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5. kafli

5. kafli

• Stjórnun, skipulag, aðgerðir og þrif á 
vettvangi

• Hættuleg efni á Íslandi
• Nokkur athygliverð útköll

Björgunaraðgerðir

• Björgunaraðgerðir við efnaslys þarf 
að æfa reglulega til að hægt sé að 
ná árangri þegar kallið kemur.  

• Hér verður farið yfir grundvallar atriði 
sem varðar þessi mál.

• Áður en lengra er haldið skulum við 
skoða ákvæði um efnaköfun og 
samsetningu efnaköfunarhópsins.
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Ákvæði um efnaköfun

• Efnaköfun er að ýmsu leyti lík reykköfun.
• Í grófum dráttum má segja að kafarar í

viðeigandi skjólklæðum brjóti sér leið inn á
hættusvæði í því skyni að draga úr 
hættunni eða bjarga mannslífum.

• Það er því engin furða að víða erlendis 
gilda reglur um reykköfun einnig um 
efnaköfun.

Efnakafarahópurinn

• Efnakafarahópur er myndaður á
sama hátt og reykkafarahópur. 

• Í hópnum eru tveir kafarar og einn 
stjórnandi.  

• Stundum er talað um að 
efnakafararnir þurfi ekki að vera 
nema tveir.  

• Margt mælir þó með að þeir séu þrír, 
eins og reykkafarahópurinn.

Helstu aðgerðir

• Störf efnakafara miðast að því að 
afstýra eða draga úr hættulegu 
ástandi vegna efnamengunar.

• Efnamengun getur valdið bráðum 
bana eða alvarlegum slysum á fólki.
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Veldu rétt

• Slökkvibúningur eða 
efnaköfunarbúningur.

• Valið ræðst af því hve hættuleg efnin eru, 
tímanum sem til umráða er og 
eldhættunni.  

• Oftast er þeim sem vinna að greiningu 
eiturefnanna og við lífbjörgun óhætt að 
klæðast slökkvibúningi.

Að vinna sér í haginn
• Ráðlegt er að haga aðgerðum svo að þeir 

sem fyrstir koma á vettvang séu þegar í
viðeigandi búningi.  

• Ef ljóst er í upphafi að um efnaslys er að 
ræða geta menn strax hafið björgunarstörf 
í efnabúningum.  

• Þeir sem eru í slökkvibúningum geta 
unnið þar sem þeir eru ekki í hættu af 
eiturefnum.

Hættusvæðið

• Hættusvæðið er ákveðið í hverju 
tilfelli af vettvangsstjóra. 

• Þau atriði sem oftast hafa mest áhrif 
á stærð og lögun hættusvæðisins 
eru:
– Eiginleikar efnisins (efnablöndunnar)
– Lögun og stærð hættusvæðis þar sem annars 

vegar sprengiefni í föstu formi og hins vegar 
eitraðar gastegundir eiga í hlut er gjörólík.
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Eiginleikar efnisins

• Stærð hættusvæðisins er gjörólík eftir því
hvort í hlut á losun niðurkældrar 
gastegundar eða flæði á vökvaformi.

• Hraði losunarinnar
• Hvort bensín lekur af tanki með hraðanum 

1 kg/s eða 0,01 kg/s hefur veruleg áhrif á
stærð hættusvæðisins.

Aðstæður á slysstað

• Gasský er lengur stöðugt (blandast ekki 
andrúmsloftinu eins fljótt) þar sem það 
berst með andvara yfir stöðuvatn heldur 
en yfir skóg eða kjarr.

• Veður og stöðugleiki lofts
• Vatnsleysanlegar gastegundir leysast í

regnvatni og þar með minnkar 
hættusvæðið.

Vindátt og vindhraði

• Dreifing gas-skýs ræðst fyrst og fremst af 
vindáttinni. 

• Því hvassara sem er þeim mun meiri 
ókyrrð er í loftinu. 

• Þar sem blöndun gastegundarinnar og þar 
með lækkun styrks gassins verður hraðari 
í ókyrru lofti verður hættusvæðið minna.

• Vindhraðinn hefur líka mikið að segja 
þegar leggja á mat á vindáttina. 
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Vettvangskönnun

• Vettvangskönnunin á að svara 
eftirfarandi spurningum:

– Hvaða eiginleika hafa 
efnin/efnablöndurnar?

– hvernig hafa þau áhrif? 
– hvaða áhrif hafa þau á líf, heilsu og 

umhverfi ?

Áhættuþættir á vettvangi
Vindátt og 
vindstyrkur

Veðrið Efnið/efnin

Aðstæður á 
slysstað og 
náttúrulegt 
skjól fyrir 
hættum

Hraði losunarinnar 
og styrkur efnanna

Áhættuþættir á vettvangi
Efnahvörf Hvaða efnahvörf eru líkleg ?

Hvaða afleiðingar munu þessi 
efnahvörf hafa ?

Hætta fyrir líf, heilsu og 
umhverfi

Er einhver hætta fyrir líf, heilsu og 
umhverfi ?

Hættusvæði Hversu stórt er hættusvæðið ?
Hvernig lítur hættusvæðið út ?

Aðgerðir til að takmarka 
útbreiðslu

Hvaða aðgerða þarf að grípa til að 
hefta útbreiðslu ?

Varnir/persónuhlífar Hvaða þörf er fyrir varnir eða 
persónuhlífar ?

Hreinsun Hvaða aðgerða er þörf til þess að 
hætta berist ekki með þeim sem fara 
út úr hættusvæðinu, bæði þeim sem 
orðið hafa fyrir áverkum og 
slökkviliðsmönnum sem eru að 
störfum ?
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Skipting á hættusvæðinu
• Yfirmaður aðgerðanna 

ákveður hvort og hvernig 
svæðið skuli lokað af.  

• Til að byrja með er stórt 
svæði lokað af.  

• Það er síðan minnkað 
þegar aðstæður eru betur 
kunnar.  

• Víðara bannsvæðið (ytri 
girðing), kallað hættu-
svæði 2 er girt og lokað 
allri umferð nema sem 
þarf nauðsynlega að 
komast þar inn.Vindátt

Hlið á ytra svæði
Stjórnun/skráning þeirra sem eiga erindi

Ytra svæði
Innra svæði

Skipting á hættusvæðinu
• Ytra svæðið
• Afgirða í upphafi nógu 

stórt svæði, m.v.vindátt, 
betra er að minnka það 
seinna.

• Skapa pláss fyrir þá sem 
þar eiga að vinna og skulu 
þeir allir eiga kost á 
öndunarbúnaði í neyð.

• Enginn má vera inni á 
svæðinu án sérstaks 
tilgangs.

• Skrá á alla inn og út á 
svæðið.

• Liðsauki og aðrir bíð utan 
þessa svæðis.

• Innra svæðið
• Afgirða í upphafi nógu 

stórt svæði, m.v.vindátt, 
betra er að minnka það 
seinna.

• Allir sem þar starfa eiga 
að vera í hlífðarfatnaði 
m.v. Efnið.

• Fara skal um sérstakt hlið 
að svæðinu.

• Fara verður í gegnum 
þvott áður en farið er út á 
ytra svæði. 

Ástand 1
• Lámark fimm menn.

– tveir efnakafarar
– stjórnandi kafara
– stjórnandi bíls
– vettvangsstjóri

• Aðeins nægilegt í 
minniháttar aðgerðir.

• Vettvangsstjóri, stjórnandi 
bíls og stjórnandi 
efnakafara verða að 
hjálpast að við að setja 
upp þvottasvæði.
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Ástand 2
• Stærra verkefni 13-16 

manns.
– tveir efnakafarar
– stjórnandi kafara
– stjórnandi bíls
– vettvangsstjóri
– vara-efnakafarar
– efnakafarar til þvotta
– vatnslögn frá öðrum 

pósti.

• Flest annað en bein 
lífbjörgun útheimtir 
þennan fjölda.

Þrif / skolun
1 Verkfæri skilin eftir
2 Sérstök skjólklæði skilin eftir
3a Gróf skolun
3b Fín þvottur jafnvel með 

hreinsiefnum
3c Fínskolun
4 Þrif yfirfarin (eftirlit)
5 Persónulegur hlífðarbúnaður 

skilinn eftir
6 Persónulegur hlífðarfatnaður 

skilinn eftir
7 Persónuleg þrif (t.d.Fara nakinn 

í sturtu)
8 Farið í hreinan fatnað
9 Læknisskoðun

• Þrifum er ekki lokið 
fyrr en öllum níu 
þrepunum hefur 
verið lokið.

Innra svæði

Þvottur
• Ef ekki er vitað 100% 

hvert efnið er og hvaða 
viðbrögð við eigum að 
hafa gagnvart því, förum 
við í gegnum allan 
þvottaferilinn (níu atr).

• Öll verkfæri og allur 
búnaður verður að fara í 
gegnum þvott.

• Óþvegin verfæri geta 
orðið lífshættuleg.
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Þvottur

• Takið tækin af 
bakinu og 
þvoið þau, 
jafnt og bak 
við þau.

• Notið 
hreinsiefni ef 
við á. 

Mengað skolvatn
• Takið upp 

skolunarvatn
ið ef það er 
ekki hæft til 
að fara ofaní 
jarðveginn.

• Ýmsar leiðir 
eru 
mögulegar.

• Notið 
hugmynda-
flugið

Slasaðir/mengaðir

• Munið að slasaðir og/eða mengaðir 
verða einnig að fara í gegnum þvott.

• Skolið og setjið í önnur föt.
• Ef það er ekki gert þá:

– Mengast björgunarmenn.
– Mengast sjúkrabílaáhöfnin.
– Mengast starfsfólk 

heilbrigðistofnunarinnar.
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Hættuleg efni á Íslandi

• 11 milljónir efna til í heiminum
• 100 þúsund ný  efni á ári
• 50 þúsund efni í almennri notkun
• 2 þúsund efni eru á ferðinni milli 

staða
• Hvað um Ísland

– Hagstofa heldur upplýsingar um magn 
hættulegra efna sem flutt er árlega til 
landsins

Hættuleg efni á Íslandi

• Tölur fyrir árið 
2002
– Gasolía 387.000 t.
– Bensín 145.000 t.
– Þotueldsneyti 

106.000 tonn
– Brennsluolía/svart-

olía 93.000 tonn
– Smurolía 6000 t.
– Propan gas 2000 t.

– Aðrar olíuvörur 
2800 tonn

– Saltsýra 1750 tonn
– Saltpéturssýra 350 

tonn
– Brennisteinssýra 

347 tonn
– Klór 169 tonn
– Ammoníak 115 

tonn
– Sprengiefni ?

Hættuleg efni á Íslandi

• Flutningsleiðir
• Flutningsmáti
• Flutningsmagn

– Olíuflutningabílar 
– Gasflutningabílar
– Sýrur fluttar í ýmsum einingum

• Tunnur 200 – 300 lítrar
• Stærri einingar – 1000 lítrar
• Tankar – 22.000 lítrar

– Sprengiefnaflutningar
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Hættuleg efni á Íslandi
• Geymslustaðir og 

notkun
– Olíubirgðastöðvar
– Gasstöðvar
– Hafnarsvæði
– Iðnaðarfyrirtæki
– Efnaiðnaður
– Fiskvinnsla
– Þar sem stór kælikerfi 

eru
– Heildsölur og 

dreifingarfyrirtæki

Athyglisverð útköll

• Helgafell, Sundahöfn júní 2001
• Miltisbrandur í október 2001, 

skrifstofur Reykjavíkurborgar
• Tankbíll veltur í Bitrufirði,  31. ágúst 

2003

Athyglisverð útköll

• Helgafellið
– Sýra að leka úr gámi um borð í skipi
– Kom að landi í Sundahöfn
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Athyglisverð útköll

• Miltisbrandur 2001
– Skrifstofur Reykjavíkurborgar

Athyglisverð útköll

• Tankbíll með white spritt 2003
– Bitrufjörður


