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9 Áhöld til björgunarstarfa
Þá þekkingu og hæfni sem þarf í meðferð vökvaknúinna björgunartækja er 
einungis hægt að öðlast með námi og reglubundinni verklegri þjálfun. Þó ekki 
sé hægt að sjá fyrir og æfa allar aðstæður er mikilvægt fyrir slökkviliðsmenn 
að vera vel þjálfaðir. Björgunarbílar þurfa að vera tækjum búnir til þess að 
vinna við þau verkefni sem upp geta komið og björgunarmenn verða að 
geta beitt björgunartækjum af þekkingu og öryggi. Klippuvinna er í raun 
tæknivinna sem aðeins þeir sem hafa fengið kennslu og þjálfun ættu að 
vinna. Vökvaknúin björgunartæki og lyftipúðar sem til eru hér á landi og eru 
í umsjón slökkviliða eru tæki sem notuð eru mest við umferðarslys fólksbíla 
og annarra stærri ökutækja til að losa um slasaða einstaklinga. Þeir sem lenda 
í umferðarslysum eða annars konar óhöppum eiga allt undir því að þeir sem 
vinna með þau öflugu björgunartæki, sem notuð eru í slysum sem þessum, 
vinni faglega og skipulega. Mikilvægt er að slökkviliðsmenn, lögregla, læknar 
og sjúkraflutningamenn vinni vel saman á vettvangi. Það er mikilvægt að 
allir skilji að verkefnið er samstarf þessara aðila allan tímann þar til verkinu 
er lokið. Velferð og meðhöndlun þeirra sem eru slasaðir skiptir öllu máli 
og markmiðið er að þeir séu komnir úr allri hættu þegar björgunarstarfi 
er lokið. Þessi tæki og verkfæri sem þeim fylgja eru einnig notuð við störf 
slökkviliða í húsbrunum, vinnuslysum og við hrun bygginga eða mannvirkja 
í almannavarnaástandi. Eftirfarandi umfjöllun er á engan hátt tæmandi en 
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lýsir algengustu gerðum búnaðar og faglegu verklagi. Þekking og þjálfun sem 
björgunarmaður hefur hlotið krefst stöðugrar endurnýjunar vegna breytinga 
og nýjunga í uppbyggingu farartækja, aukningar á öryggisbúnaði í bílum og 
mögulegum hættum sem slasaðir og björgunarmenn geta staðið frammi fyrir. 
Þessi undirbúningur er nauðsynlegur til þess að gera menn hæfa til að vinna 
þessi störf sem einstaklingar í hópstarfi. Menn verða einnig að þekkja sín 
takmörk. Eldri gerðir tækja sem eru í notkun hafa ekki öll afl til að vinna á 
þeim styrktarbitum sem eru í nýjum farartækjum. Stjórnendur útkallshóps 
og þeir sem vinna með vökvaknúin tæki og loftpúða verða að hafa þekkingu 
á afli og lyftigetu tækja sem unnið er með.

9.1 Rafstöðvar og ljósabúnaður
Það myndi auðvelda störf björgunaraðila 
ef öll óhöpp yrðu við dagsbirtu. Þannig er 
það nú ekki og mörg slys verða í slæmu 
skyggni, myrkri eða inni í myrkum rýmum. 
Við slíkar aðstæður þarf að flytja ljós og 
búnað á staðinn. Þannig fæst öruggari vett
vang ur, þar sem vinna má á markvissari 
hátt ef lýsing er á staðnum. Slökkviliðs
menn verða að vita hvenær og hvernig er 
réttast að nota slíkan búnað.

Rafstöðvar eru algengasti aflgjafinn 
við björgunar störf. Þær eru ýmist fastar 
í bílnum eða færanlegar. Rafstöðvar eru 
drifnar af aflúttaki bílsins, bensín eða 
dísil vél og framleiða 220–240 volta straum.

Flestar færanlegar rafstöðvar eru það léttar að tveir menn geta borið þær, 
sjá mynd 9.2.

Rafstöðvar sem eru fastar í bílnum eru með sérrafmagnstöflu, sjá mynd 9.1. 
Þær eru yfirleitt aflmeiri en þær færanlegu, sjá mynd 9.3. Flóðljósin á bílnum 
eru yfirleitt tengd beint við rafstöð sem er föst í bílnum og er kveikt á þeim 
með rofa auk þess sem rafstöðvarnar hafa úttök sem hægt er að tengja annan 

Mynd 9.3 Rafstöð í bíl.Mynd 9.2 Færanleg rafstöð.

Mynd 9.1 Rafstöð í bíl
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búnað í. Slíkar rafstöðvar eru háværar og því óþægilegt að vinna í kringum 
þær. Gæta verður þess að útblástur sé nógu langt frá vinnusvæði eða undan 
vindi til þess að ekki skapist hætta af kolmónoxíði.

Færanlegar rafstöðvar eru mjög gagnlegar þar sem þörf er á rafmagni en ekki 
er hægt að koma við fastri rafstöð. Þeim eru þó þau takmörk sett að afkastageta 
þeirra er ekki jafn mikil og fastra rafstöðva.

Ljósabúnaður skiptist í tvennt; færanlegan og fastan á bílnum. Færanlegu 
ljósin eru notuð þar sem ljósabúnaðurinn á bílnum nær ekki að lýsa vegna 
hindrana eða þar sem viðbótarlýsingar er þörf. Handljós eru til af mörgum 
gerðum og styrkleika og eiga að vera tiltæk fyrir alla í útkalli. Algengt er að 
færanlegur ljósabúnaður sé á bilinu 300–1000 wött, sjá mynd 9.4a. Raforkan 
er frá eigin rafkerfi slökkvibílsins og er tengd með framlengingarsnúru við 
bílinn eða rafstöð. Ljósin eiga að vera með góðum handföngum og stöðugum 
undirstöðum og jafnvel hækkanlegum súlum til þess að auðveldara sé að 
stilla þau.

Föstu ljósin á bílnum eru fyrst og fremst til þess að gefa heildarlýsingu yfir 
vettvanginn. Þau er oftast hægt að hækka, lækka og snúa þannig að hægt sé 
að beina geislanum í allar áttir, sjá mynd 9.4b. Einnig eru til bílar með súlu 
sem hefur áfasta kastara, hver kastari getur verið allt að 1500 W, sjá mynd 9.5. 
Mikilvægt er að miða lýsingu við það afl sem rafstöðin getur gefið. Séu ljósa vél
ar ofkeyrðar fæst lélegt ljós auk þess sem rafstöðin og/eða ljósabúnaðurinn getur 
skaðast. Þetta takmarkar líka notkun 
annarra rafdrifinna tækja sem tengd 
eru sömu rafstöð. Upplýsingar um 
afkastagetu rafstöðva ættu að vera 
á áberandi stað til þess að minnka 
hættu á oflestun á rafstöð.

Aukabúnaður. Mörg verkfæri eru 
notuð með rafstöðvunum. Tveggja 
blaða vélsagir eru mjög hentug ar 
við ýmis björgunarstörf, þær vinna 

Mynd 9.5 Ljósamastur á bíl.

Mynd 9.4a Handljós. Mynd 9.4b Ljós á 
hækkan legri súlu.
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auðveldlega á járni, áli, þykku plasti 
og timbri og eru ekki eins hættu legar 
og skurðarskífur hvað neista myndun 
snertir. Stingsög er sverðsög með 5–8 
cm löngum, mjúkum járnsagar blöðum 
og er gagnleg þar sem erfitt er að beita 
klippum (sjá mynd 9.6) og mjúk blöð 
eru heppilegri en hörð vegna þess að 
þau brotna síður við erfiðar aðstæður. 
Athuga ber að þessi verk færi eru 
hávær. Gætið að heyrn slasaðra og 
björgunar manna. Nauðsyn legt er að 
eiga nóg af framlengingar snúrum á 
rúllum. Vatns held tengi auka á öryggi, 
sjá mynd 9.7.

Kaplar þurfa að vera með vatnsþolnum tengjum og vel einangraðir. Allar 
snúrur og tengi þurfa að vera jarðtengd. Fjöltengi eru einnig nauðsynleg og 
verður að tryggja að þau séu viðurkennd og með útsláttaröryggi og jarðtengingu.

Viðhald rafstöðva og ljósa. Viðhald er nauðsynlegt til að tryggja það að 
búnaðurinn virki þegar á þarf að halda. Eftirfarandi atriði eru til þess að 
minna á ýmsa þætti sem tengjast viðhaldinu en nánari lýsingar er að finna í 
handbók um viðeigandi búnaðar:

• Ræsið og keyrið rafstöðvar reglulega og kannið rafmagnsframleiðslu.

• Athugið eldsneyti og smurningu eftir hverja notkun.

•  Notið vettlinga ef skipta þarf um perur, fita af fingrum getur skemmt perur.

• Athugið hvort rafmagnskefli og klær hafi orðið fyrir hnjaski.

• Athugið kerti, kertahettu og blöndung. Hafið aukakerti við höndina.

•  Skiptið reglulega um eldsneyti á geymum, á 3–6 mán. fresti, til þess að 
tryggja gæði.

9.2 Vökvatæki
Björgunartæki er hægt að nota handvirkt eða með vökvadælu. Þróun vökva
knúinna björgunartækja hefur gjörbreytt þeim möguleikum sem björgunar menn 
hafa til að ná fólki úr hinum ýmsu festum. Fjölbreytileiki þeirra, hraði og 
mikill kraftur hefur gert þau að fyrsta valkosti við ýmiss konar björgunarvinnu. 
Handvirku tækin eru svipuð hinum fyrir utan það að þau eru drifin áfram af 
björgunarmanni með hand eða fótdælu.

Véldrifin vökvatæki eru drifin af orku úr vökva sem dælt er um háþrýsti
slöngur, 720 bör, sjá mynd 9.8a. Til eru tæki sem eru drifin af rafmagni 
(rafhlöðum) og vökvadælur sem drifnar eru af rafmagns eða bensínvélum, 
tví eða fjórgengis. Aflgjafinn getur verið færanlegur með tækinu eða fastur 
á bílnum og tengdur með slöngukefli í tækið, 10 m lengd, sjá mynd 9.8b. 
Björgunartæki sem ganga fyrir rafmagni má nota hvort sem er með rafhlöðu 

Mynd 9.7 Framlengingarkefli.

Mynd 9.6 Stingsög.
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eða tengja beint í rafmagn. Þetta eru léttari og meðfærilegri tæki sem auðvelda 
björgunarmönnum að komast að og beita tækjunum við erfiðar aðstæður. Einnig 
eru til handvirkar vökvadælur ef hinar bila, sjá mynd 9.8c. Algengastar eru 
fjórar gerðir af verkfærum; glennur, klippur, sambyggðar glennur og klippur 
og tjakkar. Athugið þegar gangsett er eða drepið á vökvadælu að hafa dæluna 
í hlutlausri stöðu. þetta á einnig við ef skipta þarf um verkfæri, t.d. setja tjakk 
við dælu.

Til áréttingar:

• Hvar eru björgunartækin staðsett?

• Eru öll tækin til staðar?

• Eru þau tilbúin til notkunar?

• Voru tækin skoðuð eftir síðustu notkun?

• Er til aukabensín og háþrýstivökvi?

Fyrstu vökvatækin sem slökkviliðin tóku í sína þjónustu voru glennur, sjá mynd 
9.9a. Þær geta bæði glennt og klemmt, ýtt og togað. Það fer eftir tegundum 
hversu aflmiklar þær eru, en sumar geta afkastað frá 5 upp að 22 tonna þrýstingi 
á armana og opnunin orðið allt að 835 mm. Á mörgum glennum er hægt að 
skipta um enda og nota sérstaka skera til þess að skera 1–2 mm stál eða ál. Á 
glennur eru fáanlegir endar til þess að setja á keðjur til að draga saman hluti.

Vökvaklippur geta klippt flest allt það járn sem notað er í burðarvirki bíla, en 
hvorki skal nota þær á stýristúpu, steyptar lamir, stálgorma né stálstöngina upp 
úr gírkössum á afturhjóladrifnum bílum. Eldri tegundir af klippum geta ekki 
klippt sérhert stál, „HSLA“, í styrktarbitum í nýrri bílum, stórum vörubílum 
og rútum, sjá mynd 9.9b. Þær geta klippt önnur efni mjög auðveldlega, eins 
og plast eða tré. Klippur hafa allt að 46 tonna klippiafl og geta opnast um 
allt að 240 mm.

Mynd 9.8c Handvirk 
vökvadæla.

Mynd 9.8b Aflgjafi fyrir 
vökvadælu.

Mynd 9.8a Vökvadæla

Mynd 9.9b VökvaklippurMynd 9.9a Vökvaglennur
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Flestir framleiðendur véldrifinna vökvatækja bjóða upp á sambyggðar 
klippur og glennur, sjá mynd 9.9c. Þær eru búnar örmum með glennuoddi 
sem getur glennt og klemmt en að innanverðu á örmunum eru klippur. 
Slík sambyggð tæki eru góður kostur þar sem pláss er ekki mikið, t.d. í litla 
tækjabíla og jafnvel þar sem fjárráð leyfa ekki fjárfestingu í stærri tækjum. En 
eiginleikar og notkunargildi sambyggðra tækja er ekki það sama og í tækjum 
sem eingöngu eru ætluð sem klippur eða glennur.

Tjakkar og framlengingar. Tjakkar eru hannaðir sérstaklega til að tjakka 
út. Þrátt fyrir það geta þeir líka togað hluti saman. Tjakkar koma sérstaklega 
að notum þegar gera þarf opnanir stærri en glennurnar ráða við, sjá mynd 
9.9d. Lengstu tjakkarnir eru frá 150 mm og fara í 1600 mm. Við tjakka eru 
fáanlegar framlengingar og festingar fyrir keðjur til samdráttar. Algengt er að 
tjakkar vinni með þrýstikrafti upp á 10 tonn–22 tonn. Togkrafturinn er u.þ.b. 
helmingur af þrýstikraftinum.

Handdrifin vökvatæki. Tvö handdrifin tæki eru mest notuð; boltaklippur 
(mini cutter) og vökvatjakkar. Helstu ókostir þessara tækja eru þeir að þau eru 
hægvirkari og þurfa meiri mannskap en vélknúnu tækin.

Réttingartæki eru algeng vinnutæki 
sem slökkviliðin hafa notað, sjá mynd 
9.10. Þau eru drifin með hand/fótstiginni 
pumpu með slöngu og tengi. Þeim fylgja 
ýmsir aukahlutir. Helsti kostur þessara 
tækja er sá að það er hægt að koma þeim 
að á þrengri stöðum en vökvaklippum, 
glennum og/eða tjakk, eða þar sem ekki 
er hægt að nota stærri tæki. Ókostirnir 
eru þeir að það tekur lengri tíma að vinna 
með þau, aflgeta er takmörkuð og tafsamt 
getur verið að setja þau saman.

Vökvatjakkar eru hannaðir til að lyfta 
þungum hlutum, sjá mynd 9.11a. Þeir 
eru líka vel nothæfir við að skorða, en þeir eru þá notaðir til þess að þrýsta og 
tryggja stöðugleika, sjá kafla um skorðun ökutækja (9.6 Björgun úr bílflökum). 
Flestir tjakkar geta lyft allt að 20 tonnum og hægt er að fá tjakka sem lyfta meiru.

Mynd 9.9d Vökvatjakkar.Mynd 9.9c Sambyggðar klippur og glennur.

Mynd 9.10 Réttingartæki.
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Allir tjakkar, hvort sem 
þeir eru vökva tjakk ar eða 
ekki, þurfa að hafa slétta 
undirstöðu og þá ætti að 
nota með búkk um eða 
kubb um, sjá mynd 9.11b. 
Þar sem undir lag er mjúkt 
þarf að nota tré borð eða 
járn plötu með timbri ofan 
á til þess að dreifa þungan
um sem tjakkur inn lyftir.

9.3 Aðrir tjakkar
Ýmsir aðrir tjakkar eru handhægir sem verkfæri. Þeir eru góðir til þeirra nota 
sem þeir eru hannaðir fyrir en hafa ekki sama afl og vökvatjakkarnir. Hér á 
eftir fara lýsingar á nokkrum tegundum tjakka, en ekki verður farið sérstaklega 
yfir öryggisatriði við notkun þeirra þar sem það sama á við um þá og vökva
tjakka í þeim efnum.

Skrúfaðir tjakkar eru snúnir upp með skafti. Tjakka þarf að skoða eftir 
hverja notkun. Þeim þarf að halda hreinum og vel smurðum og mikil vægt er 
að fylgjast sérstaklega vel með gengjunum. Undirstöðuna þarf að skoða með 
tilliti til skemmda.

Til eru tvær tegundir skrúfaðra tjakka, báðar með boltaskrúfgangi í miðju 
og búnaði til að snúa kjarnanum.

Kjarnaskrúfaðir tjakkar eru tilvaldir 
til þess að styðja við í byggingum sem 
hrun hefur verið í, sjá mynd 9.12. 
Þeir eru ekki gerðir til þess að lyfta 
með heldur til þess að halda hlutum 
á sínum stað. Tjakkarnir eru lengdir 
og styttir með því að setja stöng í holu 
á endann og snúa kjarnann upp úr 
tjakknum.

Vökvatjakkar og stoðir
Vökvatjakkar og stoðir (power shore) sem eru í ýmsum lengdum eru mjög 
gagnlegar þegar tryggja þarf að ekki verði hrun við slökkvistarf, þegar stífa þarf 
bíla á hlið eða á hvolfi eða styðja við flugvélar. Stoðir eru einnig notaðar án 
tjakka sem þríhyrningsstuðningur. Þá þarf að nota strekkibönd og grunnplötu 
og rétta enda á stoðina. Tjakkarnir hafa lyftigetu upp að 10 tonnum og stoðir 
bera sama þunga. Lengdir eru frá 9 cm upp í 150 cm.

Stillanlegar málmstoðir eru notaðar sem stoðir í styrkingar, t.d. þar sem 
hrunhætta er í skurðum, í stað timburs. Þær er auðvelt að nota auk þess sem þær 
eru endingargóðar og til þess að gera ódýrar. Þessar stoðir eru með snúanlegum 

Mynd 9.11b Kubbar 
notaðir með tjakk.

Mynd 9.11a 
Vökvatjakkur.

Mynd 9.12 Tjakkur.
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og hallanlegum fæti á röri og önnur stoð með 
skrúfgangi skrúfast inn í hana, sjá mynd 9.13a. 
Tjakkurinn er skrúfaður með sveif á rörinu sem 
skrúfar innri stoðina út.

„Drullutjakkar“ (high lift) eru óstöðugastir 
þeirra tjakka sem hér hafa verið nefndir. Ef 
þunginn sem verið er að lyfta færist til, getur 
drullutjakkurinn oltið með þeim afleiðingum 
að hlassið sem á þeim hvílir fellur til baka í 
upprunalega farið. Drullutjakkar geta líka gefið 
eftir undan miklum þunga. Drullutjakkur er 
Ilaga, gataður stálbiti með vogarstöng sem 
gengur eftir hökum sitt hvoru megin bitans.

Björgunarmenn eiga aldrei að vinna undir 
þunga sem aðeins er haldið uppi með tjakk. 
Ef tjakkurinn bilar eða þunginn færist til getur 
alvarlegt slys og jafnvel dauði hlotist af. Þunga 
hluti á alltaf að skorða með búkkum eða kubb
um eftir hverja lyftu sem gerð er.

 

9.4 Kubbar
Nægjanlegur fjöldi kubba af ýmsum 
stærðum þarf að vera í ökutækjum í 
útkalli. Nauðsynlegt er að hafa kubba 
við allar björgunaraðgerðir. Þeir eru 
mest notaðir til að skorða af hluti en 
geta einnig í öðrum tilvikum komið í 
góðar þarfir. Fleygar geta síðan skorðað 
af kubbana, sjá mynd 9.14. Fleygana 
er hægt að slá undir með hamri eða 
öðrum kubbi.

Þegar viður er valinn í kubba skal 
hann vera heill, beinn og laus við stóra 
kvisti og sprungur. Hægt er að nota 
ýmsar stærðir af viði en vinsælastar eru 
2” x 4” og 4” x 4” viður. Lengd kubb anna 
getur líka verið mis jöfn en algengast er 
að hafa þá 40–45 cm. Stoðir 4”x4” til 
stýfinga eru frá 1.5 m–2.3 m. Endinn 
getur verið málað ur mismunandi eftir 
lengdum en aðrir hlutar skulu ekki vera 
málaðir vegna þess að þá verða þeir 
sleipari, sértaklega þegar þeir eru blautir. Í endann skal bora holu þvert yfir og 
setja spotta til að auðvelda burðinn og einnig þegar þarf að fjarlæga þá undan 
hlassinu, sjá mynd 9.15a.

Mynd 9.13b 
Drullu
tjakkur.

Mynd 9.13a 
Stillanlegar 
málmstoðir.

Mynd 9.15a Kubbar með burðarbandi.

Mynd 9.14 Fleygar notaðir  
með kubbum.
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Stundum eru önnur efni notuð í þrep kubba og fleyga svo sem plastefni, 
sjá mynd 9.15d.

Kubba er hægt að geyma á margan máta. Hægt er að stafla þeim í skápana 
og hafa þá spottana út til að auðvelda aðgang að þeim, sjá mynd 9.15b. Einnig 
er hægt að setja þá í kassa til að auðvelda burð á þeim, sjá mynd 9.15c.

Loftverkfæri. Loftverkfæri nota þrýstiloft sem knýr þau áfram. Þrýsti loft ið 
er annað hvort notað af loftkerfi bílsins, sérstakri loftpressu eða reykköfunar
lofthylkjum með þrýstijafnara, sjá mynd 9.16. Loftmeitill og naglabyssa eru 
dæmi um loftverkfæri.

Aldrei skal nota súrefnishylki (O2) til þess að knýja loftverkfæri. Blöndun 
súrefnis við feiti eða olíu sem kann að vera á verkfærunum getur valdið 
íkviknun eða kraftmikilli sprengingu.

Loftmeitill. Loftmeitlar eru góðir í björgun og klippuvinnu. Flestir meitlar 
vinna á loftþrýstingi milli 7–10 bör. Meitlar eru til í mörgum stærðum og 
gerðum. Til viðbótar við meitlana er hægt að kaupa sérstaka bita til þess að 
brjóta upp lása og reka inn fleyga. Svona meitlar eru stundum notaðir við 
klippuvinnu á bílum og eru góðir til að höggva þykkt járn og til að brjóta 
upp bolta og hnoð. Til þess að höggva þykkara járn þarf meira loft og meiri 

Mynd 9.15c Kubbar  
geymdir í kassa.

Mynd 9.15b Kubbageymsla í skáparými.

Mynd 9.15d Kubbar og þrep úr plasti. Mynd 9.16 Reykköfunarhylki 
og þrýstiminnkari.
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þrýsting. Neistar sem myndast þegar járn er höggvið geta nægt til að kveikja 
í eldfimum gufum. Loftlyklar koma oft að notum ef losa þarf bolta og rær. 
Hrein og vel brýnd verkfæri vinna ávallt betur en sljó og óhrein.

Loftnaglabyssur eru notaðar til að reka nagla í timburstoðir. Þær gætu 
nýst við að negla fleyga og horn til styrkingar á löngun stoðum í styrkingar 
verkefnum.

 

9.5 Lyftingar- og dráttartæki
Björgunarmenn verða stundum að lyfta eða toga 
hluti frá til þess að bjarga fórnarlömbum. Mörg 
tæki hafa verið hönnuð til þessara nota. Þar á 
meðal eru þrífætur, spil, keðjutalíur, lyftipúðar 
og blakkir.

Þrífætur. Þrífætur eru notaðir til að mynda akkeri, 
t.d. yfir gati. Þetta gerir björgunar mönnum kleift 
að síga af öryggi niður í lokuð rými og hífa fórnar
lömb og björgunarmenn þaðan aftur, sjá mynd 
9.17.

Spil. Spil eru góð til að toga í hluti og önnur 
farartæki. Þau eru fljótvirk og eru mjög öflug 
og hafa mikla toggetu. Spil eru sett ýmist framan á bíla eða aftan á, sjá mynd 
9.18a. Þau eru drifin áfram á þrennan hátt; með rafmagni, vökva og frá aflúttaki 
vélar. Notaðar eru keðjur og stálvírar til þess að toga.

Spil eiga að vera með fjarstýringu til þess að stjórnandinn geti betur staðsett 
sig og fylgst með aðgerðinni, sjá mynd 9.18b. Sá sem stjórnar spilinu getur þá 
verið í öruggri fjarlægð ef vírinn slitnar. Spilið er staðsett eins nálægt hlutnum, 
sem á að toga, og mögulegt er svo minni líkur séu á að vírinn valdi meiðslum.

Ef mögulegt er ættu menn alltaf að standa lengra frá spilinu en fjarlægðin 
frá spili í hlutinn sem verið er að draga, sjá mynd 9.18c.

Mynd 9.18b Stjórnandi notar 
fjarstýringu.

Mynd 9.18a Bílaspil.

Mynd 9.17 Þrífótur.
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Keðjutalía. Til að lyfta og toga er hægt að 
nota handvirkt spil og keðjur, sjá mynd 
9.19a. Endinn er festur í akkeri og síðan í 
hlutinn sem þarf að hreyfa. Handfangið er 
trekkt til að færa hlutinn til að akkerinu. 
Algengasta toggeta er frá 1 upp í 10 tonn.

Keðjur. Spil og talíur nota keðjur í hluta 
búnaðarins. Aðeins stálkeðjur af réttri gerð 
eru notaðar í björgunarvinnu, sjá mynd 
9.19b. Blandað stál (alloy steel) er sértaklega 
sterkt og því sérstaklega gott í björgunar
vinnu. Sérstakar stálblöndur er hægt að fá 
til að vinna með innan um ætandi efni og 
flest eiturefni.

Lyftipúðar. Lyftipúðum er hægt að koma 
fyrir á stöðum þar sem öðrum lyftinga tækj
um er ekki við komið. Aðallega eru notaðar 
tvær tegundir af lyftipúð um, háþrýsti (hlb) 
og lágþrýstipúðar (lab). Þriðja tegundin sem 
er til og er notuð til að stöðva leka (hvsp) 
og þétta tanka (hls) og niður föll (hfs) hefur 
svo til enga lyftigetu til björgunarstarfa.

Háþrýstilyftipúðar. Háþrýstilyftipúðar (hlb 
8 bör) eru úr sterku neoprene gúmmíi sem 
er styrkt með stálvírum eða Kevlar aramid 
trefjum, sjá mynd 9.20. Loftlausir eru þeir 
alveg flatir og um 22 mm–25 mm á þykkt. 
Þeir koma í mörgum stærðum, allt frá 135 
mm x 135 mm til 917 mm x 917 mm. Lyfti
geta hvers púða er frá 1 tonni að 67 tonnum 
og lyftihæð 520 mm.

Lágþrýstilyftipúðar. Lágþrýstilyftipúðar (lab 0.5 bar) eru stærri en háþrýsti
lyfti púðar og helst notaðir til þess að lyfta og skorða stærri bíla og hluti, sjá 
mynd 9.21.

Aðalkostur þeirra umfram háþrýsti lyfti púða er hvað þeir lyfta hátt. Lyfti
getan getur verið allt að tveimur metrum, allt eftir framleiðanda.

Mynd 9.18c Hættusvæði spilsins.

Mynd 9.19a Keðjutalía.

Mynd 9.19b Keðjur til 
björgunarstarfa.

Mynd 9.20 Háþrýstilyftipúði. Mynd 9.21 Lágþrýstilyftipúðar.
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Öryggisreglur lyftipúða
Stjórnendur ættu að fylgja eftirfarandi öryggis reglum við notkun lyftipúða:

• Skipuleggja starfið áður en hafist er handa.

•  Stjórnendur eiga að þekkja vel til tækjanna, vinnuaðferða og takmarka þeirra.

• Fylgja reglum framleiðanda.

• Allir aukahlutar eiga vera til staðar og öryggisbúnaður í lagi.

•  Hafa þarf nauðsynlegt loftmagn, kubbar og fleygar tiltækir þegar byrjað er.

• Púðarnir eiga að standa á sléttum, góðum fleti.

•  Aldrei má loftfylla þá á móti oddhvössum hlutum.

•  Loftfylla varlega í púðana og fylgjast vel með 
öllum hreyfingum.

•  Björgunarmenn eiga ekki að vinna undir fargi 
sem er haldið uppi af lyftipúðum.

•  Fargið á alltaf að skorða jafnt og þétt með kubbum 
ef til þess kæmi að púðinn bilaði.

•  Þegar kubbar eru notaðir undir púða verður efsta 
lagið að vera heilt og slétt, ef það er holt undir 
þá getur það leitt til þess að hluturinn detti, sjá 
mynd 9.22.

• Púðarnir þola ekki meiri hita en 104°C.

•  Púðarnir skyldu aldrei vera fleiri en tveir á hæð
ina, minni púðann ofan á og neðri púðinn blás
inn upp fyrst, sjá mynd 9.23.

Lyftipúða skal skoða og yfirfara reglulega og taka 
úr notkun ef einhverjar skemmdir eru sjáanlegar.

Bönd og blakkir eru heppileg þegar lyfta á þungum 
hlutum þar sem þau efla togkraftinn. Blökkin er 
úr viði með járntrissuhjóli sem böndin eru þrædd 
í gegnum til þess að mynda heild, sjá mynd 9.24.

 

Mynd 9.24 Blökk  
með böndum

Mynd 9.23 Loftpúðum má stafla.Mynd 9.22 Kubbar til stuðnings 
með loftpúðum.
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9.6 Björgun úr bílflökum
Mörg útköll eru á vettvang bílslyss þar sem fólk situr fast í bílum, sjá mynd 9.25. 
Þessi slys verða þegar bílar og önnur stór ökutæki rekast á eða árekstur verður 
við fasta hluti, t.d. staura eða brýr eða við útafakstur og bílveltur. Fólk sem er 
fast í bílflökum getur verið alvarlega slasað, því eru réttar björgunaraðgerðir 
mikilvægar til að halda skaðanum í lagmarki. Stjórnendur verða að gera 
sér grein fyrir helstu vandamálum sem skapast við umferðaslys og hegða 
aðgerðum þannig að sem minnst hætta skapist. Mikilvægt er að samstarf sé 
við sjúkraflutningamenn sem eru að sinna slösuðum og við lögreglu sem sér 
um slysavettvanginn.

Yfirsýn á vettvangi
Góð yfirsýn yfir vettvanginn er nauðsynleg til þess að geta staðið rétt að björgun 
úr bílflökum. Að taka sér tíma til að nálgast vettvang rólega getur komið í veg 
fyrir óöguð og óskipulögð vinnubrögð. Stjórnandi á að skýra út það sem þarf 
að gera og leggja áherslu á að koma í veg fyrir frekari slys. Þetta er ekki síður 
til að fyrirbyggja slys á björgunarmönnum.

Staðsetning ökutækis skiptir miklu máli þegar komið er að slysstað og 
mikilvægt er að taka tillit til vindáttar og annarrar hættu í umhverfinu. 
Blikkljós eru notuð allan tímann sem unnið er. Mynda skal innri og ytri 
vinnuhring, 5 m innri radíus og 10 m ytri radíus. Staðsetning verður að vera 
það nærri að slöngur og lýsing nái og gott sé að nálgast tæki úr skápum, en 
ekki svo nálægt að bíllinn sé fyrir þeim aðgerðum sem þarf að sinna. Hægt 
er að nota björgunarbílinn sem vörn, til að tryggja vettvangsöryggi. Á tveggja 
akreina vegi getur verið gott að hleypa umferð annarra ökutækja fram hjá og 
mynda aðkomu fyrir neyðarbíla. Þrátt fyrir góðar upplýsingar í gegnum síma 
eða boðunarkerfi getur björgunarmönnum stafað hætta af ýmsum hlutum á 
vettvangi, svo sem raflínum eða eiturefnum:

Mynd 9.25 Björgun úr bílflökum eru  
algengustu björgunaraðgerðirnar.
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• Hverjar eru umferðarhætturnar?

• Hve margir og hvaða tegundir af bílum eru á vettvangi?

• Hvar og hvernig eru ökutækin staðsett?

• Er hætta á eldi?

• Eru einhver hættuleg efni í slysinu?

•  Eru einhverjar aðrar hættur eins og rafmagn í ljósastaurum sem hafa 
skemmst og ef svo er, hvernig eru hætturnar gagnvart slösuðum og björgunar
mönnum?

•  Er þörf á einhverjum öðrum tækjum, fleiri tækjum eða meiri mannskap?

Að meta þörf á klippuvinnu
Verkáætlun: Í útkalli er æskilegt að hafa að minnsta kosti fimm menn til 
björgunar.

Þegar færri menn eru í útkalli skapar það meira álag og óöryggi í björgunar
störfunum.

Ökumaður gangsetur dæluraf stöðv ar og tekur til vökvatæki og slökkvi búnað. 
Tveir björgunarmenn vinna á klippum, glennum, tjökkum og handverkfærum. 
Aðstoðarmaður sér um öryggisgæslu og aðstoðar og notar handverkfæri. 
Stjórnandi hefur heildaryfirsýn og sér um samskipti við björgunarmenn og 
lögreglu.

Á vettvangi skyldu menn skoða og meta allar aðstæður áður en byrjað 
er, stöðva alla umferð og nota stóra viðvörunarþríhyrninga í báðar aksturs
stefnur. Athuga með eld hættu og, ef 
eldsneyti hefur lekið niður, tryggja 
vettvang t.d. með léttvatni, froðu eða 
dufti. Skoða verður svæði í kringum 
hvern bíl og einnig allan vettvanginn 
gaumgæfilega. Sá sem skoðar bílana, 
skoðar hve margir eru slasaðir og hve 
mikið. Hann skoðar ástand bíls ins 
og hvaða klippiaðgerðir gætu verið 
nauðsyn legar og aðrar mögu legar 
hættur sem eru til staðar. Gott er að 
hver björgunar maður skoði þann bíl 
sem vinna skal við, en það er samt ekki 
alltaf mögulegt, sjá mynd 9.26a.

Björgunarmaður sem er til staðar í upp
hafi verður að vinna skipulega, fyrst við 
annan bílinn, síðan hinn og að lokum svæð
ið í kring og tilkynna það síðan stjórn anda.

Meðan bílarnir eru skoðaðir er gott að 
fá einn úr hópnum til þess að skoða allar 
kringumstæður, athuga hvort fleiri hættur 
séu við vettvanginn, t.d. skurðir, bakkar 
og brýr (sjá mynd 9.26b,), hvort einhverjir 
farþegar hafi kastast út úr bílunum, séu 

Mynd 9.26a Björgunarmenn leita í 
kring um hvert ökutæki.

Mynd 9.26b Leit í  
kringum svæðið.
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jafnvel undir bílum og hvort skemmdir á vegamannvirkjum geti leitt til 
hættuástands. Í bifreiðum á hvolfi getur fólk fest í mörgum stellingum. Það er 
algengt að finna fólk pressað niður í toppinn við sætisbökin. Í þessum tilfellum 
er þörf á að losa um þá slösuðu sem fyrst. Öruggt þarf að vera að enginn sé 
fastur undir farartækinu áður en byrjað er að vinna við losun úr því. Að losa 
um fólk í bíl á hvolfi krefst verklegra æfinga. Það getur verið erfitt að aftengja 
rafgeymi á bíl sem liggur á hvolfi og hætta getur skapast af brennisteinssýru 
sem lekur af rafgeymi. Einnig eiga björgunarmenn að vera viðbúnir því að 
vinna kringum virka loftpúða og forstrekkjanleg bílbelti.

Björgunarmenn, sem og sjúkraflutningamenn, ættu að skoða slasaða til þess 
að meta lífsmörk, meiðsl og hvort og hvar fólk sé klemmt fast. Þær upplýsingar 
metur stjórnandinn í samráði við sjúkraflutningamenn og ákveður síðan út frá 
þeim upplýsingum í hvaða röð slösuðum skal bjargað, þ.e. „forgangsröðun“.

Eftir forgangsmat eru þeir sem eru í lífshættu með forgang umfram þá sem 
minna eru slasaðir. Þeir sem ekki eru fastir ættu að segja til sín svo hægt sé 
að koma þeim sem fyrst út og björgunarmenn fái nægilegt pláss til vinnu. 
Við hverja losun skal tilkynna það stjórnanda, stjórnstöð og sjúkrahúsi, ef 
margir eru slasaðir. Við björgun fólks er mikilvægt að allir hafi sama skilning 
á grundvallaratriðum fyrstu hjálpar og þeirri þekkingu sé viðhaldið með 
bóklegri og verklegri þjálfun.

Stór ökutæki
Þegar stór ökutæki lenda í umferðarslysum er mun erfiðra að klippa og tjakka 
til það sterka járn sem notað er í yfirbyggingu á þessum farartækjum. Að 
komast að þeim slösuðu getur verið ýmsum erfiðleikum háð þar sem þessir 
bílar eru hannaðir til þess að flytja marga farþega og þungan farm og eru því 
sterkbyggðari en venjulegir fólksbílar. Þess vegna þarf öflugri tæki og jafnvel 
fleiri tæki sömu gerðar þegar vinna þarf við björgun úr stórum bílum. Þeir eru 
hærra frá jörðu og erfitt getur verið að skorða þessa bíla vegna þunga þeirra og 
skorts á stoðum og kubbum. Vegna hæðarinnar þarf að hafa stiga og tröppur 
sem hægt er að útbúa sem vinnupalla. Ef þetta er ekki tiltækt er vinna við 
slíka bíla varla möguleg með góðu móti. Við slíka vinnu þarf samstarf að vera 
gott og hjálpast þarf að með þung verkfæri. Fylgja á öllum venjubundnum 
öryggisráðstöfunum, þeim sömu og í minni bílum. Styrktarbitar í húsi vörubíls 
eru hindranir sem vinna verður á og því þarf að þekkja legu þeirra. Í rútum 
eru margar útgönguleiðir mögulegar. Allir neyðarútgangar eiga að vera merktir 
og ef rúta liggur á hlið eru neyðarútgangar gegnum þaklúgur sem gæti þurft 
að stækka. Björgunarmenn verða að þekkja grindarbyggingu á yfirbyggingu 
rúta til þess að þekkja starfið betur. Þessar yfirbyggingar eru ekki jafnsterkar 
og burðargrindin og gæta þarf því að stýfingum þegar styrktarbitar eru klipptir 
í sundur. Vegna fjölda farþega verður að mynda biðsvæði slasaðra eins fljótt 
og mögulegt er.

Skorðun ökutækja
Þegar yfirsýn er fengin og búið að tryggja vettvang þarf að skorða ökutækin. 
Það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir meiri meiðsl, takmarka hreyfingu á 
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skemmdum ökutækjum og tryggja öryggi björgunarmanna. Bíllinn er skorðaður 
við jörð eða aðra fasta hluti með kubbum eða loftpúðum. Með skorðun er 
stöðugleiki bíls ins tryggður. Koma þarf sem bestu sambandi ökutækis við jörð 
til þess að sem minnst hreyfing verði á hlutum sem vinna á við.

Ökutæki eru í allavega stöðu á vettvangi og björgunar menn þurfa að gæta 
þess þegar verið er að kanna stöðugleikann að nota ekki of mikið afl og að 
hrista öku tækið ekki óvarlega til. 
Of mikil hreyfing getur sett öku
tækið af stað og þá er ekki aftur 
snúið. Þetta á sérstak lega við um 
ökutæki sem eru á hliðinni eða 
á hvolfi, sjá mynd 9.27.

Flest ökutæki sem lenda í 
umferðar slysum eru á hjólun
um. Þrátt fyrir það að öll hjólin 
séu á jörðinni er sú skorðun ekki 
nægjan leg, því þarf að skorða 
öku tækin bæði fyrir láréttri og 
lóðréttri hreyf ingu.

Margar aðferðir eru notaðar 
til þess að koma í veg fyrir lárétta 
hreyf ingu. Algengasta aðferðin 
er sú að setja fleyga fyrir dekkin. 
Það þarf að setja þau undan halla 
ef einhver brekka er, sjá mynd 
9.28. Ef bíllinn er á jafnsléttu er 
best að skorða hann báðum megin. Hægt er að skorða með fleygum eða kubbum.

Einnig er gott að nota hluti ökutækis ins sjálfs, eins og að setja í „P“ (park) 
á sjálfskiptum bíl eða í lægsta gír á beinskiptum og nota einnig handbremsu.

Aldrei á að treysta eingöngu á tæki ökutækisins sjálfs til að skorða bílinn, 
aðeins skal nota þau með annarri skorðun sem sett er.

Það eru margar leiðir til að stöðva hreyfingu bílsins lóðrétt. Tjakka og 

Mynd 9.27 Setjið kubba beggja megin  
til að tryggja skorðun.

Mynd 9.28 Skorðið við dekkin  
þegar ökutæki er í halla.

Mynd 9.29a Loftpúða er hægt að  
nota til að styðja við oltin ökutæki,  

en þeir geta myndað hreyfingu  
sem kubbar gera ekki.

Mynd 9.29b Stundum þarf að  
byggja háa kubbakassa til að  

skorða oltin ökutæki.
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lyftipúða er hægt að nota til þess að koma skorðum fyrir, en fljótlegast er að 
snúa baki í hjólskál, lyfta lítillega og smeygja þrepi undir. Þetta getur einn aðili 
gert en varist of mikla hreyfingu. Að hleypa lofti úr dekkjum er möguleiki sem 
hægt er að nota en er minna notaður. Þrepakubbar eru mest notaðir til þessara 
hluta. Nota þarf að lágmarki tvo kubba en best er að nota fjóra. Mismunandi 
tjakkar eru notaðir til að lyfta á grind bílsins sjálfs. Kosturinn við tjakka er 
sá að það er auðvelt að stilla rétta hæð sem þarf, en ókosturinn er sá að það 
tekur tíma að vinna með þá. Lyftipúða er líka hægt að nota við stuðning. Til 
þess að þeir vinni rétt er nauðsynlegt að nota tvo saman. Þá skal staðsetja 
hvorn við sína hliðina eða að aftan og framan og skorða síðan, sjá mynd 9.29a. 
Kubbasettið er notað til þess að skorða ökutæki, sjá mynd 9.29b.

Kubba er hægt að byggja upp kassalaga þar til að réttri hæð er náð til þess 
að skorða ökutæki. Nauðsynlegt getur verið að nota fleyga efst til þess að ná 
þétt upp að ökutækinu.

Fljótlegast er að nota þrepakubba til þess að skorða ökutækið, sjá mynd 
9.30b. 

Þegar verið er að skorða ökutæki verður að gæta þess að setja enga hluti 
undir ökutækið eða vera sjálfir undir ef eitthvað færi úrskeiðis. Ökutækið gæti 
fallið niður og það leitt til alvarlegra meiðsla og jafnvel dauða. Þegar verið 
er að setja kubba og fleyga undir á að 
setja þá undir frá hlið ökutækisins 
til þess að koma í veg fyrir meiðsl ef 
skyndilegt fall verður, sjá mynd 9.31.

Stundum er aðkoma á vettvangi 
þannig að ökutækin eru ekki á hjólun
um, á hvolfi, á hlið eða jafnvel uppi á 
hryggjum eða handriðum. Þá verður 
að nota allt tiltækt til þess að skorða 
öku tækið. Þá eru venjulega stoðir, 
kubb ar, reipi, keðjur o.fl. notað saman 
til þess að ná árangri. Æfið vel alla 
mögu leika í klippuvinnu og virðið 
öryggis reglur allan tímann.

Mynd 9.30b Notið þrepakubba til þess 
að fá góðan stuðning við undirvagn.

Mynd 9.30a Nota fleyga til þess  
að ná þéttum stuðningi.

Mynd 9.31 Haldið í fleyga og  
kubba á endunum til þess að  

forðast meiðsl á höndum.
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Að komast að sjúklingi
Venjulegustu leiðir til þess að komast að sjúklingi í ökutæki eru:

• Í gegnum hurðirnar.

• Í gegnum gluggana.

• Með því að klippa sundur bílinn.

Því auðveldari lausn sem er fundin, þeim mun betra fyrir alla. Allar flóknar 
aðgerðir lengja björgunartímann, flækja aðgerðina og gera hana hættulegri. 
Ef ökutækið er ekki illa farið getur verið hægt að fara inn þeim megin sem 
skemmd er minni. Þegar ökutækin eru hins vegar illa farin, þakið þjappað 
saman eða aðrir hlutir hafa farið í gegnum ökutækið, getur aðkoman að 
sjúklingi verið langur og flókinn ferill. Reynið að lesa út úr ákomuaflögun og 
höggþunga sem árekstur veldur og hugsanlegum meiðslum þeirra sem eru 
inni í farartækjunum. 
Beltastrekkjarar og loftpúðar (Belt pretensioners, SRS, SIPS, Air bags)

Ný tækni hefur aukið á öryggi í 
bílaárekstrum, forstrekkt belti og 
loftpúðar hafa aukið öryggi farþega 
í bílum og er öllum sem koma að 
umferða slysum því ráðlagt að reikna 
með að öryggisbúnaður „SRS“ sé 
til staðar, sjá mynd 9.32. Þessum 
búnaði er stýrt rafrænt eða vélrænt. 
Vél rænt stýrðir beltastrekkjarar geta 
kippt fólki til þrátt fyrir að búið sé 
að aftengja rafgeymi. Þess vegna 
ætti ávallt að losa fólk úr beltum 
sem fyrst eða skera á belti áður en 
björgunarstörf hefjast. Skurður á 
belti ætti að vera skáhallt yfir til þess að augljóst sé að belti hafi verið skorið 
af ásetningi. Belti sem tekið hafa við höggi í árekstri, þar sem fólk hefur 
þurft hjálp út úr bílum, eru dæmd ónýt. Til að vernda fólk í beltum eru 
höggdeyfar (Gforce limiters) í beltarúllunum. Forstrekking á beltum getur bæði 
verið í rúllunni eða í mótstykki beltisins. Til viðbótar þessu er verið að þróa 
uppblásanleg bílbelti. Þrátt fyrir að loftpúðar og forstrekkt belti hafi bjargað 
mörgum mannslífum þá hafa þeir aukið á hættu björgunarfólks. Þess vegna 
verða björgunarmenn að hafa þekkingu á hvar má beita klippum á þennan 
öryggisbúnað. Slysaleg ræsing þessa búnaðar meðan á björgun stendur hefur 
skaðað björgunarmenn og þá sem verið er að bjarga.

Rafmagnsknúið öryggiskerfi fær rafmagn frá rafgeymi ökutækisins og er 
kerfið ræst með nemum sem settir eru í ökutækið. Þetta kerfi hefur „þétta“ sem 
geyma rafmagn og geta ræst búnaðinn þrátt fyrir að rafgeymirinn sé aftengdur 
eða skemmdur eftir áreksturinn. Þegar rafgeymirinn er aftengdur lekur kerfið 
út rafstraumnum og setur búnaðinn í hlutlausa stöðu. Framleiðendur ökutækja 
hafa kerfið virkt í mislangan tíma eftir að rafgeymir hefur verið aftengdur. 
Samkvæmt eigandahandbók getur kerfið haldið uppi nægjanlegum straumi 

Mynd 9.32 Loftpúði  
til staðar, óútsprunginn.
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til þess að ræsa kerfið allt frá tveimur sekúndum eftir að straumur hefur verið 
rofinn, til allt að 10–30 mínútna. Þegar púðinn blæs út kemur hann á yfir 300 
km hraða og með miklu afli.

Slökkvistarf í ökutækjum og klippuvinna getur ræst búnaðinn óvænt. Við 
klippuvinnu getur útleiðsla rafstaums ræst rafknúin kerfi vegna stöðurafmagns. 
Björgunarmenn hafa kastast til og jafnvel út úr ökutæki þar sem rafgeymir 
var enn í sambandi og kerfið virkt þegar verið var að klippa bílinn. Til þess 
að minnka áhættuna ef púði springur út í stýri er til sérstök vörn, þ.e. hlíf 
yfir stýrið. Það minnir jafnframt aðra björgunarmenn á að „SRS“ sé til staðar. 
Þetta er eina vörnin sem í boði er gegn loftpúðum. Eins fljótt og hægt er ætti 
að færa sæti í öftustu stöðu til að minnka áhættuna fyrir slasaða ef púði 
springur út fyrirvaralaust. Milli loftpúða og þess slasaða ættu aldrei að vera 
aðrir hlutar líkama björgunarmannsins en hendur og handleggir. Þegar púðar 
springa myndast reykur sem flestir álíta eld en er aðeins gasfylling púðans og 
púðurduft (talcum). Það er skaðlaust að mestu en getur þó valdið sviða í augum 
og óþægindum í öndunarfærum, það er fjarlægt með því að skola með vatni.

Allur hlífðarfatnaður verður að vera í lagi og björgunarmenn klæddir honum. 
Mikilvægt er að muna eftir smithættu sem fylgir líkamsvessum sem komast í 
rispur og sár björgunarmanna. Sérstakrar aðgæslu skal gætt þegar verið er að 
vinna við klippuvinnu í ökutækjum 
búnum öryggiskerfum „SRS“.

Á flestum ökutækjum er eina 
leiðin til þess að tryggja öryggi að 
byrja á að drepa á bílnum og aftengja 
raf geyma (oft fleiri en einn). Fyrst 
er mínushliðin aftengd, síðan plús
hliðin. Hafa þarf öryggistímann frá 
straumrofi í huga. Á sumum bíl
um er sérstakur búnaður með lykli 
sem aftengir og gerir kerfið farþega
megin óvirkt, sjá mynd 9.33.

Vélrænn búnaður er í öryggiskerfum á eldri gerðum farartækja og þarf því 
ekki rafmagn frá ökutækinu sjálfu. Þessi kerfi geta því farið af stað þátt fyrir 
að rafgeymir sé aftengdur. Þessi búnaður krefst þess að nemar og búnaðurinn 
sé aftengdur. Hvar og hvernig þetta er gert fer eftir framleiðanda og árgerð.

Úrlausnir og skoðun sjúklings
Björgunarmenn ættu að reyna að fara auðveldustu leiðina inn í ökutækið. Þeir 
ættu að reyna að opna hurðir og fjarlægja síðan rúður ef þess er þörf. Þegar inn 
í bílinn er komið ætti a.m.k. einn sjúkraflutningamenntaður björgunarmaður 
að fara inn í ökutækið og byrja að hlúa að sjúklingum; skorða þá af, halda 
öndunarvegi opnum og annast þá á meðan björgunarvinnan er í gangi. Skoðun, 
mat og meðferð skal vera eins og segir í verkferlum um meðferð slasaðra. 
Björgunarstörfin taka oft nokkurn tíma og verður því alltaf að gæta þess að halda 
hita á slösuðum, t.d. með því að nota teppi, plast og álteppi. Í björgunarstarfi er 
hin gullna regla að velferð sjúklings er háð því að sjúklingur sé kominn á spítala 

Mynd 9.33 Sumir bílar hafa lykil þannig 
að hægt er aftengja loftpúðann.



9  • Björgunarstörf  Slökkvistarf

22 • 9 Brunamálaskólinn

innan klukkustundar frá því að slysið átti sér stað. Marmiðið í björguninni er 
öryggi og að björgunartíminn sé sem stystur.

Þegar meðferð á slösuðum einstaklingi er lokið inni í bílnum þarf að koma 
honum út. Mikilvægt er að muna að bíllinn er fjarlægður utan af sjúklingum 
en ekki öfugt. Margir hlutar bílsins geta fest sjúklinginn, svo sem stýrið, 
sætið, fótstigin og mælaborðið. Allar aðgerðir verður að miða við að öryggi 
slasaðra sé í fyrirrúmi.

Slasaðir losaðir úr farartæki. Slasaðir eru tilbúnir til flutnings eftir að búið 
er setja á þá hálskraga og bakfjöl (KED), brot spelkuð og slasaðir skorðaðir til 
að hindra aukin meiðsl, sjá mynd 9.34.

Mikilvægt er að undirbúningur sé góður og að allir skarpir endar séu huldir 
með límbandi, mottum eða slöngubútum sem slökkviliðin hafa útbúið til þess 
að vernda slasaða og til að björgunarmenn skeri sig ekki í ógáti. Opnanir skyldu 
vera það víðar að hægt sé að flytja slasaða mjúklega og án allra snöggra eða 
erfiðra hreyfinga, sjá mynd 9.35.

9.7 Vinna við gler og klippuvinna

Gler í bílum
Algengt er við björgun úr bílflökum að fjarlægja þurfi gler. Gler er fjarlægt til 
að auðvelda aðkomu að sjúklingi og til þess að minnka líkur á meiðslum sem 
gætu hlotist af glerinu við björgunarvinnuna. Áður en fjallað er um aðferðir 
er nauðsynlegt að skilja að til eru tvær gerðir af gleri, lagskipt og perlugler, 
en auk þess er mögulegt að notað sé plast.

Lagskipt gler. Lagskipt gler er framleitt úr tveimur glerplötum og plastfilma 
er sett á milli, sjá mynd 9.36. Þessi tegund er mest notuð í framrúður. Högg á 
svona gler myndar langar og breytilegar sprungur. Plastið heldur glerhlutum 
á sínum stað. Þegar rúðan er fjarlægð kemur hún oftast í heilu lagi. Sumir 
framleiðendur hafa sett aukaplastfilmu farþegamegin á glerið, sem minnkar 
líkurnar á að fólk skerist við högg.

Perlugler (hert gler). Perlugler er algengt í hliðar og afturrúðum en sést orðið 
sjaldan sem framrúðugler. Við högg molnar glerið í marga litla bita (þúsund 

Mynd 9.34 Slökkviliðsmenn ganga 
frá sjúklingi fyrir flutning.

Mynd 9.35 Að fjarlægja alveg hurðir 
og póstinn gefur góðan aðgang.
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mola) sem forðar því að löng, hvöss glerbrot myndist 
þegar brjóta þarf gler. Við þetta er heppilegt að nota 
sjálfvirkan kjörnara (punch) eða glerhamar, sem gjarnan 
er staðsettur við neyðarútganga á bílum sem flytja 
fleiri en níu farþega, en þar er skylt að hafa perlugler 
eða losunarbúnað um glerið í falsinu. Á síðustu árum 
hefur það aukist að bílar séu með skyggða plastfilmu 
í hliðar og afturrúðum að innanverðu. Þessar rúður 
haldast saman þó þær brotni. Þetta hefur þann kost að 
það deyfir högg þegar eitthvað skellur á glerið. Til að 
fjarlægja slíkar rúður þarf að byrja á því að skera plastið.

Að fjarlægja lagskipt gler. Að fjarlægja framrúður 
og afturrúður með lagskiptu gleri er oft flóknara og 
tímafrekara verk en þegar farið er gegnum perlugler 
sem er í hliðar og afturrúðum. Þessar rúður eru gjarnan 
límdar í og mynda um leið styrk í heild bílsins. Ef 
fram eða afturrúða er í gúmmílista er fljótlegast að skera í gúmmíið með gleri 
að yfirbyggingunni og er rúðan þá laus í glerfalsinu. Framrúður og lagskiptar 
afturrúður brotna ekki í þúsund mola eins og perlugler. Alltaf er verið að 
þykkja plastið í lagskiptum glerjum þannig að ekki er auðvelt að skera þær 
í sundur eins og dæmin sanna í mörgum nýjum bílum. Ef eingöngu er um 
plastrúðu að ræða verður að saga plastið burtu. Fljótlegast er að ná límdum 
rúðum úr með því að vinna saman með klippum og glennum og slíta glerið 
úr límingunni og fylgir þá glerið gjarnan þakhlutanum þegar lyft er.

Í sumum tilfellum er hægt að losa glerið með glersög. Eftirfarandi verkfæri 
eru algeng við skurð á gleri (athugið að glersalli dreifist um við þessar aðgerðir 
og að verja þarf slasaða fyrir honum):

• Glerskeri (með skál fyrir glersalla).

• Exi.

• Sverðsög.

• Handsög með grófum tönnum.

Fjarlægja verður glerið áður en þakið er klippt af eða sveigt aftur. Það þarf 
tvo björgunarmenn við þessa aðgerð, einn við hvora hlið. Sjúklingurinn 
og björgunarmenn inni í bílnum skulu vera huldir með plasti, teppum eða 

Mynd 9.36 Lagskipt 
gler. Límd framrúða 

fjarlægð.

Mynd 9.37 Skurðir sem gerðir eru til þess að fjarlægja rúðu.
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annarri vörn (mjúk vörn), gott er að halda vörninni aðeins frá sjúklingunum. 
Einnig verður að muna eftir að verja þá sem eru inni í farartækjunum með 
þykku gegnsæju plasti (hörð vörn) en það verndar gegn því að fólk fái verkfærin 
í sig eða járn og glerbrot.

Við að fjarlægja framrúðu með því að saga hana úr er ráðlagt að fylgja 
eftirfarandi verkreglum, sjá mynd 9.37. Gat er gert í bæði efri horn framrúð
unnar, það verður að ná í gegnum öll lögin á glerinu. Sög eða annað verkfæri 
er notað til þess að skera niður eftir báðum hliðum að neðri hornunum. Þá er 
skorin lína þvert yfir rúðuna að neðanverðu í hina skurðina. Þegar búið er að 
skera skurðina er rúðunni þrýst varlega út að neðanverðu og upp og losnar þá 
rúðan að ofanverðu. Rúðan er síðan lögð ofan á toppinn svo hún losni alveg. 
Svo er hún fjarlægð og sett annað hvort undir bílinn eða á annan öruggan stað.

Að fjarlægja perlugler. Að fjarlægja hliðar og afturglugga sem eru úr perlugleri 
er nokkuð auðvelt verk. Þessa glugga er auðvelt að brjóta með því að slá 
beittum oddi í lægra hornið á glugganum eða nota kjörnara. Þegar notaður er 
kjörnari á önnur höndin að vera studd af hinni, sjá mynd 9.38. Þetta kemur 
í veg fyrir að björgunarmaðurinn fari með höndina í gegnum glerið og að 
kjörnarinn fari inn í bílinn.

Þegar gler er brotið á þennan hátt eru mestar líkur á að allt glerið falli til hliðar 
og niður. Gleymið ekki að verja slasaða með plastvörn eða einhverju sambæri
legu. Björgunar maðurinn verður að vera í hlífðarfatnaði og með augn vörn. 
Þegar það er nauðsynlegt að brjóta gler til að komast að sjúklingi þá skal það 

Mynd 9.38 Hafið rétta 
staðsetningu handa við notkun á 
kjörnara, sú vinstri passar að sú 
hægri fari ekki í gegnum rúðuna 
og í sjúklinginn, ef hann liggur 

nærri glerinu. Síl eða oddhvasst 
járn er líka hægt að nota, en þá 
verður að slá á það með hamri. 
Einnig má nota enda á exi eða 
kúbeini ef ekki er annað við 

höndina.

Mynd 9.39a Sprautið lími á rúðuna og 
setjið límband sem handfang.

Mynd 9.39b Þegar glerið er brotið 
helst það í heilu lagi.
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gert eins langt frá sjúklingi og hægt 
er. Í bílum sem eru fyrir níu farþega 
eða fleiri eru merktir neyðarútgangar 
á hliðarrúðum, venjulega úr perlu
gleri. Þær geta verið tvöfaldar vegna 
hljóðeinangrunar og hitaeinangrunar 
og verður því að tvíbrjóta.

Algeng aðferð við að hafa hemil 
á að gler fari út um allt er að nota 
plastfilmu með lími og setja á rúðuna 
áður en brotið er. Þetta gefur glerinu 
svipaða eiginleika og lagskipt gler. 
Þá hangir glerið að mestu við límið og hægt er að fjarlægja það í einu lagi en 
glerið verður að vera þurrt. Önnur aðferð til þess að hafa hemil á gler inu er 
að nota límúða, sjá mynd 9.39a. Þá er líminu sprautað á glerið og innan fárra 
sekúndna er hægt að brjóta glerið með kjörnara, þá hangir glerið saman að 
mestu leyti, sjá mynd 9.39b. Með límbönd um er hægt að útbúa hand föng til 
að halda í og forða því að gler fari inn í bílinn. Á mynd 9.39c er sýnt hvernig 
hægt er að taka glerið í burtu.

Þegar unnið er við afturrúður verða björgunarmenn að muna að ef glerið 
bregst ekki við gæti verið að rúðan sé úr plasti. Í flugvélum er notað sérstakt 
plastgler, „Perspex“, sem er sérstyrkt og þykkara en venjulegt plast og er 
illbrjótanlegt.

9.8 Að fjarlægja þak og hurðir
Þær aðferðir sem notaðar eru á vettvangi fara eftir aðstæðum og gerð ökutækja. 
Til þess að björgunarstörf séu árangursrík þurfa allir að þekkja helstu atriði í 
uppbyggingu faratækja og þekkja mun á grindaruppbyggðum bíl annars vegar 
og hins vegar sjálfberandi yfirbyggingu (unibody). Algeng losunaraðferð er að 
fjarlægja topp á bílum. Klippa þarf póstana sem bera þakið, en áður en það er 
framkvæmt verður að vera ljóst hvort bílinn er sjálfberandi eða á grind. A, B 
og Cpóstar eru heiti á póstum á bílum frá framenda og afturúr, sjá mynd 9.40.

Apósturinn er sá póstur þar sem framhurðin tengist yfirbyggingunni. B 
pósturinn er pósturinn á milli hurðanna á fjögurra dyra bíl eða pósturinn við 

Mynd 9.39c Fjarlægið glerið  
síðan út úr bílnum.

Mynd 9.40 Staðsetning A, B og Cpósta á fjögurra dyra fólksbíl.
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húninn á tveggja dyra bíl. Cpósturinn er þá þar sem húnninn á fjögurra dyra 
bíl kemur að. Á tveggja dyra bíl kemur Cpósturinn þar sem þakpósturinn 
kemur niður. Dpósturinn er aftasti pósturinn, t.d. á skutbíl eða bílum með 
þveran afturenda. Þar getur leynst gas og vökvafyllt „pumpa“ sem varast 
verður að klippa vegna vökvans sem er þar undir þrýstingi og getur sprautast 
með krafti á þá sem nálægt eru. Þak er hægt að fjarlægja með því að klippa 
á alla póstana eða bara þá tvo fremri eða tvo aftari og bretta svo þakið upp. 
Einnig er hægt að benda á þá aðferð að klippa einungis alla póstana á annari 
hvorri hliðinni og velta þakinu til hliðar, sjá mynd 9.41a. Opnanlegar þaklúgur, 
þakbogar og þakkistur sem og ýmis plastefni til styrkinga og einangrunar 
geta komið í veg fyrir að þakið brettist upp og er því best í þeim tilfellum að 
klippa alla pósta og lyfta þaki af. Muna verður að loftpúðar geta verið í A eða 
Bpósti og haga klippingu samkvæmt því. Góð vinnuregla er að klippa alltaf 
eins neðarlega á pósta og hægt er og setja límband eða mottu yfir til varnar 
slösuðum og björgunarmönnum. Grindarbílar halda burði á yfirbyggingu þó 
klippt sé á pósta og gólfbita en þá verður samt að skorða til þess að koma í veg 
fyrir óþarfa hreyfingu slasaðra. Með rétt framkvæmdri klippiaðgerð er hægt 
að hafa glas fyllt af vatni staðsett á bílnum á meðan hann er klipptur án þess 
að vatn fari úr glasinu. Flestir bílar í dag eru með sjálfberandi yfirbyggingu. 
Þessir bílar eru þannig uppbyggðir að burður breytist þegar þakið er tekið af. 
Þá verður að skorða vel og setja jafnvel þrepakubb undir Bpóstinn ef tjakka á 
hvalbak fram og járnstykki (sílsajárn) neðst á Bpóst til að fá trausta mótstöðu.

Hurðir eru venjulegast spenntar upp lamamegin því það er auðveldasta 
leiðin. Ef valið er að opna handfangsmegin er valin erfiðari innganga vegna 
styrkleika læsingarinnar, sjá mynd 9.41b. Munið að hafa glennuna á innri 
byrðingi hurðarinnar, eins ofarlega og hægt er. Hafið harða vörn milli hurðar 
og þess slasaða þegar vökvaverkfærin eru notuð. Til að mynda rými fyrir 
glennu í upphafi er oftast byrjað að klemma frambretti saman og fæst þá 
pláss fyrir glennuna. Styrktarbitar í hurðum sem eru hliðarárekstrarvörn geta 
valdið erfiðleikum og þeir staðið eins og staur í hurðargatinu. Hér getur ytri 
byrðingur hurðar verið úr plasti en oftast er hann úr járni og verður þá að 
fjarlægja hann til að komast að styrktarbitum. Munið að margir bílar eru með 
loftpúða í hurðum og gæta verður varúðar við þær hurðir.

 

Mynd 9.41b Þegar neðri lömin  
brotnar er hurðin laus.

Mynd 9.41a Stöng þvert yfir þakið  
þar sem brot á að koma.
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Mælaborðið. Oft eru sjúklingar klemmdir undir mælaborði eða stýri. Það má 
klippa á stýrishjólið án nokkurrar áhættu ef ekki er farið í stýrisstöngina eða 
loftpúðann (SRS). Að losa um mælaborðið er besta aðferðin til þess að komast 
að sjúklingi eftir árekstur. Mælaborðsaðferðin byrjar á því að framhurðir eru 
fjarlægðar, framrúðan tekin úr, klippt á frampóstana, A og B, og þakið brett upp 
eða fjarlægt. Klippið í Hvalbakspóstinn, eins neðarlega og hægt er og lárétt. 
Setjið vökvatjakka á milli A og B og hafið mótjárn (sílsajárn) neðst við Bpóst 
og tjakkið mælaborðið fram, sjá mynd 9.42. Bensínleiðslur geta legið nálægt 
síls og hvalbaks þar sem klippa skal og eiga þeir sem eru að klippa að hafa 
þekkingu á hvar bensín eða dísilleiðslur geta legið, þannig að ekki skapist 
hætta vegna eldsneytisleka. Að setja kubba og fleyga í klippisár kemur í veg 
fyrir að mælaborðið fari aftur í sama far og áður, sjá mynd 9.43.

9.9 Rafmagnsbílar, hybríð og gasknúnir bílar
Nauðsynlegt er að slökkviliðsmenn kynni sér nýjar gerðir bíla t.d. rafmagnsbíla, 
hybríð og gasknúna bíla þannig að hægt sé að tryggja öryggi við björgunarstarf 
þar sem slíkir bílar hafa lent í óhappi.

Sameiginlegt með flestum þessara bíla er að miklu hærri spenna er á 
rafmagnskerfi bílanna en á hefðbundnum dísel og bensínbílum.

Mikilvægt er að forðast að eiga við búnað eða leiðslur með háspennu. Sé 
þess þörf þarf sérstakan búnað (einangruð verkfæri) og sérstakan hlífðarbúnað 
(m.a. gúmmíhanska og hlífðargleraugu).

Í rafmagnsbílum á að vera vel merkt og sýnilegt hvar hætta er á að komast í 
snertingu við háspennukerfið. Rafmagnsbílar eru með spennu allt að 700 volt.

Gasbílar eru gjarnan með gastankinn í skottinu eða undir bílnum.
Til eru gagnabankar frá bílaframleiðendum sem eru aðgengilegir á heima

síðum bílaframleiðanda og framleiðanda á björgunarverkfærum sem sýna hvar 
rafgeymar og rafmagnsleiðslur liggja í bílum. Mikilvægt er að slökkviliðsmenn 
temji sér að nýta upplýsingar úr slíkum gagnagrunnum til að tryggja eigið 
öryggi og öryggi þeirra sem verið er að bjarga.

Mynd 9.43 Setjið kubba í  
klippusárin ef færa þarf tjakka.

Mynd 9.42 Þegar tjakkarnir þrýstast 
út opnast framparturinn.
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Einnig þarf að vera vel á verði varðandi breytta bíla, þetta á bæði við um 
bíla sem breytt hefur verið um aflgjafa í og líka bíla þar sem þyngdarpunktur 
bílsins hefur verið færður til.

Björgun á fastklemmdu fólki. Sömu aðalatriði eiga við og í annarri björgun 
á fastklemmdu fólki:

• Fá yfirsýn og tryggja öryggi

• Skapa aðgang

• Skapa pláss

• Bjarga þeim fastklemmda

Atriði sem þarf að vera vakandi fyrir áður en hafist er handa og hafa í huga 
við björgunina. Gangið úr skugga um hvers konar aflgjafi er í bílnum. Drepið 
á bílnum og fjarlægið lykla minnst 10m frá bílnum til að tryggja að bíllinn 
sé ekki ræstur óvart.

Ef lykillinn er ekki í svissinum er líklegt að um þráðlaust ræsikerfi sé að 
ræða og lykillinn getur þá í raun verið hvar sem er í bílnum eða á þeim sem 
eru í bílnum (bílstjóra eða farþegum). Eftir aftengingu á 12 volta rafgeyminum 
er þetta þráðlausa ræsikerfi óvirkt. Athugið að um fleiri en einn 12 volta 
rafgeymi er gjarnan að ræða en oftast er hægt að sjá hvort allt 12 volta kerfið 
sé óvirkt með því að kveikja á hazard ljósunum, þau slokkna þegar enginn 
straumur er lengur á 12 volta kerfinu.

Tryggið að bíllinn geti ekki hreyfst úr stað ef svo ólíklega vill til að mótorinn 
fari í gang með því að nota kubba og þrep, setja gírstöngina í P (ef sá möguleiki 
er fyrir hendi) og setja handbremsuna á.

Fyrir rafkerfið sem sér um framdrift bílsins þarf annan framgangsmáta en 
við aftengingu 12 volta kerfisins. Í bílnum er dæmigert innbyggður öryggisrofi 
og ef hægt er að finna hann er hann notaður til að slökkva á rafkerfinu. Þessir 
rofar eru á mismunandi stöðum eftir því um hvaða bíltegund er að ræða. 
Öryggisbúnaður bílsins á að aftengja strauminn við t.d. að loftpúði leysi út. 
Slökkviliðsmenn eiga svo langt sem það er mögulegt að forðast að koma við 
rafgeymana í þessu rafkerfi og alla appelsínugula kapla í rafkerfi bílsins. Þessir 
appelsínugulu kaplar leiða strauminn frá rafgeymunum til mótorsins og eru 
af öryggisástæðum staðsettir undir miðjum bílnum – yfirleitt á bakvið plötu 
sem ver þá. Sé sólarsella í bílnum eru lágspennuleiðslurnar yfirleitt í cpóst 
bílsins (sjá mynd 9.40). Klippið ekki í þessar leiðslur og forðist að rífa þær í 
sundur ef notaðar eru keðjur við björgunina.

Gætið sérstaklega að háspennuköplunum sem eru sýnilegir í húddinu og 
við rafgeyminn og forðist að snerta leiðslurnar og tengin á þeim.

Þegar fjarlægja á bílflakið af vettvangi þarf að vera vakandi fyrir því að 
bíllinn fari ekki í gang við flutninginn og fylgja leiðbeiningum framleiðanda 
um framkvæmdina. Suma bíla má ekki draga og mikilvægt er að fylgjast með 
hitastiginu á rafgeymunum og kæla þá ef hitastigið hækkar mikið.
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9.10 Umræður fyrir og eftir úkall
Umræður fyrir og eftir útkall:

•  Opnar umræður þurfa ekki að vera aðfinnslur heldur uppbyggj andi samræð
ur sem efla vinnubrögð, gefa nýjar hugmyndir og bæta björgunar starf, sjá 
kafla 1.1.

• Munið að verkfærin eru aðeins tæki sem þarfnast stjórnunar.

• Við getum dregið lærdóm af reynslu hvers annars.

• Gott er að ræða um vettvanginn og samskiptin.

• Hvað gekk vel og hvað má bæta?

• Náðist sá árangur sem við vildum ná?

• Notið félagastuðning ef ástæða er til, sjá kafla 1.4.

Flest útköll, þar sem beita þarf björgunartækjum í, eru bílslys. Oftast er hægt 
að beita grunnaðferðum og hinir slösuðu eru ekki margir. Þó koma upp atvik 
þar sem þessi vinna er flókin, farartækin eru fleiri en tvö eða atburðir eru það 
stórir að þeir eru skilgreindir sem almannavarnarástand. Þar sem aðstæður eru 
erfiðar og margir eru slasaðir verða allir að vinna sem ein heild. Þetta námsefni 
undirbýr slökkviliðsmenn í að verða hæfari í útkallshópnum, að kunna að 
nota algengustu björgunartæki af öryggi og þekkja eigin takmarkanir og þeirra 
tækja sem verið er að nota. Björgunartækni er málaflokkur sem er í stöðugri 
þróun og farartækin sem bjarga þarf fólki úr breytast á hverju ári. Því þarf 
þessi málaflokkur stöðuga umfjöllun og á að vera gagnrýnið umfjöllunarefni 
þar sem aðstæður eru mismunandi í hverju slysi. Þekking og þjálfun undirbýr 
björgunarmenn í því að leysa þau verkefni sem þarf á slysavettvangi.
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