björgun sem tengist hættu frá rafmagni er 
algeng hjá slökkviliðsmönnum. Það er því 
mikilvægt að slökkviliðsmenn sofni ekki á 
verðinum við slíkar aðstæður. Röng vinnu
brögð geta hæglega leitt til stórslysa eða 
jafnvel dauða. Þegar slökkviliðsmenn fara 
í útkall þar sem hætta af rafmagni getur 
leynst skyldu þeir alltaf hafa eftirfarandi 
í huga:

•  Gera ráð fyrir að allar línur og raflagnir 
séu með rafmagni.

•  Kalla á rafmagnsveituna og láta rjúfa 
straum og jarðbinda háspennulínur.

• Tryggja öryggi á vettvangi.

Rafmagnsvírar sem liggja á jörðinni geta 
verið hættulegir án þess að komið sé við þá. 
Þar sem rafmagnslínur snerta jörðu flæðir 
straumur í allar áttir. Þetta gerir það að 
verkum að bæði jarðvegur og hlutir í nágrenninu verða rafmagnaðir, sérstak
lega járnhlutir. Því lengra sem komið er frá snerti fleti vírsins við jörðu, því 
lægri verður spennan (volt), sjá mynd 12.27.

Mynd 12.26  
Rafmagnslínur ofanjarðar.
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Ýmsir þættir hafa áhrif á það hversu lagt 
frá snertifleti vírsins straumurinn nær og ber 
þar helst að nefna spennuna (hversu mörg 
volt), leiðni efnisins og rakastig jarðvegs ins. 
Rafmagn getur ferðast langa leið í jarðvegi, 
því verður í tilfellum þar sem lína úr staur 
hefur fallið til jarðar að loka svæði sem 
nemur einu staurabili frá snertifleti línunnar 
við jörðu þar til rafmagn ið hefur verið rofið, 
sjá mynd 12.29.

Mikil aukning hefur verið á því síðustu 
ár að setja háspenntar rafmagnsleiðslur í 
jörðina og á sama hættan við þar ef slys 
verður. Gröfumaður sem grefur í háspennu
streng ætti að halda kyrru fyrir í gröfunni þar til straumur hefur verið rofinn. 
Við það að stökkva út úr tækinu getur hann skammhleypt til jarðar og þar 
með fengið rafstuð. Við notkun á krönum, körfubílum og stigabílum verður að 
hafa staðsetningar á rafmagnslínum í huga. Bíllinn þarf bara að koma nálægt 
vírnum svo ljósbogi myndist og leiðni í gegnum bílinn verður til jarðar. Við 
þetta hleðst spenna upp í bílnum og hann getur verið hættulegur hverjum 
þeim sem er í honum eða er við hann.

Ef menn lenda í því að háspennuvír fellur í jörðina, eða strengur er grafinn 
sundur í nágrenni við þá og spenna hleðst upp á því svæði sem þeir standa 
á, er mælt með því að þeir hoppi jafnfætis til þess að koma sér af svæðinu. 
Ef menn ganga eins og venjulega með því að setja annan fótinn fyrir framan 
hinn þá myndast spennumunur á milli fótanna þar sem þeir snerta jörðina 
og þeir fá rafstuð.

Venjulegur húsastraumur getur verið hættulegur, þó ekki sé um að ræða eins 
háa spennu og í háspennulögnum. Í eldsvoða er rétt að rjúfa straum af því húsi 

Mynd 12.27 Spennan minnkar er 
lengra dregur frá snertifletinum.

Mynd 12.28 Gæta fyllstu  
varúðar við slitna víra.

Mynd 12.29 Haldið ykkur langt í  
burtu frá vírum í sambandi.
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sem eldur er í, en það er hægt að gera í aðaltöflu eða í kassa í götu. Til þess að 
rjúfa straum í útikassa þarf mann frá rafmagnsveitunni, en slökkviliðsmenn 
geta fundið aðaltöflu hússins og rofið straum með því að slá út höfuðrofum 
og lekastraumliðum. Þó verður að passa það að taka ekki rafmagn af tækjum 
sem slökkviliðsmenn eru að nota, s.s. loftræstikerfum til reyklosunar.

12.2.4 Björgun úr vatni og ísvökum
Öll slökkvilið geta búist við því að fá einhvertíma útkall þar sem slys hefur 
orðið við vatn eða sjó. Ef við lítum í okkar nánasta umhverfi þá er fjöldinn 
allur af stöðum þar sem hætta getur stafað af vatni, t.d. sundlaugar, vötn, ár, 
hafnir, sjór, stíflur, virkjanir og jafnvel heilsuböð. Björgun úr vatni má skipta í 
tvo flokka eftir því hvort vatnið er frosið eða ófrosið. Í báðum þessum flokkum 
skiptir líka máli hvort fórnarlamb sé á yfirborði eða undir yfirborði.

Ef slys verður við vatn eða sjó skal strax setja í gang ferli þar sem kallaðir 
eru til bátar og kafarar. Sá tími sem fórnarlambið nær að svamla í yfirborðinu 
er mislangur, en hann fer aðallega eftir hitastigi vatnsins og líkamlegu ástandi 
fórnarlambsins. Ef beðið er með að boða báta eða kafara er búið að lengja 
viðbragðstíma þeirra og þar með hafa líkurnar á björgun minnkað. Huga verður 
að hættu á hverjum vettvangi. Stíflur skapa til dæmis alveg sérstakar hættur, 
bæði við inntaksrör og neðan við yfirfall, sjá mynd 12.31. Frosinn sjór, vötn 
eða ár eru einnig mjög varasöm og skyldi í slíkum aðgerðum fjarlægja alla af 
ísnum sem ekki hafa hlutverk í björguninni og þá sem eru ekki búnir réttum 
hlífðar og öryggisfatnaði.

Björgun er þar sem fórnarlamb hefur strandað eða flætt að, eða verið undir 
vatni skemur en 60 mínútur. Í þessum tilfellum er lífbjörgun raunhæf. Þó eru 
undantekningar á þessari reglu eins og öllum öðrum.

Mynd 12.31 Yfirfallsstífla.Mynd 12.30 Leitar og
björgunarkafari.
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Endurheimta er tilfelli þar sem lífbjörgun á sér ekki stað, heldur er einungis verið 
að ná líkinu.

Allir björgunaraðilar skyldu klæðast réttum 
hlífðar og öryggisfatnaði sem hæfir þessum 
aðstæðum, vatns og ísbjörg un. Venjulegur 
hlífðarfatnaður slökkvi liðs manna er ekki 
ásættan legur. Ásættan legur hlífðarfatnaður 
saman stendur helst af einhvers konar þurr 
eða flotgalla, vatnsbjörgunarhjálmi og lög
legu björgunarflotvesti. Þegar unnið er á 
svæði þar sem kuldi er og ís skyldi notaður 
viðurkenndur hlýr undirfatnaður, sjá mynd 
12.32.

Vatnsbjörgunaraðferðir
Eftirfarandi aðferðum má beita til að bjarga 
fólki úr vatni. Fyrst og fremst skal hugsa 
um öryggi björgunarmanna og um að gera 
vinnuaðstæður sem tryggastar. Líflínur eru 
mikilvægar í þessum aðgerðum. Hægt er 
að nota þær til að kasta til fórnarlambsins 
en ávallt skal nota líflínur til þess að binda 
við bát, sundmann eða kafara sem sendur 
er út til fórnarlambsins. Mikilvægt er að 
menn æfi notkun líflínu við aðstæður sem 
þessar og að þeir kynni sér einnig þau 
merkjakerfi sem kafarar nota.

•  Tengja sig til – Framlengja t.d. krókstjaka 
til fórnarlambs, sjá mynd 12.33.

•  Henda til – Henda flothlut til fórnar
lambs sem tengdur er bandi til lands, 
sjá mynd 12.34.

• Róa – Fara á bát til fórnarlambs.

• Fara til – Synda til fórnarlambs og draga til lands.

• Kafa – Synda til eða kafa niður til fórnarlambs.

Aðvörun: Róa, fara til og kafa. Björgunaraðferðir sem aðeins skyldi framkvæma 
af björgunaraðilum sem hafa verið sérstaklega þjálfaðir til starfsins.

Ísbjörgunaraðferðir
Ís getur reynst mjög varasamur. Þó að hann sé mannheldur á einum stað þýðir 
engan veginn að hann sé það allstaðar. Því skal takmarka fjölda björgunarmanna 
sem fara út á ísinn eins og hægt er. Þeir sem fara út á ísinn skulu vera til þess 
búnir, það er í viðeigandi hlífðar og öryggisfatnaði.

Mynd 12.32 Réttur búnaður  
við ís og vatnsbjörgun.

Mynd 12.33 Nota stangir  
til að ná til sjúklings.
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Björgunarmenn verða að taka tillit til veðursins og þeirra sem eru í slysinu. 
Sjúklingar munu að öllum líkindum þjást af ofkælingu svo að sjúkraflutninga
menn verða að vera komnir á staðinn til þess að meðhöndla sjúklinginn rétt. 
Annar þáttur við ísbjörgun er sá að sjúklingur er kannski ekki fær um að hjálpa 
neitt til sjálfur. Kaldar, hálffrosnar hendur ná ekki taki á björgunaráhöldum 
og þung, blaut fötin gera honum erfitt að halda höfði upp úr vatninu. Þegar 
fólk sekkur í köldu vatni lækkar líkamshitinn hratt og lífslíkur byggjast á því 
hversu hratt við komum viðkomandi í betra umhverfi. Björgunaraðferðir við 
ísbjörgun eru eftirfarandi.

•  Segið viðkomandi að reyna ekki 
neitt nema þið segið til.

•  Teygja sig til – Notist frá föstu landi 
við að teygja sig út í vök ef sjúkl
ingur er með meðvitund til að getað 
haldið í hlutinn sem þið réttið til 
hans.

•  Henda til – Gefur björgunar manni 
meiri möguleika en fórnarlamb 
verður að vera með meðvitund og 
getað haldið í hlutinn.

•  Fara til – Notist aðeins þegar fórnar
lamb er það langt frá að hinar 
aðferðirnar nýtast ekki og fórnar
lamb getur ekki móttekið og haldið 
í björgunartækin, sjá mynd 12.35.

•  Kafari – notist þegar fara þarf til 
fórnarlambsins og/eða þegar fórnar
lamb hefur misst meðvitund og 
sokkið undir vatnsyfirborð.

Mynd 12.34 Að kasta líflínu til sjúklings  
er kannski allt sem þarf.

Mynd 12.36 Leitar og
björgunarkafari.

Mynd 12.35 Aðeins þjálfaðir 
einstaklingar skyldu nota  

„FARA TIL“ tæknina.
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Aðvörun: „Fara til“ tækni og köfun, skyldi aðeins framkvæmd af þeim sem 
hefur þjálfun til þess.

 
Ef fara á til fórnarlambs sem fallið hefur í gegnum vök skal sá sem það gerir 
skilyrðislaust vera til þess klæddur og hafa í sér líflínu sem haldið er í frá 
landi. Ef einhvers konar björgunarfleki eða bretti er notað skal hafa eina línu 
í bretti og aðra í björgunarmanni.

12.2.5 Úrlausn iðnaðarslysa
Að finna úrlausnir við iðnaðarslys er eitt það erfiðasta sem slökkviliðsmenn 
fást við, sjá mynd 12.37. Þar sem til eru endalausar tegundir af vélum sem 
geta fest fólk, þá er ekki hægt að gera lista yfir hvernig leysa skuli úr öllum 
tækjum, en mjög gott er að notast við starfsmenn viðkomandi fyrirtækis sem 
hafa sérþekkingu á vélum sínum og tækjum.

Þegar mat er gert á vettvangi iðnaðarslyss ættu menn að athuga eftirfarandi.

• Ástand sjúklings og hversu fastur hann er.

• Hversu mörgum björgunarmönnum er þörf á?

• Tegund og magn af tækjum til að losa sjúkling?

• Þörf á sérstökum mönnum, tækjum eða sérþekkingu?

•  Stig eldsins eða annarrar sérstakrar hættu eða hættulegra efna á vettvangi.

Þessi skoðun er sérstaklega mikilvægur undirbúningur, til dæmis ef sjúklingur 
er alvarlega og illa fastur og hætta á að honum blæði út. Þá getur verið 
nauðsynlegt að fá lækni á staðinn sem gæti t.d. aflimað til að bjarga lífi 
sjúklings.

Ef það er ljóst í frumathugun að vandamálið er yfir getu slökkviliðsins 
þá verður að leita hjálpar utan liðsins. Í flestum tilfellum er þá leitað til 
vélamanna með sérþekkingu og hafa þeir oft góð ráð til að nota tækin rétt. Í 
undantekningartilvikum verður þó að leita lengra, eins og til vélaframleiðanda.

 

Mynd 12.37 Iðnaðarvélaslys 
 skapa sérstæð vandamál  

fyrir slökkviliðsmenn.

Mynd 12.38 Lyftumótor.
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12.2.6 Lyftubjörgun
Flest útköll í lyftu eru þegar lyftan festist á milli hæða vegna vélar eða 
rafmagnsbilunar. Á leiðinni í útkallið skyldu slökkviliðsmenn kalla til sérstakan 
lyftuviðgerðarmann. Fyrsta verk slökkviliðsmanna þegar þeir mæta á svæðið 
er að koma á samskiptum við þá 
sem eru í lyftunni. Hægt er að nota 
innanhúss símkerfi sem tengt er í 
lyft una eða senda mann að lyftunni 
til að kallast á við þá sem inni eru. 
Ef ekkert amar að fólkinu í lyftunni 
er best að hughreysta það og segja 
því að hjálp sé á leiðinni og bíða eftir 
lyftuviðgerðar manninum.

Lyftuviðgerðarmaður á að geta 
fært lyftuna svo hægt sé að ná fólkinu 
út. Slökkviliðsmaður má aldrei eiga 
við lyftubúnaðinn sjálfur til að losa 
lyftuna. Allar aðgerðir á lyftu búnaði 
skulu framkvæmdar af kunnáttu
manni.

Lyftur eru á margan hátt flóknar. 
Tvær gerðir af lyftum eru algengastar 
í dag, vökvadrifnar og rafmagns vír lyftur en ný tegund lyfta, keðjulyftur, eru 
í sókn á markaðnum. Vökvadrifnar lyftur finnast í húsum með um sex eða 
færri hæðum. Þær eru byggðar upp þannig að vökvatjakkur til hliðar við eða 
bak við lyftukassann þenst út og lyftir lyftunni. Vökvadælan sjálf er yfirleitt 
staðsett á neðstu hæð sem lyftan fer á og jafnvel í sérstöku herbergi við hlið 
lyftunnar. Á búnaði vökvalyftu er neyðarventill sem hægt er að nota til þess 
að slaka lyftunni niður ef hún er föst milli hæða. Rafmagnsvírlyfta er eins og 
nafnið gefur til kynna lyfta sem hangir á vír sem tengist við spil eða tromlu 
sem er snúið með rafmagnsmótor, sjá mynd 12.39. Þessa tegund af lyftu er 
að finna í öllum tegundum bygginga. Að slaka rafmagnsvírlyftu getur verið 
nokkuð flókið og ætti eingöngu lyftuviðgerðarmaður að sjá um það verk.

Ef neyðarástand ríkir í lyftunni eða ef ekki er hægt að laga lyftubúnaðinn 
verður að framkvæma lyftubjörgun. Þess 
háttar björgun þarfnast sérstakra aðgerða 
sem aðeins þeir mega framkvæma sem það 
hafa æft. Vökvadrifnum lyftum er hægt að 
slaka niður á næstu hæð og opna þá dyrnar 
inn í lyftuna með lyftulykli, sjá mynd 12.40. 
Ekki er hægt að hreyfa lyftuna ef búið er 
að opna lyftudyrnar áður. Þetta á við allar 
lyftur, ef búið er að spenna upp annað 
hvort innri eða ytri hurðina eða opna þær 
með lyftulykli er lyftan föst. Allar hurðir Mynd 12.40 Lyftulykill.

Mynd 12.39 Rafmagnsvírlyfta.
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lyftunnar eru útbúnar með skynjurum sem gera það að verkum að lyftan 
stöðvar um leið og reynt er að opna hurðina. Neyðarbjörgun úr lyftu fer fram 
í gegnum hurðir lyftunnar. Þá eru lyftuhurðirnar opnaðar með lyftulykli og 
stigi notaður til þess að komast inn í lyftuna ef hún er ekki jöfn við gólfhæð, 
sjá mynd 12.42.

Neyðarlúgur sem sjást oft í amerískum bíómyndum fyrirfinnast ekki á lyftum 
á Íslandi. Rafmagnsvírlyftu er hugsanlega hægt að slaka með neyðarstýringu, 
ef rafmagn er á lyftunni. Neyðarstýringuna er að finna ofan á lyftunni og í 
stýritöflu lyftunnar, sjá mynd 12.41.

Í stjórnborði lyftunnar er lyklarauf merkt slökkviliði (Fire service). Með 
því að setja réttan lykil í og virkja þennan möguleika þá getur sá sem er inni 
í lyftunni einn stjórnað því hvert hún fer og hvar hún stöðvar.

12.2.7 Rennistigabjörgun.
Rennistigar, stundum kallaðir rúllustigar, eru rafknúnir stigar sem renna í eina 
átt. Hvert þrep rennur í sleða og er krækt saman á braut og ramma. Handriðin 
renna einnig í sömu átt og þrepin. Vélbúnaðurinn er í flestum tilfellum 

Mynd 12.41 Stýritafla fyrir lyftu.

Mynd 12.42 Björgun úr lyftu  
sem er föst milli hæða.

Mynd 12.43 Björgun úr lyftu  
sem er föst milli hæða.
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staðsettur undir palli við efri brún stigans.
Algengustu slys í rennistiga verða þegar 

fætur eða skófatnaður festast í efsta eða 
neðsta þrepi þar sem þrepið hverfur undir 
pall inn. Einnig ef fólk festir fingur undir handrið inu sem er á hreyfingu. 
Tæknimönnum sem eru að vinna við rennistiga er einnig hætta búin og hefur 
það komið fyrir að þeir festist í gírbúnaði stigans.

Flestir rennistigar hafa neyðarhnappa sem eru staðsettir á vegg nálægt 
eða á neðri hluta rennistigans þar sem handriðið fer niður, sjá mynd 12.46. 
Neyðarhnappurinn stöðvar stigann og setur hann í neyðarbremsu. Rennistigar 
skyldu stöðvaðir strax við björgunaraðgerðir og einnig þegar slöngur eru lagðar 
á þá. Líkt og við lyftubjörgun skyldi kalla til viðgerðarmann með þekkingu á 
rennistigum strax og lagt er af stað í útkall þar sem slíkur stigi kemur við sögu.

Til þess að losa fólk sem fest hefur milli efsta eða neðsta þreps og gólfplötu er 
gólfplatan losuð. Nokkrar skrúfur halda henni niðri. Ef þær eru losaðar hrekkur 
platan upp og viðkomandi ætti að vera laus. Ef fingur festist undir handriðinu 
er hægt að opna gryfjuna þar sem mótorinn er og slaka á hjólinu sem drífur 
handriðið áfram. Ef þessar aðferðir duga ekki er nauðsynlegt að fá tæknimann 
til aðstoðar, sérstaklega þar sem mjög flókið er að breyta hreyfistefnu stigans 
eftir að búið er að ýta á neyðartakka eða rjúfa strauminn á honum.

Mynd 12.47 Mótorgryfja rennistiga.Mynd 12.46 Flestir rennistigar  
hafa neyðarstopprofa.

Mynd 12.44 Séð ofan á lyftu.

Mynd 12.45  
Rennistigar eru víða.
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