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Markmið 

Markmið Brunavarna Húnaþings vestra (BHV) með þessari brunavarnaáætlun 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 ásamt öðrum 

björgunarstörfum á landi og í höfnum 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 BHV með þessari brunavarnaáætlun að veita íbúum 

þjónustusvæðisins á aðgengilegan máta upplýsingar um hvaða þjónustu slökkviliðið veitir og 

hvernig. 

 

Gerð og endurskoðun brunavarnaáætlunar 

Gerð brunavarnaáætlunar 

Í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 16. gr. 5. mgr. segir  

 

„Slökkviliðsstjóri vinnur brunavarnaáætlun, sbr. 13. gr., á starfssvæði sínu og 

leggur hana  fyrir sveitarstjórn“ 
 

Brunavarnaáætlun þessi var endurskoðuð 2013 - 2014 af Pétri Arnarssyni slökkviliðsstjóra 

BHV eftir leiðbeiningum sem Mannvirkjastofnun gefur út. 

 

Einnig lásu hana yfir Mannvirkjastofnun, sveitastjórn Húnaþings vestra og Sigurbjartur 

Halldórsson sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra. 

 

Við gerð brunavarnaáætlunar á að gera áhættumat, bæði við almennar aðstæður sem og 

almannavarnaaðstæður, sem er mikilvægt upphafsgildi þegar brunavarnaáætlun er samin eða 

endurskoðuð. Ekki er til áhættumat fyrir svæðið en unnið verður að því næstu 24 mánuði og ef 

áhættan verður talin meiri en nú verður brunavarnaráætlunin endurskoðuð. 

 

Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verði viðbragðsáætlanir s.s. aðkomu- 

og mengunarvarnaáætlanir a.m.k. yfir allar stærstu og erfiðustu áhætturnar á svæði 

slökkviliðsins.  Unnið er að þessum áætlunum samkvæmt tímasettri verkáætlun slökkviliðsstjóra 

og verður verkinu lokið á árinu 2014. 
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Niðurstöður úr þessum áætlunum eiga m.a. að leiða í ljós hvort  

 Tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur til þess að uppfylla kröfur um þjónustustig 

slökkviliðs 

 Fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg til þess að uppfylla 

kröfur um þjónustustig slökkviliðs 

 Nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi 

 Slökkvistöðvar slökkviliðsins uppfylli þarfir slökkviliðsins og kröfur sem gerðar eru 

til húsnæðisins. 

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

 Endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum og bæta annan tækjakost 

slökkviliðsins 

 Bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu og/eða auka menntun og þjálfun 

slökkviliðsins ásamt því að setja upp bakvaktir eða fastar vaktir  

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

samstarfssamningum. 

 Auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með endurnýjun og/eða fjölgun brunahana 

og breytinga á stofnlögnum að brunahönum. 

 Gera raunhæfa áætlun um endurnýjun og afskriftir á tækjum og búnaði slökkviliðsins 

 

Brunavarnaáætlunin á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir slökkvilið BHV.  

Gerð er tæmandi skrá yfir búnað slökkviliðsins og fyrirfram ákveðnar afskriftareglur sem segja 

til um þá fjárhæð sem árlega er nauðsynleg til að viðhalda tækjabúnaði í góðu ástandi. 

Forsendur fyrir brunavarnaáætlun má einnig finna í: 

 Áætlunum fyrir umhverfis- og skipulagsmál í sveitarfélaginu. 

 Öðrum gögnum, svo sem lögum, reglugerðum og samningum sveitarfélagsins ásamt 

útkallsskýrslugrunni eldvarnareftirlitsins. 

 

Helstu breytingar á starfssvæði BHV, sem áhrif gætu haft á starfsemi þess og eru 

fyrirsjáanlegar innan næstu fimm ára koma fram í brunavarnaáætluninni. 

Endurskoðun brunavarnaáætlunar 

Samkvæmt 13 gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir skal Brunavarnaáætlun endurskoðast að 

lágmarki á 5 ára fresti frá því að hún er samþykkt og hvenær sem þurfa þykir þess á milli: 

 

“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 gefin kostur á að koma á framfæri atriðum sem nýst geta við gerð 

brunavarnaáætlunar Brunavarna Húnaþings vestra 

  

 

 Mannvirkjastofnun 

 Sveitarstjórn Húnaþings vestra 

 Almannavarnarnefnd Húnavatnssýslna 

 

 Björgunarsveitin Húnar  

 Neyðarlínan 

 Lögreglustjórinn á Blönduósi 
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1 Áhættumat 

Einföld skilgreining á áhættu er margfeldi líkinda á einstökum atburði og afleiðinga af sama 

atburði. 

Áhætta = líkindi x afleiðing 
 

Hér verður áhættugreining byggð að mestu á huglægu mati sem byggir á þekkingu og reynslu 

slökkviliðsstjóra og annarra höfunda skýrslunnar, ekki er byggt á tölfræði og útreikningi.  

Mikilvægt er að hefja vinnu við samræmt áhættumat á starfssvæði BHV á næstunni. Mengunar- 

og slökkviáætlanir eru ekki til fyrir stærri áhættur innan starfssvæðisins, en þær verða unnar 

samkvæmt tímasettri verkáætlun slökkviliðsstjóra og verði lokið á árinu 2014. 

 

Áhætta á starfssvæði BHV er mismunandi og hafa verður í huga stærð og getu slökkviliðsins 

og raunhæfa stækkun þess. Hér fyrir neðan er listi yfir stærri áhættur sem eru ráðandi á 

starfssvæði Brunavarna Húnaþings vestra. 

 

Fullnaðarlisti yfir skoðunarskilda staði í Húnaþingi vestra eru í fylgiskjali nr. 1 (5 bls.) 

1.1 Hvammstangi 

 Heilbrigðisstofnunin á Hvammstanga vegna vistmanna og starfsfólks 

 Grunnskóli Hvammstanga vegna nemenda og starfsfólks 

 Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra vegna iðkenda og starfsfólks 

 Sláturhús og mötuneyti SKVH vegna ammoníakleka og starfsfólks 

 Verslunarhúsnæði KVH vegna viðskiptavina og starfsfólks 

 Félagsheimilið Hvammstanga vegna samkomuhalds 

 Íbúðir aldraðra Nestúni vegna vistmanna og starfsfólks 

1.1.1 Eftirtaldir staðir flokkast sem stærri áhættur en áhættumat vantar  

 Rækjuvinnslan Meleyri vegna ammoníakleka og starfsfólks  

 Reiðhöllin Þytsheimar vegna samkomuhalds 

1.2  (Fyrrum) Kirkjuhvammshreppur  

1.2.1 Eftirtaldir staðir flokkast sem stærri áhættur en áhættumat vantar  

 Gauksmýri (gisting og veitingar) vegna viðskiptavina og starfsfólks 

1.3 (Fyrrum) Ytri-Torfustaðarhreppur  

 Grunnskóli Húnaþings vestra Laugarbakka vegna nemenda og starfsfólks 

 Félagsheimilið Ásbyrgi  vegna samkomuhalds 

1.3.1 Eftirtaldir staðir flokkast sem stærri áhættur en áhættumat vantar  

 Brekkulækur (gisting/veitingar) vegna næturgesta og starfsfólks 

1.4 (Fyrrum) Fremri-Torfustaðarhreppur 

 Laxahvammur - veiðihús (gisting/veitingar) vegna næturgesta og starfsfólks 
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1.5 (Fyrrum) Staðarhreppur 

 Staðarflöt (gisting) vegna næturgesta 

 Skólabúðirnar Reykjum (gisting/veitingar) vegna nemenda og starfsfólks  

1.5.1 Eftirtaldir staðir flokkast sem stærri áhættur en áhættumat vantar  

 N1 Staðarskáli (bensín/olíur & veitingar) vegna viðskiptavina og starfsfólks 

1.6 (Fyrrum) Þorkelshólshreppur 

 Félagsheimilið Víðihlíð vegna samkomuhalds 

 Tjarnarbrekka – veiðihús (gisting/veitingar) vegna næturgesta og starfsfólks 

1.6.1 Eftirtaldir staðir flokkast sem stærri áhættur en áhættumat vantar  

 Ferðaþjónustan Dæli (gisting/veitingar) vegna næturgesta 

 Reiðhöllin Sindrastaðir Vantar lokaúttekt ofl. 

1.7 (Fyrrum) Þverárhreppur 

 Ferðaþjónustan Ósum (gisting/veitingar) vegna næturgesta 

1.8 (Fyrrum) Bæjarhreppur 

 Grunnskólinn á Borðeyri vegna nemenda og starfsfólks 

 Ferðaþjónustan Tangahúsi (gisting/veitingar) vegna næturgesta og starfsfólks 
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2 Þjónustustig 

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex meginþjónustuflokka: 

2.1 Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss 

Slökkviliðið BHV sinnir slökkvistarfi utanhúss. Allir slökkviliðsmenn BHV hafa fengið og 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 

Slökkviliðið BHV sinnir slökkvistarfi innanhúss og reykköfun. Þjálfun 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 nr. 1088/2013. Ekki hafa allir slökkviliðsmenn BHV gild 

reykköfunarréttindi bæði vegna aldurs og í einhverjum tilfellum hafa menn óskað eftir því að 

sleppa við reykköfun af öðrum ástæðum og er tekið tillit til þessarar takmörkunar bæði í 

æfingum og .í útköllum. 

2.3 Björgun á fastklemmdu fólki með sérhæfðum björgunarbúnaði 

Á Hvammstanga eru til staðar sérhæfður og mjög öflugur björgunarbúnaður til björgunar á 

fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum samkv. 11. gr. laga nr. 75/2000 (með síðari 

breytingum nr. 161/2010) m.a. 95 tonna klippur, glennur, tjakkur og stoðir ásamt 

háþrýstilyftipúðum. Slökkvilið BHV sér um þennan þátt. 

2.4 Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun 

Slökkvilið BHV er fært um að fást við minniháttar mengunarslys, búnaður liðsins er af 

skornum skammti en aðeins eru til tveir eiturefnagallar og 1 skoltjald en töluvert af 

uppsogsbúnaði og hreinsiefnum. Ef alvarlegt slys á sér stað er haft samband við Neyðarlínu sem 

sér um að kalla út viðbótarbúnað og aðstoð frá Slökkviliði Akureyrar eða SHS. Ekki er þó 

formlegur samningur þar um en samningar þess efnis verða kláraðir á árinu 2014.  

 

Viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa hefur ekki verið gerð en stefnt er að því að klára þá 

vinnu á árinu 2014. Slökkvilið Brunavarna Húnaþings vestra sinnir þessum þætti.  

2.5 Eldvarnareftirlit 

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. Ekki hefur tekist að framfylgja fyrrgreindum lögum á starfsvæði BHV en með samstilltu 

átaki þar sem verður áfram reynt að efla eldvarnareftirlit þannig að skoðunarskyldu 

sveitarfélagsins verði fullnægt og það verði komið í lag eigi síðar en í lok árs 2014 samkvæmt 

tímasettri verkáætlun slökkviliðsstjóra. 
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2.6 Önnur þjónusta 

2.6.1 Dælingar 

Slökkviliðið sinnir neyðarþjónustu t.d. dælingum úr skipum og húsum vegna vatnstjóna ofl. 

samkvæmt beiðni. 

2.6.2 Slökkvitækjaþjónusta 

Slökkviliðsstjóri hefur menntun og réttindi til að sinna þessum verkþætti og annast hann að 

mestu fyrir slökkviliðið. Slökkvitækjaþjónusta er að öðru leiti í höndum einkaaðila. 

2.6.3 Sjúkraflutningar 

Slökkvilið BHV sinnir ekki sjúkraflutningum. Þó hafa í dag tveir menn hjá slökkviliðinu 

hlotið löggildingu sem sjúkraflutningamenn og sinna því starfi í afleysingum við 

Heilbrigðisstofnun Vesturland á Hvammstanga. Mjög gott samstarf er þó við Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands m.a. eru haldnar sameiginlegar æfingar með áhöfnum sjúkrabíla og tækjabíls 

slökkviliðs BHV. 

2.6.4 Öryggisvöktun 

Öryggisvöktun er framkvæmd í undantekningartilfellum vegna tækifærisleyfa vegna 

skemmtana í húsum sem ekki hafa tilskilin leyfi og vegna ýmissa annarra tilvika samkvæmt 

beiðni og/eða fyrirskipun slökkviliðsstjóra í samráði við byggingafulltrúa Húnaþings vestra.  

2.6.5 Slökkvistörf í skipum 

Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi í skipum og bátum á hafnarsvæði Hvammstangahafnar. Að 

auki sinnir slökkviliðið viðbragði og framkvæmd mála vegna bráðamengunar á starfsvæði 

hafnarinnar samkv. samningi þar um. (sjá kafla 10 Samningur höfn - slökkvilið.) 

2.6.6 Þjónusta við önnur brunavarnarsvæði 

Slökkvilið Brunavarna Húnaþings vestra sinnir aðstoð við slökkvistörf á öðrum 

brunavarnarsvæðum samkvæmt beiðni viðkomandi slökkviliðsstjóra. Skriflegir 

samstarfssamningar um gagnkvæma aðstoð eru til um þessa samvinnu við 

nágrannasveitarfélögin Borgarbyggð, Dalabyggð og Austur Húnavatnssýslu. Sjá kafla 10 

gagnkvæmir samningar ( 6 bls. )  

 

Búð er að ganga frá samningi við Strandabyggð og hann hlotið samþykki sveitastjórna 

einungis á eftir að skrifa undir.  
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3 Skipulag slökkviliðs 

Skipurit fyrir Brunavarnir Húnaþings vestra er samkvæmt mynd hér að neðan. Markmið með 

þessari skipan er að yfirbygging sé takmörkuð, að boðleiðir séu einfaldar og skýrar og skipulag 

einfalt og skilvirkt. Einnig er tryggt að gott upplýsingaflæði sé milli allra aðila sem á einhvern 

hátt koma að rekstri Brunavarna Húnaþings vestra. 

Hjá Brunavörnum Húnaþings vestra er slökkviliðsstjóri ráðinn í 50% stöðu. Tveir 

varaslökkviliðsstjórar eru á Hvammstanga og eru þeir staðgenglar slökkviliðsstjóra í forföllum 

og orlofi ásamt því að standa bakvaktir á móti slökkviliðsstjóra. Þá er varðstjóri á Borðeyri sem 

þó er ekki með bakvaktarskildu. Miðað er við að samtals séu 17 almennir slökkviliðsmenn á 

Hvammstanga og 5 á Borðeyri samtals 22 menn auk fjögurra manna stjórnendateymis. 

Gott samstarf er á milli almannavarnefndar, lögreglu, björgunarsveita og slökkviliðsins, en 

brunavarnir eru hluti af almannavarnarkerfi Húnavatnssýslna og sinna þar brunavörnum og 

slökkvistarfi ásamt viðbragði við mengunarslysum og björgun fólks í samvinnu við aðra 

viðbragðsaðila. Nýlega var lokið við gerð viðbragðsáætlunar fyrir Húnavatnssýslur í samstarfi 

við Almannavarnardeild Ríkislögreglustjóra. Skriflegir samningar eru til milli Brunavarna 

Húnaþings vestra og nágrannaslökkviliða eins og fyrr getur en til stendur að undirrita 

samstarfssamning við Björgunarsveitina Húna fyrir lok árs 2014. Heildarfjöldi 

björgunarsveitamanna hjá Björgunarsveitinni Húnum er um 15-20, sem hægt er að ná í með 

skömmum fyrirvara til aðstoðar við slökkvilið í útkalli um Neyðarlínu. Þess ber þó að geta að 

rétt um helmingur slökkviliðsmanna hjá slökkviliði BHV eru félagar í Björgunarsveitinni 

Húnum, í þeim tilfellum sem óskað hefur verið eftir aðstoð beggja aðila þ.e.a.s 

Björgunarsveitarinnar Húna og BHV setja menn starf slökkviliðsmanns í forgang. Alls eru 7 

lögreglumenn tiltækir á vegum lögreglunnar á Blönduósi og þar af 2-3 á vakt hverju sinni.  
 

Skipurit Brunavarna Húnaþings vestra: 
 

                  
  

    

    

  

 
 

 

   

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveitastjórn Húnaþings vestra 

Sveitarstjóri 

 

Slökkviliðsstjóri 

Útkallssvið 

Forvarnarsvið 
1. og 2. 

varaslökkviliðsstjóri 

Slökkvilið Borðeyri 

Útkallslið 

Slökkvilið Hvammstanga 

Útkallslið 

6 slökkviliðsmenn 

 

17 slökkviliðsmenn 

 

Skoðunarsvið 

Eldvarnareftirlit 

Sviðsstjóri framkvæmda og 

umhverfissviðs 
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Slökkviliðsstjóri sér um daglegan rekstur BHV á grundvelli laga og reglugerða auk 

samþykkta sveitarstjórnar Húnaþings vestra. Slökkviliðið er ekki með mannaða stjórnstöð í 

útköllum en reiðir sig á aðstoð Neyðarlínu við upplýsingaöflun. Sveitarstjórn Húnaþings vestra 

ræður slökkviliðsstjóra til starfa samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga nr. 75/2000. Slökkviliðsstjóri 

ræður varaslökkviliðsstjóra og skipar aðra starfsmenn slökkviliðs samkvæmt 19. gr. sömu laga.  

Stjórn útkalla er á ábyrgð slökkviliðsstjóra eða þess sem stendur bakvakt hverju sinni. 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á yfirstjórn gagnvart sveitarstjórn og í forföllum hans ber 

varaslökkviliðsstjóri þá ábyrgð.  

Helstu verkefni stjórnenda BHV eru að: 

 Hafa yfirumsjón með starfseminni ásamt því að samræma og tryggja að öll svið 

slökkviliðsins vinni sem traust heild að þeim markmiðum sem því eru sett 
 

 Sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur BHV og að heildarstarfsemin sé innan 

fjárhagsramma 
 

 Skipuleggja og stjórna æfingum liðsins. 
 

 Stjórna öllum viðamiklum aðgerðum slökkviliðsins. 
 

 Stuðla að góðri þjónustu gagnvart almenningi og fylgja eftir þörfum og breytingum 

innan samfélagsins sem slökkviliðið starfar fyrir. 
 

 Sjá til þess að starfsemin sé vel kynnt og njóti trausts í samfélaginu. 
 

 Stuðla að og viðhalda góðu samstarfi við þá aðila sem tengjast starfseminni. 
 

 Vinna að því að búnaður liðsins, færni og menntun starfsmanna sé í samræmi við 

gildandi þjónustustig hverju sinni. 
 

 Stuðla að jákvæðum og framsæknum starfsanda sem hvetur slökkviliðsmenn til þess að 

ná settum markmiðum og fá nýja meðlimi til starfa hjá slökkviliðinu þegar þess gerist 

þörf. 

3.1 Verkefni slökkviliðs 

Allir starfsmenn BHV eru færir um að sinna öllum þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr 

brunahönum og úr opnum vatnsbólum ásamt flutningi vatns á eldstað með tankbílum. 

Slökkviliðið er fært um að sinna slökkvistarfi innanhúss og utan, reykköfun, reyklosun og 

verðmætabjörgun ásamt slökkvistarfi vegna gróðurelda. Slökkviliðið sér um slökkvistarf í 

skipum og bátum sem bundin eru við bryggjur á hafnarsvæði Hvammstangahafnar. Slökkviliðið 

sinnir björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum 

björgunarbúnaði. Slökkviliðið á og rekur mengunarvarnarbúnað svo sem tvo eiturefnabúninga, 

skoltjald ásamt uppsogs- og hreinsiefnum til þess að lágmarka skaða vegna mengunarslysa á 

landi sem og í höfninni á Hvammstanga samkvæmt samningi við hafnaryfirvöld. (sjá kafla 10 

Samningur höfn - slökkvilið.)  

 

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 lágmark 17 

slökkviliðsmenn og þrír stjórnendur séu í liðinu á Hvammstanga og 5 á Borðeyri auk eins 

stjórnanda. 
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Viðbragð vegna mengunarslysa er æft reglulega og er 12-14 manna hópur á útkallskrá 

eiturefnaóhappa. Komið hefur verið upp lágmarksbúnaði til að takast á við mengunaróhöpp á 

landi og í höfnum. Bæta þarf menntun og þjálfun slökkviliðsmanna til þess að takast á við 

mengunaróhöpp á landi og í höfnum (sjá fylgiskjal nr. 3 Menntunaráætlun BHV 2014-2018) 

samkvæmt kennsluáætlun Brunamálaskólans í takt við kröfur MVS. Búnaður skal vera í 

samræmi við búnaðarlista sem Mannvirkjastofnun leggur til að verði til staðar. 

 

Viðbragðsáætlun vegna mengunarvarnaslysa er ekki fullkláruð en stefnt að því að þeirri 

vinnu ljúki á árinu 2014. Brunavarnir Húnaþings vestra bregðast við og sinna minniháttar 

mengunar- og eiturefnaóhöppum. Í umfangsmeiri óhöppum er kallað eftir viðbótaraðstoð frá 

nágrannaslökkviliðum og ef um mjög umfangsmiklar aðgerðir er að ræða þá er leitað til SHS og 

SA og skal samningum um slíka aðstoð verið lokið á árinu 2014. 

 

Slökkviliðið sinnir aðstoð við slökkvistörf, björgun á fastklemmdu fólki ásamt viðbragði við 

mengunaróhöppum í nágrannasveitarfélögum samkvæmt beiðni samkvæmt gagnkvæmum 

samningum þar um. (sjá kafla 10  Gagnkvæmir samningar) 

 

Við almannavarnaaðstæður er unnið eftir nýsamþykktu skipulagi Almannavarna Húnaþings. 

Þá er þegar það á við einnig unnið eftir „Viðbragðsáætlun vegna hópslysa í Húnaþingi“ frá 

15.01.2013. 

3.2 Forvarnarstarf og eldvarnareftirlit 

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarna- og eldvarnaeftirlitssviðs er í höndum slökkviliðsstjóra 

og skal honum skapað æskilegt svigrúm til að. sinna eldvarnaeftirliti í samræmi við reglugerð 

um eldvarnaeftirlit nr. 198/1994. Æskilegt er að stöðugildi eldvarnaeftirlitsmanns sé 40%.  

 

Skoðunarskyldir staðir sem skoða þarf einu sinni á ári á starfssvæði BHV eru um 65 þar af 31 

skoðun á Hvammstanga, 5 skoðanir á Borðeyri og um 26 í dreifbýli þá eru á starfsvæðinu um 

153 lögbýli og 8 heiðaaskálar sem skoða ber þriðja hvert ár. Eldvarnareftirliti hefur ekki verið 

sinnt samkvæmt ströngustu reglum á starfssvæðinu á undangengnum árum, nema þar sem um 

leyfisveitingar er að ræða. Slökkviliðsstjóri sinnir eldvarnareftirliti samhliða öðrum störfum 

samkvæmt ráðningarsamningi. 

 

Eldvarnareftirliti og forvarnastarfi er sinnt frá slökkvistöðinni á Hvammstanga og í dag sér 

slökkviliðsstjóri um eftirlit og forvarnir á öllu starfssvæðinu. Sá sem sinnir eldvarnareftirliti skal 

vera löggiltur eldvarnareftirlitsmaður í samræmi við reglugerð Brunamálaskólans og réttindi og 

skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001 og skal hafa hlotið menntun á því sviði sem 

eldvarnareftirlitsmaður I, II og III hjá Brunamálaskólanum eða sambærilega menntun. 

Endurmenntun skal vera í samræmi við námsframboð og áætlanir Brunamálaskólans. 

 

Hlutverk eldvarnareftirlits Brunavarna Húnaþings vestra er eftirfarandi: 

 

 Yfirferð teikninga bygginganefndar og nefndinni til ráðgjafar vegna brunavarna. 

 Hafa í samvinnu við byggingafulltrúa eftirlit með því að nýbyggingar fullnægi 

öryggiskröfum sem til þeirra eru gerðar samkvæmt lögum og reglugerðum um 

brunavarnir áður en notkun þeirra er heimiluð.  

 Að halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri 

hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.  

 Gera úttekt á mannvirkjum í notkun og gera kröfur um nauðsynlegar úrbætur á 

brunavörnum til að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir.  
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 Leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvað eina er varðar brunavarnir 

og hugsanlegan eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi.  

 Hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn atvinnuhúsnæðis sinni skyldum sínum 

um brunavarnir samkvæmt lögum og reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem 

Mannvirkjastofnun gefur út.  

 Að koma í veg fyrir manntjón, heilsu-, umhverfis- og eignatjón með virku eftirliti og 

fræðslu 

 Ráðgjöf til hönnuða 

 

Helstu verkefni forvarnasviðs eru eftirfarandi: 

 

 Umsagnir vegna útgáfu rekstrarleyfa veitinga- og gististaða auk annarra skipulagðra 

mannfagnaða 

 Úttektir á skoðanaskyldum stöðum samkvæmt reglugerð um eldvarnareftirlit 

sveitarfélaga 

 Að halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri 

hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á umhverfi og/eða öðrum verðmætum 

 Halda námskeið í brunavörnum og meðferð slökkvitækja fyrir starfsmenn fyrirtækja og 

stofnanna sem þess óska 

 Fræðsla fyrir almenning og fyrirtæki um brunavarnir 

 Fræðsla í grunn- og leikskólum um brunavarnir ásamt því að halda uppi öflugri 

almannafræðslu m.a í stofnunum og fyrirtækjum að ósk  

 Heimsækja árlega þau heimili sem eru í mestri fjarlægð frá slökkvistöð og fræða 

ábúendur um brunavarnir og rétt viðbrögð við eldsvoða 

Í dag sinnir slökkviliðsstjóri lögboðnu eldvarnareftirliti í Húnaþingi vestra samkvæmt 

ráðningarsamningi hans. Starfsemi eldvarnareftirlits byggir á 12. grein laga nr. 75/2000 (Sjá 

fylgiskjal nr. 1 Skoðunarskyldir staðir) 

3.3 Útkallsstarf 

Á útkallssviði eru tvær starfsstöðvar. Aðalstarfsstöð að Höfðabraut 31 Hvammstanga og 

útstöð í bráðabirgðaraðstöðu á S. G. verkstæði á Borðeyri samkvæmt samningi þar um.  

  

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallsdeildar og beggja starfsstöðva er í höndum 

slökkviliðsstjóra. Gera skal kröfu um að slökkviliðsstjóri hafi starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. 

gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000. Varaslökkviliðsstjórar bera faglega ábyrgð gagnvart 

slökkviliðsstjóra og eru varðstjórar 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 starfsseminnar og tillögur og áætlanir 

unnar út frá þeim.  

 Til samræmis við skilgreint þjónustustig á hverjum tíma verða alltaf a.m.k. 75% 

slökkviliðmanna að vera  með reykköfunarréttindi. 

 Til samræmis við skilgreint þjónustustig á hverjum tíma verða alltaf a.m.k. 60% 

slökkviliðmenn þjálfaðir til starfa vegna klippuvinnu.  
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 Til samræmis við skilgreint þjónustustig á hverjum tíma verða a.m.k. 75% 

slökkviliðmanna að hafa lokið grunnnámi hlutastarfandi slökkviliðsmanna.  

 Til samræmis við skilgreint þjónustustig á hverjum tíma verða alltaf a.m.k. 60% 

slökkviliðmenn að vera þjálfaðir til starfs vegna mengunarslysa. 

 Mengunarvarnarbúnaður er staðsettur á Hvammstanga.  

 Til samræmis við skilgreint þjónustustig á hverjum tíma verða a.m.k. 75% 

slökkviliðmanna að geta sinnt slökkvistarfi í skipum. 
 

Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í að leysa sérhvert það verkefni sem kemur inn á borð 

slökkviliðsins í samræmi við menntun, þjálfun og skilgreint þjónustustig samkvæmt 11. gr. 

reglugerðar Brunamálaskólans og réttindi og skyldur slökkviliðmanna 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 hver þau störf sem upp koma í samræmi við menntun, 

þjálfun og þjónustustig. (Sjá fylgisjal nr. 2 Staða menntunar)   

Haldnar eru að lágmarki 12 æfingar á ári og reynt að æfa flesta þá þætti sem upp koma í starfi. 

Reynsla síðustu ára sýnir að fjölga þyrfti æfingum til þess að allir ættu þess kost að uppfylla 

lágmarksæfingarskyldu bæði almennra slökkviliðsmanna og reykkafara, í samræmi við gildandi 

lög og reglugerðir. (Sjá fylgiskjal nr. 4 Æfingaráætlun)  

 

Æfingar miðast við að slökkviliðið geti sinnt þjónustustigi sínu, og mun fullnægja 

menntunarstigi í samræmi við kröfur Brunamálaskólans samkvæmt menntunaráætlun 

Brunavarna Húnaþings vestra.  (sjá fylgiskjal nr. 3 Menntunaráætlun 2014 – 2018). 

 

Útstöð BHV á Borðeyri sinnir eingöngu slökkvistarfi utanhúss meðan ekki eru til staðar 

slökkviliðsmenn með tilskilin reykköfunarréttindi samkvæmt 11.gr. reglugerðar um reykköfun 

nr. 1088/2013. Að öðru leyti sinnir útstöð slökkviliðs á Borðeyri þeim verkefnum sem upp 

kunna að koma á starfssvæði sínu sem er fyrrum Bæjarhreppur. Í öllum tilfellum er gert ráð fyrir 

aðstoð slökkviliðsins á Hvammstanga. Slökkviliðsstjóri kynnir fyrir íbúum stöðu mála. 

 

Endurmenntun slökkviliðsmanna verður komið í viðunandi horf um leið og námskeið bjóðast 

hjá Brunamálaskólanum og öðrum aðilum s.s. erlendum námskeiðum. 

 

Í dag hafa 18 af 20 slökkviliðsmönnum á Hvammstanga sótt einhver námskeið á vegum 

Brunamálaskólans. 

Í dag er staðan á Borðeyri sú að enginn er með lágmarksmenntun til starfa sem 

slökkviliðsmaður og verður gert sérstakt átak í að koma því í viðunandi horf. 

3.4 Annað 

Slökkvilið Brunavarna Húnaþings vestra skal vera tilbúin til að takast á við þekkt eiturefna- 

og spilliefnaslys sem vitað er að eru á starfssvæðinu eða fara um það. Þjálfa skal 

slökkviliðsmenn til að meðhöndla og vinna með búnaðinn. Unnið er að viðbragðsáætlun um 

mengunarvarnir og mögulegra mengunarslysa og skal þeirri vinnu lokið á árinu 2014. 
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4 Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð 

Í stjórnstöð/skrifstofu slökkviliðsins á Hvammstanga eru sími og tölva ásamt öðrum búnaði 

sem tilheyrir stjórnstöð, s.s. kort og aðrar upplýsingar. Stjórnstöð er ekki mönnuð í útköllum. 

Alltaf er opið fyrir TETRA talstöð á dagvinnutíma slökkviliðsstjóra og fara samskipti við aðra 

viðbragðsaðila s.s. lögreglu, björgunarsveitir, sjúkrabíla og Neyðarlínu fram í gegnum TETRA 

kerfið og GSM-síma. Fjölga þarf TETRA stöðvum á næstu árum. Neyðarsvörun og boðun í 

útköll með SMS skilaboðum er í höndum Neyðarlínunnar 112 sem hefur upplýsingar um alla 

slökkviliðsmenn. Upplýsingar eru uppfærðar hvenær sem breytingar verða af slökkviliðsstjóra í 

gegnum „BJARGIR“ á vefsvæði Neyðarlínunnar. 

4.1 Viðvaranir og upplýsingagjöf 

Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Húnavatnssýslna og 

sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum þeirra. Helstu áhættur sem gætu krafist slíkra 

tilkynninga eru meiriháttar mengunarslys á svæðinu t.d. ammoníakleki í Sláturhúsi KVH og 

Meleyri, meiriháttar bruni eða rýming á Heilbrigðisstofnunni eða öðrum stöðum þar sem 

fjölmenni er saman komið og tafarlaus rýming þarf að eiga sér stað.  

4.2 Svar- og greiningartími 

Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínu er meðal svartími 3,7 sek. og meðalgreiningartími er 

um 90 sek. eftir eðli útkallsins. Unnið er eftir greiningarkerfi Neyðarlínunnar. Slökkviliðsstjóri 

eða staðgengill hans ber ábyrgð á samskiptum við Neyðarlínuna og forsendum fyrir greiningu 

beiðna. 

4.3 Boðunartími 

Eins og áður er komið fram sér Neyðarlínan um boðun á slökkviliðinu með SMS skilaboðum. 

Boðunin er gerð samkvæmt fyrirmælum slökkvistjóra eða viðkomandi á bakvakt þegar um 

minniháttar tilvik er að ræða en í bráðatilfellum eru hópar boðaðir út beint af Neyðarlínu eftir 

eðli útkalls og síðan haft samband við vakthafandi stjórnanda slökkviliðs. Reynsla 

undangenginna ára er að fyrsti bíll á Hvammstanga er í öllum tilfellum kominn úr stöð innan 

fimm mínútna frá því útkall berst á öllum tímum sólarhringsins með að lágmarki fjóra menn, ef 

veður eða aðrar náttúruhamfarir hamla ekki för. 

 

Vegna búsetu slökkviliðsmanna á Borðeyri er ekki tryggt að bíll sé kominn úr stöð innan 

framangreinds tíma vegna mannfæðar og ekki er um bakvaktarskildu að ræða. 

 

Varðandi slökkviliðið sér slökkviliðsstjóri um að uppfæra boðleiðir slökkviliðsmanna svo oft 

sem þurfa þykir. Björgunarsveitir sjá sjálfar um að uppfæra boðunarlista sinn í gegnum 

landstjórn björgunarsveita. Uppfærslur eru alltaf gerðar þegar breytingar verða á mannskap. Hjá 

BHV er ekki gerður greinamunur á boðun slökkviliðs vegna almannavarnarástands.  

4.4 Virkjunartími 

Í slökkvistarfi er miðað við að vatn sé komið á stút innan 60 sek. frá því að dælubíll stöðvar 

við eldstað. Er þessi ferill æfður og tímatekinn eins oft og þurfa þykir. Allt slökkvistarf á að vera 

komið í gang innan þriggja mínútna frá því að slökkviliðið kemur á staðinn. 
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4.5 Viðbragðstími 

Slökkviliðsmenn hjá BHV eru allir hlutastarfandi 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 fjögur tímabelti og flokka (sjá fylgiskjal nr. 5 Viðbragðstími). 

Í fyrsta tímabeltinu, flokki I (grænt) eru aðgerðir hafnar innan 10 mín. frá boðun, í tímabelti 

tvö, flokki II (gult), eru aðgerðir hafnar innan 20 mín. og í þriðja tímabeltinu, flokki III 

(appelsínugult) eru aðgerðir hafnar innan 30 mín. Vegna fjarlægðar á nokkra staði í byggð er 

flokkur IV (rautt) þar sem aðgerðir eru hafnar utan 30 mínútna. 

Í fimmta flokki, (flokki V), eru aðgerðir utan þessara lituðu tímabelta. Fjallaskálar á 

Arnarvatnsheiði og Víðidalstunguheiði sem reknir eru sem gististaðir m.a. í flokki V ásamt 

nokkrum sveitabæjum innst í Víðidal og Hrútafirði og yst á Vatnsnesi.  

Þeir staðir sem eru utan við 30 mínútna svæðið verða heimsóttir árlega og skoðaðir af 

eldvarnareftirliti gagnvart reykskynjurum, slökkvitækjum og rýmingarleiðum og íbúum gert 

viðvart um þetta sem og að þeir séu meðvitaðir um viðbragðstíma slökkviliðsins.  
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5 Húsnæði, bifreiðar og búnaður 

Hér á eftir eru upplýsingar um húsnæði, bifreiðar og annan búnað sem slökkvilið BHV hefur 

yfir að ráða. Afskriftarreglur, fjármagnsstefna og endurnýjunaráætlun er í samræmi við stefnu 

og samþykktir sveitastjórnar hverju sinni. Viðurkenndur búnaður er afskrifaður í samræmi við 

lög og reglugerðir sem við eiga ásamt nánari leiðbeiningum framleiðanda þegar það á við.  
 

Áætlaður heildarrekstrarkostnaður er um kr. 18.000.000.- á árinu 2014. 

5.1 Húsnæði 

Slökkvistöð BHV er staðsett við Höfðabraut 31 á Hvammstanga. Húsið er 225m
2
 steinsteypt 

hús byggt 1970. Húsnæðið skiptist í 165m
2
 sal fyrir þrjá slökkvibíla og allan lausan búnað 

slökkviliðsins ásamt búningsaðstöðu sem þó stendur til að færa yfir í suðurhluta. Í suðurhluta 

sem er um 60m
2
 er pláss fyrir einn lítinn bíl, en þar er einnig snyrting án baðaðstöðu, skrifstofa 

og um 25m
2 

setustofa slökkviliðsmanna á annarri hæð. Húsnæðið þjónar hlutverki sínu ágætlega 

og er vel við haldið en töluvert hefur þrengt að starfseminni með auknum búnaði t.d. 

mengunarvarnarbúnaði. Þá er fyrirséð að setja þarf upp brunaviðvörunarkerfi, koma upp 

baðaðstöðu og skipta um útkeyrsluhurðir. 

 

Slökkvistöð á Borðeyri er í vesturgafli S. G. Verkstæði. Um 30m
2
 að stærð. Pláss er fyrir einn 

bíl, lausa dælu og hluta búnaðar. Enginn búnings- né baðaðstaða er til staðar og þarf að leysa 

það sem fyrst. Unnið hefur verið að því að útvega hentugra húsnæði á Borðeyri undir starfsemi 

slökkviliðs en það hefur ekki tekist hingað til. 

5.2 Bifreiðar 

54 – 131 IVECO MAGIRUS DEUTS  

4x4 slökkvibíll árgerð 1978 ekinn 20.082 km.  
35 ára gömul 6 manna slökkvibifreið með 2400 lítra. vatnstank og hefðbundinni dælu án 

háþrýstiúttaki sem afkastar 3200l/mín. Keyptur notaður til BHV árið 1995 (uppgerður tjónabíll) 

Þjónar hlutverki sínu þokkalega en með miklum takmörkunum þó. Huga þarf að endurnýjun 

hans sem fyrst þar sem hann er kominn langt fram yfir eðlilegan afskriftartíma. 

 

54 – 151 MAN 19-290 árgerð 1990  

4x4 vatnsflutningabíll, ekinn 725.120 km.  
Bíllinn sem er gamall mjólkurbíll er með um 7000 lítra vatnstank og Sigmund dælu frá árinu 

1942 sem afkastar um 4000ltr/mín. Þjónar hlutverki sínu sem vatnsflutningabíll ágætlega. Þyrfti 

að huga að því að fara í nokkrar endurbætur og yfirferð á hinum ef hann á að nýtast með sama 

hætti og verið hefur.  

 

54 – 161 CHEVROLET Pickup 4x4 árgerð 1991  

4x4 Tækjabíll ekinn 17.190 km.  
22 ára gamall 5 manna pickup, 2ja dyra með 1 1/2 húsi. Eini bíll BHV sem keyptur hefur verið 

nýr og er því mjög góðu standi miðað við aldur. Þjónar hlutverki sínu ágætlega, er með góðum 

búnaði til þess að fast við flest öll björgunarstörf utan slökkvistarfs þar sem ekki til staðar í 

honum fastur búnaður til slökkvistarfa t.d. á vettvangi umferðaslysa utan 2ja 12 kg. 

handslökkvitækja.   



  Brunavarnaáætlun Brunavarna Húnaþings vestra 2014 - 2018 

 

 

  19  
 

54 – 231 INTERNATIONAL HARVESTER  

4x4 slökkvibíll árgerð 1977 ekinn 22.000 km.  
36 ára gömul slökkvibifreið með 1850 lítra vatnstank og dælu sem afkastar 3000l/mín og 

innbyggðum 200 lítra froðutank. Þjónar hlutverki sínu ágætlega, þó vantar mikið uppá að 

vatnsmagn sé fullnægjandi miðað við aðstæður á þjónustusvæði hans sem er fyrrum 

Bæjarhreppur. Þá er hann kominn langt fram yfir eðlilegan afskriftartíma og þyrfti að huga að 

endurnýjun hans sem fyrst. 

 

Þegar meðalaldur bifreiða í eigu og umsjá Brunavarna Húnaþings vestra er skoðaður í 

dag, kemur í ljós að hann er slétt 30 ár sem hlýtur að teljast nokkuð ríflegt bæði hvað varðar 

hefðbundnar afskriftareglur og þær afskriftareglur sem sveitastjórn Húnaþings vestra hefur 

sett sér varðandi slökkvilið sem og þegar horft er til þess hvaða hlutverki þær gegna í að 

uppfylla markmið laga um brunavarnir nr. 75/2000 sem er að vernda líf, heilsu fólks, 

umhverfi og eignir. Tekið verður á þessu í kafla 12. 

5.3 Búnaður 

5.3.1 Hlífðarfatnaður  

Hlífðarfatnaður er allur af vottaðri og viðurkenndri gerð og heilt yfir í mjög góðu ástandi. 

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

 

Eldgallar flestir frá ......................... 2006 – 2013     26 sett 

Innanundirgallar allir frá ................ 2010 – 2012     26 sett 

Hjálmar allir frá .............................. 2006 – 2012     26 stk. 

Stígvél flest frá ............................... 2000 – 2011     26 pör 

Reykkafarahettur flestar frá ............ 2005 – 2013     26 stk. 

Eldvettlingar flestir frá ................... 2005 – 2013     26 pör 

Vettlingar í klippuvinnu allir frá .... 2009 – 2012     14 pör 

5.3.2 Lausar dælur 

ZIEGLER ......................... 1600 ltr.  1 stk.    ástand mjög gott 

CADOPPI  .......................... 900 ltr.   2 stk.    ástand mjög gott 

CADOPPI ......................... 1800 ltr.   1 stk    ástand mjög gott 

JBQ 4.8 ............................... 540 ltr.  1 stk    ástand mjög gott 

GODIVA .......................... 1600 ltr.   1 stk.    ástand þokkalegt 

CLIMAX .......................... 1200 ltr.   1 stk.    ástand sæmilegt 

5.3.3 Slöngur og barkar 

4“slöngur 30 metrar 4“ sogbarkar  4 x 2,5 metrar 

3“slöngur 720 metrar 4“ sogbarkar   6 x 1,5 metrar 

2“slöngur 260 metrar 4“ sogbarkar 6 x 3,0 metrar 

1 ¾“slöngur 40 metrar 3“ sogbarkar 1 x 4,0 metrar 

1½“ slöngur 180 metrar 1“ slöngur 270 metrar 
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5.3.4 Froðubúnaður 

200 ltr. AWG froðublandari        2 stk. 

200 ltr. AWG þung- og millifroðustútur      2 stk. 

320 ltr. 3% AFFF froða            Æskilegt 500 ltr. 

5.3.5 Stútar, greini/safnstykki og minnkanir 

AWG HH1260 ............  .........1260 ltr.monitor     1 stk. 

Elkhart .........................  .........500 ltr.úðastútar     2 stk. 

Protec #366 ..................  .........475 ltr. úðastútar     4 stk. 

Protec #360 ..................  .........150 ltr. úðastútar     2 stk. 

UniFire FogJet ............  .........150 ltr. úðastútar     2 stk. 

AWG ...........................  .........380 ltr. kaststútar     2 stk. 

AWG HS16 .................  .........350 ltr. úðastútar     6 stk. 

AWG ...........................  .........B – CBC greinistykki     5 stk. 

AWG ...........................  .........B – CC greinistykki     2 stk. 

AWG ...........................  .........BB – A safnstykki     2 stk. 

AWG ...........................  .........A – B minnkun     4 stk. 

AWG ...........................  .........B – C minnkun     9 stk. 

AWG ...........................  .........C – D minnkun     8 stk. 

5.3.6 Reykköfun 

INTERSPIRO QS II.....reykköfunartæki með 6,9 ltr.  léttkútum   4 stk. 

FENCY Aries 5000 ..... reykköfunartæki með 6,9 ltr.  léttkútum   7 stk. 

FENCY Aries  ............. reykköfunartæki með 6,0 ltr.  stálkútum    2 stk. 

 

Luxfer aukakútar ......... 6,9 ltr. léttkútar      3 stk 

AGA aukakútar ........... 6,0 ltr. stálkútar      6 stk. 

BAUER UTILUS ........ loftpressa  100 ltr/mín.     1 stk. 

DIKTRON ................... reykkafarastjórnborð 10 + 2 rásir    1 stk. 

5.3.7 Annar búnaður 

Holmatro 95 tonna klippur, glennur og tvívirkur tjakkur ásamt tveimur dælum, 2 x 5 mtr. 

slöngum og viðeigandi búnaði s.s 2 stk. björgunarstoðir með borðastrekkjara frá árinu 2007 

Vetter 8 BAR 3x lyftipúðar ásamt stýribúnaði (1 x 17,7 tonn, 1 x 12 tonn og 1 x 9,6 tonn).  

1 stk. 10,05 mtr. nælonhúðaður álstigi 2013 og 1 stk. 4 mtr. Krókstigi 

Reykblásarar: 1 stk. RamFan bensín 21.940 m
3  

og 2 stk. rafmagnsreykblásari 3.800m
3
 

Bensínhjólsög STHIL 420 með 350mm. „rescueblaði“ 

Járnhjólsög og sverðsög hvort tveggja rafhlöðudrifnar. 

Rafstöðvar ACME 6 kw. 3ja fasa. & ZIPPER 2kw. + 1 x 1000w og 2 x 500w kastarar 

2 x 12 kg. duftslökkvitæki, 3 x 6 kg. kolsýruslökkvitæki  og 2 x stór eldvarnarteppi 

Uppsogs- og hreinsibúnaður fyrir minniháttar óhöpp 

Skóflur og kústar ásamt ýmsum smáverkfærum ásamt dráttartógi og ströppum 

Sjúkrabúnaður til þess að fást við brunasár og minniháttar áverka ásamt lyfjasúrefni 
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Fallvarnarbúnaður línur, klemmur og annar fylgibúnaður fyrir 3 menn til vinnu á þökum  

BHV eru hluthafar í loftbankakerru með 10 Fency Aries 5000 reykköfunartækjum, ásamt 

slökkviliðunum á Blönduósi, Sauðárkróki og Skagaströnd. Kerran hefur ekki fastan samastað og 

fer á milli liða í geymslu og notkun eftir hentugleika. 

5.4 Fjarskipti 

Notast er við VHF fjarskipti á vettvangi á tveimur rásum. Sendi og móttökutíðni 165.200 og 

165.250. Notast er við TETRA kerfið vegna samskipta við aðra viðbragsaðila s.s. lögreglu, 

sjúkraflutninga, björgunarsveitir og Neyðarlínu. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á að viðhald, 

endurnýjun og rekstur fjarskiptabúnaðar sé með eðlilegum hætti. Allir slökkviliðsmenn hafa 

GSM síma sem BHV útvegar þeim samkvæmt sérstöku samkomulagi milli Húnaþings vestra og 

BHV. (sjá fylgiskjal nr. 7  Samstarfssamningur) 

5.4.1 Fjarskiptabúnaður 

 2 stk TETRA handstöðvar.........................640 4350 og 640 4351  

 6 stk VHF handstöðvar þar af tvær vegna fjarskipta til reykkafara (engar fasttengdar 

stöðvar eru í bílum eða í slökkvistöð). Þarf að fjölga þeim á næstu árum (sjá kafla 12) 

 4 stk SpiroCom fjarskiptabúnaður í reykköfunartækjum. 

 1 stk. farsími  GSM Bakvakt.....................840 4350 

 1 stk. sími í slökkvistöð.............................451 2411 
 

Einhver svæði/blettir í dreifbýli eru enn nánast sambandslaus hvað varðar TETRA og GSM 

símasamband.   Samskipti við viðbragsaðila eru í gegnum TETRA- og GSM-kerfið. 

5.5 Viðvörunarbúnaður 

Viðvörunarbúnaður er á ábyrgð slökkviliðsins. Einungis er um að ræða sírenur og 

forgangsljós slökkvibíla. Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við 

Almannavarnardeild Húnavatnssýslna og sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum 

Almannavarna Húnaþings.  

5.6 Æfingarsvæði 

Ekkert ákveðið æfingarsvæði er til hjá BHV heldur notast við þau svæði, húsnæði og 

aðstöðu sem í boði eru hverju sinni og best henta. Unnið hefur verið að því leynt og ljóst að 

finna staðsetningu sem myndi henta til æfinga fyrir slökkvilið en lítið gengið. Þó eru ákveðnar 

hugmyndir í farvatninu m.a. í samstarfi við Björgunarsveitina.Húna. 

5.7 Annað 

Slökkvilið BHV sér ekki um sjúkraflutninga á starfssvæði sínu. Þeir eru á hendi 

Heilbrigðisstofnunnar Vesturlands á Hvammstanga.  
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6 Landupplýsingar 

Landfræðilegt þjónustusvæði Brunavarna Húnaþings vestra nær yfir allt Húnaþing vestra. 

Ekki er notast við neitt sérstakt leiðarkerfi á leið í útköll heldur eru slökkviliðsmenn almennt 

nokkuð kunnugir um héraðið og rata um vegi sveitarfélagsins. Í tækjabíl er Garmin NUVI 

vegaleiðsögutæki sem nýtist ágætlega og svo eru til taks landakort af svæðinu og er notast við 

þau ef á þarf að halda ásamt korti í slökkvistöð. Í fyrsta bíl (Tækjabíl) eru staðháttalýsingar af 

hverjum sveitabæ í Húnaþingi vestra með upplýsingum um vatnsból og allar byggingar, þó 

vantar upplýsingar um bæi í fyrrum Bæjarhreppi. Í bílunum eru einnig kort með staðsetningu 

brunahana á Hvammstanga og á Laugarbakka. 

 

7 Vatnsból og brunahanar  

Á Hvammstanga eru 32 brunahanar víðsvegar um bæinn með vatnsþrýsting um 3-6 bör. 

Samkvæmt upplýsingum frá veitustjóra er ástand lagna í góðu lagi og hefur verið betrumbætt 

mikið á síðustu árum m.a. hefur þvermál nokkurra stofnlagna verið verið aukið samhliða 

gatnaframkvæmdum ásamt endurnýjun á brunahönum. Nokkur endurnýjun á brunahönum hefur 

átt sér stað á undanförnum árum og verður framhaldið á næstu árum. Fyrir ofan kauptúnið er 

800 tonna miðlunargeymir sem safnar vatni frá þremur vatnsbólum sem samtals afkasta um 45 

l/sek. 160 millimetra stofnlögn liggur frá tanki niður í Hvammstangabraut þaðan sem hún 

greinist í 75 – 160 millimetra lagnir um dreifikerfi vatnsveitu. 

Á Laugarbakka er aðeins einn brunahani og er hann staðsettur á Reykjagrund að honum 

liggur 75 millimetra lögn. Aðalupptök vatnsveitu á Laugarbakka eru úr borholu í Miðfjarðará og 

er vatni dælt um 1000 metra leið í miðlunargeyma sem staðsettir eru fyrir ofan þéttbýlið. Um að 

ræða 45 tonna steyptan miðlunargeymir samtengdur honum er 12 tonna miðlunargeymir úr 

plasti sem tengist beint inn á dreifikerfi veitunnar.  Ekkert varaafl er á vatnsdælu á Laugarbakka. 

 

Á Borðeyri er aðeins einn brunahani staðsettur milli gamla skólans og Riishúss hann er 

tengdur vatnsveitu staðarins með vatnsþrýsting um 3 bar en lítið rennsli. Fyrir ofan bæinn er 28 

tonna steyptur miðlunargeymir en aðkoma að honum er stundum erfið.  

 

Viðhald og endurnýjun brunahana er á vegum vatnsveitu Húnaþings vestra og eru upplýsingar 

um ástand lagna og brunahana að finna hjá forstöðumanni. 

Hægt er að komast í önnur vatnsból en brunahana t.d. á Hvammstanga í Ytri og Syðri 

Hvammsá eða í sjóinn og á Laugarbakka í Miðfjarðará ef það hentar betur. Á Laugarbakka er þó 

um að ræða töluverðan hæðarmun og vegalengdir. Á Borðeyri er mjög auðvelt að komast í sjó, 

vegalengdir eru stuttar og hæðarmunur nánast enginn. 

 

Vatnsból í dreifbýli eru misjöfn allt frá því að vera ekkert vatn í námunda við bæi og að vera 

vatn nánast við bæjardyrnar. Í tækjabíl slökkviliðs eru upplýsingar um vatnstökustaði í dreifbýli 

en upplýsingar vantar vegna bæja í fyrrum Bæjarhreppi. Nánari upplýsingar um veitukerfi 

vatnsveitunnar er að finna hjá tæknideild sveitarfélagsins. Síðustu ár hefur þó vatnsbúskapur til 

sveita verið með minnsta móti og hefur slökkvilið m.a. keyrt neysluvatn til bænda í töluverðu 

mæli, það er því ljóst að við slökkvistarf í dreifbýli þarf í meira mæli en áður að treysta á aðflutt 

vatn. Upplýsingar um vatnstökustaði í dreifbýli verður uppfærð og komið í bíla 2015 

 

Fyrirhugað er að fara í úttekt á ástandi vatnsveitu og brunahana í 1. viku júnímánaðar 2014 

samkvæmt tímasettri verkáætlun slökkviliðsstjóra. 
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8 Sérstakar bruna- eða mengunarhættur 

Nokkrar af stærstu áhættum BHV eru settar fram hér að neðan, og slökkviáætlun verður gerð 

fyrir þessar byggingar og verður því verki lokið á árinu 2014. 

8.1 Hvammstangi 

8.1.1 Heilbrigðisstofnunin á Hvammstanga 

Er nokkuð vel byggt steinsteypt hús út frá brunatæknilegu sjónarmiði. Húsnæðið skiptist í 

sjúkrahús byggt 1959, 1.000m2 eða 3017m
3
, og nýrri viðbyggingu sem er byggð 1995, 929m

2
 

eða 3629m
3
 og sjúkrahús byggt 1917 374m

2
 eða 779m

3
 og íbúð byggð 1917, 61m

2
 eða 141m

3
. 

Heilsugæslu byggt 1982, 730m
2
 eða 3.270m

3
, byggingarnar eru ekki byggðar saman og því ekki 

mikil sambrunahætta. Unnið hefur verið að endurbótum á brunavörnum á undanförnum árum. 

Hólfun sjúkrahússins er mjög góð og auðvelt er að koma sjúklingum af sjúkrastofum í rúmum 

milli brunahólfa. Vistmenn eru þegar mest er um 28 manns og starfsmenn eru um 50 í 35 

stöðugildum Neyðaráætlun er ekki til fyrir bygginguna, hvort heldur er bruni, jarðskjálfti eða 

önnur vá er kallað gæti á rýmingu hússins og þyrfti að bæta úr því sem fyrst. 

Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni, tengt viðurkenndri vaktstöð.  

Niðurstaða: Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða en verði eldur laus getur afleiðing orðið mikil 

og stór almannavarnaraðgerð þar sem margir þurfa að koma að. Slökkviliðið ræður við eldsvoða 

í stofnuninni ef allar forsendur varðandi brunahólfanir halda, en þarf aðstoð annarra 

björgunaraðila á svæðinu við flutning og aðhlynningu sjúklinga. Aðkoma slökkviliðs er góð og 

þrír til fjórir brunahanar í næsta nágrenni.  

 

Sjá aðkomuáætlun nr. 1 og 7 í möppum útkallsbíla 

8.1.2 Sláturhús og kjötvinnsla S.K.V.H 

Steinsteypt hús byggt í fjórum áföngum (1977-1996) 4.463m
2
 eða 94.148m

3
. Elsti hluti 

hússins er frystigeymsla byggð 1977, næst er sauðfjársláturhús byggt 1979, fjárrétt byggð 1980 

og loks stórgripasláturhús byggt 1982. Smá viðbygging var byggð við húsið 1996 og notuð sem 

kæligeymsla. Húsið er á tveimur hæðum og eru brunahólfanir sæmilegar á milli hæða og víðar í 

húsinu, þó vantar eldvarnargler og fleira til að standast þær kröfur sem gerðar eru um hólfun 

hússins. Þetta er stór vinnustaður með um 10 - 20 manns í vinnu á ársgrundvelli og um og yfir 

100 manns á haustin yfir sláturtímann. Frystikerfi og vélar eru keyrð á ammoníaki. 

Niðurstaða: Ekki eru miklar líkur á eldsvoða, en verði hann má búast við að slökkviliðið 

ráði illa við hann sérstaklega þar sem brunaálag er mikið eins og í fjárrétt. Sökum stærðar 

hússins og þar sem ekkert viðvörunarkerfi er í húsinu mætti búast við stórbruna. Krafist hefur 

verið úrbóta á brunamálum hússins og er skilningur á þeim hjá eigendum húsnæðisins sem er 

S.K.V.H. Áhrif eldsvoða geta orðið miklar á atvinnuástand í héraðinu bæði á Hvammstanga og 

ekki síður í sveitunum í kring á afkomu bænda varðandi slátrun á búfénaði. Ammoníaksleki er 

ástand sem margir gætu þurft að koma að en um 200 mtr. eru í góða brunahana og þarf að huga 

að úrbótum í þeim málum. Aðkoma slökkviliðs er góð. Ef til bruna kemur þarf slökkviliðið 

aðstoð annarrar björgunaraðila á svæðinu og nágranna slökkviliðs. 

Sjá aðkomuáætlun nr. 4 í möppum útkallsbíla 
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8.1.3 Grunnskólinn á Hvammstanga 

Er steinsteypt bygging í tvennu lagi með milligangi sem tengingu úr steinsteypu og gleri. 

Eldri hluti er frá 1964, 592m
2
 eða 19.610m

3
, þar er þörf á úrbótum á brunavörnum svo sem 

skipta um hurðir að skólastofum og betri hólfun. Yngri hlutinn er frá 1984, 967m
2
 eða 

33.144m
3
, þar eru brunahólfun og flóttaleiðir í góðu lagi. Byggingin er ein brunasamstæða, 

brunahólfanir eru þó nokkuð góðar á milli hæða, en þörf á betri hólfun milli stofa á hverri hæð 

fyrir sig. Rýmingarleiðir eru viðunandi og rýming um þær æfð einu sinni til tvisvar á ári og má 

geta þess að skólastjórnendur og skólaliðar eru mjög meðvitaðir um þær hættur sem geta hlotist 

af bruna, ef upp kæmi í skólahúsnæðinu. Nemendur eru um 60 og starfsmenn 14. Í skólanum er 

brunaviðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð. 

Niðurstaða: Líklegt er að brunatjón verði ekki mikið ef eldur brýst út í byggingunni þar sem 

brunahólfun er nokkuð viðunandi og viðvörunarkerfi til staðar. Útgönguleiðir eru fullnægjandi 

og merktar. Aðkoma að skólanum er góð úr tveimur áttum og þrír brunahanar 20 og 70 m. frá 

byggingunni. 

Aðkomuáætlun verður lokið í 26. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.1.4 Íþróttamiðstöðin á Hvammstanga 

Þjónustubygging er steinsteypt á einni hæð auk þess er kjallari undir hluta hússins nýtt sem 

tækjarými, byggt 1978 um 451m
2
 eða 2.262m

3
. Aðalinngangur er á vesturhlið, og gengið til 

sundlaugar til suðurs út úr byggingunni. Opið er inná gang búningsherbergja. Byggt hefur verið 

íþróttahús norðan við þjónustubygginguna, byggingarefni er steinsteyptir sökklar og veggir um 

1 metri á hæð og ofan á þá er stálgrind sem klædd er að utan með yleiningum sem eru klæddar 

að innan með eldvarnargipsi. Reyklosunarlúgur eru í þaki íþróttahúss tengt 

brunaviðvörunarkerfi. Íþróttahúsið er um 883m
2
 eða 7.441m

3
. Brunaviðvörunarkerfi er í 

byggingunni tengt viðurkenndri vaktstöð, en þó þarf að fjölga skynjurum í þjónustubyggingu.  

Niðurstaða: Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða, en verði hann gæti tjón orðið mikið vegna 

stærðar byggingarinnar. Vegna viðvörunarkerfisins ætti að verða vart við eld á byrjunarstigi. 

Aðkoma að húsinu er góð frá þremur hliðum og eru þrír brunahanar í um 35-110 metra fjarlægð 

frá því.   

Sjá aðkomuáætlun nr.6  í möppum útkallsbíla 

8.1.5 Félagsheimilið Hvammstanga 

Steinsteypt bygging á tveim hæðum, byggt 1967 samtals 1.326m
2
 eða 42.921m

3
 með 

tveimur samkomusölum fyrir um 350 manns auk svala fyrir bíógesti með sætum fyrir 80 manns. 

Rýmingarleiðir eru ágætar úr sölum, af svölum eru einar dyr út á þak hússins en ekki er stigi 

þaðan til jarðar. Brunahólfun hússins er ábótavant bæði hvað varðar efri og neðri hæð, en 

sæmilegar á milli hæða. Brunaviðvörunarkerfi er ekki í húsinu. Á neðri hæð félagsheimilisins 

eru skrifstofur og salir til útleigu auk annarrar starfsemi. 

Niðurstaða: Brunatjón gæti orðið töluvert þar sem brunaviðvörunarkerfi vantar í húsið og 

einnig er hólfun verulega ábótavant. Rýming á að geta gengið nokkuð vel fyrir sig hvort sem er 

úr sölum eða af svölum. Brunahanar eru þrír í 20-150 m. fjarlægð. Aðkoma slökkviliðs er góð 

að öllum hliðum hússins. 

 

Sjá aðkomuáætlun nr. 5 í möppum útkallsbíla 

 



  Brunavarnaáætlun Brunavarna Húnaþings vestra 2014 - 2018 

 

 

  25  
 

8.1.6 Húsnæði K.V.H. verslunarsamstæða og skrifstofa 

Er 1.668m
2
 eða 43.909m

3
 steinsteypt byggt árin 1956 og 1970. Húsið er tvær hæðir, á efri 

hæð eru skrifstofur Fæðingarorlofssjóðs og er gengið inn í þær um sér stigahús en 

neyðarútgangar eru út á þak um glugga. Í kjörbúð og byggingavöruverslun eru flestir veggir 

steyptir, innréttuð hefur verið skrifstofa og fundarsalur á gangi milli kjörbúðar og 

byggingavöruverslunar. Útgönguleiðir eru lélegar, og lítið um merkingar og ekkert 

viðvörunarkerfi er í byggingunni.  

Niðurstaða:  Ef eldur kæmi upp í húsinu má búast við miklu eignatjóni vegna stærðar og þar 

sem mikill eldsmatur er á lager svo sem fatnaður, skór og fleira Brunahólfun er ábótavant milli 

húshluta. Ef eldur yrði mikill réði slökkvilið lítið við hann vegna stærðar byggingarinnar og 

mikils brunaálags sem í því er. Brunahanar eru í 40-60 mtr. fjarlægð með þokkalega afkastagetu 

miðað við stærð húsnæðis. Aðkoma slökkviliðs er góð að öllum hliðum hússins. Slökkviliðið 

þarf aðstoð annarrar björgunaraðila á svæðinu og jafnvel nágrannaslökkviliðs. 

8.1.7 Húsnæði K.V.H. Pakkhús og gamli frystir  áætlun vantar. 

Sjá aðkomuáætlun nr. 6 í möppum útkallsbíla 

8.1.8 Íbúðir aldraðra Nestúni 

Steinsteypt bygging á tveim hæðum ásamt kjallara undir hluta hússins, byggt í nokkrum 

áföngum frá 1980 - 2001 samtals 906m
2
 eða 42.921m

3
 með 22 íbúðum og samkomusal fyrir um 

50 manns á annarri hæð í norðurenda ásamt öðru rými s.s. göngum og geymslum. Sjálfvirkt 

brunaviðvörunarkerfi er í allri byggingunni tengt viðurkenndri vaktstöð. Brunahólfun er góð 

milli rýma á hverri hæð og niður í kjallara en ekki milli hæða. Góðar útgönguleiðir eru út úr 

öllum íbúðum, á jarðhæð eru tvær aðskildar leiðir um ganga og beint út í garð en á annarri hæð 

eru útgönguleiðir til beggja átta frá öllum herbergjum. Neyðarútgangur er frá samkomusal á 

annarri hæð út á svalir og góðan stiga utaná húsinu. 

Niðurstaða:  Líklegt er að brunatjón verði ekki mikið ef eldur brýst út í byggingunni þar 

sem brunahólfun er góð og viðvörunarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð til staðar. Útgönguleiðir 

eru viðunandi vegna eðli starfseminnar og mjög vel merktar. Vegna eðlis starfseminnar þarf 

slökkviliðið aðstoð annarrar björgunaraðila á svæðinu s.s. björgunarsveitar og Rauða krossins 

og jafnvel nágrannaslökkviliðs. Aðkoma að húsinu er góð úr tveimur áttum og tveir brunahanar í 

15 - 80 metra fjarlægð frá byggingunni.Þytsheimar – reiðhöll áætlun vantar 

Sjá aðkomuáætlun nr. 3 í möppum útkallsbíla 

8.1.9 Rækjuvinnslan Meleyri ehf. áhættumat vantar. 

Sjá aðkomuáætlun nr. 2 í möppum útkallsbíla. 

8.2  (Fyrrum) Kirkjuhvammshreppur 

8.2.1 Gauksmýri gistiheimili áætlun vantar 

Slökkviáætlun verður lokið í 15. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 
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8.3  (Fyrrum) Ytri-Torfustaðahreppur 

8.3.1 Grunnskóli Húnaþings vestra Laugarbakka - skólahús og Edduhótel 

Húsnæðið er steinsteypt frá 1970 og 1991 og er alls 3.204m
2
 eða 61.953m

3
. Í húsinu sem er 

mest allt á tveimur hæðum eru kennslustofur, íþróttahús, mötuneyti auk íbúða og gistiherbergja 

sem ekki eru nýtt yfir veturinn. Yfir veturinn stunda um 100 nemendur nám við skólann og 

starfsmenn eru um 24. Útgönguleiðir eru góðar. Brunahólfun er góð. Kröfum um úrbætur á 

brunavörnum hefur verið þokkalega sinnt. Vegna brunaviðvörunarkerfis og greiðra 

útgönguleiða er ekki talið að nemendur, starfsfólk né gestir séu í hættu. Haldnar eru 

rýmingaræfingar með nemendum og starfsfólki reglulega og eru skólastjórnendur vel með á 

nótunum hvað það varðar. Yfir sumartímann er rekið Edduhótel í skólanum með gistirýmum 

fyrir 56 gesti í 28 herbergjum. 

Niðurstaða:  Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í húsinu tengt vaktstöð. Fjarlægð frá 

slökkvistöð er um 11 km. Vatnstökustaður er úr Miðfjarðará og tankbíl BHV. Ef kemur upp 

eldur gæti tjón orðið verulegt vegna ónógs vatns á svæðinu, sem bæta þyrfti úr sem fyrst. 

Slökkviliðið þarf aðstoð annarrar björgunaraðila á svæðinu og nágranna slökkviliðs. 

Slökkviáætlun verður lokið í 23. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.3.2 Félagsheimilið Ásbyrgi 

Steinsteypt bygging á tveimur hæðum, byggt árið 1963 samtals 709m
2
 eða 18.486m

3
 með 

einum samkomusal fyrir um 220 manns. Rýmingarleiðir eru ágætar úr húsinu. Brunahólfun 

hússins er ábótavant bæði hvað varðar efri og neðri hæð og þær eru engar á milli hæða. 

Brunaviðvörunarkerfi er ekki í húsinu. Á neðri hæð félagsheimilisins er íbúð húsvarðar. Við 

félagsheimilið er byggð sundlaug sem lögð hefur verið af og í hennar stað settir tveir heitir 

pottar. 

Niðurstaða: Brunatjón gæti orðið töluvert þar sem brunaviðvörunarkerfi er ekki til staðar í 

húsinu og einnig er brunahólfun verulega ábótavant. Rýming á að geta gengið nokkuð vel fyrir 

sig hvort sem er úr sal eða annarstaðar úr húsinu. Brunahani er í um 20 metra fjarlægð en hvergi 

nærri nóg slökkvivatn og því þarf að treysta á aðflutt vatn. Aðkoma slökkviliðs er góð úr þremur 

áttum. 

Sjá aðkomuáætlun nr.9 í möppum útkallsbíla  

8.3.3 Ferðaþjónustan Brekkulæk – áhættumat vantar 

Slökkviáætlun verður lokið í 19. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.4  (Fyrrum) Fremri-Torfustaðahreppur 

8.4.1 Laxahvammur - veiðihús 

Timburbygging byggð 1962 og endurbyggð að hluta 2000 til 2003 samkvæmt þágildandi 

reglugerð. Aðalhús með gisti- og veitingaaðstöðu alls 560m
2
. Miklar endurbætur hafa verið 

unnar á húsinu bæði hvað varða aðbúnað og brunavarnir og er svo komið að þær kröfur sem eftir 

standa flokkast sem minniháttar.  
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Niðurstaða: Ef eldur kemur upp í húsinu eru töluverðar líkur á eignatjóni vegna fjarlægðar í 

slökkvistöð. Á staðnum er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð og því ættu gestir og 

starfsfólk fljótt að verða eldsins vart, útgönguleiðir eru góðar og merkingar einnig. Fjarlægð frá 

slökkvistöð er um 23 km. Aðkoma er eingöngu að einni hlið hússins og vatnstökustaður í 

Miðfjarðará í um 120 metra fjarlægð. 

Slökkviáætlun verður lokið í 19. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.5 (Fyrrum) Staðarhreppur 

8.5.1 Gamli Staðarskáli - gistiheimili starfsfólks. 

Húsið er á tveimur hæðum þar sem neðri hæð er steinsteypt, þar eru snyrtingar og 7 

gistiherbergi fyrir 9 manns. Á efri hæð sem er úr timbri eru 6 herbergi fyrir 9 manns, lítið eldhús 

og samkomusalur sem rúmar 60 manns. Húsið sem byggt er 1959-1973 og er samtals 635m
2
 eða 

16.511m
3
 (í endurbyggingu í október 2012 þar sem verið er að breyta hluta efri hæðar í 

gistirými). Brunaviðvörunarkerfi er í húsinu tengt viðurkenndri vaktstöð og Út-ljós og 

neyðarlýsing er í góðu lagi. 

Niðurstaða: Vegna fjarlægðar frá slökkvistöð (35 km) er byggingin utan við 30 mínútna 

tímamörkin og vatn mjög takmarkað á staðnum og því þarf að treysta á aðflutt vatn. Ef eldur 

verður laus í byggingunni má vænta að mikið brunatjón verði, og þess vegna þarf að huga að 

lagfæringum á vatnstöku á staðnum. Í húsinu er brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð og því ætti 

fólk að komast út að sjálfsdáðum.  

Slökkviáætlun verður lokið í 20. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.5.2 Skólabúðir Reykjum – veitingar og gisting 

Um nokkur hús er að ræða þar sem reknar eru skólabúðir fyrir börn á aldrinum 12-13 ára 

sem koma til vikudvalar í senn frá skólum víðsvegar af landinu. Byggingarnar eru steinsteyptar 

alls 5.151m
2
 eða 89.537m

3
 og nýttar sem gisting, skólahúsnæði, sundlaug, íþróttahús og eldhús 

með borðsal. Fjöldi barna er allt að 100 í einu þegar mest er. Brunavarnir á staðnum þarf að 

bæta og þá helst hólfun, þó er á staðnum brunaviðvörunarkerfi í aðalbyggingum tengt 

viðurkenndri vaktstöð.  

Niðurstaða: Vegna fjarlægðar frá slökkvistöð má vænta þess að mikið brunatjón geti 

orðið, þar sem slökkvilið er um 25 mín á staðinn. Björgun fólks er auðveld um brunastiga og 

öryggi er í því að brunaviðvörunarkerfi er til staðar tengt vaktstöð. Slökkvivatn er nóg á 

staðnum, bæði í sundlaug og svo er sjórinn við húsgaflinn og aðgengi slökkviliðs gott. 

Slökkviliðið þarf aðstoð annarrar björgunaraðila á svæðinu og nágranna slökkviliðs. 

Slökkviáætlun verður lokið í 24. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.5.3 N1 Staðarskáli áhættumat vantar. 

Slökkviáætlun verður lokið í 20. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 
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8.6 (Fyrrum) Þorkelshólshreppur 

8.6.1 Víðihlíð - félagsheimili 

Húsið er steinsteypt byggt á árunum 1938 - 1963 á þremur hæðum samtals 540m
2
 eða 

14.055m
3
, og skiptist í iðnaðaraðstöðu í kjallara ásamt kyndingu o.fl. Samkomusalur er á 

miðhæð með sal, sviði, forsal og eldhúsi og á efstu hæð hússins eru íbúðir. Hólfun hússins er 

mjög svo ábótavant og ekki er til staðar brunaviðvörunarkerfi. Flóttaleiðir eru góðar frá miðhæð 

(sal) miðað við samþykktan gestafjölda sem er 300 manns, en þær þarf að bæta frá öðrum 

rýmum hússins.  

Niðurstaða: Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er ekki til staðar. Fjarlægð frá slökkvistöð er 19 

km. Nokkuð mikið tjón mundi hljótast af  ef upp kæmi eldur á staðnum vegna hólfunar, 

slökkvivatn er takmarkað, þó er hægt að sækja það í Víðidalsá um 400 metra leið.  

Slökkviáætlun verður lokið í 6. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.6.2 Tjarnarbrekka - veiðihús 

Húsið er byggt úr timbri frá 1973 og er alls 435m
2
 eða 15.053m

3
. Húsið er á einni hæð og þar 

er rekin gisting og veitingasala fyrir veiðimenn Víðidalsár. Á húsinu, sem er þrjú brunahólf, hafa 

verði gerðar verulegar endurbætur undanfarin ár og þá farið eftir kröfum um brunavarnir að öllu 

leiti. Í húsinu eru 10 gistiherbergi ásamt borðsal, eldhúsi og geymslum. (Stækkun er í gangi 

haust 2012) Á staðnum er brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð sem gefur fólki svigrúm til að 

yfirgefa húsið ef upp kæmi bruni. Slökkvivatn er mjög takmarkað á staðnum og þörf á að koma 

upp vatnsgeymi bæði sem hægt er að nota sem neysluvatn og þá jafnframt sem slökkvivatn. 

Fjarlægð til slökkvistöðvar er 25 km. og því á mörkum þess að hægt sé að komast á staðinn á 

skemmri tíma en 30 mín. 

Niðurstöður:  Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í húsinu tengt vaktstöð. Fjarlægð frá 

slökkvistöð er 25 km. Vatnstökustaður er ekki til staðar. Ef eldur kæmi upp gæti tjón orðið 

verulegt vegna fjarlægðar frá slökkvistöð og vatnsskorts. 

Slökkviáætlun verður lokið í 20. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.6.3 Ferðaþjónustan Dæli 

Slökkviáætlun verður lokið í 17. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.6.4 Reiðhöllin Sindrastaðir – lokaúttekt vantar 

Slökkviáætlun verður unnin um leið og húsnæðið fær lokaúttekt. 

8.7 (Fyrrum) Þverárhreppur 

8.7.1 Farfuglaheimilið Ósum - gisting 

Steinsteypt og að hluta úr timbri byggt 1926 og með timburviðbyggingu frá 2001. Í 

húsnæðinu er rekið farfuglaheimili, brunaviðvörunarkerfi er ekki til staðar, en samtengdir 

reykskynjarar. Flóttaleiðir eru auðrataðar þar sem ÚT- og neyðarlýsing ásamt merkingum er í 

góðu lagi. 
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Niðurstaða: Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð er ekki til staðar og því 

nokkur hætta á töluverðu eignartjóni þar sem fjarlægð frá slökkvistöð um 42 km. og því utan 30 

mínútna tímamarka slökkviliðs. Vatnstaka er góð úr bæjarlæk auk þess er 10 þúsund lítra 

vatnstankur til staðar. 

Slökkviáætlun verður lokið í 19. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.8 (Fyrrum) Bæjarhreppur 

8.8.1 Grunnskólinn á Borðeyri 

Byggingin er steinsteypt um 630m
2
 á tveimur hæðum byggt árið 1973. Húsið er 3 brunahólf. 

Aðalinngangar eru tveir á austurhlið hússins og er gengið inn í sitthvort rýmið. Að norðanverðu 

á fyrstu hæð er skrifstofurými og bókasafn með sérinngang hins vegar er um að ræða 

skólahlutann. Á fyrstu hæð er aðalanddyri, borðsalur, eldhús, hreinlætisaðstaða, gangar og 

stigahús upp á aðra hæð. Á efri hæð eru þrjár kennslustofur, skólabókasafn, skrifstofur, gangar 

og hreinlætisaðstaða. Á efri hæð er einnig rekinn leikskóladeild. Á staðnum er 

brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð sem gefur fólki svigrúm til að yfirgefa húsið ef upp kæmi 

eldur eða önnur vá. 

Niðurstaða: Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í húsinu tengt vaktstöð. Stutt er í 

slökkvistöðina á Borðeyri en ef upp kæmi eldur i byggingunni þyrfti að treysta á utanaðkomandi 

aðstoð m.a. frá Hvammstanga og Búðardal. Vegna vatnsskorts er eini möguleiki til vatnastöku 

sjórinn og er um 15 m. hæðarmunur.  

Slökkviáætlun verður lokið í 21. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 

8.8.2 Ferðaþjónustan Tangahúsi 

Byggingin er steinsteypt um 332m
2
 á tveimur hæðum auk ris byggt árið 1952. Byggingunni 

er skipt í þrjú meginbunahólf. Í norðurhluta 1. hæðar er íbúð með sérinngang. Á 1. hæð eru 

anddyri og snyrtingar og á 2. hæð eru tvö gistiherbergi, eldhús, borðsalur og setustofa. Í risi er 

eitt herbergi og geymsla. Gistirými er fyrir 20 manns. Tvö björgunarop eru á 2. hæð og eitt 

björgunarop í risi um fellistiga. Ekkert sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er i byggingunni en 

samtengdir reykskynjarar.  

Niðurstaða: Ekkert sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni en samtengdir 

reykskynjarar og því ætti fólk að komast út af eigin rammleik ef eldur kæmi upp. Slökkvilið á 

Borðeyri ætti að ráða við eld í byggingunni að því tilskildu að einhver sé á staðnum þegar eldur  

kemur upp, að öðrum kosti  þyrfti að treysta á utanaðkomandi aðstoð m.a. frá Hvammstanga og 

Búðardal. Vegna vatnsskorts er eini möguleiki til vatnastöku sjórinn og er aðeins um 2 metra 

hæðarmunur.  

Slökkviáætlun verður lokið í 21. viku ársins 2014 samkvæmt tímasettri verkáætlun. 
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9 Hafnir og mörk þeirra 

Í aðalskipulagi fyrir Húnaþing vestra 2002 til 2014, er ekki gert ráð fyrir að hlutverk 

Hvammstangahafnar breytist, heldur verði hún áfram að mestu uppskipunar- og vöruhöfn með 

minniháttar umsvifum auk smábátahafnar í flokki III. Skipakomur stærri skipa vegna 

uppskipunar á áburði og salti eru um það bil 7 - 10 á undanförnum árum og ekki útlit fyrir að 

það breytist sem nokkru nemi í nánustu framtíð.  

 

Brunavarnir Húnaþings vestra sjá um brunavarnir og mengunarmál á hafnarsvæði 

Hvammstangahafnar samkvæmt samningi þar um (sjá kafla 10 Samningur Brunavarnir 

Húnaþings vestra - Hvammstangahöfn). Ekki eru til reglugerðir né leiðbeiningar um hvað telst 

lágmarks mengunarvarnabúnaður fyrir hafnir af þessari stærð. Eingöngu er til búnaður hjá 

slökkviliði til þess að sjá um minniháttar mengunaróhöpp í og við Hvammstangahöfn.  

 

Sameiginlegur mengunarvarnabúnaður hafna á Norðurlandi vestra vegna stærri óhappa er 

staðsettur á Sauðárkróki. Hann samanstendur af 300 metra langri flotgirðingu, rafstöð, 

háþrýstiþvottatæki og viðeigandi búnaði. Hægt að nálgast hann með tiltölulega stuttum 

fyrirvara. Þess ber þó að geta að um 70-80 mín. akstur er á milli staðanna, og því getur 

töluverður tími liðið frá því óhapp verður og ráðstafanir til þess að hefta útbreiðslu efna sem fara 

í sjó eru fullnægjandi. Birgðastöð fyrir olíur á hafnarsvæðinu hefur verið aflögð að sinni.  

 

Kort sem sýnir mörk hafnarsvæðis Hvammstangahafnar fylgir með (sjá fylgiskjal númer 6 Mörk 

hafnarsvæðis). Enginn önnur hafnarmannvirki eru í Húnaþingi vestra. 
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10 Samkomulag og samningar  

Gott samstarf er við alla þá aðila sem snerta starfsemi BHV á einn eða annan hátt. Ekki er í 

öllum tilfellum um formlegt samstarf að ræða. Stefnt er að því að milli flestra samstarfsaðila 

Brunavarna Húnaþings vestra sú til formlegir samstarfssamningar til þess að allir þekki sitt 

hlutverk þegar menn starfa saman íbúum Húnaþings vestra til heilla. 

 

 Helstu samstarfsaðila með skriflega samninga eru 
 

 Hvammstangahöfn vegna mengunarmála  

 Samningar um gagnkvæma aðstoð við nágrannaslökkviliðin í Borgarbyggð, Dalabyggð 

og í Austur Húnavatnssýslu hafa verið samþykktir í sveitastjórnum og undirritaðir 

Eingöngu á eftir að ganga frá samningi við Strandabyggð og er það í vinnslu. 

 Almannavarnir Húnavatnssýslna vegna aðildar BHV í almannavarnakerfinu.(ekki 

skriflegur samningur en þó formlegt samstarf í gegnum almannvarnarnefnd) 

 Björgunarsveitin Húnar. Samningur um aðstoð björgunarsveitar á bruna- og 

slysavettvangi er langt kominn en þó ekki frágenginn og undirritaður. 

 

Hér á eftir eru afrit samstarfssamninga sem Brunavarnir hafa undirritað við 

samstarfsaðila. 

 

 

Helstu samstarfsaðilar án skriflegra samninga eru 
 

 Mannvirkjastofnun vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og Brunamálaskólans 

 Byggingarfulltrúi Húnaþings vestra vegna forvarna og eldvarnaeftirlits 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra vegna mengunaróhappa á landi 

 Lögreglan á Blönduósi vegna ýmissa sameiginlegra verkefna 

 Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstanga vegna sjúkraflutninga s.s. 

sameiginlegra æfingar og og samstarfs á vettvangi. 

 Neyðarlínan 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar 

 Skrifstofa Húnaþings vestra vegna fjármála og reksturs 

 Vatnsveita Húnaþings vestra vegna brunahana og vatnsveitna 
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Samningur um gagnkvæma aðstoð Dalabyggð 1 af 2  
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Samningur um gagnkvæma aðstoð Dalabyggð 2 af 2  
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Samningur um gagnkvæma aðstoð Borgarbyggð 1 af 2  

 



  Brunavarnaáætlun Brunavarna Húnaþings vestra 2014 - 2018 

 

 

  36  
 

Samningur um gagnkvæma aðstoð Borgarbyggð 2 af 2  
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 Samningur um gagnkvæma aðstoð Austur Húnvetningar 1 af 2  
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Samningur um gagnkvæma aðstoð Austur Húnvetningar 2 af 2 
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Samningur um gagnkvæma aðstoð Strandabyggð 1 af 2 
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 Samningur um gagnkvæma aðstoð Strandabyggð 2 af 2 
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 Samningur um aðstoð – Hvammstangahöfn  
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11 Annað  

Enginn opinber flugvöllur er í umdæmi Brunavarna Húnaþings vestra. Í neyðartilfellum hefur 

fótboltavöllur í Kirkjuhvammi ofan Hvammstanga hefur verið notaður sem lendingarstaður 

þyrlu. 

Á félagsheimili á Hvammstanga er GSM sendir frá Símanum, Vodafone og Nova. 

Í Hnausastöð á Vatnsnesfjalli fyrir ofan Hvammstanga er sendir fyrir TETRA ásamt GSM sendi 

frá Vodafone. 

Á Grenjadalsfelli ofan við Þóreyjarnúp er sendir fyrir TETRA ásamt GSM sendi frá Vodafone 

Við Víðihlíð eru tvö hús, í norðara húsinu er GSM og 3G sendar frá Símanum en í því syðra er 

símstöð fyrir Víðidalinn ásamt GSM sendi frá Vodafone. Útvarpssendar fyrir Rás 1 á 93,0 og 

Rás 2 á 98,0.  

Á Hvítabjarnarhól eru sjónvarpssendar fyrir RÚV og Stöð 2. GSM og  3G sendar frá Símanum 

ásamt GSM sendi frá Vodafone. Útvarpssendar fyrir Rás 1 á 95,5 Rás 2 á 90,3 og Bylgjan á 

99,5. 

Símstöðvar eru á eftirtöldum stöðum: Á pósthúsinu á Hvammstanga, Á Laugarbakka vestan við 

Grettisból, á Reykjaskóla í kjallara íþróttahúss, sunnan við Brekkulæk í Miðfirði og á Hvoli í 

Vesturhópi. 

Norðan við Ytra-Bjarg í Miðfirði er sjónvarpssendir ásamt GSM og  3G sendum frá Símanum.   

Norðan við Staðarskála er símstöð ásamt GSM og  3G sendum frá Símanum.   

Á Flatnefsstöðum er símstöð og sjónvarpssendir fyrir RÚV. 

Á Laugarbakkaskóla er GSM sendir frá Símanum. 

Á Svalbarði á Vatnsnesi er endurvarpi fyrir sjónvarp. 

Á Ennishöfða er TETRA sendir, GSM og  3G sendar frá Símanum ásamt GSM sendi frá 

Vodafone. Sjónvarpssendir fyrir RÚV ásamt útvarpssendi fyrir Rás 2 á 101,3 sem allir þjóna 

Vatnsnesinu að vestanverðu. 
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12 Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun 

Helstu breytingar á húsnæði, bifreiðum, menntun og búnaði BHV eru listaðar upp hér að neðan 

og í framkvæmdaáætlun. Um er að ræða tillögur að endurnýjun og viðbótum á búnaði 

samkvæmt mati slökkviliðsstjóra og ábendingum MVS. Rétt er að benda á að í smíðum er 

reglugerð um mönnun og búnað slökkviliða þar sem kveðið er skýrar á um lágmarksbúnað 

slökkviliða, mönnun í útkalli og afskriftareglur varðandi búnað slökkviliða. 

12.1 Húsnæði 

Lagfæringar á húsnæði BHV vegna eðlilegs viðhalds (langt komið) eftir að mála þak 

Setja upp brunaviðvörunarkerfi í húsnæðið 

Skipta um innkeyrsluhurðir – helst breikka 

Stækka baðherbergi – útbúa sturtuaðstöðu 

Skápa fyrir persónulegan fatnað/búnað ásamt eldgöllum og öðrum hlífðarfatnaði 

slökkviliðsmanna 

Athuga aðstöðu slökkviliðsmanna á Borðeyri 

Lagfæra og snyrta lóð  

12.2 Bifreiðar  

MAN tankbifreið árgerð 1990 þarf að endurnýja  (24 ára) 

IVECO slökkvibíl árgerð 1978 þarf að endurnýja  (36 ára) 

CHVROLET tækjabíl árgerð 1991 þarf að endurnýja  (23 ára) 

IH slökkvibíl árgerð 1977 á Borðeyri þarf að endurnýja  (37 ára 

Æskilegt er að keypt verði bifreið fyrir slökkviliðsstjóra m.a. vegna eldvarnareftirlits. 

12.3 Menntun og búnaður 

Útvega svæði og byggingar/gámaeiningar til æfinga fyrir slökkviliðið. 

Eldvarnareftirlit verði eflt og aukið í samræmi við reglugerðir. 

Fjölga þarf æfingum slökkviliðsmanna til þess að uppfylla kröfur þjónustustigs.  

Bæta við æfingum vegna slökkvistarfs í skipum, klippuvinnu og annarra starfa á vettvangi 

umferðarslysa, auk þess þarf að bæta við þjálfun vegna mengunarslysa. 

Koma eldvarnareftirliti í eðlilegt horf samkvæmt lögum nr. 75/2000 

Gera slökkviáætlanir fyrir allar stærri áhættur 

Bæta við menntun slökkviliðsmanna til samræmis við þjónustustig og koma á bakvöktum 

slökkviliðsmanna 

Fara yfir vatnsveitu með tilliti til slökkvivatns 

Ljúka við að gera þá samninga sem eftir standa m.a. vegna eiturefna- og mengunarslysa. 

Endurbætur í slökkvistöð Hvammstanga. Færa skápa í suðursal. 

Vantar geymslu fyrir búnað sem ekki er verið að nota dagsdaglega t.d. 20 feta gám. 

 

Viðhalda og bæta við hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (samkv. reglugerð um hlífðarfatnað 

slökkviliðsmanna nr. 914/2009)  

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu og barkaeign (eitthvað á hverju ári) 

Smíðuð stærri kerra fyrir mengunarvarnarbúnað og útvegun á viðbótarbúnaði til þess að fást við 

eiturefna- og mengunarslys. (skv. leiðbeiningum frá Mannvirkjastofnun þegar þær koma). 

Bæta við fjarskiptabúnaði fyrir reykkafara og auka loftkútum fyrir reykköfunartæki. (Þurfa að 

vera að lágmarki 10 aukakútar) 

Pedalaklippur og tjakk fyrir Holmatro björgunartæki 

Endurnýja yfirþrýstingsblásara og fá undirþrýstingsblásara (rafdrifin) 

Bæta við lausri dælu a.m.k. 1200 - 1600 ltr/mín að lágmarki. 

Þvottavél fyrir innanundirföt og eldgalla 
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Bæta við mengunarvarnabúnað 

Bæta við TETRA stöðvum 

Rekstúta og annan monitor 

Keðjusög ásamt öðrum rafmagnshandverkfærum 

 

Framkvæmdaáætlun búnaður og skipulag  

 Á árinu 2014 

Endurbætur á MAN tankbifreið árgerð 1991.  

Endurbætur á MAN fælu m.a. í sér viðgerð/yfirferð á dælu, laga/endurnýja skápahurðir, smíða 

stærri geymslu/skáp aftan við mannskapshús ásamt heilmálun á mannskapshúsi RAL 3000. 

Viðhalda og bæta við hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (samkv. reglugerð um hlífðarfatnað 

slökkviliðsmanna nr. 914/2009) 

Bæta við reykköfunartækjum ásamt fjarskiptabúnaði fyrir reykkafara 2 sett 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu- og barkaeign BHV 

Kaupa þvottavél til þvotta á eldgöllum og reykköfunarundirfötum. 

Bæta við VHF og TETRA talstöðvum 

 

Skipulag: 

Gera aðkomuáætlanir fyrir allar stærri áhættur (sjá framkvæmdaáætlun slökkviliðsstjóra) 

Fara yfir vatnsveitu með tilliti til slökkvivatns  

Fjölga æfingum slökkviliðsmanna til samræmis við þjónustustig  

Ljúka við að gera samninga vegna eiturefna- og mengunarslysa. (SHS & SA) 

Endurbætur í slökkvistöð Hvammstanga Færa skápa í suðursal. 

Slökkvistöð á Borðeyri – framtíðarlausn 

Á árinu 2015 

Kaupa dælubifreið Endurnýja Iveco slökkvibifreið árgerð 1978 

Viðhalda og bæta við hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (samkv. reglugerð um hlífðarfatnað 

slökkviliðsmanna nr. 914/2009) 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu- og barkaeign BHV 

Bæta við eiturefna- og mengunarvarnabúnað 

Bæta við VHF- og TETRA talstöðvum 

Auka froðubyrgðir slökkviliðsins 

  

Skipulag: 

Koma eldvarnareftirliti í eðlilegt horf samkvæmt lögum nr. 75/2000 skv. tímasettri verkáætlun 

slökkviliðsstjóra 

Huga að endurmenntun slökkviliðsmanna og stefna að því að koma á bakvöktum 

slökkviliðsmanna a.m.k. um helgar á sumrin til þess að byrja með. 

Endurbætur í slökkvistöð Hvammstanga. Koma upp sturtum ofl. 

Endurmenntunarnámskeið fyrir slökkviliðsmenn 
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Á árinu 2016 

Viðhalda og bæta við hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (samkv. reglugerð um hlífðarfatnað 

slökkviliðsmanna nr. 914/2009) 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu- og barkaeign BHV 

Viðhalda og endurnýja eftir þörfum og kröfum búnað slökkviliðsins 

Pedalaklippur fyrir Holmatro björgunartæki 

Endurnýja loftpressu fyrir reykköfunarkúta (að lágmarki. 250 ltr. dæla). 

Bæta við VHF- og TETRA talstöðvum 

 

Skipulag: 

Endurmenntunarnámskeið fyrir slökkviliðsmenn 

Á árinu 2017 

Viðhalda og bæta við hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (samkv. reglugerð um hlífðarfatnað 

slökkviliðsmanna nr. 914/2009 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu- og barkaeign BHV 

Viðhalda og endurnýja eftir þörfum og kröfum búnað slökkviliðsins  

Kaupa lausa dælu sem afkastar meira en 1200 ltr. á mínútu ásamt viðbótarbúnaði fyrir vatnsþró. 

Kaupa undirþrýstingsblásara 

Smíðuð stærri kerra fyrir mengunarvarnarbúnað og útvegun á viðbótarbúnaði til þess að fást við 

eiturefna- og mengunarslys. (skv. leiðbeiningum frá Mannvirkjastofnun þegar þær koma). 

Endurnýja eiturefnagalla  

 

Skipulag: 

Endurmenntunarnámskeið fyrir slökkviliðsmenn 

Á árinu 2018 

Viðhalda og bæta við hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (samkv. reglugerð um hlífðarfatnað 

slökkviliðsmanna nr. 914/2009 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu- og barkaeign BHV 

Viðhalda og endurnýja eftir þörfum og kröfum búnað slökkviliðsins 

Rekstúta og annan 12- 1600 ltr. monitor 

Keðjusög ásamt öðrum rafmagnshandverkfærum 

Endurnýja eiturefnagalla  

 

Skipulag: 

Endurmenntunarnámskeið fyrir slökkviliðsmenn 
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Dreifingarlisti 

 

Sveitarstjórn Húnaþings vestra Mannvirkjastofnun 

Almannavarnarnefnd Húnavatnssýslna Lögreglustjórinn á Blönduósi 

Neyðarlínan Björgunarsveitin Húnar 

Slökkvilið Dalabyggðar Slökkvilið Borgarbyggðar 

Brunavarnir Austur Húnavatnssýslu Slökkvilið Strandabyggðar 

Heimildir 

Áhættumat er unnið úr gögnum eldvarnaeftirlits 

Lög um brunamál nr. 75/2000 með síðari breytingum  

Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga, útgáfa sept. 2001 

Skoðunarlisti (minnislisti) fyrir slökkviliðsstjóra. 

Aðalskipulag Húnaþings vestra 2002 til 2014. 

 

  



  Brunavarnaáætlun Brunavarna Húnaþings vestra 2014 - 2018 

 

 

  48  
 

13 Fylgiskjöl með brunavarnaáætlun 
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13.1 Fylgiskjal 1  Skoðunarskylda eldvarnaeftirlits (4 bls.) 

Hvammstangi einu sinni á ári  (37 skoðanir) 

Brauð og Kökugerðin ..................................................................... Hvammstangabraut 13 

Búland 3 Hvammstanga (3 aðilar) ....................................................................... Búlandi 3 

 Þjónustumiðstöð Áhaldahús Húnaþings vestra 

 Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar vélsmiðja 

Félagsheimilið Hvammstanga ....................................................................... Klapparstíg 4 

Gistiheimili Hönnu Siggu .............................................................................. Garðavegi 26 

Grunnskóli Húnaþings vestra ....................................................................... Kirkjuvegur 2 

Hlaðan - kaffihús og gisting ......................................................................... Brekkugötu 2 

Hvammstangakirkja ...................................................................................... við Kirkjuveg 

Hótel Hvammstangi ..................................................................................... Norðurbraut 1 

HVE Heilsugæslustöð Hvammstanga ................................................................. Nestúni 1 

HVE Sjúkrahús Hvammstanga. ......................................................................... Spítalastíg 

Höfðabraut 6  húsfélag .................................................................................. Höfðabraut 6 

Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra..................................................................... Hlíðarveg 6 

KidKa ehf prjónastofa ................................................................................. Höfðabraut 34 

KVH Kjörbúð ................................................................................................. Strandgötu 1 

KVH pakkhús ................................................................................................. Strandgötu 1 

KVH byggingavörudeild ................................................................................ Strandgötu 1 

Landsbankinn Hvammstanga ........................................................................ Höfðabraut 6 

Leikskólinn Ásgarður ...................................................................................... Garðavegi 7 

Meleyri ehf rækjuvinnsla .............................................................................. Brekkugötu 4 

Nestún - íbúðir aldraða .................................................................................. Nestúni 2 – 6 

Pósturinn Hvammstanga................................................................................ Lækjargötu 2 

Réttingar og sprautun Guðmundar ...................................................................... Búlandi 1 

Selasetur Íslands ehf. – safn og skrifstofur................................................... Brekkugötu 2 

SKVH sláturhús ......................................................................................... Norðurbraut 24 

SKVH vinnsluhús ......................................................................................... Hafnarbraut 5  

Strandbær ehf (5 aðilar) .................................................................................. Eyrarlandi 1 

 Húnaprent ehf. Jón Haukdal Kristjánsson 

 Bílagerði ehf. Agnar E. Jónsson 

 Hvammur sf. Vilhelm Guðbjartsson 

 Kola ehf Sigurður Björnsson 

 Bíla & Búvélasalan – Jóhannes Erlendsson 

Tengill ehf – Míla hf. .......................................................................................... Búlandi 4 

Tónlistaskóli V - Hún. .................................................................... Hvammstangabraut 10 

Hvammstangabraut 10 Tveir smiðir ehf ....................................................... Hafnarbraut 7 

Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar .................................................................. Búlandi 1-3 

Vegagerðin Hvammstanga .......................................................................... Höfðabraut 33 
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(Fyrrum)  Staðarhreppur einu sinni á ári  (7 skoðanir) 

Staðarflöt ............................................................................................................ Hrútafirði 

N1 Staðarskáli .................................................................................................... Hrútafirði 

Gamli Staðarskáli – gisting ................................................................................ Hrútafirði 

Staðarkirkja Stað ................................................................................................ Hrútafirði 

Sæberg ................................................................................................................ Hrútafirði 

Reykjatangi ehf. - Skólabúðir ............................................................................. Hrútafirði 

Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna ...................................................... Hrútafirði 

(Fyrrum) Ytri-Torfustaðahreppur einu sinni á ári  (5 skoðanir) 

Brekkulækur - veitingar og gisting  ....................................................................... Miðfirði 

Félagsheimilið Ásbyrgi Laugarbakka ................................................................... Miðfirði 

Grunnskóli Húnaþings vestra Laugarbakka .......................................................... Miðfirði 

Melstaðarkirkja ...................................................................................................... Miðfirði 

Langafit ehf. Laugarbakka .................................................................................... Miðfirði 

(Fyrrum) Fremri-Torfustaðahreppur einu sinni á ári  (1 skoðun) 

Laxahvammur veiðihús ......................................................................................... Miðfirði 

 (Fyrrum) Kirkjuhvammshreppur einu sinni á ári  (5 skoðanir) 

Illugastaðir - veitingar ........................................................................................ Vatnsnesi 

Hamarsbúð - veitingar ........................................................................................ Vatnsnesi 

Geitafell - veitingar 

Gauksmýri - veitingar og gisting ....................................................................... Línakradal 

Neðra Vatnshorn - gisting ................................................................................. Línakradal 

(Fyrrum) Þverárhreppur einu sinni á ári  (5 skoðanir) 

Ósar gisting......................................................................................................... Vatnsnesi 

Tjarnarkirkja ....................................................................................................... Vatnsnesi 

Vesturhópshólakirkja........................................................................................ Vesturhópi 

Breiðabólstaðarhólakirkja ................................................................................ Vesturhópi 

Hótel Fold - gisting .......................................................................................... Vesturhópi 

(Fyrrum) Þorkelshólshreppur einu sinni á ári  (7 skoðanir) 

Víðihlíð félagsheimili ............................................................................................. Víðidal 

Víðigerði veitingar og gisting................................................................................. Víðidal 

Tjarnarbrekka veiðihús ........................................................................................... Víðidal 

Sindrastaðir  reiðhöll – hesthús .............................................................................. Víðidal 

Víðidalstungukirkja ................................................................................................ Víðidal 

Dæli gisting/sumarhús ............................................................................................ Víðidal 

Kolugil Gisting/sumarhús....................................................................................... Víðidal 

  



  Brunavarnaáætlun Brunavarna Húnaþings vestra 2014 - 2018 

 

 

  51  
 

(Fyrrum) Bæjarhreppur einu sinni á ári  (6 skoðanir) 

Grunnskóli Borðeyrar.........................................................................................Borðeyri 

Grund smiðja/geymsla........................................................................................Borðeyri 

SG Verkstæði......................................................................................................Borðeyri 

Kaupfélagshúsin - geymslur................................................................................Borðeyri 

Tangahús gisting.................................................................................................Borðeyri 

Prestbakkakirkja..............................................................................................Prestbakka 

Heiðarskálar þriðja hvert ár: (8 skálar) 

Bleikskvíslarskáli Fellaskáli Fosshólsskáli 

Haugakvíslarskáli Húksheiðarskáli Mönguhólsskáli 

Núpsheiðarskáli Skútagilsskáli  

(Fyrrum) Hvammstangahreppur þriðja hvert ár: (3 lögbýli) 

Grænihvammur Mörk Sæból 

(Fyrrum)  Staðarhreppur þriðja hvert ár: (13 lögbýli) 

Ytri-Jaðar Tannstaðarbakki Eyjanes 

Reykir Reykir 1 Akurbrekka 

Þóroddsstaðir Brautarholt Hvalshöfði 

Bálkastaðir 1 Bálkastaðir 2 Hrútatunga 

Óspaksstaðir   

(Fyrrum) Ytri-Torfustaðahreppur þriðja hvert ár: (25 lögbýli) 

Syðsti-Ós Heggsstaðir Búrfell 

Reykir Bergsstaðir Efri-Torfustaðir 

Neðri-Torfustaðir Urriðaá Huppahlíð 

Brekkulækur Skarfshóll Melstaður 

Staðarbakki 1 Staðarbakki 2 Sandar 

Tjarnarkot Bálkastaðir Bessastaðir 

Mýrar Mýrar 2 Mýrar 3 

Sveðjustaðir Reynhólar Brúarholt 

Neðri-Svertingsstaðir   

(Fyrrum) Fremri-Torfustaðahreppur þriðja hvert ár: (15 lögbýli) 

Ásland Fremri-Fitjar Finnmörk 

Ytra-Bjarg Bjarg Bjargshóll 

Fosshóll Uppsalir Barkarstaðir 

Skeggjastaðir Kollafoss Núpsdalstunga 

Efri-Núpur Neðri-Núpur Haugur 
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(Fyrrum) Kirkjuhvammshreppur þriðja hvert ár: (15 lögbýli) 

Þóreyjarnúpur Neðra-Vatnshorn Efra-Vatnshorn 

Grafarkot Vigdísarstaðir Litli-Ós 

Syðri-Vellir Helguhvammur Lindarberg 

Gröf Sauðá Sauðadalsá 

Bergsstaðir Þorgrímsstaðir Ásbjarnarstaðir 

(Fyrrum) Þverárhreppur þriðja hvert ár: (15 lögbýli) 

Urðarbak Böðvarshólar Neðri-Þverá 

Efri-Þverá Þorfinnsstaðir Syðri - Stóra-Borg 

Hrísakot Ósar Súluvellir-Syðri 

Súluvellir-Ytri Krossanes Saurbær 

Tjörn 1 Tjörn 2  

(Fyrrum) Þorkelshólshreppur þriðja hvert ár: (25 lögbýli) 

Sporður Stórhóll Auðunarstaðir 

Þorkelshóll 1 Þorkelshóll 2 Lækjarmót 

Nípukot Sólbakki Miðhóp 

Enniskot Gröf Gröf 2 

Jörfi Litla-Ásgeirsá Stóra-Ásgeirsá 

Þórukot Bakki Syðra-Kolugil 

Kolugil Víðidalstunga 1 Víðidalstunga 2 

Syðri-Valdarás Ytri-Valdarás Kambshóll 

Efri-Fitjar   

(Fyrrum) Bæjarhreppur þriðja hvert ár: (33 lögbýli) 

Borðeyrarbær Borgir Melar 1 

Melar 2 Bær 1 Bær 2 

Fagrabrekka Fjarðarhorn Guðlaugsvík 1 

Guðlaugsvík 2 Hlaðhamar 1 Hlaðhamar 2 

Holt Kjörseyri 1  Kjörseyri 2 

Kolbeinsá 1 Kolbeinsá 2 Kollsá 1 

Kolsá 2 Laxárdalur 1 Laxárdalur 2 

Laxárdalur 3 Litla-Hvalsá Ljótunnarstaðir 1 

Ljótunnarstaðir 2 Lyngholt Prestbakki 

Skálholtsvík 1 Skálholtsvík 2  Skálholtsvík 3  

Skálholtsvík 4 Stóra Hvalsá Valdasteinsstaðir  
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13.2 Fylgiskjal 2  Staða menntunar Bls. 1 af 2 

 

 

Staða menntunar slökkviliðsmanna hjá Brunavörnum Húnaþings vestra 2014 
 

   
2014 

          

 

  
Nafn 

slökkviliðsmanns 

Hóf 

störf 

Starfs 

aldur 

Fæðingar 

ár 

Líf 

aldur 

FJARNÁM  1 & 2 

Bóklegt    Verklegt 

SLM 

1 

SLM 2 

F. hl.      S. hl. 

SLM 

3 

SLM 

4 

Lög 

gilding 
  

1 Pétur  Arnarsson 2005 9 1968 46 2011 2012 2005 2007 
 

2012 2008 já 

2 Gísli Már Arnarson 1996 18 1976 38 
  

2009 2007 
 

eldra 2008 já 

3 Þorbergur Guðmundsson 2005 9 1976 38 2011 2012 2005 2005 
 

2006 
 

já 

4 Þorsteinn Guðmundsson 2006 8 1979 35 2011 2012 2009 
  

2012 2008 já 

5 Ágúst Þorbjörnsson 1995 19 1973 41 2011 2012 2005 
  

eldra 
 

já 

6 Guðjón Loftsson 2008 6 1979 35 2011 2012 
   

2012 
 

já 

7 Hannes Ársælsson 2006 8 1974 40 
   

2007 
   

 

8 Kári Bragason 2006 8 1976 38 2011 2012 2009 2007 
  

2008 já 

9 Unnsteinn Andrésson 2008 6 1974 40 2011 2012 
     

já 

10 Kristján S. Guðmundsson 2010 4 1982 32 2011 2012 
   

2012 
 

 

11 Ingvar J Jóhannsson 1995 19 1964 50 
  

eldra 
  

eldra 
 

 

12 Gunnar Ægir Björnsson 2006 8 1978 36 2011 2012   
   

já 

13 Þórarinn Óli Rafnsson 1999 15 1979 35 2013 
      

 

14 Hörður Gylfason 2009 5 1978 36 2011 2012 2009 
    

 

15 Hrannar Haraldsson 1998 16 1974 40 
  

eldra 
    

 

16 Ingibjörn P. Gunnarsson 2011 3 1987 27 2013  
     

 

17 Tryggvi Þ. Tryggvason 2012 2 1975 39 2013        

18 Guðmundur Loftsson 2012 2 1984 32 2013        

19 Birgir Þór Þorbjörnsson 2012 2 1987 26 2013        

20              

    

8,8 

 

37 
       

 

 

 

 Borðeyri 
            

 

1B Sævar Sigurbjartsson 2005 8 1964 50 
       

 

2B Hannes Hilmarsson <2000 13 1969 45 
       

 

3B Magnús Sveinsson 2010 3 1970 44 
       

 

4B Gísli K. Kjartansson 2010 3 1965 49 
       

 

5B Ragnar Pálmason 2005 8 1964 50 
       

 

6B Samson B. Jónasson 2013 1 
  

2013 
      

 

  

 

 

 

 

 
6,0 

 
47,3 
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Fylgiskjal 2  Staða menntunar Bls. 2 af 2 

 

 

Staða menntunar slökkviliðsmanna hjá Brunavörnum Húnaþings vestra 2014 

  Nafn   Hóf  Starfs Fæðing Líf Eldvarnar- Þjálfunarst.- Stjórn. Slökkvi- Eldstoðir 

  slökkviliðsmanna   störf aldur ár aldur eftirlit. Hlutastarf. Hlutast. stjórar endurm. 

1 Pétur  Arnarsson 2005 9 1968 46 I, II & III 2010 2008 05 & 13 2010 

2 Gísli Már Arnarson 1996 18 1976 38 
     

3 Þorbergur Guðmundsson 2005 9 1976 38 
 

2012 2011 
 

2010 

4 Þorsteinn Guðmundsson 2006 8 1979 35 
 

2012 
   

5 Ágúst Þorbjörnsson 1995 19 1973 41 
    

2010 

6 Guðjón Loftsson 2008 6 1979 35 
     

7 Hannes Ársælsson 2006 8 1974 40 
  

2011 
 

2010 

8 Kári Bragason 2006 8 1976 38 
     

9 Unnsteinn Andrésson 2008 6 1974 40 
    

2010 

10 Kristján S. Guðmundsson 2010 4 1982 32 
     

11 Ingvar J Jóhannsson 1995 19 1964 50 
     

12 Gunnar Ægir Björnsson 2006 8 1978 36 
    

2010 

13 Þórarinn Óli Rafnsson 1999 15 1979 35 
     

14 Hörður Gylfason 2009 5 1978 36 
  

2011 
  

15 Hrannar Haraldsson 1998 16 1974 40 
     

16 Ingibjörn P. Gunnarsson 2011 3 1987 27 
    

2010 

17 Tryggvi Þ. Tryggvason 2012 2 1975 39 
     

18 Guðmundur Loftsson 2012 2 1984 32 
    

2010 

19 Birgir Þór Þorbjörnsson 2012 2 1987 26 
     

20 Bjarki Haraldsson 1995 18 1992 22      

 
     

     

    

8,8 

 

37 
      

 

 Borðeyri 
          

1B Sævar Sigurbjartsson 2005 7 1964 48 
    

2010 

2B Hannes Hilmarsson <2000 12 1969 43 
    

2010 

3B Magnús Sveinsson 2010 2 1970 42 
    

2010 

4B Gísli K. Kjartansson 2010 2 1965 47 
    

2010 

5B Ragnar Pálmason 2005 2 1964 48 
     

6B Samson B. Jónasson 2013 1 
       

  

  
 

6,0 
 

47,3 

      

  



  Brunavarnaáætlun Brunavarna Húnaþings vestra 2014 - 2018 

 

 

  55  
 

13.3 Fylgiskjal 3  Menntunaráætlun 

 

Menntunaráætlun  2014 – 2018 

 

Þar sem á undanförnum árum hefur orðið töluverð endurnýjun auk þess sem 

slökkviliðsmenn úr fyrrum Bæjarhreppi hafa komið inn í liðið hefur verið unnið að því 

að koma sem flestum mönnum í gegnum fornám hjá slökkviliðinu og í gegnum 

grunnnámið hjá Brunamálaskólanum. Með tilkomu fjarnámsins síðastliðið haust hefur 

tekist að fullmennta um helming slökkviliðsmanna á Hvammstanga í vatnsöflun og 

reykköfun en eftir stendur að huga þarf betur að grunnmenntun slökkviliðsmanna á 

Borðeyri.  

 

Þá hefur aðeins verið bætt í menntun annarra stjórnenda slökkviliðsins utan 

slökkviliðsstjóra og verður haldið áfram á þeirri braut. 

 

Menntunaráætlun BHV er til næstu þriggja ára þar sem ekki þykir raunhæft að gera 

áætlun lengra fram í tímann. Áætlunin miðast við að framboð á námskeiðum hjá 

Brunamálaskólanum haldist í það minnsta óbreytt frá því sem verið hefur. Tekið er tillit 

til reynslu undafarinna ára varðandi fjölda manna sem sendir eru á námskeið hverju 

sinni. Menntunaráætlunin verður uppfærð á gildistíma Brunavarnaáætlunarinnar þ.e.a.s. 

fyrir árin 2017 – 18 þegar nær dregur.  

 

Menntunaráætlun slökkviliðsmanna hjá BHV fyrir árin 2014 – 2016 

 
 

 2014 2015 2016 

Fjarnám 1 & 2 fyrri & seinni hluti  

Bóklegt & Verklegt    3–4 menn 3–4 menn 3–4 menn 

Námskeið 3 3-4 menn 3-4 menn 3-4 menn 

Námskeið 4 2-3 menn 2-3 menn 2-3 menn 

Þjálfunarstjóri yfirtendrun 2 menn 2 menn  

Stjórnandi hlutastarfandi liðs 2 menn 2 menn  

Önnur námskeið: 
   

Vettvangsstjóranámskeið 2 menn 2 menn 2 menn 

Endurmenntun eldvarnareftirlits  1 maður  

Slökkviliðsstjórar hlutastarfandi     1-2 menn   

 

 

Endurmenntunarnámskeið almennra slökkviliðsmanna verða sett á og tímasett um leið 

og þau bjóðast hjá Brunamálaskólanum. 
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13.4 Fylgiskjal 4  Æfingaráætlun 

 

Slökkviliðsstjóri setur saman æfingaáætlun til eins árs í senn og kynnir fyrir 

slökkviliðsmönnum venjulega í upphafi hvers árs.. 
 

Æfingar slökkviliðsins eru a.m.k. 12 á ári, stundum fleiri, fer eftir aðstæðum hverju 

sinni. Allar mætingar og þátttaka í æfingum er skráð til þess að hafa góða yfirsýn yfir 

menntunarmál slökkviliðsmanna.  

 

Á æfingum er farið yfir alla þá þætti sem fram koma í þjónustustigi og miðast fjöldi 

æfinga við það. Í ljósi reynslunnar þyrfti að fjölga æfingum til þess að allir 

slökkviliðsmenn nái að uppfylla kröfur um lágmarksæfingatíma sem hverjum er skylt að 

uppfylla, og ekki hvað síst vegna aukinna lögbundinna verkefna slökkviliðs s.s. björgun 

á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og faratækjum og eiturefnaóhöpp.  

 

Miðað er við að taka fyrir á hverju tveggja ára tímabili alla þætti slökkvistarfs bæði 

verklegar og bóklegar æfingar s.s. vatnsöflun í þéttbýli & dreifbýli, slökkvistarf í húsum, 

bílum & skipum, reykköfun heit & köld ásamt reyklosun, eitur- & spilliefni, 

björgunarbúnaður s.s. klippur, glennur, tjakkar, stoðir, stigar, björgunarsagir ofl. ásamt 

annarri vinnu á vettvangi eldsvoða, eiturefna- og umferðaróhappa. 

 

Stuðst er við bókina Æfingar slökkviliða sem Brunamálaskólinn gaf út árið 2006 ásamt 

því að horft er til reynslu og þarfa undangenginna ára. 

 

 

Á æfingum er m.a. farið yfir: 
 

Vatnsöflun Dælingar Slöngulagnir 

Húsabruna Bílabruna Gróðurbruna 

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   

 

 

 

Slökkviliðsæfingar hjá BHV eru boðaðar með SMS skilaboðum að lágmarki 

daginn fyrir og þá daga sem æfingar eru haldnar. 
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13.5 Fylgiskjal 5  Viðbragðstími 

  

Slökkvistarf hafið innan 10 mínútna 

Slökkvistarf hafið innan 20 mínútna 

Slökkvistarf hafið innan 30 mínútna 

Slökkvistarf hafið utan   30 mínútna 
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13.6 Fylgiskjal 6  Mörk hafnarsvæðis Hvammstangahafnar 

 

Stærð og takmörk hafnarinnar samkvæmt Hafnarreglugerð fyrir 
Hvammstangahöfn nr. 828 frá 17. ágúst 2013. 
 
Takmörk hafnarinnar á landi eru: Að norðan, lóð Strandgötu 1. Að austan, 
Brekkugata og Höfðabraut og brekkan vestan Höfðabrautar. Að sunnan, bein 
lína frá Veigastíg til vesturs til sjávar sunnan Kúskeljakletts. Að vestan, 
stórstraumsfjöruborð. 
 
Takmörk hafnarinnar á sjó eru: Að norðan af línu er hugsast dregin beint í 
vestur á mörkum Ytri-Árbakka og Sæbóls vestur á miðjan Miðfjörð. Að sunnan 
af línu er hugsast dregin beint í vestur á móts við Veigastíg vestur á miðjan 
Miðfjörð. Að vestan takmarkast höfnin af línu er hugsast dregin í norður / 
suður takmarkalínur hafnarinnar á miðjum Miðfirði. Að austan af 
strandlengjunni í suðri á móts við Veigastíg til norðurs að mörkum Ytri-
Árbakka og Sæbóls.  
 
Hnitsett mörk hafnarsvæðis Hvammstangahafnar 
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13.7 Fylgiskjal 7  Samstarfssamningur  bls. 1 af 2 
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