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Inngangur 

Í 13. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 sem tóku gildi 1. janúar 2001 segir:  

“ Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur [samþykki 
Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar].1) Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar 
en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja 
að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau 
verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim. 
[Mannvirkjastofnun]2) gefur út leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar.“ 

Brunavarnaáætlun leggur grunninn að gæðastjórn og úttekt á starfsemi slökkviliðs  
fyrir þá aðila sem bera ábyrgð á brunavörnum í hverju sveitarfélagi. Áætlunin  
auðveldar einnig íbúum sveitarfélagsins að fá upplýsingar um skipulag slökkviliðs og  
markmið með rekstri þess í sveitarfélaginu.  
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Markmið brunavarnaáætlunar. 
 

Leiðarljós slökkviliðs Grundafjarðar hér eftir skammstafað (SG)  með þessari brunavarnaráætlun er að 
uppfylla markmið laga um brunavarnir nr. 75/2000: 

 

“Að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með því að tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit og viðbúnað við 

eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi á sínu þjónustusvæði.” 

 

Markmið brunavarnaáætlunar er því eins og segir í 1. mgr. 13.gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000: 

“Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur  

samþykki Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar.“ Brunavarnaáætlun  

skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki.  

Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt,  

útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin með  

lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.” 

 

Jafnframt er eitt af megin markmiðum SG með þessari brunavarnaáætlun að skilgreina fyrir íbúum 
þjónustusvæðisins á aðgengilegan máta hvaða þjónustustig er veitt og hvernig. 
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Gerð og endurskoðun brunavarnaáætlunar 

Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 16. gr. 5. málsgrein segir: 

“Slökkviliðsstjóri vinnur brunavarnaáætlun, sbr. 13. gr., á starfssvæði sínu og leggur hana fyrir sveitarstjórn.” 

Brunavarnaáætlun þessi er unnin af slökkviliðsstjóra (Valgeir Þór Magnússon) SG ásamt 
undirverktaka (Eldor slf.) eftir leiðbeiningum sem Mannvirkjastofnun gefur út. 

Sveitarstjóri og Byggingatæknifræðingu Grundarfjarðar, lásu hana einnig yfir.  

Við gerð brunavarnaráætlunar á að gera áhættumat, bæði við almennar aðstæður og 
almannavarnaaðstæður, sem er mikilvægt upphafsgildi þegar brunavarnaáætlun er samin eða 
endurskoðuð. Ekki er til áhættumat fyrir svæðið í heild sinni en unnið verður að því 2015/2016.  

Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verði viðbragsáætlanir (t.d. slökkviláætlanir og 
mengunarvarnaáætlanir). Unnið er að þessum áætlunum (slökkviliðsstjóri ásamt undirverktaka) og 
reiknað með að þeirri vinnu ljúki í ársbyrjun 2016.  

Niðurstöður úr þessum áætlunum eiga m.a. að leiða í ljós hvort: 

 Tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur til að uppfylla þjónustustig liðsins 

 Fjöldi slökkviliðsmanna , geta þeirra og menntun, sé nægjanleg til að uppfylla krföur um 
þjónustustig liðsins.  

 Nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi til slökkvistarfa.  
 Slökkvistöð liðsins uppfylli þarfir liðsins út frá þjónustustigi liðsins.  

 

Komi í ljós að úrbóta sé þörf geta aðgerðir falist í að: 

 Endurnýja eða fjölga slökkvibílum, dælum eða bæta annan tækjakost slökkviliðsins 

 Bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og þjálfun slökkviliðsins 
eða setja upp bakvaktir eða fastar vaktir. 

 Tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með samstarfssamningum 

 Auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með fjölgun brunahana 

 Gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins 

 

Brunavarnaáætlunin á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir SG. Skrá er til um búnað 
liðsins og miðað er við afskriftarreglur sveitarfélagsins og reglum framleiðenda og reglugerða. Með 
því móti fæst mynd af  þeirri fjárhæð sem árlega er nauðsynleg til að halda tækjabúnaði í horfinu. 
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Forsendur fyrir brunavarnaráætlun má einnig finna í: 

 

 Áætlunum fyrir umhverfis- og skipulagsmál í sveitarfélaginu.  

 Öðrum gögnum, svo sem lögum, reglugerðum og samningum sveitarfélaga ásamt 
útkallsskýrslugrunni eldvarnareftirlits.  

 

Helstu breytingar á starfssvæði SG, sem áhrif hafa á starfsemi þess og eru fyrirsjáanlegar innan næstu 
fimm ára koma fram í brunavarnaáætluninni. 

 

Endurskoðun brunavarnaáætlunar 
 

Samkvæmt 13. gr. laga um brunavarnir 75/2000 skal Brunavarnaáætlun  endurskoðast  a.m.k. á 5 ára 
fresti frá því að hún var samþykkt: 

 

“Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki.” 

 

Ef veigamiklar breytingar eru gerðar á gildandi brunavarnaáætlun skal hún endurskoðast þrátt fyrir að 
ekki séu liðin fimm ár frá samþykkt hennar. 
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Samráð við gerð brunavarnaáætlunar 

Eftirtöldum aðilum var gefinn kostur á að koma á framfæri atriðum sem nýst geta við gerð 
brunavarnaáætlunar SG. 

 

 Yfirlögregluþjónn 

 Sýslumaður Snæfellsness 

 Neyðarlínan 

 Mannvirkjastofnun 

 Slökkviliðsstjórinn Snæfellsbæ 

 Slökkviliðsstjórinn Stykkishólmi 

 Heilbrigðisfulltrúi vesturlands 

 Heilsugæslan Grundarfirði 

 Byggingarfulltrúi Grundarfjarðar 
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1  Áhættumat 

Hér verður gefið yfirlit yfir helstu staði eða fyrirtæki þar sem mest hætta er á slysum eða tjóni vegna 
bruna, sprenginga eða mengunar. 

Einföld skilgreining á áhættu er margfeldi líkinda á og afleiðinga af einstökum atburði, þ.e.a.s. 
samkvæmt sambandinu 

Áhætta = líkindi x afleiðing 

 

Hér verður áhættugreining fyrst og fremst byggð á huglægu mati sem byggir á þekkingu og reynslu 
slökkviliðsstjóra, ekki er byggt á tölfræði og útreikningi. Mengunar og slökkviáætlanir eru ekki til í 
dag fyrir stærri áhættur innan starfssvæðisins en unnið er að þeim í og mun þeirri vinnu ljúka árið 
2015/2016.  

 

Áhætta á starfssvæði SG er mismunandi og hafa verður í huga stærð og getu slökkviliðsins. Þess ber 
að geta að SG mun leita eftir aðstoð nágrannasveitarfélaga (skv. Samstarfssamningi viðauki 13.7.) ef 
upp kemur vá í neðangreindum byggingum.  

 

1. Grunnskóli Grundarfjarðar   Vegna nemenda og starfsfólks 

2. Íþróttahús     Vegna iðkenda og starfsfólks 

3. Fjölbrautaskóli Snæfellinga   Vegna nemenda og starfsfólks 

4. Leikskólinn Sólvellir    Vegna nemenda og starfsfólks 

5. Samkomuhús bæjarins    Vegna samkomuhalds 

6. Dvalarheimilið Fellaskjól   Vegna vistmanna og starfsfóks 

7. Hótel Framnes     Vegna gesta og starfsfólks 

8. Olíubirgðastöð Olíudreyfingar   Vegna olíuleka/elds /starfsfólks 

9. Fiskiðjan Skagfirðingur Grundarfirði  Vegna ammoniakleka og starfsfólks 

10. Fiskverkun Soffaníasar Cecilssonar  Vegna ammoniakleka og starfsfólks 

11. Guðmundur Runólfsson ehf   Vegna ammoniakleka og starfsfólks 

12. Grundarfjarðarhöfn skip og bátar  Vegna elds/mengunar/starfsfólks 

13. Kvíabryggja     Vegna vistmanna og starfsfóks 

  Ýtarlisti ofangreindra áhættustaða er í viðauka  nr. 13.9.  
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2 Þjónustustig 

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í sex meginþjónustuflokka: 

2.1 Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss 

Slökkviliðið SG sinnir slökkvistarfi utanhúss. Allir slökkviliðsmenn SG fá þjálfun í vatnsöflun 
og slökkvistarfi utanhúss. Þjálfun skal vera í samræmi við 19. gr. laga nr. 75/2000.  

2.2 Slökkvistarf innanhúss og reykköfun 

Slökkvilið SG sinnir slökkvistarfi innanhúss og reykköfun. Þjálfun þeirra skal vera í samræmi 
við 19 gr. laga nr. 75/2000, það er að lágmarki 25 klst. á ári ásamt því að uppfylla skilyrði  
reglugerðar um reykköfun og reykköfunarbúnað nr. 1088 13. nóvember 2013.  

2.3 Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr 

bílflökum 

Slökkvilið sinnir björgun úr fastklemmdri aðtöðu. Á Grundarfirði eru til staðar björgunartæki til 
björgunar m.a. úr bílflökum. Einnig eru slíkur búnaður hjá nágrannasveitarfélögum og til þeirra 
leitað sé þörf á því. Samtarfssamningur er um gagnkvæma aðtoð í stærri vá.  

2.4 Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun 

Slökkviliðið sinnir útköllum tengdum menguna- og efnaslysum. Slökkviliðin á Snæfellsnesi eiga 
sameiginlega kerru með grunn mengunarvarnabúnaði. Búnaðurinn samanstendur af tveimur 
eiturefnagöllum og skoltjaldi ásamt uppsogsbúnaði. Sá búnaður er hugsaður til fyrstu aðgerða til 
að bregðast við minniháttar óhöppum s.s. olíu-og ammoníaklekum.Samstarf er á milli 
slökkviliðana á svæðinu en ljóst er að ef umfang mengunar- efnaslyss á svæðinu er umfram getu 
þessa búnaðar verður kallað eftir frekari aðstoð í gegnum Neyðarlínu / samhæfingarstöð og þá 
horft til aukins búnaðar og mannafla af höfuðborgarsvæðinu (SHS) en gera þyrfti saming vegna 
þess.  Ekki er til formlegur samningur þar um en samningar þess efnis eru á áætlun 2015/2016, 
Bráðabirða samkomulag er komið á milli SHS og SG  á meðan unnið er að formlegum samningi, 

2.5 Eldvarnareftirlit 

Slökkviliðið sinnir eldvarnareftirliti skv. lögum. Þar segir : eldvarnareftirlit skal vera í samræmi 
við lög nr. 75/2000. svo og reglugerð um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem 
tekið hefur verið í notkun, frá 7. apríl 1994.  

Í dag er eldvarnareftirlitsskoðunum sinnt af undirverktaka samkvæmt tíðni skoðana (sjá viðauka 
13.3.). 

Skoðunarskýrslur koma síðan inn á borð slökkviliðsstjóra SG sem sér um eftirflylgni 
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2.6 Önnur þjónusta 

Sjúkraflutningar 

Heilsugæsla Grundarfjarðar sér um sjúkraflutninga á svæðinu 

2.6.1 Dælingar 

Slökkviliðið sinnir einnig þjónustu við íbúa sveitarfélagsins ef á þarf að halda t.d. hreinsa upp 
vatn vegna leka, dælingar úr skipum samkvæmt beiðni o.fl. 

2.6.2 Slökkvitækjaþjónusta 

Ekki er rekin slökkvitækjahleðsla í Grundarfirði. Íbúar geta leitað til aðila í Snæfellsbæ og 
Stykkishólmi 

2.6.3 Öryggisvöktun  

Öryggisvöktun er framkvæmd í undantekningartilfellum vegna tækifærisleyfa vegna skemmtana 
í húsum sem ekki haf tilskilin leyfi og vegna ýmissa annarra tilvika samkvæmt beiðni og /eða 
fyrirskipun slökkviliðsstjóra í samráði við byggingarfulltrúa. 

2.6.4 Þjónusta við önnur brunavarnarsvæði 

Í gildi er samstarfssamningur á milli slökkviliða (sjá viðauka 13.7).  

2.6.5 Slökkvistörf í skipum. 

 

Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi í skipun og bátum á hafnarsvæði Grundarfjarðarhafnar. Að auki 
sinnir slökkviliðið viðbragði vegna mengunar á starfsvæði hafnarinnar á landi. Unnið er að 
samningi vegna viðbragða í mengunarmálum milli hafnarinnar og SG. Miðað er við að ljúka 
samningi á árinu 2015/2016.  

Komur skemmtiferðaskipa hafa verið að aukast með árunum. Um borð í skipunum eru fullkomin 
slökkvikerfi ásamt vel útbúnu viðbragðsteymi til slökkvistarfa.  Skipsáhafnir eru með tíðar 
viðbragðsæfingar og því geta og þekking þeirra mikil til að bregðast við áhættum um borð. SG 
sinnir aðstoð vegna óhappa um borð óski viðkomandi skipstjóri eftir því.   
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3 Skipulag slökkviliðs 

Skipurit fyrir SG er samkvæmt mynd 1. Markmið með þessari skipan er að yfirbygging sé takmörkuð, 
að boðleiðir milli yfir- og undirmanna séu einfaldar og skýrar og að lipurt og gott upplýsingaflæði sé 
milli allra starfsmanna / íbúa. 

 

Slökkviliðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra. Með því fyrirkomulagi er tryggð skjót leið til 
ákvaðanatöku er varða fjárhagslegar skuldbindingar liðsins. Undir slökkviliðsstjóra er útkallssvið, 
forvarnarsvið og síðan verktaki í eldvarnareftirliti sem sér um skoðanir. 

Varaslökkviliðsstjóri er staðgengill slökkviliðsstjóra í fjarveru hans.  

Verktaki í eldvarnareftirliti sér um lögboðnar eldvarnareftirlitsskoðanir skv. tíðniskrá. Skýrslur berast 
til slökkviliðsstjóra til eftirfylgni.  

Miðað er við að 18 Almennir slökkviliðsmenn heyra undir útkallssvið auk tveggja stjórnenda samtals 
20 manns sem er lámarks fjöldi slökkviliðsmanna fyrir slökkviliðið. 
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Slökkviliðsstjóri er í 100 % starfi hjá sveitarfélaginu, Slökkviliðsstjórastarfið er engu að síður 
forgangsstarf til verka og telst vinnuframlag við það 25-30% af heildarstarfinu. þar utan er verktaki í 
eldvarnareftirliti. Varaslökkviliðsstjóri er í 4% starfi, að auki eru um 18 skipaðir slökkviliðsmenn. 
Samstarf er á milli lögreglu, björgunarsveita og slökkviliða á Snæfellsnesi. SG er hluti af 
almannavarnakerfi Snæfellsness og sinnir þar brunavörnum og mengunarvörnum.  Björgunarsveitinni 
Klakkur í Grundarfirði hefur 10 menn sem geta mætt með stuttum fyrirvara, en þar af eru þrír sem eru 
einnig í slökkviliðinu. 

Slökkviliðsstjóri annast rekstur slökkviliðsins á grundvelli laga og reglugerða. Hann ber ábyrgð á 
daglegri yfirstjórn en í forföllum hans ber varaslökkviliðsstjóri þá ábyrgð, en skipar aðra staðgengla 
sína. Ekki eru fastar vatkir í slökkviliðinu en slökkviliðsstjóri er einnig starfsmaður áhaldahúss 
bæjarins, og hans aðal starfstöð því  í sama húsnæði og slökkvistöðin er. Skipulagðar bakvaktir 
yfirmanna eru um helgar og skipta ofangreindir  yfirmen þeim á milli sín.  

3.1 Helstu verkefni daglegrar yfirstjórnunar eru að: 

 stjórna starfseminni, samræma og tryggja að öll svið slökkviliðsins vinni sem traust heild að 
þeim markmiðum sem því eru sett. 

 sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur slökkviliðsins og að tryggja að heildarstarfsemin 
sé innan ramma fjárhagsáætlunar. 

  Sér um gerð brunavarnaáætlunar 

 stuðla að góðri þjónustu gagnvart almenningi og fylgja eftir þörfum og breytingum 
samfélagsins. 

 sjá til þess að starfsemin sé vel kynnt. 
 stuðla að góðu samstarfi við þá aðila sem tengjast starfseminni. 
 vinna að því að búnaður liðsins, færni og menntun starfsmanna sé í samræmi við gildandi 

þjónustustig. 
 stuðla að jákvæðum og framsæknum starfsanda sem hvetur einstaklinga til þess að ná settum 

markmiðum. 
 Fagleg og rekstrarleg ábyrgð slökkviliðs er í höndum slökkviliðsstjóra.  

3.2 Verkefni slökkviliðs 

Allir starfsmenn SG eru færir um að sinna öllum þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum 
og úr opnum  vatnsbólum. Samningur er um flutning vatns á eldstað með haugsu. Slökkviliðið er fært 
um að sinna slökkvistarfi innanhúss sem utan, reykköfun, reyklosun og verðmætabjörgun ásamt 
slökkvistarfi vegna gróðurelda. Slökkviliðið sér um slökkvistarf í skipum og bátum sem bundin eru 
við bryggjur á hafnarsvæði Grundarfjarðarhafnar. Slökkviliðið sinnir björgun á fastklemmdu fólki úr 
mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði. Slökkviliðið sinnir viðbragði við 
mengunarslysum  og hefur til þess grunn mengunarvarnarbúnað sem er í eigu slökkviliðana á 
Snæfellsnesi. Slökkvilið sinnir eldvarnaeftirliti og fræðslu. Slökkviliðið sinnir aðstoð við nærliggjandi 
sveitarfélög skv. samningi þar um (sjá viðauki samingar 13.7).  

Þessum þáttum er sinnt frá slökkvistöð og æfingar miðaðar við að allir geti unnið þau störf í samræmi 
við þjónustustig, skipulag, menntun og þjálfun. Miðað er við að 18 slökkviliðsmenn og tveir 
stjórnendur séu í liðinu.  
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Viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa er ekki klár en unnið er að því að ljúka vinnu við hana snemma 
á árinu 2016. Slökkvilið Grundarfjarðar bregst í dag  við og sinnir minniháttar mengunar og 
eiturefnaóhöppum þ.e. ef hreinsa þarf upp leka eftir umferðarslys, vinnuslys eða leki hefur komið að 
ílátum. Í umfangsmeiri óhöppum er kallað eftir aðstoð í gegnum Neyðarlínu / samhæfingarstöð og þá 
horft til nágrannasveitarfélaga og höfuðborgarsvæðisins. Ekki er til formlegur samningur um þessa 
aðstoð en unnið er að því að koma honum á á árinu 2015/2016.  
 

Slökkviliðið sinnir aðstoð við slökkvistörf, björgun fólks úr fastklemmdri aðstöðu ásamt 
grunnviðbragði í mengunaróhöppum í nágrannasveitarfélögunum samkvæmt beiðni sem byggir á 
gagnkvæmum samningi þar um. Slökkviliðsstjóri ákveður hversu mikla aðstoð mögulegt er að veita 
hverju sinni út frá öryggi eigin brunavarnasvæðis.  
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3.3 Forvarnarstarf.  

Dagleg umsýsla forvarnardeildar (15-20%) heyrir undir slökkviliðsstjóra. 

Helstu verkefni forvarnardeildar eru: 

 Eldvarnareftirlitsskoðanir (framkvæmt af undirverktaka sjá viðauki 13.7). 

Undirverktaki sér um lögbundar skoðanir samkvæmt beiðni slökkiviliðsstjóra og lögboðinni    tíðni 
skoðana. Úttektarskýrslur berast slökkviliðsstjóra til eftirfylgni. 

 Úttekt á skoðunarskildum stöðum skv. Reglugerð um eldvarnareftirlit sveitarfélaga 

 Skoðun teikninga bygginganefndar 

 Umsögn vegna veitinga og gististaða 

 Fræðsla fyrir almenning um eldvarnir 

 Fræðsla í skólum og fyrirtækjum um eldvarnir 
 Slökkviliðsstjóri hefur rétt til setu á bygginganefndarfundum 

 

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarnardeildar er í höndum slökkviliðsstjóra. Framkvæmd 
eldvarnareftirlitsskoðana er í dag í höndum undirverktaka en á ábyrgð slökkviliðsstjóra og ritar hann 
undir kröfur og úrbætur vegna eldvarna. Undirverktaki skal uppfylla neðangreindar kröfur til 
menntunar . 

Sá sem sinnir eldvarnaeftirliti á að vera löggiltur eldvarnareftirlitsmaður og skal hafa hlotið menntun á 
því sviði sem Eldvarnareftirlitsmaður I, II og III hjá Brunamálaskólanum eða sambærilega menntun. 
Sama á við  um þann aðila sem er  yfir eftirlitinu. Endurmenntun skal vera í samræmi við áætlanir 
Brunamálaskólans. Eldvarnareftirlitsmaður skal hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um 
Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001. Listi um skoðunarskylda 
staði er í listanum í viðauka 13.3. 

Endurmenntun er í samræmi við áætlanir Brunamálaskólans. 
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3.4 Útkallsstarf 

Fagleg og rekstrarleg ábyrg á útkallsdeild er í höndum slökkviliðsstjóra. Krafa er að slökkviliðsstjóri 
hafi starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. gr. Laga um brunavarnir nr. 75/2000. Varaslökkviliðsstjóri ber 
faglega ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra og er varðstjóri við stjórnun á vettvangi.  

Helstu verkefni eru að  samhæfa búnað,  menntun og þjálfun starfsmanna, þannig að þessir þættir 
samræmist þörfum liðsins sem og lögum og reglugerðum um brunavarnir hverju sinni í samræmi við 
þjónustustig.  Mat er lagt á einstaka þætti starfseminnar og tillögur um þróun og úrbætur unnar út frá 
þeim. Tilögur að úrbótum eru lagðar fyrir bæjarstjóra þær síðan ræddar í bæjarstjórn með tilliti til 
fjárhagsáætlana og til samþykktar. Framkvæmdaráætlun er í 12 kafla. 

Helstu verkefni eru: 

 slökkvistarf 

 viðbrögð við umhverfisslysum 

 björgun á fastklemmdu fólki í ökutækjum 

 Mengunarslys 

 Slökkvistarf í skipum 

 þjálfun og æfingar 

 dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar 

 björgunar- og slökkvistörf 

 almannavarnir  
 viðhald og prófanir á fjarskiptabúnaði 
 æfingar og þjálfun starfsmanna 

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð er í höndum slökkviliðsstjóra. Varaslökkviliðsstjóri ber faglega ábyrgð 
gagnvart slökkviliðsstjóra.  

Heildar fjöldi slökkviliðsmanna er 18 ásamt tveimur stjórnendum. Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í 
að leysa sérhvert verkefni sem kemur inn á borð slökkviliðsins í samræmi við menntun, þjálfun og 
gildandi þjónustustig. Þannig eiga menn að geta gengið í hvaða störf sem upp koma í samræmi við 
gildandi þjónustustig.  

Slökkviliðið sinnir vatnsöflun, slökkvistarfi utan- og innanhús ásamt reykköfun og minni háttar 
mengunarslysi s.s. olíuleka samstarfssamningur er við nágrannaslökkviliðin um gagnkvæma aðstoð. 

·    Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 75% slökkviliðmanna að vera með 
reykköfunarréttindi.  

·    Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 60% slökkviliðmanna að vera þjálfaðir til 
að vinna klippuvinnu .  

·    Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 80% slökkviliðmanna að hafa lokið 
grunnnámi hlutastarfandi slökkviliðsmanna.  
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·    Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 60% slökkviliðmanna að vera þjálfaðir til 
starfa vegna mengunarslysa.  

·    Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 75% slökkviliðmanna að vera þjálfaðir til 
starfa vegna skipsbruna. 

Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í að leysa sérhvert verkefni sem kemur inn á borð slökkviliðsins í 
samræmi við menntun, þjálfun og skilgreind þjónustustig samkvæmt 11. gr. Reglugerðar 
Brunamálaskólans og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001 en þar segir m.a. 

 „Skulu slökkviliðsmenn í hlutastarfi hljóta menntun í samræmi við það þjónustustig sem 
slökkviliðið veitir samkvæmt brunavarnaráætlun viðkomandi sveitarfélags“. 

Þannig eiga menn að geta gengið í þau störf sem upp koma í samræmi við menntun, þjálfun og 
þjónustustig. Æfingar eru haldnar tvisvar sinnum í mánuði 1. miðvikudag og 3. miðvikudag. Þrír 
æfingatímar falla út vegna sumarleyfa það er júlímánuður og fyrsta æfing í ágúst ár hvert. Æfingar eru 
því 21 á hverju ári.  Æfingar eru settar upp þannig að SG geti uppfyllt framsett þjónustustig. Jafnframt 
eiga æfingar að uppfylla þær kröfur sem settar eru fram til reglulegra æfinga. Æfingaáætlun er að finna 
í viðauka  nr. 13.4. 

Slökkviliðið mun sinna menntun og símenntun starfsmanna í samræmi við kröfur Brunamálaskólans. Í 
dag hafa slökkviliðsmenn lokið bóklegu og verklegu námi skólans í fjarnámi.  

  

3.5  Annað 

Samstarf er á milli slökkviliða á Snæfellsnesi. 

Markmið samningsins er að nýta þau tæki og þann mannafla sem slökkviliðin hafa yfir að ráða með 
gagnkvæmri aðstoð við slökkvistörf ef um meiriháttar eldsvoða eða dreifibruna er að ræða. Aðilar 
samningsins (slökkvilið- Stykkishólms og nágrennis, Grundarfjarðar, Snæfellsbæjar, Dalabyggðar, 
Reykhólahrepps, Borgarbyggðar, Akranes og Hvalfjarðarsveitar) eru sammála um að veita aðstoð í 
samræmi við samkomulagið. 

Samningurinn er í heild sinni í viðauka 13.7. 

 

 

Einnig er samstarfsamingur  við undirverktaka um haugsugu og dráttarvél  í vatnsöflun í slökkvistarfi. 
(sjá viðauka 13.7 ) 
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4 Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð. 

Skrifstofa á slökkvistöð virkar sem staðar stjórnstöð í aðgerðum. Þar er tölva, sími kortaupplýsingar og 
fleiri upplýsingar er tilheyra. Í sama húsi er einnig bæjarskrifstofan og áhaldahús sem samnýtist í 
stærri vá. SG er ekki með stjórnstöð í slökkvistöð. Neyðarsímsvörun er í höndum Neyðarlínunnar sem 
hefur upplýsingar um alla slökkviliðsmenn og einnig sér hún um að kalla út slökkviliðið með SMS 
skilaboðum og símhringingum. SG er í TETRA samskiptum við neyðarlínu og eru þær stöðvar 
ferilvaktaðar. Hlutverk slökkviliðs í almannvá eru skilgreind í neyðarskipulag. 

4.1  Viðvaranir og upplýsingagjöf. 

Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Snæfellsnessýslu og sendar til 
fjölmiðla samkvæmt boðleiðum almannavarna. Helstu viðburðir sem gætu krafist slíkra tilkynninga 
eru meiriháttar mengunarslys á svæðinu t.d. meiriháttar bruni eða rýming hjá fiskverkunarstöðum, 
hóteli, hjúkrunar- og dvalarheimili eða öðrum stað þar sem fjölmenni er saman komið. Hægt er að 
keyra um með sírenu og láta almenning þannig vita af yfirvofandi hættu. 

4.2 Svar- og greiningartími. 

Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínu er meðal svartími 3.7 sek. og greiningartími er um 90 sek.  en 
það fer eftir eðli útkallsins. Unnið er eftir greiningarkerfi Neyðarlínunnar. Slökkviliðsstjóri eða 
staðgengill hans ábyrgð á samskiptum við Neyðarlínuna og forsendum fyrir greiningu beiðna, ásamt 
því að uppfæra upplýsingar í „Björgum“ (rafrænu skráningarkerfi neyðarlínu) eftir þörfum.  

4.3  Boðunartími. 

Eins og áður hefur komið fram sér Neyðarlínan um boðun slökkviliðsins með SMS skilaboðum og 
símhringingum. Boðunin er gerð samkvæmt fyrirmælum slökkviliðsstjóra. Viðmiðið sem notast er við 
er að fyrsti slökkvibíll skal vera kominn út úr stöð innan fimm mínútna. miðað við eðlilegar aðstæður, 
ef veður eða aðrar náttúruhamfarir hamla ekki. Slökkviliðsstjóri sér um að uppfæra boðleiðir 
slökkviliðsmanna. Björgunarsveitir sjá sjálfar um að uppfæra boðunarlista sinn í gegnum landstjórn 
björgunarsveita. Uppfærslur eru alltaf gerðar þegar breytingar verða á mannskap. Hjá slökkviliði er 
ekki gerður greinamunur á boðun slökkviliðs vegna almannavarnarástands eða annara ástæðna.  

4.4 Virkjunartími.  

Í slökkvistarfi er miðað við að vatn sé komið á stút innan 60 sek. frá því að dælubíll stöðvar við 
eldstað í þéttbýli. Er þessi ferill æfður og tímatekinn a.m.k. einu sinni á ári.  Ljóst er að út frá reynslu 
þá eru að lágmarki komnir 5 menn á staðinn í fyrsta útkalli. Almennt er slökkvistarf komið í gang 
innan fjögurra mínútna frá því að slökkviliðið kemur á staðinn. 
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4.5  Viðbragðstími.  

SG er hlutastarfandi slökkvilið og er því miðað við að fyrsti bíll sé farinn úr stöð innan fimm mínútna 
frá því að útkall berst.  

Viðbragðstíma er skipt upp í þrjú tímabelti og flokka Í fyrsta tímabeltinu, flokk I, eru aðgerðir hafnar 
innan 10 mín. frá boðun (grænt), í tímabelti tvö, flokk II; eru aðgerðir hafnar innan 20 mín. (gult) og í 
þriðja tímabeltinu, flokk III, eru aðgerðir hafnar innan 30 mín. (rautt). Þessi tímabelti eru sýnd á 
meðfylgjandi korti (viðauki 13.1. ).  
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5   Húsnæði, bifreiðar og búnaður.  

Allur búnaður slökkviliðsins er í eigu Slökkviliðs Grundarfjarðar og gildir fjárhagsáætlun 
sveitarfélagsins um þær. Afskriftir eru samkvæmt afskriftareglum sveitarfélagsins. Búnaður er 
afskrifaður í samræmi við reglur og leiðbeiningar framleiðanda. Samstarfssamningur er síðan við 
nágranasveitarfélög um aðstoð í vá þegar frekari tækja og mannafla er þörf (sjá viðauka 13.8.) 

Áætlaður heildarrekstrarkostnaður SG er um 18.000.000.- á ári.  

5.1 Húsnæði. 

Slökkvistöðin er að Borgarbraut 16, Grundarfirði byggt árið 2000  100 m
2
 

Aðstaðan er í sama húsnæði og bæjarskrifstofur og áhaldahús sveitarfélagsins. Aðstaðan er á neðri 
hæð og er steyptur veggur að áhaldahúsi. Tvær stórar hurðir eru í aðstöðunni. Rými er fyrir einn 
dælubíl og annan lítinn. Í einu horninu er skrifstofuaðstaða og salerni. Einnig er aðstaða (opin 
skápahólf) fyrir fatnað slökkviliðsmanna.  Brunaviðvörunarkerfi er í öllu húsnæðinu.  

Húsnæðið í heild sinni nýtist afar vel. Þar sem að áhaldahús er á sömu hæð og innan gengt á milli. 
Með því móti samnýtist sú aðstað og búnaður SG þegar á þarf að halda. Bæjarskrifstofur eru einnig 
sama húsi og nýtast þær sem stjórnstöð í stærri vá á svæðinu.  

5.2 Bifreiðar. 

VOLVO FM12 árg. 2001, 4x4 með 3500 l vatnstank, 300 froðutankur, 150 léttvatnstankur og 
3200 l/mín dælu. Í bílnum er 6Kw rafall. Bíllinn er í góðu ástandi.  

Ford Econline árg 1992 4x4 ætlaður til mannflutninga og er með lausa dælu 1200 l/mín og 
sogbarka. 

5.3 Önnur tæki 

 Í útköllum er notast við tilfallandi bifreiðar til mannflutninga. Samkvæmt lögum nr. 75/2000. 

Samningur er um not á haugsugu í vatnsöflun (sjá viðauki 13.7). 

 

5.4  Búnaður. 

Búnaður SG er flokkaður niður og skráður  (sjá búnaðarlista í viðauka 13.8). Þar er fjallað um 
aldur búnaðar, gerð, lengdir og ástand.  

  



 Brunavarnaáætlun slökkviliðs Grundarfjarðar.                                

23 
 

 

5.5  Fjarskipti. 

Notast er við TETRA kerfið í samskiptum við neyðarlínu, lögreglu, sjúkraflutninga, og 
björgunarsveitir.  VHF fjarskipti á lokuðum rásum slökkviliðsins á vettvangi, notast er við endurvarpa 
almannavarna og björgunarsveita. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á að viðhaldi, endurnýjun og rekstur sé 
með eðlilegum hætti. Allir slökkviliðsmenn hafa GSM síma. 

 Sjá fjarskiptaeign í viðauka 13.8. 

Farsímar (vegna SMS boðunar) eru í eigu slökkviliðs og einkaeigu. 

5.6   Viðvörunarbúnaður.  

Sírenur á slökkvibifreiðum er notaður til að vara við vá.  

Neyðarlína getur einnig sent út viðvörun á alla gsm síma á svæðinu í gegnum kerfi sín.  

5.7  Æfingasvæði.  

Ekkert fast ákveðið æfingarsvæðið er fyrir liðið. En Gufuskálar eru í grend og er það svæði í óvissu 
sem stendur í dag eftir að Björgunarskóli Landsbjargar hættir þar starfsemi.  

Leitast er við að setja upp æfingar í tengslum við þá staði sem mest áhætta er í sveitarfélaginu.  

SG á og nýtir æfingagám sem keyptur var 2014. 

5.8 Annað  

Samstarfsamningur er við nágrannaslökkviliðin og geta þau bætt inn bæði dælubílum og mannskap til 
aðstoðar við SG. Það er ávallt ákvörðun hvers slökkviliðsstjóra hverju sinni hvaða tæki og mannskap 
hann er fær um að senda í aðstoð. Einnig hefur verið gerður samningur við aðila með haugsugu og 
dráttarvél til frekari vatnsöflunar þegar þörf er á.  
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6 Landupplýsingar 

Landfræðilegt þjónustusvæði slökkviliðsins er allt sveitarfélagið og nær frá Hraunsfirði í austri að 
Búlandshöfða í vestri. 

Ekki er notast við neitt sérstakt leiðarkerfi á leið í útköll heldur eru slökkviliðsmenn almennt nokkuð 
kunnugir um héraðið og rata um vegi sveitarfélagsins en til taks eru í slökkviliðsbifreiðum landakort af 
svæðinu og er notast við þau ef á þarf að halda. Í slökkvibíl er  mappa með grunnupplýsingum og 
staðháttarupplýsingum af sveitarbæjum og upplýsingum um vatnsból og helstu þætti, ásamt korti af 
dreifbýli og götukorti í þéttbýli. Slökkviliðsstjóri er ábyrgur fyrir því að uppfæra þessar upplýsingar.  

7 Vatnsból og brunahanar. 

Grundarfjörður fær vatn úr vatnsbólinu ( sjá kort í viðauka 13.2) á Grund. 23 brunahanar með 
vatnsþrýsting upp á 4 til 6 bör eru í bænum. 

Viðhald vatnsveitu og þar með brunahana er í höndum Orkuveitu Reykjavíkur. Nánari upplýsingar er 
að finna hjá Orkuveitu Reykjavíkur.  

Aðgengi að vatni í dreifbýli er misjafnt, allt frá því að vera gott þ.e. nóg vatn í að vera slæmt eða 
ekkert vatn. Vegna þessa hefur verið gerður samningur við verktaka um notkun á 11.000 lítra 
haugsugu til vatnsöflunar (sjá samning í viðauka 13.7.).  Í slökkvibílum er greinagóð upplýsingamappa 
með grunnupplýsingum, teikningum, myndum og staðháttarupplýsingum af sveitarbæjum og 
upplýsingum um vatnsból á hverjum stað fyrir sig.. 

Unnið er að sameiginlegum kaupum á tankbíl hjá sveitarfélögunum. Í framkvæmdaáætlun er miðað 
við að það geti gengið eftir á árinu 2015/2016.  

  



 Brunavarnaáætlun slökkviliðs Grundarfjarðar.                                

25 
 

8  Sérstakar bruna- eða mengunarhættur. 

Sérstakar bruna- eða mengunarhættur er fjallað um í viðauka 13.9. Unnið er að gerð slökkviáætlana 
um helstu áhættur í byggðalaginu og verður vinnu við áætlanirnar lokið 2015/ 2016. „Fjarsvæði 
vatnsverndar á Grundarfirði er afmarkað þannig að það nær yfir allt yfirborð vatns sem fellur í 
Grundarbotn. Fjarsvæðismörkin liggja vestan við Grundarfoss  upp Digramúla og í Smjörhnjúk. Frá 
Smjörhjnúki liggja mörkin um Kráku og þaðan í vestari eggjar Hvítahnjúks ofan Hróksdals. Mörkin 
liggja síðan í hátind Hvítahnjúks og yfir Lýsuskarð í annan Hvíahnjúk ofan Ófærugils. Frá Hvítahnjúk 
ofan Ófærugils liggja mörkin um fjallseggjar Háumanar að tindi þess sama fjalls og þaðan niður að 
brunnsvæðinu sjá teikningu í viðauka 13.2. Engin mannvirki eru á fjarsvæðinu fyrir utan Grundarrétt 
og hætta á að fjarsvæði spillist eru sáralítil. 

Skilgreining á fjarsvæðum og takmarkanir eru tilgreindar í 13.gr. reglugerðar 796/1999 

Eftirfarandi svæði innan Grundarfjarðar eru á Náttúruminjaskrá án þess að vera friðlýst: 

 Búlandshöfði 
o Í Búlandshöfða frá Mávahlíð að Höfða eru merk setlög og jarðlög með steingerðum 

skeljum. 
 Stöð (Brimlárhöfði) 

o Í austuhlíð fjallsins eru merk setlög og jarðlög með skeljum og blaðförum frá 
hlýskeiði á ísöld. Í stöðinni má lesa loftslagssögu myndunartíma þeirra. 

 Berserkjahráun, Hraunsfjörður og nálæg vötn. 
o Þetta svæði er í raun hluti af Helgafellssveit en snertir austasta hluta 

skipulagsvæðisins. Um er að ræða Berserkjahraun og Hraunsfjörð innan Seljaodda 
ásamt Selvatni, Hraunsfjarðarvatni og Baulárvatni. Á svæðinu er stórbrotið apalhraun 
með gíghólum og söguminjum. Þarna er Berserkjagata og berserkjadys, lífauðugar 
fjörur og veiðivötn, í nátturuminjaskrá segi að svæðið sé kjörið útivistarsvæði. 

 Naustaáll og Akurtraðir. 
o Tvö æðarvarpsvæði eru friðlýst frá 24. apríl 1998 til 24. apríl  2008. Svæðið afmarkast 

af landamerkjum Naustaáls og norður Bárar annars vegar og Akurtraða og Vatnabúða 
hins vegar. Að ofanverðu afmarkast svæðið við brekkubrún sem er 200-500 m frá 
sjávarmáli og í sjó fram. Hið friðlýsta svæði er á skilgreindu óbyggðu svæði. Að 
friðlýsingartímabili loknu fellur friðlýsing út nema sýslsumaður birti friðlýsingu að 
nýju.  

 Kolgrafir í Kolgrafarfirði. 
o Friðlýst 21. október 2004 til 21. október 2014. Svæðið er samfellt land jarðarinnar 

Kolgrafa vestan þjóðvegarins frá Kolgrafarodda í norðri að Halli í suðri. Undanskilið 
er vegarstæði vegar 54 þar sem hann þverar Kolgrafarfjörð. Hið friðlýsta svæði er á 
skilgreindu óbyggðu svæði og landbúnaðarsvæði. Að friðlýsingartímabili loknu fellur 
friðlýsing ut nema sýslumaður birti friðlýsingu að nýju.“* 

*Aðalskipulag Grundarfjarðar 2003-2015  
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9  Hafnir og mörk þeirra. 

Grundarfjarðarhöfn er góð höfn af nátturunnar hendi. Innsiglingin er mjög greið og aðkoma skipa inn í 
höfnina eins og best gerist. Höfnin flokkast sem meðalstór fiskihöfn. Markvisst hefur verið unnið að 
hafnarbótum á undangengnum árum, m.a. að aukningu viðlegurýmis.  

 Norðurgarður: 
o Við þann viðlegukant er 8 metra dýpi á stórstraumsfjöru á um 100 m kafla og 

vinnurými er á 4000 fermetra athafnasvæði sem býður upp á mikla möguleika. Fyrir 
ofan nýju lenginguna er 125 metra viðlega með 6,5 metra dýpi og 30 metrar með 4 
metra dýpi.  

 Landfylling við Norðurgarð 
o Árið 2005 hófst undirbúningur að gerð landfyllingar við Norðurgarð en með þeirri 

framkvæmd varð til byggingarland á besta stað við höfnina. Á svæðinu, sem nú er 
nánast fullbyggt, hafa verið reistar byggingar eins og frystigeymsla Snæfrosts, hús 
Fiskmarkaðs Íslands og löndunarþjónusta Djúpakletts og geymsluhúsnæði Saltkaupa. 

 Miðgarður 
o Árið 2008 var tekin í notkun ný bryggja, 85 metra löng, fyrir viðlegu fiskiskipa. 

Bryggjan ber heitið Miðgarður og kom í stað hinnar gömlu litlu bryggju sem samhliða 
var rifin þar sem hún var úr sér gengin. Um er að ræða 190 metra viðlegu með allt að 
6,2 metra dýpi. Samhliða jókst athafnarsvæði hafnarinnar. 

 Suðurgarður. 
o Viðlegukantur 40 metrar, dýpi 5,5 metrar.  
o Viðlega smábáta: 60 metra löng flotbryggja, 3 metra breið, dýpi 2,5 metrar.  

Alls er Grundarfjarðarhöfn 480 metrar viðlega fyrir stærri skip og 150 metra viðlega fyrir smábáta.  

Aðstaða fyrir skemmtiferðaskip og farþega. 

 Aðstaða hefur verið byggð upp til að geta þjónustað gesti skemmtiferðaskipa sem best. 
Flotbryggja og landgangur á nýrri uppfyllingu á milli Norðurgarðs og Miðgarðs sem einkum nýtist 
farþegum sem ferjaði eru í land af skipum sem liggja fyrir akkerum á firðinum. * 

    *https://sites.google.com/a/alta.is/grundport-is/taeknilegar-upplysingar 

 

Mörk hafnar má sjá á korti sem fylgir í viðauka 13.6.  

Grunnbúnaður til viðbragðs við mengunarslysum er í sameiginlegri kerru á Snæfellsnesi. En síðan er 
leitað til Samhæfingarstöðvar / höfuðborgarsvæðis ef frekari búnaðar eða mannafla er þörf. Ekki er til 
samningur um þetta við SHS en unnið verður að honum á árinu 2015/2016. 
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Á Ólafsvík er til gámur með flotgirðingu fyrir mengunarvarnir á sjó, rafstöð 4,5 kw, háþrýstitæki með 
20 metra þrýtislöngu-framlengingu, 3 stk 500w ljóskastarará fótum ofl. . Enginn mannskapur hjá 
slökkviliðinu hefur verið þjálfaður í meðhöndlun á búnaðnum og er hann í umsjá hafnarvarða sem eru 
með ábyrgð mengunaróhappa innan hafnarsvæðis. Hafnarstjóri er ábyrgur fyrir mengun í höfnum  ekki 
hefur verið gerður samningur við slökkviliðið að sinna þeim þætti. Slökkviliðsstjóri og hafnarstjóri eru 
að vinna að samningi og mun þeirri vinnu ljúka á árinu 2015/2016. 

Slökkviliðið kemur að slökkvistarfi á hafnarsvæði ef eldur er laus, ásamt viðbragði við mengun 
(olíumengun/spilliefni) á landi.  

Slökkvilið Grundarfjarðar sér um slökkvistarf, brunavarnir og mengunarslys á hafnarsvæðum (á landi) 
eftir nánari samkomulagi við hafnaryfirvöld í Grundarfirði. En síðan er leitað til Samhæfingarstöðvar / 
höfuðborgarsvæðis ef frekari búnaðar eða mannafla er þörf. Ekki er til samningur um þetta við SHS en 
unnið verður að honum á árinu 2015/2016. 

Slökkviliðið sér um slökkvistarf í skipum og bátum séu þau bundin við bryggju. Ljóst er að við slíkar 
aðstæður þarf að kalla eftir aðstoð nágranasveitarfélaga samkvæmt samningi. Froðubirgðir eru 
takmarkaðar á svæðinu og yrði að kalla eftir frekari froðu í gegnum Neyðarlínu / samhæfingarstöð. 
Olíudreifing er með í gámum froðubirgðir sem fljótlegt er að setja upp á gámabíl. 18.000 lítrar eru í 
birgðastöðinni í Örfirsey, 9000 lítrar eru í Straumsvík og 9000 lítrar á Akureyri.   

Ekki er til samningur um þetta en unnið verður í því að koma honum á á árinu 2015/2016 

Siglingastofnun Íslands er ábyrg fyrir brunum í skipum á sjó. Hvorki mannskapur né búnaður 
slökkviliðsins er tryggður úti á sjó og því sinnir slökkviliðið þeim þætti ekki.   
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10  Samkomulag, samningar og samningaþörf. 

SG býr að góðu samstarfi við aðila sem koma að starfsemi SG á einn eða annan hátt. Ekki er í öllum 
tilfellum um formlegt samstarf að ræða. Stefnt er að því að milli flestra samstarfsaðila slökkviliðs 
Grundarfjarðar séu til formlegir samstarfssamningar til þess að allir þekki sitt hlutverk þegar menn 
starfa saman. En unnið er að samningum sem komast á á árinu 2015 / 2016. Samningar eru við 
eftirfarandi samstarfsaðila: 

 Samingur um gagnkvæma aðstoð við nágrannaslökkviliðin á Snæfellsnesi, Slökkvilið 
Snæfellsbæjar, Stykkishólms 

 Almannavarnir vegna aðildar SG í almannavarnarkerfinu ( ekki skriflegur samningur en þó 
formlegt samstarf í gegnum almannavarnanefnd) 

 Verktakasamingur í vatnsöflun (Bjarni Sigurbjörnsson haugtangur og dráttarvél).  

Samningaþörf: 

 Björgunarsveitin Klakkur. (unnið að samningi 2015/ 2016) 

 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. (unnið að samningi 2015/2016) 
 Grundarfjarðarhöfn. (unnið að samningi 2015/2016) 

Samstarfsaðilar án skriflegra samninga.  

 Almannavarnir Snæfellssýslu vegna hlutverks slökkvilið í almannavarnakerfinu 

 Mannvirkjastofnun vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og Brunamálaskólans 

 Heilbrigðiseftirlit Vesturlands vegna mengunaróhappa á landi 

 Lögreglan á Snæfellsnesi vegna ýmissa sameiginlegra verkefna 

 Neyðarlínan 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar 

 Bæjarskrifstofa Grundarfjarðar vegna fjármála 

 Orkuveita Reykjavíkur vegna brunahana og vatnsveitu 

11 Annað.  
Fjarskipti og boðveitur. GSM samband í umdæminu er gloppótt víða á hringveginum um nesið. 
TETRA-kerfið er mikil bót og þekur yfirgripsmeira svæði en GSM kerfið. ADSL tengingar eru í öllum 
þéttbýlisstöðum. Ljósleiðari er um svæðið en engin varaleið. Björgunarsveitirnar munu áfram verða 
með VHV kerfið. Sendingar útvarps eru yfirleitt góðar en umhugsunarvert er að sífellt færri eru með 
tæki sem hafa langbylgju.  

Fjarskiptasendar á Grundafjarðasvæðinu.  

 UHF / VHF(Akurtraðir) 23. 486-489 MHz og 25. 502-510 MHz 5 . N4 
 UHF+VHF (Lárkot og Klakkur) 
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12  Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun.  

12.1  Húsnæði.  

Húsnæði SG er í góðu ásigkomulagi og hýsir vel búnað liðsins. Áhaldahús er einnig á sömu grunnhæð 
byggingar og samnýtist ef þörf er á. Salernisaðstaða er í rýminu og sturta  

12.2 Bifreiðar 

Bifreiðar liðsins eru í góðu ásigkomulagi, viðhald og endurnýjun bifreiða þarf að miðast við eðlilegar 
afskriftir sveitarfélagsins á tækjum og búnaði. Unnið er að  skýrari afskriftareglum um tæki og búnað 
SG hjá sveitarfélaginu og verður því lokið árið 2015/ 2016 

Unnið er að samkomulagi við nágrannasveitarfélög um sameiginleg kaup á tankbifreið. Markmið 
samingaðila er að ljúka því á árinu 2015/ 2016. í Millitíðinni hefur SG gert samning við verktaka  um 
haugsugu til vatnsöflunar (sjá viðauka 13.7).  

12.3  Menntun og búnaður. 

Menntun slökkviliðsmanna hjá SG er góð og verður viðhaldið. Í dag hafa þeir tekið bókleg og verklegt 
nám hjá Brunamálaskólanum og einnig farið yfir æfingar.Viðhalda þarf endurmenntun 
slökkviliðsmanna. Gera þarf slökkviáætlanir fyrir allar stærri áhættu. Ljúka við gerð samninga við 
samstarfsaðila. Viðhalda og bæta hlífðarfatnað slökkviliðsmanna (samkv. Reglugerð um hlífðarfatnar 
slökkviliðsmanna nr. 914/2009. Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngu og barkaeign. Bæta við 
TETRA stöðvum.Viðhalda smærri búnaði/verkfærum liðsins.Viðhalda reglulegum þol og 
þrekprófunun slökkviliðsmanna. 

Menntunarstöðu  slökkviliðsmanna má sjá í viðauka 13.4.  
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12.4  Framkvæmdaáætlun.  

Á árinu 2015 

 Endurnýjun hlífðarfatnaðar (Þrír gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Unnið að samningi milli sveitarfélaga um sameiginleg kaup á tankbifreið.  
 Gera slökkviáætlanir fyrir stærri áhættur.  
 Eldvarnaeftirlitsnámskeið I fyrir einn 
 Samingagerð við samstarfsaðila 
 Fjölga reykköfurum 

Á árinu 2016. 

 Endurnýjun á hlífðarfatnaði (þrír gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Leitað að og fest kaup á sameiginlegri tankbifreið.  
 Aukið við froðubirgðir. 
 Viðhald á fjarskiptabúnaði liðsins. 
 Endurnýjun á eituefnagöllum (tveir gallar) 
 Kaupa mengunarvarnabúnað, (lekastopp, strappa, púða, og auka við uppsogsefni). 
 Viðhalda menntun / endurmenntun liðsmanna / æfingar. 
 Lausabúnaði viðhaldið. 
 Eldvarnaeftirlitsnámskeið II fyrir einn 
 Eldvarnaeftirlitsnámskeið III fyrir einn 
 Ef meirhátta breytingar þarf að gera eftir gerð slökkviáætlana verður búnaður keyptur næstu 2 

ár eða eigendur mannvirkja látnir laga ágalla þeirra. 

Á árinu 2017.  

 Endurnýjun á hlífðarfatnaði (tveir gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Viðhald á fjarskiptabúnaði liðsins. 
 Viðhalda menntun / endurmenntun liðsmanna / æfingar. 
 Lausabúnaði viðhaldið. 

Á árinu 2018.  

 Endurnýjun á hlífðarfatnaði (tveir gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Viðhald á fjarskiptabúnaði liðsins. 
 Viðhalda menntun / endurmenntun liðsmanna / æfingar. 
 Lausabúnaði viðhaldi 
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Á árinu 2019.  

 Endurnýjun á hlífðarfatnaði (tveir gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Viðhald á fjarskiptabúnaði liðsins. 
 Viðhalda menntun / endurmenntun liðsmanna / æfingar. 
 Endurnýjun á lausabúnaði. 
 Leitað tilboða í kaup á nýjum björgunarklippum. 

 

Á árinu 2020.  

 Endurnýjun á hlífðarfatnaði (tveir gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Viðhald á fjarskiptabúnaði liðsins. 
 Viðhalda menntun / endurmenntun liðsmanna / æfingar. 
 Endurnýjun á lausabúnaði. 
 Nýjar björgunarklippur.  

Á árinu 2021. 

 Endurnýjun á hlífðarfatnaði (tveir gallar + hjálmar). 
 Viðhaldið eldri slöngulögnum og bætt við.  
 Viðhald á fjarskiptabúnaði liðsins. 
 Viðhalda menntun / endurmenntun liðsmanna / æfingar. 
 Endurnýjun á lausabúnaði. 
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12.5 Dreifilisti 

 Almannavarnanefnd Snæfellsness 

 Sýslumaður Snæfellsness 

 Neyðarlínan 

 Mannvirkjastofnun 

 Slökkviliðsstjórinn Snæfellsbæ 

 Slökkviliðsstjórinn Stykkishólmi 

 Slökkviliðsstjórinn Akranesi og Hvalfjarðarsveit 
 Slökkviliðsstjórinn Dalabyggð 

 Slökkviliðsstjórinn Reykhólahreppi 
 Slökkviliðsstjórinn Borgarbyggð. 

 Heilbrigðisfulltrúi vesturlands 

 Samningsbundnir samstarfsaðilar 

 Eldstoðir ehf. (eldvarnareftirlit) 
 Bjarni Sigurbjörnsson (Vatnsöflun, Haugtankur og dráttarvél) 

 

12.6 Heimildir 

 Áhættumat bygginga er unnið úr gögnum eldvarnaeftirlits.  

 Lög um brunavarnir og brunamál 75/2000 

 Leiðbeiningar MVS um gerð brunavarnaáætlana sveitarfélaga.  

 Aðalskipulag Grundarfjarðar 2003-2015 

 Orkuveita Reykjavíkur (vatnsverndarsvæði). 
 https://sites.google.com/a/alta.is/grundport-is/taeknilegar-upplysingar 
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13 Viðaukar / fylgiskjöl með Brunavarnaáætlun 
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13.1  Útkallstími. 

 

 

 

SG er hlutastarfandi slökkvilið og er því miðað við að fyrsti bíll sé farinn úr stöð innan fimm mínútna 
frá því að útkall berst.  

Viðbragðstíma er skipt upp í þrjú tímabelti og flokka (sjá mynd). Í fyrsta tímabeltinu, flokk I, eru 
aðgerðir hafnar innan 10 mín. frá boðun (grænt), í tímabelti tvö, flokk II; eru aðgerðir hafnar innan 20 
mín. (gult) og í þriðja tímabeltinu, flokk III, eru aðgerðir hafnar innan 30 mín. (rautt). Þessi tímabelti 
eru sýnd á meðfylgjandi korti (viðauki1. ).  
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13.2  Útkallssvæði / Vatnsverndarsvæði 
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13.3 Vatnsverndarsvæði Grundarfirði 
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13.4  Skoðunarskylda eldvarnaeftirlits  

 

 

 

 

 

 

 

  

grein 2 x á ári Árlega 3ja. Hvert ár
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6,9 1

6,9 1
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6,9 1
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12 18 16

Dreifbýli

Íþróttahús Íþróttahús Borgarbraut 17

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

lögbýli

lögbýli

lögbýli

lögbýli

lögbýli

lögbýli

Kverná

Háls 

Mýrar

Berg

Lág

Grundargata 25

Suður-Bár

Vantabúð

Skallabúð

Naust

Nýjabúð

lögbýli

lögbýli

lögbýli

lögbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Nesvegi 5

Hrannarstíg 5

Grundargötu 38

Grundargötu 30

Ártúni 

Sólvöllum 7

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýlilögbýli

lögbýli

lögbýli

Nesvegi 4

Sólvellir 2

Borgarbraut 1 

Sólvellir 5

Sólvellir 8

Ártúni 2 

Ártúni  Vélsmiðja

Fiskverkun

vörumótaka og verkst.

lögbýli

lögbýli

lögbýliEiði

Vindás

Hamrar

Setberg

Fiskverkun

Fiskverkun

Fiskverkun

bílaverkstæði

Trésmiðja

TrésmiðjaGráborg

Berg

Sægarpur

Ragnar og Ásgeir

Berserkseyri

Kolgrafir

Grundargötu 44

Fisk saefood

Guðmundur Runólfsson

Soffanías Cecilssson

K.B.bílaverkstæði

Guðmundur Friðrikssson

Grundargata 30

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Dreifbýli

Borgarbraut 19

Sólvellir 1

sumarhús

Grunnskóli

Fjölbrautarskóli

Nesvegi 6

Hrannarstíg 18

Hlíðarvegur 15

Kvíabryggja

Sæbóli 13

Grundargötu 59

Grundargötu 38
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Banki 

opinber stofnun

Bændagisting

Bændagisting

Bændagisting

Veitingahús

verslun og veitingasala

söluskáli

leikskóli

verslun   

verslun

Setberg

Áning Kverkná

Hálsaból

Grunnskóli Grundarfj.

FSN

Hótel

Dvalarheimili

Gistiheimili

Fangesi

Veitingahús

Hamrar

Hrannarbúðin

Landsbanki

Kaupþing

Grundarfjarðarbær

Suður-Bár

Kvíabryggja

Krákan

Kaffi 59

Samkaup

Kósý

Sólvellir 

Heiti Teg. Starfsemi Heimilisfang

Framnes

Fellaskjól

Hostel
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6.2. Hótel, heimavistir, verbúðir, heilsuhæli, hjúkrunarheimili, hvíldar- og hressingarheimili, ellíheimili og aðrar hliðstæðar 

byggingar.  

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, með gistiaðstöðu eða svefnplássum fyrir 50 manns eða fleiri, skal skoða a.m.k. árlega. 

6.3. Samkomuhús, þ.m.t. félagsheimili, leikhús, kvikmyndahús, hljómleikahús, hús með funda- og sýningasölum, íþróttahús og stórir 

fjallaskálar, kirkjur, safnaðarheimili og önnur hús sem notuð eru í svipuðum tilgangi. 

Hús, eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, fyrir a.m.k. 50 manns en færri en 150 manns (gestir og starfsfólk) skal skoða a.m.k. árlega. Hús, 
eða afmarkaða rekstrareiningu í húsi, fyrir 150 manns eða fleiri (gestir og starfs fólk) skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. 

6.4. Skólar og dagvistarstofnanir. 

Kennsludeildir í skólum og dagvistarstofnanir fyrir a.m.k. 50 manns en færri en 150 manns (nemendur eða vistmenn og starfsfólk) skal skoða 
a.m.k. árlega. Kennsludeildir í skólum og dagvistarstofnanir fyrir 150 manns eða fleiri (nemendur eða vistmenn og starfsfólk) skal skoða 
a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. 

6.5. Verslanir. 

Verslanir með gólfflöt að fylgirýmum meðtöldum 600 m2 og þar yfir, skal skoða a.m.k. árlega. Séu ofangreind rekstrarrými hluti af 
byggingu en ekki í eigin og afmarkaðri brunasamstæðu (a.m.k. A60 brunaskil: gólf, loft og innveggir), fellur hús í heild sinni undir 
ofangreind tímamörk um eldvarnaeftirlit. 

6.6. Yfirbyggðar bílageymslur. 

Bílageymslur sem hafa samanlagt gólfflatarmál (bílastæði og fylgirými) 600 m2 en undir 2000 m2, skal skoða a.m.k. árlega. 

Bílageymslur sem hafa samanlagt gólfflatarmál (bílastæði og fylgirými) 2000 m2 og þar yfir, skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. 

6.7. Iðnaðar- og geymsluhús. 

Iðnaðar- og geymsluhús, þ.m.t. fiskvinnsluhús, þar sem samanlagður gólfflötur er undir 200 m2 en uppfyllir ekki ofangreind skilyrði um 
brunaálag og eldhættu, skal skoða a.m.k. árlega. 

Öll önnur iðnaðar- og geymsluhús, þ.m.t. fiskvinnsluhús, skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. 

Þar sem unnið er með mjög eld- og sprengifim eða eitruð efni, eða þar sem slík efni eru geymd, skal haga eldvamaeftirliti í samræmi við lög 
og reglugerðir um þessháttar efni eða samkvæmt nánari reglum og fyrirmælum Brunamálastofnunar ríkisins og/eða Vinnueftirlits ríkisins 
og/eða Hollustuverndar ríkisins. 

 

 

6.8. Friðaðar byggingar, listasöfn og minjasöfn. 

Lista- og minjasöfn og álíka hús skal skoða a.m.k. tvisvar sinnum á hverju ári. Sveitarstjórn ger ákveðið að einstök slík söfn megi skoða 
sjaldnar ef hún telur að lítil verðmæti séu í húfi. 

6.9. Atvinnuhúsnæði í landbúnaði. 

Ef um meiriháttar atvinnuhúsnæði í landbúnaði er að ræða gilda um það ákvæðin í gr. 6.7. um iðnaðar- og geymsluhús. 
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13.5  Staða menntunar slökkviliðsmanna SG 

 

 

 

Menntunaráætlun 
Námskeið 

Ár Fjöldi 

Bóklegt fjarnám: Námskeið 1, námskeið 2, fyrri og seinni hluti 2016 3 

Verklegt próf: Námskeið 1, námskeið 2, fyrri og seinni hluti 2016 3 

Námskeið 4   2016 10 

Þjálfunarstjóri yfirtendrunargáms  2017 2 

Námskeið 3  2017 10 

Endurmenntun  2016 og 2018 2x10 

   

           

    

     

                      

                   

           

          

Mentunnarskrá
Fjarnám slm 1 slm 2 fyr slm 2 s slm 3 slm 4 stjórnendaþjálfun st Fjarn Verkl

1 Árni Þórarinsson x

2 Erling Pétursson X X

3 Finnbogi Elíasson

4 Garðar Svansson x x x x x

5 Guðmundur Reynisson

6 Gísli Valur Arnarsson X X X X X

7 Gústaf Alex Gústafsson X X X X X X x

8 Hrannar Óskarsson X X

9 Jón Pétur Pétursson

10 Kári Gunnarsson X X

11 Magnús Jósepsson X X

12 Markús Ingi Karlsson X X

13 Óskar Sigurðsson X X X X X X

14 Óskar Þór Davíðsson X X X X

15 Óttar Guðlaugsson X X X X X

16 Rúnar Þór Ragnarsson X X

17 Samúel Pétur Birgirsson

18 Sölvi Óskarsson X X X

19 Tómas Freyr Kristjánsson X X

20 Valgeir þór Magnússon X X X X X X
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13.6  Æfingaáætlun fyrir SG  

Slökkviliðsstjóri SG útbýr æfingaáætlun til eins árs í senn og kynnir fyrir slökkviliðsmönnum.  

Æfingar miðast við það þjónustustig sem SG veitir. Æfingafjöldi á ári er 21 æfing.  

Æfingar eru haldnar tvisvar í mánuði. 

 1. miðvikudag í mánuði er hefðbundin æfing (stuðst við æfingabók brunamálasskólans) 
 3. miðvikudag í mánuði er reykköfunaræfing.  

Engar æfingar eru í Júlímánuði og einnig er sleppt fyrstu æfingu í ágúst.  Er það vegna sumarleyfa.  

Æft er með hliðsjón af æfingahandbók (leiðbeiningarhefti) Brunamálaskólans (2006) og hún nýtt til 
stuðnings í faglegri uppbyggingu æfinga. Í bókinni eru 33 tillögur að æfingum sem setja má upp og 
nýtir SG sér þær til æfingauppsetninga. Með því móti er leitast við að ná yfir alla þætti slökkvistarfsins 
bæði verklega og bóklega.  

Á æfingum er m.a. farið yfir: 

Vatnsöflun    Dælingar    Slöngulagnir 

Húsabruna    Bílabruna    Gróðurbrunar 

Reykköfun heit/köld   Reyklosun    Vettvangsskoðanir 

Stjórnun    Fjarskipti    Öryggismál 

Klippuvinna/umferðaróhöpp Mengunarslys    Stigar & bönd 

Brunar í atvinnuhúsnæði  Brunar í skólahúsnæði   Slökkvistarf í skipum 

Brunar á lögbýlum 
Allar æfingar eru skráðar í bók hjá slökkviliðsstjóra þar er tiltekin sá fjöldi manna sem mætir á 
æfinguna og í hverju æfingin felst.  

Æfingaáætlun 2015, 

Janúar Reykköfun heit/köld Vatnsöflun 
Febrúar Reykköfun heit/köld Öryggismál /Búnaður 
Mars Reykköfun heit/köld Stigar og bönd 
Apríl Reykköfun heit/köld Dælingar 
Maí Reykköfun heit/köld Klippuvinna/umferðaróhöpp/ Gróðurbrunar 
Júní Reykköfun heit/köld Skip. 
Júlí   
Ágúst  Reyklosun 
September Reykköfun heit/köld Mengunarslys 
Október Reykköfun heit/köld Slöngulagnir 
Nóvember Reykköfun heit/köld Húsabruna 
Desember Reykköfun heit/köld Fjarskipti 
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13.7  Grundarfjarðarhöfn 
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13.8 Samstarfssamningar   
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13.9  Búnaðarlisti 

13.9.1 Hlífðarfatnaður 

Hlífðarfatnaðurer allur af vottaðri og viðurkenndri gerð og heilt yfir í eftirfarandi ástandi. Huga þarf 

að endurnýjun hans í samræmi við reglugerð nr. 914/2009 

   Ástand búnaðar 

Fatnaður Kaupár Fjöldi Gott Sæmilegt lélegt 

Eldgallar  2000 6   X 

Eldgallar  2009-2013 13 X   

Stígvél ? 12  X  

Stígvél 2009-2013 10 X   

Eldvettlingar 2000-2001 20  X  

Reykkafarahettur 2000-2013 50 X   

Hjálmar 1999 12   X 

Hjálmar 2001-2006 7  X  

Hjálmar 2010-2012 10 X   
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13.9.2 Fjarskiptabúnaður 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Fjöldi Gott Sæmilegt lélegt 

Talstöð 2006-2007 4 X   

Talstöð-reykkafarar 1999 2   X 

Talstöð-reykkafarar 2009-20013 6 X   

TETRA stöðvar 2013 2 X   

   Leyfi er fyrir 4 rásir.  

 

13.9.3 Slöngur og barkar 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Lengd slöngu Gott Sæmilegt lélegt 

Háþrýstislöngur 2001 2x 50 m  X  

Slöngur 1 1/2“ ? 200 m  X  

Slöngur 1 1/2“ 2010 225 m X   

Slöngur 2 1/2“ ? 2860m  X  

Slöngur 3“ 2001-2013 880  m X   

Slöngur 4“ 2006 44 m X   

Sogbarki 4“ 2002 16,8 m X   

Sogbarki 4 1/2“ 2001-2007 16 m X   

Safnstykki 2001 1 stk X   

Greinistykki ? 1 stk (B í 2xc) X   

Greinistykki  2001 4 stk ( B í B og 2xC) X   

 

13.9.4 Stútar 

    Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Fjöldi  Afköst (l/mín) Gott Sæmilegt lélegt 

Háþrýstistútur 2001 1 150 l/mín X   

Háþrýstistútur 2005 2 150 l/mín  X  

Lítill stútur ? 4 200 l/mín X   

Lítill stútur ? 1 200 l/ mín   X  

Lítill stútur 2001 1 375 l/mín X   

Stór stútur 2009 1 475 l/mín X   

Stór stútur 2011 1 550 l /mín  X   

Mónitor stútur 2006 1 1900 l /mín X   

Vatnsveggir  Heimagerðir 2  X   
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13.9.5 Blásarar 

    Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Fjöldi  Afköst (m3/klst) Gott Sæmilegt lélegt 

Yfirþrýstingsblásari 1999 1 28000 X   

 

 

13.9.6 Froðuefni / froðubúnaður 

    Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð % gildi   Magn í lítrum Gott Sæmilegt lélegt 

Millifroða ? 1 225 X   

Millifroða 2010 3 100 X   

Léttfroða ? 3 175 X   

Froðublandari 1999 0-6 1 stk X   

Froðustútur lítill 1988  1 stk X   

Millifroðutrekt ?  2 stk X   

 

13.9.7 Stigar 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Lengd í metrum Gott Sæmilegt lélegt 

Álstigi  1962 11,6 X   

Álstigi 2001 12 X   

Álstigi 2001 2,5 X   

Töppur 2005 2 X   

 

 

13.9.8 Rafstöðvar 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Afköst (kW/klst) Gott Sæmilegt lélegt 

Rafstöð 2001 6 X   

 

13.9.9 Mengunarslysabúnaður 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð magn) Gott Sæmilegt lélegt 

Gúmmíhanskar 2004 4 X   

Slettuvörn Gallar 2004 4 X   

SPC, ísogspappír 2004 1 stk ca, 50 metrar X   
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13.9.10 Slökkvitæki 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð magn) Gott Sæmilegt lélegt 

Dufttæki     6 kg 2013 8 X   

Dufttæki    12 kg 2013 1 X   

Léttvatnstæki  6 lítra 2013 3 X   

Léttvatntæki 9-10 l. 2013 1 X   

Kolsýrutæki 2013 2 X   

 

13.9.11 Björgunarbúnaður 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð magn) Gott Sæmilegt lélegt 

Klippudæla 1995 1 X   

Klippur 1995 1  X  

Glennur 1995 1  X  

Tjakkur ? 1  X  

Skurðarskífa (bensín) ? 1 X   

Hjólsög (rafmagn) 2003 1 X   

Sverðsög (rafmagn) 2003 1 X   

Loftpúðavörn á stýri 2013 1 X   

Loftpúðav, farþega.  2013 1 X   

Brot búnaður 2012 1 X   

 

13.9.12 Reykköfunarbúnaður 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð magn) Gott Sæmilegt lélegt 

Reykköfunartæki  AGA 1999-2002 4  X  

Reykköfunartæki Fenzy 2014 3 X   

Auka loftkútar AGA s ? 5  X  

Auka loftkútar AGA l 2013 6 X   

Auka loftkútar Fenzy 2014 3 X   

Líflínur ? 2 X   

Björgunarmaski AGA ? 1 X   

 

13.9.13 Lausar dælur. 

   Ástand búnaðar 

Gerð búnaðar Árgerð Afköst (l/mín) Gott Sæmilegt lélegt 

Slökkvidæla  2004 1600 l/ mín X   
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13.10 Viðauki.  Brunaáhættur. 

Dælugeta slökkviliðs er 6000 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 20. Miðað við þessar forsendur og 
allir mæta getur slökkviliðið ráðið við byggingarar (brunahólf ) sem eru 1000 til 1400 m2. Ef aðeins 
helmingur slökkviliðsmana mætir fer þessi tala niður í 500 til 700 m2. Það er mat slökkviliðsstjóra að 
slökkviliðið ráði ekki við með góðu móti stærri áhættur en þær sem eru innan við 900 m2. 
Gagnkvæmur samningur er við nágranna slökkviliðin sem tryggir aukin dælumátt og mannskap þegar 
glíma þarf við stærri áhættur.  

Hér á eftir eru taldar upp helstu bruna- og mengunaráhættur á svæði slökkviliðsins ef upp kemur eldur 
í þessum byggingum þarf að óska eftir aðstoð frá nágranna slökkviliðum.  
  

1. Grunnskóli Grundarfjarðar (Grunnskóli Eyrarsveitar), Borgarbraut 17 

Byggingin á að teljast þrjár brunasamstæður. Byggingar eru frá árunum 1960/77/96/?? Og er  1855+ 
m2. Að byggingu í austur eru A-EI-C60 hurðir og hæðum byggingar í austur er skipt í tvennt með A-
EI-C60 hurðum. Op er á milli hæða. Á neðri hæð eru tréveggir og spjaldahurðir en á efri hæð eru EI60 
veggir. Kjallari er sér. Í tengigangi að íþróttahúsi er hurð með gleri. Húsið er þrír sambyggðir 
byggingarhlutar. Eldvarnarhurðir A-EI-C60 eru á milli byggingarhluta (eldri hluta og húss sem er að 
austan). Kjallari er undir hluta eldri byggingarhluta. Kyndiklefi og loftræsitækjabúnaður er í kjallara. 
Gengt er í kjallarann aðeins að utan. Í svokallaðri verknámsálmu er búið að skipta annarri stofunni 
með trévegg og spónaplötum. Þarna eru því þrjár stofur. Hurðir eru EI-S60 en án heitþéttingar. Í eldri 
byggingarhluta eru tvær kennslustofur og er leirbrennsluofn í annarri stofunni. Að ljósritun og 
fundarherbergi er E-S30 hurð og gler. Í norðurhluta er aðstaða kennarra. Á milli eldri hluta og 
byggingar í austur er stigahús. Á neðir hæð eru veggir trégrind, spónaplötur og gler. Hurðir eru 
spjaldahurðir. Hæðinni er skipt í tvennt með A-EI-C60 hurðum (vantar læsingarbúnað). Í miðunni er 
opið upp á efri hæð. Á efri hæð eru veggir EI60 (gifs) og hurðir EI-S30 og gler E30. Hæðinni er skipt í 
tvennt með A-EI-C60 hurðum. Gengt er úr tengigangi milli byggingarhluta í tengigang að íþróttahúsi 
og búningsklefum íþróttahússins. Venjulegt einfalt gler er til hliðar, í hurð og ofanvið hurð í 
tengigangi að íþróttahúsi. Rýmingarleiðir eru í gangstæðar áttir. Í kennslustofum eru björgunarop 
nema á neðri hæð byggingar í austur. Þar sem rýmingarleið er út á þak á tveimur stöðum vantar stig til 
að komast niður og einnig vantar handrið á annað þakið. Vegna hönnunar (sem hef'i mátt vera betri í 
þessu tilliti) byggingar í austur geta rýmingarleiðir framan við kennslustofur lokast fjótt. Sjálfvirkt 
brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við hvaða aðstæður 
hverju sinni og fjölda grunnskólabarna í húsinu. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Aðstoð þarf frá 
öðrum slökkviliðum. Nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar í sambandi við rýmingarleiðir. 
Bruni í byggingunni gæti valda nokkurri röskun á  þjónustu í byggðalaginu. Unnið er að gerð 
slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016. 
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2. Íþróttahús, Borgarbraut 17 

Byggingin er byggð árið 1986 og er 1094 m2.  

Borgarbraut 17/íþróttahús er byggt í kringum 1986 og er 1093.8m² að stærð samkvæmt þjóðskrá. 
Byggingin er steinsteypt, einangrun að innan og múrhúðuð. Þak er steinsteypt á lægri byggingu með 
uppstóluðu timburþaki. Hærra þak er stálburðarvirki. Enginn brunauppdráttur til og engar 
brunamerkingar á aðaluppdráttum, þörf að kortleggja húsið. 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda einstaklinga í húsinu. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. 
 Unnið er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016. 
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3. Fjölbrautaskóli Snæfellinga 

Byggingin er steinsteypt og er einangruð að utan með steinull 
og klædd með báruðu stáli. Byggingin er byggð árið 2004 og 
er á 2420,4 m2. Þök eru úr streingjasteyptum einingum, 
tvöfaldur trefjastyrktur  

 

þakpappi er á þakinu og einingrun er tregbrennanlegt 
einingrunarplast. Byggingin er að mestu á einni hæða en á pöllum 
(lagnakjallari er undir hluta suðurhluta hússins ásamt litlum 
kjallara). Byggingin er teiknuð sem sex brunasamstæður. Hurðir í 
brunasamstæðuskilum hafa ekki fengið vottun. 
Milliveggir eru steyptir eða léttir stálgrindaveggir með steinull og gifsklæðningu. Í loftum 
(niðurteknum eru harðpressaðar glerullarplötur. Um byggjnguna liggja loftstokkar og frá lagnakjallara 
eru loftristar með brunaloku. Að kjallara eru A-EI-C60 hurðir. Létt lokun var að lyftupopi þar sem 
lyftan var ekki komin.Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda gesta. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum. 
Nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar í samræmi við hönnun. Bruni í byggingunni gæti valda 
nokkurri röskun á atvinnuástandi og þjónustu í byggðalaginu. Unnið er að gerð slökkviáætlunar fyrir 
bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016. 
 

4. Leikskólinn Sólvellir 

Byggingin er timburbygging byggð 1977 og viðbygging 2003, flatarmál er 440m². Botnplata er steypt, 
stoðir og þaksperrur eru úr timbri. Veggir og þak er einangrað með steinull. Frágangur úti: húsið er 
klætt með sléttum brotþolnum plötum úr ólífrænu efnum, þak er klætt með lituðu bárustáli. Frágangur 
inni: útveggir klæddir með gifsplötum og innveggir eru hefðbundnir gifs veggir með blikk stoðum. 
Eldvarnarveggir skipta byggingunni upp í 4 rými með EI60 og EI30 veggjum í þessum veggjum eru 
skilgreindar E-CS30 hurðar. Loft eru klædd kerfisloftum og gifsplötum. Loftræsing er náttúrleg um 
opnanlega glugga og vélræn frá snyrtiherbergjum og innliggjandi rýmum. Brunavarnir: allar 
klæðningar eru í flokki 1. Í húsinu er útgöngu- og neyðarlýsing og sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda barna. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Nauðsynlegt er að ganga frá hólfun 
byggingar í sambandi við stækkun hússins. Bruni í byggingunni gæti valda nokkurri röskun á 
atvinnuástandi og þjónustu í byggðalaginu. Unnið er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og 
verður hún klár á vordögum  2016. 
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5. Félagsheimili / samkomuhús.  

Sólvellir 3 er samkomuhús frá 1945 og svo er stækkun frá 1980, stærð um um 451.6m² samkvæmt 
þjóðaskrá. Teikningar eru ekki til og þarf því að fara að kortleggja húsið upp á nýtt. 
 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda einstaklinga í húsinu. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál.  Unnið er að gerð 
slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016. 

 

6. Dvalarheimilið Fellaskjól, Hrannarstígur 20 

Byggingin er ein brunasamstæða, byggt 1988 og er á 762,5 m2. Hurðir herbergja eru án þéttinga 
(heitþéttinga og auk þess ná hurðirnar ekki EI-CS30). Að göngum íbúða eru hurðir með E30 gleri. Að 
tengigangi að íbúðum aldraðra er hurð með gleri. Opið er að borðsal. Á milli hæða er E30 gler. Á 
rishæð (þakrými) er timburveggir (margir hverjir hálf kláraðir). Byggingaform hússins: Tvær 
byggingarálmur. Í húsinu er 10 sjálfstæðar íbúðir. Íbúðirnar og íbúðargangar eru sérstök brunahólf. 
Annað rými; aðalanddyri, miðkjarni, eldhús, borðsalur, vaktherbergi, þvottahús, setustofa, föndurstofa, 
hreinlætisaðstaða og gangarými í báðum byggingarálmunum. Tvær rýmingarleiðir eru úr íbúðunum,  

 

setustofu og íbúðargöngum. Hurðir fyrir íbúðunum og öðru rými eru að mestu leiti samkvæmt 
samþykktum teikningum Brunamálastofnunar, dags. 20-02-1989.  Að borðsal er opið frá gangi. Frá 
gangi íbúða er léttur veggur (spónaplötur) að þakrými. Þakrými er geymslurými að mestu en ekki 
fullfrágengið. Í vesturhluta eru að mestu geymslur en veggir eru ekki allri klæddir (steinull og 
filmuplast). Í álmunni sem er í norður er vinnuaðstaða. Að þakrými er hurð og veggur með E30 gleri. 
Jarðhæð hússins er tengd viðvörunarkerfi, 8 rása (en nota 3 rásir). Búið er að tengja húsnæðið með 
tengigangi að íbúðum aldraðra. Rýmingarleiðir eru greiðfærar frá íbúðum og gangi. Frá borðsal er 
aðeins ein leið. Frá þakrými er ein leið (en opnanlegur gluggi er við stigahús). Sjálfvirkt 
brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni, fjölda og ástandi íbúa. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum 
og björgunarsveit. Nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar og rýmingar af efri hæð. Bruni í 
byggingunni gæti valda nokkurri röskun á atvinnuástandi og þjónustu í byggðalaginu. Unnið er að 
gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016. 

 

7. Hótel Framnes, Nesvegur 6 

Byggingin er ein brunasamstæða, byggð 1955 og er á 917,9 m2. Frá 1. hæð er opið (léllagar hurðir) 
upp á 2. hæð (ekki í samræmi við teikningu). Á 2. hæð er opið að borðsal og eldhúsi. Einnig er engin 
hurð að gangi herbergja. Á 3. hæð vantar hurð (EI-CS30) frá stig. Hurðir herbergja eru að mestu EI-
S30 (spjaldahurðir eru í norðurenda 3. hæðar). Á 1. hæð í norður er geymsla og fyrstir. Hægt er að 
komast þangað frá borsal sem sunnan við stigann upp á 2. hæð. Í suðurenda (í dag) er íbúð. Í 
suðausturhorni er þvottahús og þaðan er stálstigi upp á 2. hæð. Að stigahúsi frá borðsal er létt hurð. Á 
2. hæð er borðsalur í norðurenda. Eldhús er með vesturhlið frá borðsal. Í suðurhlutanum eru átta 
gistiherbergi. Opið er frá afgreiðslu að borsal og eldhúsi. Í eldhúsi er gaseldavél (gaskútar eru úti). Á 
3. hæð eru gistiherbergi. Í suðurenda eru veggir með gifsi en aðeins að hluta í norðurenda (í 
norðurenda er mest með spónaplötur). Að stiga sem liggur að 2. hæð er hurð með gleri. Í suðurenda er 
hurð út á þak (án alls). Að herbergjum eru að mestu komnar EI-S30 hurðir (ekki vottaðar). 
Rýmingarleiðri frá 1. hæð eru í gagnstæðar áttir. Frá 2. hæð eru rýmingarleiðir í gagnstæðar áttir frá 
gistiherbergjum. Ein leið er frá borðstofu á 2. hæð. Frá 3. hæð eru tvær leiðir frá suðurhluta (vantar  
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stiga) en ein leið frá norðurenda (í nokkrum herbergjum er björgunarop og keðjustigi (vantar í 1. eða 2 
herbergi). Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda gesta. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum. 
Nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar en ef það er ekki gert getur orðið erfitt með rýmingu 
hússins. Bruni í byggingunni gæti valda nokkurri röskun á atvinnuástandi í byggðalaginu eftir 
ársfjórðungi. Unnið er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  
2016.  
 

8. Olíubirgðastöð Olíudreyfingar 

 

Nesvegur 10 er byggður upp í kringum 1976  og Nesvegur 4b er byggður upp í kringum 1982 
samkvæmt þjóðskrá. Á báðum þessum lóðum er stáltankar og steyptar þrær í kringum, opnar að ofan. 
Olíutankarnir eru annars vegar 450m³ og 572m³, lögn frá þeim liggur niður að bryggju og er hún 
neðanjarðar 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst aðstæður hverju sinni. 
Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum. Olíudreifing er með í 
gámum froðubirgðir sem fljótlegt er að setja upp á gámabíl. 18.000 lítrar eru í birgðastöðinni í 
Örfirsey, 9000 lítrar eru í Straumsvík og 9000 lítrar á Akureyri. Nauðsynlegt er að ganga frá 
áhættumati og aðgerðaáætlun fyrir svæðið og tryggja með því næga froðu til slökkvistarfa. Bruni í 
byggingunni gæti valda nokkurri röskun og óþægindum íbúa. Unnið er að gerð slökkviáætlunar fyrir 
birgðarstöðina  og verður hún klár á vordögum  2016. 

9. Fiskiðjan Skagfirðingur Grundarfirði, Nesvegur 4 

Byggingin er ein brunasamstæða. Byggingarnar eru byggð á árunum 1941/78/79/85/?? og er á 4786,4 
m2. Opið er á milli hæða. (þó er A-EI-C60 hurð að stigahúsi frá neðri hæð. Frá vélarsal eru léttar 
blikkhurðir og opið er með leiðslum (loftstokkur fer í gegnum vélarsalinn). Við leit hjá 
byggingarfulltgrúa fundurst ekki teikningar af byggingunni (breytingum). Fiskvinnsla fer fram á 
báðum hæðu hússins. Á 2. hæð hússins eru einnig önnur rými, s.s. starfsmannaðstaða og skrifstofur 
fyrirtækisins. Á 1. hæð í norður e móttaka fyrir rækju. Í húsinu sem liggur með Nesveginum er 
rækjuvinnsla. Þar eru allir milliveggir 5 sm þykkir úritaneiningar (víða með plasti). Þar er færiband 
sem fer upp á 2. hæð. Vélasalur er í suðvesturhorninu. Að honum eru léttar blikk hurðir. Að vinnslunni 
sem liggur til austurs er opið (aðskilið með uritan vegg). Þar er lyfta á milli hæða (stáhurðir). Með 
austurhlið er fiskvinnsla. Verið er að byggja yfir mest allan vesturhlutann (þak límtré). Í austurenda er 
gufuketill og er opið að honum að vinnslu. Á 2. hæð: Pökkunarsalur, umbúðageymsla kaffistofa 
starfsfólks, skrifstofur fyrirtækisins, fatageymsla starfsfólks, hreinlætisaðstaða og annað rými, 
gangarými o.fl. Í norðurenda efri hæðar er frystiklefi sem er klæddur að innan með báruðu stáli. Í 
vesturenda eru fyrrum aðstaða ísframleiðslu og er opið að matsal starfsfólks. Fár neðri hæð eru 
rýmingarleiðir yfirleitt í gagnstæðar áttir. Frá efti hæð telst aðeins vera ein leið (um stigahús). 
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í litlum hluta byggingar. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda starfsmanna. Vatnsöflun gæti orðið vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum. 
Mikil nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar en án hólfunar ræður slökkviliðin ekki við bruna í  
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bygginguna. Bruni í byggingunni gæti valda töluverði röskun á atvinnuástandi í byggðalaginu. Unnið 
er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016.. 
 

 

10. Fiskverkun Soffaníasar Cecilssonar, Borgarbraut 1 

Byggingin er brunasamstæða. Byggingin er byggð á árunum 1954-1986 og er á 6317,5 m2. Á milli 
byggingarhluta eru álhurðir eða lakari hurðir (hurðir yfirleitt opnar). Á annarri hæða (geymsla að 
stigahúsi íbúða) er EI60 veggur með A-EI-C60 hurð. Á milli verkstæðis og hjólageymslu og 
ruslageymslu íbúða er timburveggur með 16 mm spónaplötum. Veggir íbúða eru líklega klæddir mið 
gifsi (án þess að það hafi verið skoðað). Víða er opið með lögnum. Eldri hluti hússins (norðurhluti) 
samanstendur af sambyggðum byggingarhlutum. Suðurhluti hússins er yngri, að hluta óstandsett. 
Fiskverkun er á 1. hæð í yngsta byggingarhlutanum. Aðskilnaður á milli byggingahlutana er 
steinsteyptur veggur og dyraop í milliveggnum með léttum hurðum. Í dyraopi á milli byggingarhluta á 
neðri hæð er álhurðir, sem ekki eru sjálflokandi. Frá 2. hæð að stigahúsi (íbúða 3. hæð). Þaksúð að 
innan í yngsta byggingarhluta eru timburbitar. Á 3. hæð eru íbúðir og að gangi er E-CS30 hurð (opin). 
Steinsteypt milligólf er í hluta eldri byggingarhlutans. Milligólf út timbri er í hluta nýbyggingar í 
suðurenda. Í eldri byggingarhlutanum er aðal vinnslurás hússins ásamt umbúðageymslu og öðru rými  

 

(afamarkað með krossviðklæðningum). Olíukynditæki er í steinsteyptu klefa sem gengt er í innan frá 
(ekki notað í dag). Á steypta milligólfinu er kaffistofa starfsfólks, skrifstofur, fatageymslur og annað 
rými, sem tengist millilofti millibyggingar og nýbyggingar í suðurátt. Milliveggir á efri hæð eru flestir 
hlaðnir. Veggur á milli kaffistofu og geymslulofts er hlaðinn uppundir timburklæðningu á lofti. Í 
yngstu byggingunni eru forsteyptir bitar. Burður þaka er víða I-bitar en þök í suðaustur er límtré. 
Rýmingarleiðir eru í gagnstæðar áttir (getur verið langt í útidyr). Frá 2. hæð er ein leið (geymsla). Frá 
verbúð (íbúðir) er stigahús og stigi í suðurenda. Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í litlum hluta 
byggingingarinnar. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við aðstæður hverju 
sinni og fjölda starfsmanna. Vatnsöflun gæti orðið vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum. 
Mikil nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar en án hólfunar ræður slökkviliðin ekki við bruna í 
bygginguna. Bruni í byggingunni gæti valda töluverði röskun á atvinnuástandi í byggðalaginu. Unnið 
er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016.  
 

11. Guðmundur Runólfsson ehf, Sólvellir 2 

Byggingin er ein brunasamstæða (aðstaðan austan við frystiklefann er sér brunasamstæða). Byggingin 
er byggð á árunum 1971/81/83/87 og er á 2229,4 m2. Vinnsalan er öll opin að plaststrimlar í 
hurðaropum. Vélasalur er innan timburveggja og klæðning spónaplötur. Létt hurð er frá fyrstu hæð að 
stigahúsi. Frá stigahúsi er timburveggur og spjaldahurð að efri hæð. Flestir milliveggir á efri hæð eru 
timburveggir. Húsið er fjórir byggingarhlutar. Þakgerð allra byggingarhlutana er einhallaþak, skúrþak. 
Á þaki frystiklefa og hráefnismóttöku er asfaltpappi. Timburloft er yfir hluta efri hæðar hússins. Á 
jarðhæð er vinnslurás hússins og annað rými henni tengt, sem eru eftirtalin: Aðalanddyri, stigahús á 
efri hæð í anddyri, pökkunarsalur,  

 

hraðfrystitækjasalur, hráefnismóttaka, kæligeymsla, umbúðargeymsla, viðgerðaraðstaða, kaffistofa, 
vélasalur, hreinlætisaðstaða og frystiklefi. Hleðsla rafmagnslyftara er í norðausturhorni. Frystiklefi er 
klæddur að innan (loft og veggir) með báruðu stáli. Gólf steinsteypt. Sambyggð bygging er austan við 
frystiklefann sen er hluti fyrirtækis. Áfast austurhlið hússin er spennistöð, sem er sérstakt brunahólf. 
Inngangur í spennistöðina er að utan. Á efri hæð hússins eru skrifstofur fyrirtækisins í norðurenda,  
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eldhús og borðsalur, einnig  sjö verbúðarherbergi með austurhlið (suðurhluti) (þrjú 2ja manna herbergi 
og þrjú eins manns herbergi) hreinlætisaðstaða og annað rými. Efri hæð hússins er að mestu hólfuð 
með léttum veggjum og klædd að innan með spónaplötum og filmukrossviði. Hurðir eru spjaldahurðir. 
Úr vinnaðstöðu á jarð hæð fullnægjandi (gagnstæðar áttir). Tvær leiðir eru frá vélarsal. Ein 
rýmingarleið er úr kaffistofu starfsfólks á jarðhæð. Rýmingarleiðir úr rýmum á efri hæð eru 
ófullnægjandi (ein leið frá borðsal og verbúðaherbergjum). Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er ekki í 
byggingunni. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við hvaða vindátt er 
og fjölda starfsmanna. Vatnsöflun gæti orðið vandamál. Aðstoð þarf frá öðrum slökkviliðum. Mikil 
nauðsynlegt er að ganga frá hólfun byggingar en án hólfunar ræður slökkviliðin ekki við bruna í 
bygginguna. Bruni í byggingunni gæti valda töluverði röskun á atvinnuástandi í byggðalaginu. Unnið 
er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  2016. 
 

12. Grundarfjarðarhöfn skip og bátar. 

Grundarfjarðarhöfn er fiskiskipa, olíuhöfn og uppskipunarhöfn.Mörk hafnar má sjá á korti sem fylgir í 
fylgiskjali 5.  

Grunnbúnaður til viðbragðs við mengunarslysum er í sameiginlegri kerru á Snæfellsnesi. En síðan er 
leitað til Samhæfingarstöðvar / höfuðborgarsvæðis ef frekari búnaðar eða mannafla er þörf.  

Megin búnaðurinn til mengunarvarna á sjó er í gám á Ólafsvík og þarf að kalla eftir honum ef upp 
kemur mengun í Grunarfjarðarhöfn. Reikna má með að það geti tekið allt að 1 klst að fá búnaðinn á 
staðinn.  

Slökkviliðið kemur að slökkvistarfi á hafnarsvæði ef eldur er laus, en aðkoma að umhverfismengun er 
á vegum hafnarstjóra.  

Slökkvilið Grundarfjarðar mun sjá um slökkvistarf, brunavarnir og mengunarslys á hafnarsvæðum 
eftir nánari samkomulagi við hafnaryfirvöld í Grundarfirði. Aðstoð vegna meirihátta mengunarslysa 
verður að fá búnað og aðstoð frá Slökkviliði Höfuðborgarsvæðis.  

Slökkviliðið sér um slökkvistarf í skipum og bátum séu þau bundin við bryggju. Ljóst er að við slíkar 
aðstæður þarf að kalla eftir aðstoð nágranasveitarfélaga samkvæmt samningi. Froðubirgðir eru 
takmarkaðar á svæðinu og yrði að kalla eftir frekari froðu frá öðrum svæðum. Olíudreifing er með í 
gámum froðubirgðir sem fljótlegt er að setja upp á gámabíl. 18.000 lítrar eru í birgðastöðinni í 
Örfirsey, 9000 lítrar eru í Straumsvík og 9000 lítrar á Akureyri.   

Siglingastofnun Íslands er ábyrg fyrir brunum í skipum á sjó. Hvorki mannskapur né búnaður 
slökkviliðsins er tryggður úti á sjó og því sinnir slökkviliðið þeim þætti ekki.   
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13. Kvíabryggja.  

 
Aðalfangelsisbyggingin var tekin í notkun 1963, 
síðan hefur verið byggt við hana. Auk 22 (áður 14) fangaklefa eru þar viðtalsherbergi, góð setustofa, 
eldhús og borðstofa, bókasafn, góður æfingasalur og billiardaðstaða í kjallara. Fangelsið er staðsett á 
jörðinni Kvíabryggju, sem er um 35 hektarar að stærð. Segja má að fangelsið sé opið að því leyti að 
þar eru hvorki rimlar fyrir gluggum né heldur er svæðið öðru vísi afgirt en venjuleg sveitabýli. Einkum 
er því reynt að vista þar menn, sem hafa lítinn sakaferil eða þá að ætla má að þeim sé treystandi til 
þess að afplána við slikar aðstæður. Skilyrði er að fangar sem vistast á Kvíabryggju séu vel vinnufærir 
og duglegir til verka. 
 
Starfsmenn: Við Fangelsið Kvíabryggju starfa samtals 8 starfsmenn. Það eru auk forstöðumanns 4 
fangaverðir, sem ganga vaktir, 1 fangavörður við verkstjórn og 2 matráðar í eldhúsi. 

Vinna fanga: Vinnuskálar eru á staðnum og vinna fangar þar ýmis störf sem flest tengjast sjó svo sem 
að beita línu, fella net og gera við fiskikör. Ógæftir, aflaleysi og kvótaskortur hafa því veruleg áhrif á 
hversu mikil vinna er í boði á hverjum tíma. Nokkur vinna er við brettasmíði svo og þrif og viðhald 
húsa og jarðar. 

Brunavarnir: allar klæðningar eru í flokki 1. Í húsinu er útgöngu- og neyðarlýsing og sjálfvirkt 
brunaviðvörunarkerfi. 
Niðurstaða: 

Ekki eru miklar líkur á eldsvoða. Aðgerðir slökkviliðsins miðast fyrst og fremst við hvaða vindátt er 
og vistmanna. Vatnsöflun á ekki að vera vandamál. Mönnuð fangavarðavakt er allan sólarhringinn í 
byggingunni. Unnið er að gerð slökkviáætlunar fyrir bygginguna  og verður hún klár á vordögum  
2016. 
 
 

 


