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Markmið
Leiðarljós Slökkviliðs Hornafjarðar 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 á landi á sínu þjónustusvæði“

Markmið brunavarnaálætlunar 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].1) Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi
síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. Markmið brunavarnaáætlunar er
að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það
ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt
þeim“.

Jafnframt er eitt af megin markmiðunum Slökkviliðs Hornafjarðar með þessari
brunavarnaáætlun að skilgreina fyrir íbúum þjónustusvæðisins á aðgengilegan máta
hvaða þjónustustig er veitt og hvernig.

Gerð og endurskoðun brunavarnaáætlunar
Gerð brunavarnaáætlunar
Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 16. gr. 5. mgr. segir
“Slökkviliðsstjórinn vinnur brunavarnaáætlun, sbr, 13. gr., á starfssvæði sínu og leggur hana fyrir
bæjarstjórn.”

Brunavarnaáætlun þessi er unnin af eldvarnafulltrúa Slökkviliðs Hornafjarðar eftir
leiðbeiningum sem Brunamálastofnun gaf út.
Við gerð brunavarnaáætlunar á að gera áhættumat, bæði við venjulegar aðstæður og
almannavarnaaðstæður, sem er mikilvægt upphafsgildi þegar brunavarnaáætlun er
samin eða endurskoðuð. Ekki er til áhættumat fyrir svæðið í dag í heild sinni en öðrum
vinnuaðferðum beitt. Áhættumat verður unnið á næstu 24 mánuðum.
Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verði viðbragðsáætlanir t.d.
slökkviáætlanir og mengunarvarnaáætlanir a.m.k. yfir allar stærstu og erfiðustu
áhætturnar á svæði slökkviliðsins. Slíkum áætlunum verður lokið fyrir árslok 2014 og ef
áhætta verður talin meiri en nú er talið verður brunavarnaáætlun endurskoðuð.
Niðurstöður úr þessum áætlunum eiga m.a. að leiða í ljós hvort.
tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur
fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg
nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi.
Slökkvistöðvar slökkviliðsins uppfylli þarfir þess
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Komi í ljós að úrbóta sé þörf geta aðgerðir falist í að:
Endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum eða bæta annan
tækjakost slökkviliðsins
Bæta aðstöðu slökkviliðsins, auka menntun og þjálfun þess.
Tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með
samstarfssamningum
Auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með fjölgun brunahana
Gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins.
Brunavarnaáætlun á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir slökkvilið
Hornafjarðar. Gera þarf skrá yfir búnað slökkviliðsins og ákveða afskriftareglur sem gefa
vísbendingu um þá fjárhæð sem árlega er nauðsynleg til að halda tækjabúnaði í horfinu.
Forsendur fyrir brunavarnaáætlun má einnig finna í.
Öðrum áætlunum fyrir slökkvilið í sveitarfélaginu og nærliggjandi sveitarfélögum
Öðrum gögnum, svo sem lögum, reglugerðum og samningum sveitarfélaga
Helstu breytingar á starfssvæði Slökkviliðs Hornafjarðar, sem áhrif hafa á starfsemi þess
og eru fyrirsjáanlegar innan næstu fimm ára komu fram í brunavarnaáætluninni.
Endurskoðun brunavarnaáætlunar
Samkvæmt 13.
gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir skal brunavarnaáætlun
endurskoðast á fimm ára fresti frá því að hún er samþykkt.
“Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún
hlaut samþykki“.

Ef veigamiklar breytingar eru gerðar á gildandi brunavarnaáætlun skal hún
endurskoðast þrátt fyrir að ekki séu liðin fimm ár frá samþykki hennar.
Samráð við gerð brunavarnaáætlunar
Eftirtöldum aðilum var gefin kostur á að koma á framfæri atriðum sem nýst geta við gerð
brunavarnaáætlun Slökkviliðs Hornafjarðar.
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
Björgunarsveit Hornafjarðar

‐ Neyðalínan.

Mannvirkjastofnun

‐ Olíudreifing

Byggingarfulltrúa Hornafjarðar

‐ RARIK.

Bæjarstjórn Hornafjarðar

‐ Slökkvilið Skaftárhrepps

Hafnarnefnd Hornafjarðar

‐ Brunavarnir á Austurlandi

Lögreglustjórinn á Eskifirði

‐ Vegagerð ríkisins
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1 Áhættumat
Einföld skilgreining á áhættu er margfeldi líkinda á og afleiðinga af einstökum atburði:
Áhætta = líkindi x afleiðing

Áhættugreining byggð á huglægu mati sem byggir á þekkingu og reynslu af viðkomandi
málaflokki. þ.e.a.s. faglegum vinnubrögðum, skipulagi og björgunarstörfum. Mikilvægt
er að hefja vinnu við samræmt áhættumat á starfssvæði slökkviliðsins á næstunni og því
verð lokið á næstu 24 mánuðum. Mengunar‐ og slökkviáætlanir eru ekki til fyrir stærri
áhættur innan starfssvæðisins en lokið verður við að gera þær fyrir árslok 2014.
Áhætta á starfssvæði Slökkviliðsins er mismunandi og hafa verður í huga stærð og getu
slökkviliðsins. Þó ber að taka fram að slökkvilið Hornafjarðar er ein heild og kemur fram
sem eitt afl. Hér fyrir neðan er listi yfir þær áhættur sem eru ráðandi á starfsvæði
slökkviliðsins.
Á starfssvæði Slökkviliðs Hornafjarðar
Heilbrigðisstofnun Suðausturlands

Vegna sjúklinga

Hótel Höfn

Vegna gesta

Ferðaþjónusta Brunnhól

Vegna gesta

Ferðaþjónusta Smyrlabjörgum

Vegna gesta

Ferðaþjónusta Freysnesi

Vegna gesta

Þjóðgarðurinn í Skaftafelli

Vegna bruna á tjaldsvæði og skógar

Sambýli fatlaðra Hólabrekku
Heppuskóli

Vegna nemenda og starfsfólks

Sláturhús Norðlenska

Vegna glykol/ammoníak

Skinney – Þinganes

Vegna ammoníaksleka og starfsmanna

Fiskimjölsverksmiðja Skinney‐Þinganes

Vegna vítissóta og sýru

Fiskimjölsverksmiðja Skinney‐þinganes

Vegna birgðageymslu

Netagerðarverkstæði

Vegna birgða, ( nætur )

Almannaskarðsgöng

Vegna umferðaslysa og bruna

Olíubirgðastöð Álaugarey

Vegna birgða

Flatey, hátækni fjós með 180 gripi

Vegna dýra
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2 Þjónustustig
Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex megin þjónustuflokka.
2.1 Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi utanhúss. Allir slökkviliðsmenn Slökkviliðs Hornafjarðar
hafa fengið og fá þjálfun í vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss.
2.2 Slökkvistarf innanhúss og reykköfun
Slökkvilið Hornafjarðar sinnir slökkvistarfi innanhúss og reykköfun. Ekki hafa allir
slökkviliðsmenn gild reykköfunarréttindi, er það vegna þess að einstakir slökkviliðsmenn
eru komnir á aldur og uppfylla ekki réttindi sem slíkir.
2.2 Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði m.a. úr bílflökum
Slökkvilið Hornafjarðar á björgunartæki til björgunar m.a. úr bílflökum. Slökkviliðsmenn
hafa fengið grunnþjálfun í meðferð þeirra og eru björgunarklippur staðsettar í
tækjabifreið slökkviliðsins.
2.3 Viðbrögð við mengunar og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun
Slökkvilið Hornafjarðar hefur til umráða 2 eiturefnagalla ásamt grunnbúnaði til að
hreinsa upp olíu og bensín. Þjálfun hefur einungis miðast við að taka á móti NH3
ammoníak leka. Heildarlausnir vegna mengunaróhappa er ekki til sem stendur og hefur
ekki verið tekið á þeim þætti sem fram kemur í lögum nr.75/2000 um brunamál.
Viðbragðsáætlun vegna mengunarvarnarslysa er ekki til. Á næstu tveimur árum verður
komið upp mengunarvarnardeild innan slökkviliðsins sem sinnir mengunarslysum.
Búnaður verður staðsettur á Slökkvistöð Hornarfjarðar. Uppbygging verður svo í
samræmi við kröfur og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. Þjálfun hefur miðast við að
takast á við áhættu og viðbragð vegna efna sem eru í notkun á svæðinu, svo sem vegna
fiskvinnslu og eldsneytis. Mengunarslys geta helst átt sér stað Skinney – Þinganes hf og
Fiskimjölsverksmiðja Menntum og þjálfun slökkviliðsmanna verður í takt við kröfur
Mannvirkjastofnunar. Slökkvilið Hornafjarðar mun sinna mengunar og eiturefnaslysum
eftir því sem aðstæður leyfa. Ef stórt mengunarslys verður lýst yfir
almannavarnaástandi.
2.4 Eldvarnareftirlit
Eldvarnaeftirlit 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. Eldvarnareftirliti er sinnt af slökkviliðinu.
2.5 Önnur þjónusta
Sjúkraflutningar. Slökkviliðið sinnir ekki sjúkraflutningum. Önnur tilfallandi þjónusta er
unnin samkvæmt gjaldskrá slökkviliðsins.
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2.6 Dælingar
Slökkviliðið sinnir einnig þjónustu við íbúa sveitarfélagsins ef á þarf að halda t.d. hreinsa
upp vatn vegna leka, dælingar út skipum samkvæmt beiðni o.fl.
2.7 Slökkvitækjahleðsla
Á Hornafirði er slökkvitækjaþjónusta sem rekinn er af sjálfstæðum atvinnurekanda.
2.8 Öryggisvöktun
Öryggisvöktun hefur ekki verið við afgreiðslu á eldsneytisskipum um höfnina.
2.9 Slökkvistörf í skipum
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi í skipum og bátum sem staðsett eru í höfn.
2.10 Slökkvi‐ og björgunarstarfi í jarðgöngum
Slökkviliðið sinnir slökkvi‐ og björgunarstarfi í jarðgöngum í samstarfi við Vegagerð
ríkisins.
2.11 Slökkvi‐ og björgunarstarfi á flugvelli
Slökkviliðið sinnir slökkvi‐ og björgunarstarfi á flugvelli í samstarfi og eftir nánari
samkomulagi við Isavía ohf.
2.12 Þjónusta við önnur brunavarnasvæði
Slökkvilið Hornafjarðar sinnir aðstoð við slökkvistörf á öðrum brunavarnasvæðum
samkvæmt beiðni viðkomandi slökkviliðsstjóra eða lögreglu. Skriflegur samningur er við
Brunavarnir á Austurlandi um aðstoð er þess er þörf. Sveitarfélag greiðir viðkomandi
útkall samkvæmt reikningi. Slökkviliðið getur einnig óskað aðstoðar frá öðrum
brunavarnasvæðum þó að ekki séu til staðar skriflegir samstarfssamningar.
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3 Skipulag slökkviliðs
Skipurit fyrir Slökkvilið Hornafjarðar er samkvæmt mynd 1. Markmið með þessari skipan
er að yfirbygging sé takmörkuð, að boðleiðir milli yfir‐ og undirmanna séu einfaldar og
skýrar og að lipurt og gott upplýsingaflæði sé milli allra starfsmanna.
Hjá slökkviliði Hornafjarðar er hlutastarfandi slökkviliðsstjóri í 30% starfi.
Slökkviliðsmenn eru 18 og 5 til vara, auk þess eru 9 menn í slökkviliðinu í Öræfasveit
sem er hluti slökkviliðsins. Samtals eru því 27 slökkviliðsmenn. Þetta er lámarksfjöldi
sem þarf að vera í slökkviliðinu. Óformlegt samstarf er á milli lögreglu, björgunarsveita
og slökkviliðsins. Brunavarnir eru hluti af almannavarnarkerfi Hornafjarðar sem sinna
þarf brunavörnum, mengunarvörnum og björgun fólks í samvinnu við aðra
björgunaraðila. Engir skriflegir samningar eru til milli Slökkviliðs Hornafjarðar og annarra
björgunaraðila. Heildarfjöldi björgunarsveitamanna sem hægt er að ná í með skömmum
fyrirvara er u.þ.b. 28 á starfssvæðinu.
Lögreglustjóri fyrir starfssvæði lögreglunar í Austur – Skaftafellssýslu situr á Eskifirði. Alls
eru 3 fastráðnir lögreglumenn á vöktum í umdæmi sýslumanns á Eskifirði, hægt er að
kalla til 5 héraðslögreglumenn að auki.
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Skipulag Slökkviliðs Hornafjarðar

Bæjarstjórn

Bæjarstjóri

Slökkviliðsstjóri

Varaslökkviliðsstjóri

Eldvarnaeftirlit/204 skoðanir

Slökkviliðsmenn 19

Slökkvilið Öræfa 9

Mynd 1. Skipurit slökkviliðs Hornafjarðar.

Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur Slökkviliðs Hornafjarðar á grundvelli laga,
reglugerða og samninga um SH. Bæjarstjórn skipar staðgengla slökkviliðsstjóra, að
jafnaði skulu vera fjórir menn sem skipta með sér bakvöktum. Stjórn útkalla er á ábyrgð
slökkviliðsstjóra eða þess sem stendur bakvaktina hverju sinni.
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Helstu verkefni daglegrar yfirstjórnunar eru að:
Stjórna starfseminni og samræma og tryggja að öll svið slökkviliðsins vinni sem
traust heild að þeim markmiðum sem því eru sett.
Sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur Slökkviliðs Hornafjarðar og að
heildarstarfsemi sé innan fjárhagsramma.
Stuðla að góðri þjónustu gagnvart almenningi og fylgja eftir þörfum breytingum
samfélagsins.
Stuðla að góðu samstarfi við þá aðila sem tengjast starfseminni
Vinna að því að búnaður liðsins, færni, æfingar og menntun starfsmanna sé í
samræmi við þjónustustig og lög og reglugerðir
Sjá til þess að starfsemin sé vel kynnt
3.1 Verkefni slökkviliðs.
Að sinna öllum helstu þáttum slökkvistarfs, vatnsöflun bæði úr brunahönum og úr
opnum vatnsbólum. Unnið er með flutning vatns á eldstað með tankbílum. Slökkviliðið
er fært til að sinna slökkvistarfi bæði innan sem utanhúss ásamt gróðureldum. Vinna að
reykköfun og reyklosun. Slökkviliðið sinnir björgun fólks með klippum, glennum og
öðrum útbúnaði, m.a. úr bílflökum.
Slökkviliðið sér um slökkvistarf í skipum og bátum sem eru bundin við bryggju í nánu
samstarfi við hafnaryfirvöld. Samningur um þetta verður gerður fyrir árslok 2013.
Slökkvilið sinnir aðstoð við slökkvistörf í nágrannasveitafélögum ef ósk um það berst.
Eldvarnareftirlitið er til húsa í ráðhúsi Hornafjarðar og er því sinnt þaðan í samstafi við
byggingarfulltrúa. Slökkvitækjaþjónusta er rekin af einkaaðila sem hefur fullgilt
starfsleyfi frá MVS. Samkvæmt reglugerð nr.75/2000 um brunamál ber sveitafélögum að
kom upp mengunarbúnaði og skipulagi að mengunarvörnum. Sveitafélagið hefur sent 3
menn á eiturefnanámskeið til Kuapio, Finnlandi. Halda þarf áfram að þjálfa mannskapinn
í að takast á við mengunaróhöpp á landi í samstarfi við Brunamálaskólann. Búnaður skal
vera í samræmi við búnaðarlista sem Mannvirkjastofnun leggur til að verði til staðar.
Viðbragðaáætlun vegna mengunarslysa er ekki til en henni verður lokið fyrir árslok 2013.
Slökkvilið Hornafjarðar mun sinna mengunar og eiturefnaslysum eftir því sem aðstæður
leyfa. Slökkviliðið sinnir slökkvi‐ og björgunarstarfi í jarðgöngum eftir nánari
samkomulagi við Vegagerð ríkisins og í samstarfi við Brunavarnir á Austurlandi.
Við almannavarnaraðstæður er unnið eftir skipulagi almannavarna.
Þjónusta sem er ekki samkvæmt lögum;
Slökkvilið vinnur eftir viðbragðsáætlun almannavarnar á flugvelli í samráði við Isava ohf,
sem mun þá taka ábyrgð á mannskap og búnaði. Gerður verður samningur þetta fyrir
árslok 2013.
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3.2 Forvarnarstarf.
Dagleg umsjón forvarna heyrir undir starfsemi slökkviliðsstjóra. Eldvarnafulltrúi hefur
hlotið menntun sem eldvarnaeftirlitsmaður III hjá Brunamálaskólanum. Staða
eldvarnaeftirlitsmanns er í dag 60% staða. Starfssvæði eftirlitsins er allt starfssvæði

Slökkviliðs Hornafjarðar sjá fylgiskjal 5.
3.3 Forvarnasvið
Helstu verkefni forvarnadeildar eru.
Ráðgjöf og umsagnir um teikningar
Skoðun teikninga byggingarnefndar
Úttekt á skoðunarskyldum stöðum,skv
sveitarfélaga, sjá nánar lista í viðauka 7

reglugerð

um

eldvarnareftirlit

Umsögn vegna veitinga‐ og gististaða
Sérstakt eftirlit með mannmörgum stöðum, t.d. veitinga‐og samkomuhúsum
Fræðslu fyrir almenning um eldvarnir
Fræðsla í skólum um eldvarnir
Slökkviliðsstjóri hefur seturétt á fundum byggingarnefndar
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarna er í höndum slökkviliðsstjóra
Sá sem sinnir eldvarnaeftirliti á að vera löggiltur eldvarnareftirlitsmaður og skal hafa
hlotið menntun á því sviði sem Eldvarnareftirlitsmaður I, II og III hjá Brunamálaskólanum
eða sambærilega menntun. Endurmenntun skal vera í samræmi við áætlanir
Brunamálaskólans. Eldvarnareftirlitsmaður skal hafa fullgilda menntun í samræmi við
reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001.
Listi um skoðunarskylda staði er í listanum í fylgiskjali 7.
3.4 Útkallsstarf
Dagleg umsýsla heyrir undir slökkviliðsstjóra. Gera skal kröfu um að slökkviliðsstjóri hafi
starfréttindi samkvæmt 15.og 17.grein laga nr.75/2000.

3.5 Helstu verkefni
Slökkviliðsstjóri samræmir búnað og menntun starfsmanna í samræmi við mótaða
stefnu. Það leggur mat á einstaka þætti starfseminnar og kemur með tillögur um þróun
og úrbætur ásamt varaslökkviliðsstjóra og varðstjórum.
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3.6 Útkallsstöðvar
Á útkallssviði eru 2 starfseiningar samkvæmt eftirfarandi skipulagi:
Útkallsstöð Hornafjörður
Útkallsstöð Öræfum
3.7 Helstu verkefni
Slökkvistarf
Viðbrögð við umhverfisslysum
Björgun vegna umferðaróhappa
Dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar
Slökkvistarf í skipum
Björgunar‐ og slökkvistarfa
Slökkvi‐ og björgunarstarf i jarðgöngum
Almannavarnir
Viðhalds og prófunar á fjarskipabúnaði
Æfingar og þjálfun starfsmanna
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallssviðs er í höndum slökkviliðsstjóra.
Varaslökkviliðsstjóri ber árbyrgð á aðgerðum á vettvangi í forföllum slökkviliðsstjóra.
Fjöldi slökkviliðsmanna er 28 í dag. Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í að leysa sérhvert
verkefni sem kemur inn á borð slökkviliðsins í samræmi við menntun, þjálfun og
þjónustustig. Þannig eiga menn að geta gengið í hvaða störf sem upp koma. Ekki eru þó
allir sem hafa tilskilin réttindi til að aka meiraprófsbifreiðum og aðrir ekki færir um að
stunda reykköfun. Í útköllum skipuleggur stjórnandi starfssvið hvers slökkviliðsmanns.
Slökkviliðsmenn hafa sótt námskeið á vegum Brunamálaskólans fyrir hlutastarfandi
slökkviliðsmenn svo og endurmenntunarnámskeið (sjá fylgiskjal 2, staða menntunar
slökkviliðsmanna hjá Slökkviliði Hornafjarðar.
Slökkviliðið sinna vatnsöflun, slökkvistarfi utan‐ og innanhús ásamt reykköfun og minni
háttar mengunarslysi s.s. olíuleka við höfn og á vegum og ammoníakleka. Slökkvilið
sinnir björgun úr bílflökum.
Í samræmi við þjónustustig verða alltaf a.m.k. 50% slökkviliðmanna að vera með
reykköfunarréttindi á hverjum tíma.
Í samræmi við þjónustustig verða alltaf a.m.k. 50% slökkviliðmanna þjálfaðir til
starfa vegna klippuvinnu á hverjum tíma. Í dag geta allir slökkviliðsmenn sinnt
þessum þætti.
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Í samræmi við þjónustustig hafa á hverjum tíma a.m.k. 80% slökkviliðmanna lokið
grunnnámi hlutastarfandi slökkviliðsmanna.
Í samræmi við þjónustustig verða alltaf a.m.k. 60% slökkviliðmanna þjálfaðir til
starf vegna mengunarslysa á hverjum tíma.
Vegna slökkvistarfs í skipum verða a.m.k. 80% slökkviliðsmanna að vera þjálfaðir
til að geta tekist á við þessa þætti.
Vegna slökkvi‐ og björgunarstarfs í jarðgöngum verða a.m.k.
slökkviliðsmanna að vera þjálfaðir til að geta tekist á við þessa þætti.

80%

Vegna slökkvistarfs á flugvelli verða a.m.k. 80% slökkviliðsmanna að vera
þjálfaðir til að geta tekist á við þann þátt.
Vegna gróðurelda verða a.m.k. 80% slökkviliðsmanna að vera þjálfaðir til að geta
tekist á við þann þátt.
Æfingar eru haldnar reglulega í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og til að uppfylla
þjónustustig slökkviliðsins. Æfingaráætlun er að finna í fylgiskjali 3.
Slökkviliðið mun sinna menntun og símenntun starfsmanna í samræmi við kröfur
Brunamálaskólans. Auk þess hefur slökkviliðið gert áætlun til fimm ára og er hún í
viðauka 3 . Sjá menntunarstig í fylgiskjali 2. og 2.1. Slökkviliðsmenn hafa sótt námskeið á
vegum Brunamálaskólans svo og endurmenntunarnámskeið
Í útköllum er unnið eftir aðgerðarskipulagi sem skilgreinir í megin dráttum hvert verkefni
manna er í ákveðnum stöðum og er þetta tekið fyrir á æfingum slökkviliðsins Þannig að
aðgerðir á vettvangi ganga vel.
3.8 Annað
Mengunarvarnardeild verður komið upp innan Slökkviliðs Hornafjarðar fyrir árslok 2013.
Mengunarvarnardeild skal útbúin nauðsynlegum búnaði til að takast á við þekkt eitur og
spilliefni sem vitað er að eru á starfssvæðinu eða fara um það. Þjálfa skal
slökkviliðsmenn til að meðhöndla og vinna með búnaðinn. Vinna skal viðbragðsáætlun
vegna mengunarslysa
Nauðsynlegt er að taka á þjálfun og menntun slökkviliðsmenna vegna bruna‐ og
björgunarstarfa í jarðgöngum. Þar sem jarðgöng um Almannaskarð hafa verið tekin í
notkun hefur engin æfing átt sér stað. Ekkert skipulag eða áætlun er til fyrir göngin í dag.
Vegagerðin skal skila inn áætlun um björgunar‐ og slökkvistarf í göngunum fyrir ársloka
2013. Vegagerð ríkisins og slökkvilið muni síðan í framhaldinu gera samning sín í milli.
Æfingu verður haldin í jarðgöngunum fyrir árslok 2013.
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4 Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð
Öll neyðarsvörun er í höndum Neyðarlínunnar 112 sem hefur upplýsingar um alla
slökkviliðsmenn og einnig sér hún um að kalla út slökkvilið með SMS skilaboðum.
Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á útkallslista fyrir mannskap og tæki á miðlægum grunni
Neyðarlínu og uppfærir hann reglulega. Hlutverk slökkviliðs í almannavá eru skilgreind í
neyðarskipulagi fyrir Hornafjarðarbæ.
4.1 Viðvaranir og upplýsingagjöf
Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Hornafjarðar og
sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum AVH. Helstu ástæður sem gætu krafist slíkra
tilkynninga eru meirihátta mengunarslys á svæðinu t.d ammoníakleka í frystihúsi
Skinneyjar – Þinganess, Sláturhúsi Norðlenska eða Orkuveri RARIK Álaugarey.
Meiriháttar bruni eða rýming á Heilbrigðisstofnunni Suðausturlands Víkurbraut eða
öðrum stöðum þar sem fjölmenni er saman kominn.
4.2 Svar og greiningartími
Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínunni er meðal svartími 3,7 sek. og greiningartími
er allt að 1,5 mín. en það fer eftir eðli útkallsins. Unnið er eftir greiningarkerfi
Neyðarlínunnar. Slökkviliðstjóri ber ábyrgð á samskiptum við Neyðarlínuna og forsendur
fyrir greiningu beiðna. Tetrastöðvar er í öllum viðbragðsbílum slökkviliðsins.
4.3 Boðunartími
Eins og áður er komið fram sér Neyðarlínan um boðun á slökkviliðinu með SMS
skilaboðun. Boðunin er gerð samkvæmt fyrirmælum slökkviliðsstjóra. Viðmiðið sem
notast er við er að fyrsti slökkvibíll skal vera kominn úr stöð innan fjögurra mín. miðað
við eðlilegar aðstæður, ef veður eða aðrar náttúruhamfarir hamla ekki. Gert er ráð fyrir
því að lágmarki 8 ‐ 10 menn mæti í útkall innan 10 mínútna. Varðandi slökkviliðið sér
slökkviliðsstjóri um að uppfæra boðleiðir slökkviliðsmanna í gegnum 112 Bjargir.
Björgunarsveitir sjá sjálfar um að uppfæra boðleiðir gegnum landstjórn björgunarsveita.
Uppfærslur eru alltaf gerðar þegar breytingar verða á mannskap.
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 miðast við a.m.k. fjóra slökkviliðsmenn. Allt
slökkvistarf á að vera komið í gang innan þriggja mín. frá því að slökkviliðið kemur á
staðinn.
4.5 Viðbragðstími
Viðbragðstíma er skipt upp í þrjú tímabelti og flokka. 1, eru aðgerðir hafnar innan 10
mín. frá boðun (grænt), í tímabelti tvö flokk 2. eru aðgerðir hafnar innan 20 mín. (gult)
og í þriðja tímabelti, flokk 3 eru aðgerðir hafnar innan 30 mín. (rautt). Þessi tímabelti eru
sýnd á meðfylgjandi korti. Einungis fjallaskálar á Lónsöræfum eru utan þessara
tímabelta. Þar sem slökkvilið er lengur en 30 mín. er séð til þess að fólk sé upplýst um
mikilvægi slökkvitækja, reykskynjara og rýmingarleiðir. Sjá nánar fylgiskjal 4.
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5 Húsnæði, bifreiðar og búnaður
Líta verður á allan búnað Slökkviliðs Hornafjarðar sem eina heild og því kemur það fram
sem eitt afl. Þetta er gert til að sem best nýting fáist úr búnaðinum og því fjármagni sem
fæst til búnaðarkaupa.
Afskriftarreglur og fjármagnsstefna er í samræmi við reglur og samþykktir
sveitarfélagsins. Laus búnaður er afskrifaður í samræmi við reglur og leiðbeiningar
framleiðanda.
Áætlaður rekstrarkostnaður á ári er um 16 milljónir. Fyrir utan stofnkostnað fyrir
slökkvibifreiðar.

5.1 Húsnæði
Slökkvistöðvar Slökkviliðs Hornafjarðar eru tvær.
Á Höfn að Álaleiru 2
Í Öræfum Freysnesi
5.2 Slökkvistöð Álaleiru 2
Slökkvistöðin á Hornafirði er stálgrindarskemma byggð árið 2002 og er 302m2. Byggingin
er tengd núverandi Áhaldahúsi Hafnar. Húsið er klætt að utan með einangruðum
stálplötueiningum fyrir bíla slökkviliðsins. Aðkoma að slökkvistöð er um tengibyggingu
er tengir slökkvistöðina við Áhaldahús. Húnæðið skiptist í sali fyrir þrjá slökkvibíla,
búningsaðstöðu þar sem hver slökkviliðsmaður hefur sinn skáp. Snyrting ásamt öðrum
rýmum. Útihurðir eru úr áli, en innkeyrsluhurðir eru einangraðar málmhurðir, rafdrifnar
og handstýrðar. Húsnæðið er allt bjart og rúmgott og hentar Slökkviliði Hornafjarðar vel.
5.3 Slökkvistöð í Öræfum
Slökkvistöð Öræfum er í 300m2 stálgrindarhúsi í eigu Björgunarsveitarinnar Kára byggt
árið 2003. Ekki er búið að klára húsnæðið sem skyldi og á eftir að steypa gólfplötu og
klára húsið að utan svo og að leggja rafmagn og koma upp hita í húsinu. Brýnt er að
klára húsnæðið sem fyrst svo það uppfylli lágmarkskröfum sem gerðar eru til þess.
5.4 Bifreiðar
Eldvarnaeftirlit hefur afnot af bifreið Fjármála ‐ og framkvæmdasvið Hornafjarðar.
Bifreiðar í eigu Slökkviliðs Hornafjarðar eru allar komnar til ára sinnar og er nauðsynlegt
að endurnýja bifreiðaflota slökkviliðsins.
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5.5 Tækjabifreið Bifreiðin er af gerðinni Mercedes‐Bens 814 D/37 árg. 1993
skráninganúmer MU 869. 4 x 4 (drif á öllum hjólum) vélin er 4ra strokka, túrbo‐intrcoole,
136 hestöfl. Á bifreiðinni er dæla sem afkastar 2400 ltr.pr.mín. af gerðinni Ziegler.
Helstu tæki og björgunarbúnaður er í bifreiðinni;
Tveir sogbarkar lengd 5 metrar.
Sex stk. 2 1/2” slöngur samtals 120
metrar.
Þrjú stk. 2” slöngur samtals 60 metrar.
Þrjú stk. 1 ½ slöngur samtals 60
metrar.
Tvö greinistykki og átta brunastútar
Björgunarklippur og lyftibúnaður
Reykköfunartæki, átta sek. Rafstöð 4,5 kw, ljósamastur 1000w, halogen ljóskastari
ásamt rafmagnsköplum. Reykblásari sem afkastar 10.000 rúmmetrum.
Björgunarklippum, lyftibúnaði, þrjú stk. loftpúðar ásamt VETTER stjórnbúnaði, púðarnir
lyfta frá 9,5 tonnum til 19,5 tonn, hver um sig í um 20 sm hæð. OCT OPUS driver air
bag‐safty system 35‐39cm og 40‐45 cm. Talstöðvum, langbylgjustöð svo og VHS
talstöðvar samtals 4 stk. sem einnig notast reykköfurum við þeirra störf. Honda (bensín)
vatnsdæla ásamt 2 börkum 2,5 metrar. Rafmagnsstingsög Boch GSA 1100 PE, 9”blöð 6
stk.. Annar búnaður er reka, haki, exi, kaðall, verkfæri, teppi ljós, sjúkrakassi.
Ástand er mjög gott.
5.6 Tank og dælubíll Bifreiðin er af
gerðinni Scania Vabis L80 árg. 1981.
skráninganúmer GA 783. ekinn 4821 km.
Bifreiðin er 6 hjóla. Vélin er 6 strokka 205
hestöfl. Á bifreiðinni er Sigmund Fire
Pump, sem dælir 4000 ltr. pr. mín. ásamt
lausadælu GODIVA sem dælir 1200 ltr
pr.mín.
Tankur 10.900 ltr, sem skiptist í 4 hólf.
Hólf númer 1. 3025 ltr. hólf nr.2. 2520 ltr. og nr.3. 2540 ltr. og nr 4. 2815 ltr. ávallt er
léttvatn í hólfi nr. 1. Ástand bifreiðar og tanks er gott. Ekki er áætlað að endurnýja þessa
bifreið á næstunni.
5.7 Tank og dælubíll Bifreiðin er af gerðinni Volvo FL 10 árg. 1989 .skráninganúmer ST
714. ekinn 421.869 km bifreiðin er 8 hjóla. Vélin er 6 strokka 395,8 hestöfl. Það er verið
að setja Ziger dælu á hann sem dælir 4000 ltr. pr. mín. Tankur er 14.100 ltr. sem skiptist
í þrjú hólf. Hólf nr. 1 er 2200 ltr. hólf nr..2 er 8200 ltr. og hólf nr. 3 er 3700 ltr.
Ástand bifreiðar og tanks er gott. Stefnt er að endurnýjun fyrir árið 2019.
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5.8 Öræfi
Tank og dælubíll. Bifreiðin er af gerðinni Man 24.422 árg 1991 fast númer VS 367 ekinn
213.000 km. Bifreiðin er 10 hjóla með 6 strokka vél 420,2 hestöfl. Nauðsynlegt er að
fastengja Godiva Fire Pump sem dælir 2400 ltr. pr. mín. Tankur er 15.000 ltr. sem skiptist
í þrjú hólf. Ástand bifreiðar og tanks er gott en það þyrfti að mála hana. Stefnt er að
endurnýjun fyrir árið 2021. Helstu tæki og björgunarbúnaður er í bifreiðinni.
Samantekt á bifreiðarflota slökkviliðsins
Tegund

númer

árg.

Scania Vabis

GA‐783

1981

Volvo FL 10

ST‐714

1989

Man 24.422

VS‐367

1991

Bens 814

MU‐869

1993

5.9 Búnaður
Búnaður slökkviliðs Hornafjarðar og búnaður í Öræfum er rekinn sem ein heild og er það
gert til að nýting verði sem best. Ekki er allur búnaður á báðum stöðum en með þessari
niðurröðun er reynt að fá sem bestu nýtingu úr því fjármagni sem fæst til búnaðarkaupa.
Eftirfarandi upptalning er búnaður Slökkviliðs Hornafjarðar. Talinn verður upp allur laus
búnaður fyrir utan bifreiðar.
Lausar dælur eru prófaðar ársfjórðungslega og er ástandi lýst hér að neðan.
Laus dæla Ziegler 800 ltr.árg 2001. Ástand gott
Laus dæla Tohatsu portable fire dæla 2.050 ltr árg 2011. Ástand gott
Laus dæla Honda lítil dæla. 2 stk. barkar 2,5m hver barki, með C tengingum
Ástand gott.
Allar slöngur eru þrýsti prófaðar reglulega og er ástand þeirra gott.
Reglulega þarf að endurýja þær
Harðir sogbarkar 10 m.................................................................................3”
Harðir sogbarkar 12 m.................................................................................5”
Stofnlagnir 40 m...........................................................................................4”
Stofnlagnir 30 m...........................................................................................3”
Fæðislöngur 1400 m ....................................................................................2 ½”
Vinnuslöngur 280 m ....................................................................................2”
Vinnuslöngur 520 m ....................................................................................1 ½”
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Stútar og greinistykki eru yfirfarnir ársfjórðungslega og eru í góðu lagi.
3 stk. Greinistykki B‐BCC
1 stk. Greinistykki B‐CC
1 stk. Akro Back stútur úr sterku léttu áli og fyrir háþrýsting allt að 40 bar.
1 stk. kaststútar din,14385 awg,
1 stk. úða‐ og kaststúrar din DVR.
4 stk. aðrir úða og kaststútar.
1 stk. úðastútur Elkar 10 með handfangi.
1 stk. vatnsveggur 800 ltr.
1 stk. Mónítor. 800 G.P.M Teg. Feekon Corp ( froðu og léttvatn.)
4 stk. minnkanir B‐C
4 stk. minnkanir A‐B
2 stk. sía á sogbarka.
5.10 Handverkfæri
14 stk. Klöppur ( f/ sinuelda.)
2 stk. axir‐stór.
2 stk. axir‐litlar.
1 stk. malarskófla.
1 stk. stunguskófla.
2 stk. kúbein.
1 stk. járnsög
2 stk. klaufhamrar
Handverkfæri eru öll í góðu standi og eru yfirfarin ársfjórðungslega.
handverkfæri, sagir, hamrar, kúbein, skóflur og brotverkfæri o.fl.

Almenn

Ljósabúnaður er prófaður ársfjórðungslega og er í góðu standi
Bensínknúin rafstöð 4,5 kw árg 1993................................................ 1 stk.
Kastarar 1 stk. ásamt stöngum og framlengingarsnúrum................. .í lagi.
Bensínhjólsög STIHL TS 400 ( aukablöð...1 stk..)................................ 1 stk.
Rafmagnsstingsög Bosch GSA 1100PE ( aukablöð ...9 stk..)............... 1 stk.
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5.11 Reykköfunarbúnaður
Reykköfunarbúnaður er notaður á allflestum æfingum og þar að auki prófaður reglulega.
Nýbúið er að fara yfir þennan búnað af viðurkenndum aðilla
samkvæmt reglugerð nr. 354/1984. Reykkafarar sjá sjálfir um frágang reykköfunartækja.
2 stk. Fensy 300 bar fíber reykköfunartæki
10 stk. Fensy 300 bar ál reykköfunartæki
11 stk. Fensy Biomask EN 136
2 stk. aukakúta
1 stk. Bauer háþrýsti KA14 loftpressa max 300 bar
2 stk. Líflína
Reyklosunarbúnaður TCGB/560H temp ‐40°C ‐ 70°C 1250 Rpm. Búnaður er í
góðu lagi og yfirfarinn reglulega
2 stk. magnhettuljós
5.12 Mengunarvarnarbúnaður
Sá mengunarbúnaður sem til er, er í eigu Siglingarstofnunnar Íslands og er þessi búnaður
geymdur í færanlegum gámi á lóð Áhaldahússins. Umsjón með þessum gámi hafa 2
hafnarstarfsmenn. Samkvæmt reglugerð á slökkviliðsstjóri að stjórna á vettvangi ef
mengunaróhapp verður á landi, nema á hafnarsvæðum, þá hafnarstjóri. Þó mega
slökkviliðin búast við því að ef alvarlegt mengunaróhapp verður nálægt landi verði óskað
eftir aðstoð þeirra.
5.13 Búnaður í gámi
Rafstöð Honda 4,5 kw
Háþrýstitæki til að úða dreifiefni ( m/blandara)
Ljósakastari 3x500 w
Olíuflotgirðingar 150 m
Akkeri 4 stk.
Handverkfæri
Skófla 5 stk
Fötur 5 stk
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5.14 Fatnaður
2 stk. Hlífðarfatnaður (m/ hettu og mittisbuxur)
2 Stígvél
2 stk. Öryggishjálmar
4 stk. Gúmmíbelgvettlingar
Nauðsynlegt er fyrir Slökkvilið Hornafjarðar að kom sér upp mengunarbúnaði eins og
þurfa þykir.
5.15 Froðubúnaði í góðu ástandi
1. stk. Froðublandari ( Jektor ) AWG 4R 5 kg
2. stk. Léttvatnblandari ( Jektor ) AWG 800 ltr pr.mín
1. stk. Froðutrekt AWG M4
25. stk. Léttvatn 25 ltr pr stk.. 1230 ltr
625 ltr . Millifroða 25 ltr pr stk.
1000 ltr. Léttvatn í eigu OD
900. Ltr. Sundlaug
5.17 Hlífðarfatnaður í góðu ástandi
24. stk. Hjálmar
28. stk. Reykköfunarhettur
24. stk. Slökkviliðsgallar
19. stk. Öryggisstígvél
22. stk. Skinnhanskar og ullarsokkar
Verið er að endurnýja slökkvigalla og hjálma og er það gert eftir þörfum. Allir gallarnir
eru í góðu ástandi.
5.17 Stigar í góðu ásandi
1. stk. 7,5 m álstigi
1. stk. 5 m álstigi
1. stk. 8 m álstigi.
Nauðsynlegt er að kaupa stigabelti.
Þessi tækjalisti er ekki tæmandi en hægt að vitna í frekari tækjalista sem geymdur er hjá
Slökkviliði Hornafjarðar
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5.18 Eiturefnakerra
Olíuleysir, Sámur 2000 túrbo. reka, neistafrí
Þrýstikútar 3 stk.
Uppsogskútar/olíu og bensín, uppsogsdúkur E‐300/S
Afeitrunarbúnaður/þvottastöð
Einangrunarplast
Vatnsuga, hjólagrind
Kalk 2x25 kg pokar
Vetter röraþéttingar. ½“ ‐ ¾“ – 1“ ‐ 2“‐2 ½“
5.19 Búnaður:
Eiturefnagallar 2 stk., frostvörn f/eiturefnagalla
Lokunarborðar
Merkimiðar, merkipennar, límmiðar
Hlífðargleraugu, rykgríma, hanskar
Ph prófunarstrimlar
Strákústur, þvottabursti, sápa, svampur
Hamar límborðar, lokunarkeilur
Stekki‐borðar, ræsalok

5.20 Fjarskipti
Notast er við VHF fjarskipti á lokuðum rásum slökkviliðsins, ekki er til staðar endurvarpi
fyrir rásir slökkviliðsins en hægt er að notast við endurvarpa almannavarna og
björgunarsveita. Búið er að setja upp endurvarpa í Almannskarðsgöngunum og tryggja
fjarskipti björgunaraðila. Tetratalstöðvar eru í öllum bílum. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á
að viðhalda, endurnýjun og að rekstur sé með eðlilegum hætti. Allir slökkviliðsmenn
hafa GSM síma.
6. stk. tetratalstöðvar, 3 fastar í bílum og 3 stk. handstöðvar
1. stk. Maxon SPX 2550VHF bílastöð 16 rása
2. stk. Maxon SL70 VHF handstöðvar
2. stk. Maxon hljóðnemi CA142OS1
2. stk. hleðslutæki. CA 1225
2. stk. bílaloftnet. AVB+M8
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Fjarskiptasvæði í sýslunni eru misjöfn, búið er að
setja upp GSM senda á Jökulsárbrú á
Breiðamerkursandi og einnig í Þjóðgarðinum í
Skaftafelli. VHF kerfi næst nokkuð víða, sendir er í
Almannaskarðsgöngum sem sendir út á Mýrar. Ekki
er GSM símasamband í Almannaskarðsgöngunum.
Fjarskipti inn í Lónsöræfum er ekki viðunandi,
notast er við VHF kerfi sem næst aðeins á
afmörkuðum svæðum. Slökkviliðið notar tetrakerfi
við almannavarnaaðstæðum

Tetramerki af íslandi, útgefið af 112.

Boðunar GSM símar (vegna SMS) eru í eigu slökkviliðsmanna.
5.21 Viðvörunarbúnaður
Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Austur‐
Skaftafellsýslu sem send er fjölmiðlum samkvæmt boðleiðum. Einnig er um að ræða
sírenur slökkvibíla og kallkerfi þeirra.
5.22 Æfingarsvæði
Ekkert ákveðið æfingarsvæði er til staðar hjá Slökkviliði Hornafjarðar, heldur notast við
þau svæði, húsnæði og aðstöðu sem í boði eru hverju sinni og best hentar.
Reykköfunargámur er í eigu slökkviliðsins sem notaður er til æfinga. Komið verður upp
æfingarsvæði fyrir slökkviliðið.
5.23 Annað
Slökkvilið Hornafjarðar sér ekki um sjúkraflutninga og er það í höndum
Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands ( HSSA ), ekki stendur til að breyta því.
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6 Landupplýsingar
Segja má að í sýslunni séu sex byggðarlög. Frá
austri talið eru það Lón sem að sunnan
afmarkast af Vestrahorni, Nes sem er sveitin og
þéttbýliskjarninn
milli
Vestrahorns
og
Hornafjarðarfljóts,
Höfn
sem
er
þéttbýliskjarninn á nesi milli Hornafjarðar og
Skarðsfjarðar, Mýrar sem er sveitin milli
Hornafjarðarfljóts og jökulárinnar Kolgrímu,
"Suðursveit" sem er sveitin frá Kolgrímu vestur
á Breiðamerkursand og hin fornfrægu Öræfi
sem er sveitin við rætur Öræfajökuls.
Austur‐skaftafellsýsla er 211 km löng.
Byggðakjarnar í sameiginlegu sveitarfélagi
780 Höfn
781 Mýrar, Suðursveit, Lón, Nes
785 Öræfasveit
Ekki er notast við neitt sérstakt leiðarkerfi á leið í útköll heldur eru slökkviliðsmenn
almennt nokkuð kunnugir um héraðið og rata um vegi sveitafélag. Í slökkviliðsbílunum er
til staðháttalýsing af hverjum sveitabæ með upplýsingum um vatnsból og allar
byggingar. Staðsetningarkort fyrir brunahana og landakort er í hverjum slökkvibíl og
einnig á slökkvistöð.
7. Vatnsból og brunahanar
Á Hornafirði eru 45 stk. brunahanar víðsvegar um bæinn með vatnsþrýstingi um 4 bar.
Þar af eru 2 brunahanar á Hornafjarðarflugvelli vatnsþrýstingur er um 4 bar ásamt
slökkvibifreið með 2300 ltr. af léttvatni. Til er yfirlitsmynda af öllum brunahönum á
svæðinu.
Á Hornafirði er hægt að komast í önnur vatnsból en brunahana þannig að ekki á
vatnsskortur að hamla slökkvistarfi. Eftirtaldir staðir eru sjórinn og Óslandstjörnin. Vatn
sveitarfélagsins er lindarvatn frá Laxárdal í Nesjum um 315 mm lögn að safntank sem
rúmar 2000 tonn. Vatnslagnir á Höfn er að upplagi 300 mm að hafnarsvæði en almennt
dreifikerfi 100 mm upp í 150 mm.
Vatnsból í dreifbýli eru misjöfn eftir stöðum allt frá því að ekkert vatn er í námunda við
bæi og að nóg er af vatni við bæjardyrnar. Helstu vatnslindir í dreifbýli eru Laxá í
Nesjum,Jökulsá í Lóni, Kolgríma í Suðursveit og Svínafellsá í Öræfum eða Skaftafellsá.
Viðhald á brunahönum eru á vegum Vatnsveitu Sveitarfélagsins Hornafjarðar sem sér
um að mæla afkastagetu þeirra. Er þessum upplýsingum komið til slökkviliðsins
jafnóðum. Nánari upplýsingar er að finna hjá fjármála – og framkvæmdasviði
Hornafjarðar.
Vatnsverndarsvæði eru sýnd á fylgiskjali 5.
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8. Sérstakar bruna‐eða mengunarhættur
Hér á eftir er nánar gerð grein fyrir helstu bruna‐ og mengunaráhættum sem upp eru
taldar í kafla 1. Markmið slökkviliðsins er að eiga búnað, tæki og hafa yfir að ráða
mannafla til að ráða við þær áhættur sem eru á starfssvæði þess. Þá er miðað við
eðlilegar aðstæður og að brunavarnir húsa séu í lagi (skv. samþykktum uppdráttum.)
Slökkviáætlun verður gerðar fyrir þessar byggingar.
8.1 Heilbrigðisstofnun Suðausturlands Víkurbraut 28‐31
Heilsugæslustöðin á Hornafirði var byggð árið 1975 og er 731 m2.
Hjúkrunarheimilið var byggt árið 1994 og tengibygging síðar eða árið 1999 og er 1092.
Heilsugæslustöðin er H ‐ laga bygging steinsteypt sem hólfuð er niður í sér brunahólf
með eldtefjandi hurðum EI2‐30‐CSm Í byggingunni er brunaviðvörunarkerfi sem er tengt
viðurkenndri vaktstöð. Sólarhringsvaktir eru allt árið. Ef eldur kviknar í
hjúkrunarheimilinu má ætla að um almannavarnarástand yrði um að ræða og aðstoð
verðu þörf frá stjórnstöð almannavarna.
Niðurstaða
Ekki er mikla líkur á að eldur komi upp, en yrði hann er afleiðing talsverð þar sem margi
þurf að koma að ef rýma þyrfti alla bygginguna, mögulegt er að koma er að koma öllu
visthólki inn í tengibygginguna og síðan á heilsugæslustöðina. Slökkvilið ræður við
eldsvoða í stofnuninni ef allar forsendur varðandi hófandir halda. Aðkoma slökkviliðs er
góð, Brunahanar er 2 í næst nágrenni.
Slökkviáætlun verður gerð fyrir heilbrigðisstofnunina.
8.2 Hótel Höfn Víkurbraut
Hótelið var byggt árið 1965 og stækka árið 1965. Hótelið er 1500 m2.
Byggingin er á þremur hæðum með stigahúsi á milli hæða sem er sér brunahólf, með
lélegum brunahólfandi hurðum á milli hæða. Herbergin eru 32 öll tveggja manna
Öll herbergi á jarðhæð erum með viðurkenndar brunahólfandi hurðir EI2‐30‐CSm.
Aðrar hurðir í herbergjum eru sennilega hólfandi hurðir. Opið er víða með loftstokkum á
milli herbergja. Veggir eru steinsteyptir og björgunarop eru í hverju herbergi.
Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni og er það tengt viðurkenndri vaktstöð,
sólarhringsvakt er allt árið.
Niðurstaða
Ekki er miklar líkur á að eldur komi upp í byggingunni ef hann kemur upp þá má búast
við að afleiðing hans yrði talsverðar vegna reyks þar sem hólfunin er ekki eins og reglur
segja til um í byggingunni. Kalla þyrfti fleiri til björgunaraðila ef rýma þyrfti allt hótelið.
Aðkoma slökkviliðsins er góð, þrír brunahanar eru í næsta nágrenni.
Slökkviáætlun verður gerð fyrir hótelið.

27

Brunavarnaáætlun Slökkviliðs Hornafjarðar
8.3 Heppuskóli nemendur 134
Skólinn var byggður árið 1972 og er 1256 m2 að stærð
Viðbygging og íþróttahús eru byggð árið 1980 og er 1445 m2 að stærð.
Á árinu 2012 og 2013 var skólinn allur endurnýjaður að utan sem innan. Brunahólfun er
í öllum skólastofum og kennaraaðstöðu. Allt gler innan dyra er öryggisgler E30.
Brunaviðvörunarkerfi er í skólanum sem er vaktað af viðurkenndri vaktstöð, kerfið nær
ekki yfir í íþróttahús.
Veggir eru steyptir og er brunaskil á milli bygginga er með REI 90 veggjum.
Niðurstaða
Líkur á að bruni verði á skólatíma eru ekki miklar en verði eldsvoði á skólatíma má reikna
með miklum aðgerðum við björgun. Áætlað að þó nokkuð tjón gæti orðið ef eldum
kemur upp vegna reyks. Brunahólfun er í lagi.
Slökkviáætlun verðu gerð fyrir skólann.
8.4 Sláturhús Heppuvegi
Sláturhús Heppuvegi var byggt árið 1947 og er 2887 m2 að stærð.
Freystigeymsla er byggð árið 1983 og er 453 m2 að stærð.
Pökkunarhús er byggt árið 1996 og er 16,4 m2 að stærð.
Húsið er allt steinsteypt með léttum þökum, byggingin er á þremur hæðum og eru
brunahólfun misjöfn á milli hæða, ekki eru gerða neinar ráðstafanir um brunavarnir á
milli hæða í gólfum. Hurðir á milli hæða eru EI‐90.
Í vélasal eru frystivélar sem voru endurnýjaðar árið 2004. Vatnseimandi svali ( kondens )
var settur upp á suðurhlið byggingarinnar árið 1997.
Eiturefni eins og Ammoníak/ glyko er á kælimiðlum.
Ekkert brunavarnakerfi er í byggingunni.
Niðurstaða
Ekki er miklar líkur á eldsvoða en verður hann má búast við að áhrif hans verði mikil og
tjón þó nokkuð. Byggingin er stór og flókin fyrir reykkafara að athafna sig í miklum reyk.
Brunahólfun er virk að mestu leiti, og er einna helst að finna að henni á milli gólfplatna
þar sem lagnir liggja á milli hæða.
Slökkviáætlun verðu gerð fyrir sláturhúsið
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8.5 Skinney – Þinganes hf
Frystihús var byggt árið 1971, 1972 og 1974 og er 1909 m2 að stærð.
Starfsmannaaðstaða vesturenda var byggt árið 1982 og er 271 m2 að stærð.
Fjórir hráefnistankar voru byggðir árið 1996 og eru allir 83m2 að stærð.
Vélasalur var byggður árið 2004 og er 196 m2 að stærð.
Frystigeymsla var byggt árið 2007 og er 1889 m2 að stærð.
Frystihúsið er skipt í mismunandi stór brunahólf og má segja að starfsmannaaðstaða er í
sér brunahólfi með REI 120 skil á milli hólfa og EI‐60 hurðir í veggjum.
Í húsinu vinna allt að 100 manns í einu og er unnið á vöktum allan sólahringinn yfir há
vertíðina. Hleðsluherbergi fyrir lyftara er í sér brunahólfi, hleðsluberbergið tekur um 8
lyftara. Eiturefni er í húsinu og má áætla að það séu um 28.000 lrt að ( HN3 ) ammoníaki.
Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni og það tengt viðurkenndri vaktstöð.
Vatnsúðakerfi var sett upp í vinnslusal og móttöku í frysti árið 2005.
Niðurstaða
Litlar lítur er á eldsvoða en verðu hann má búast við talsverðu tjóni. Hætta á
ammoníaksleka gæti orðið og þarf að taka mið af því. Allar að gerðir slökkviliðs miðast
við vindátt. Ef um vinnslustöðvun vegna bruna verður í frystihúsinu, má búast við að það
hafi mikil áhrif á atvinnuástand á Höfn. Slökkviliðið ætti að ráða við eld í byggingunni svo
fremur að brunahólf haldi. Stutt er í sjóinn til að ná í slökkvivatn og ætti lóðsinn að
nýtast við vatnsöflun.
Slökkviáætlun verður gerð fyrir frystihúsið.
8.6 Olíubirgðastöð í Álaugarey
Olíudreifing sér um rekstur á olíubirgðastöð í Álaugarey.
700.000 ltr olíugeymir var byggður árið
1971
600.000 ltr olíugeymir var byggður árið
1956
600.000 ltr olíugeymir var byggður árið
1951
500.000 ltr bensíntankur var byggður árið 1981
216.000 ltr bensíntankur var byggður árið 1959
Allri olíugeymar eru þykktamældir reglulega samkvæmt reglugerð nr. 35/1994 og lagnir
þrýstiprófarar í leiðinni.
Við móttöku skipa eru ekki vaktir fulltrúa frá slökkviliði né slökkvibílar þannig að ef eldur
verður við afgreiðslu hefjast aðgerðir ekki strax þannig að eldur getur vaxið á meðan
slökkvilið er að undirbúa aðgerðir.
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Niðurstaða
Litlar líkur eru á eldsvoða en verður hann má búast við talsverðum aðgerðum við
slökkvistarf, Olíudreifing á 1000 ltr slökkvifroðu sem geymd er á slökkvistöð. Líftími
slökkvifroðunnar er misjafn og er tekið sýni úr henni reglulega til að tryggja slökkvimátt
hennar. Miðað við magn í olíubyrðastöðinni þarf að vera til meira magn af froðu en það
magn kemur í ljós við gerð slökkviáætlun.
Slökkviáætlun veru gerð fyrir olíubirgðastöðina.
8.7 Sambýli fatlaðra Hólabrekku
Sambýlið Hólabrekku var byggt árið 1991 og er 222 m2. Byggingin er timburbygging og
herbergi eru sér brunahólfuð með sennilega EI30‐CS‐ hurðum.
Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni.
Niðurstaða
Ekki eru miklar líkur á að eldur verði í byggingunni er verði hann má búast við talsverður
tjóni vegna reyks. Ekki er til rýmingaráætlun fyrir sambýlið og er nauðsynlegt að gera
hana. Viðbragðstími slökkviliðs er um 30 mín frá fyrstu tilkynningu.
Slökkviáætlun verður gerð fyrir samýlið.
8.8 Almannaskarðsgöngin.
Göngin eru 1300 metrar löng og 6,5 metrar breið byggð árið 2005.
Hæsti punktur í göngunum er 83 m yfir sjó og hallar mestum hluta ganganna til suðurs til
Hornafjarðar með 4,7% halla og er þetta nokkur halli miðað við önnur jarðgöng.
Fjarlægð frá Höfn að gangamunna þeim megin er 10 km og frá Djúpavogi næsta
þéttbýlisstað er 89 km.
Umferð í gegnum göngin eru að meðaltali 315 bifreiðar á dag.
Nauðsynlegt er að halda æfingu samkvæmt viðbragðsáætlun.
Niðurstaða
Verði eldur laust í göngunum fer hættustigið alveg eftir því hversu stór vettvangurinn er
og hvernig slökkviliðið ráði við hann. Gera þarf að slökkviáætlun fyrir göngin og verðu
það gert fyrir árið 2014. Komi í ljós að bæta þarf við búnaði til að auka öryggi
vegfaranda verður eiganda ganganna tilkynnt um það skriflega. Slökkviliðið hefur til
umráða slökkvifroðu sem hægt er að nota ef þess er þörf. Gera má ráð fyrir að kalla
þurfi út Slökkvilið Djúpavogs ef stærri slys verða í göngunum.
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8.9
Gisting í Austu – Skaftafellsýslu
Í samantekt úr eftirlitskerfi eldvarnaeftirlitsins kom í ljós að um er að ræða 1506
gistirými í sýslunni allri sem hafa gild starfsleyfi sem gilda í 12 ár með
endurskoðanarákvæðum eftir 4 ár. Ljóst er að gistiplássum á eftir að fjölga þó nokkuð á
næstu árum og þarf að bregðast við því með auknum kröfum samkvæmt
mannvirkjalögum og byggingarreglugerð nr. 112/2012 m.s.br. Í dag eru gististaðirnir
um 55 talsins frá því að hýsa 10 manns og allt að 120 manns. Ef viðbragstími slökkviliðs
fer yfir 30 mín. þarf að gera auknar kröfur um brunavarnir og gera grein fyrir þeim í
aðaluppdrætti og deiliskipulagi. Fyrir nýbyggingar skal liggja fyrir úrreikningur fyrir
slökkvivatn í byggingum. Rekstraraðillar þurfa að gera rýmingaráætlun fyrir sína
rekstrareiningu.
Niðurstaða
Hönnun gististaða skal vera skipulagsskyld samkvæmt skipulagsreglugerð frá 16. Janúar
2013. Gera skal grein fyrir nýbyggingum húsa og annarra mannvirkja ofan jarðar og
neðan og aðrar framkvæmdir og aðgerðir sem hafa áhrif á umhverfið og breytingar
ásýnd þess skulu vera í samræmi við skipulag. Gera skal grein fyrir slökkvivatni og
brunahólfun fyrir stærri byggingar. Þær byggingar sem eru utan hámarks viðbragðstíma
slökkviliðs skulu hannaðar þannig að þær hafi vatnsúðakerfi.
8.10 Vatnsverndarsvæði
Vatnsból Vatnsveitu Hornafjarðar er í Hólmslindum í Laxárdal. Vatnsbólið er byggt á
náttúrulegri lind. Skurður 250m langur, 40 m breiður og 15 djúpur var fylltur með grjóti
og hulinn með möl.
8.11

Um Vatnajökulsþjóðgarð

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008. Hann nær yfir allan Vatnajökul og stór
svæði í nágrenni hans, þar á meðal þjóðgarðana sem fyrir voru í Skaftafelli og
Jökulsárgljúfrum. Þjóðgarðurinn spannar um 13% af
flatarmáli Íslands og er stærsti þjóðgarður Evrópu.
Flatarmál hans er um 8.100 km2 og ísinn víðast 400–600
m
þykkur
en
mest
um
950
m.
Þjóðgarðar eru friðlýst svæði sem teljast sérstæð vegna
náttúrufars
eða
sögulegrar
helgi.
Sérstaða
Vatnajökulsþjóðgarðs felst einkum í fjölbreytilegum
landslagsformum sem samspil eldvirkni, jarðhita, jökuls
og vatnsfalla hafa skapað.
Niðurstaða
Bæta þarf brunavarnir á svæðinu og koma upp
brunahönum, gera þarf áhættugreiningu fyrir svæðið
vegna gróðurelda. Þjálfa þarf þjógarðsverði í fyrstu
viðbrögðum við gróðureldum. Koma þarf upp
brunaslöngum og þjálfa starfsmenn.

31

Brunavarnaáætlun Slökkviliðs Hornafjarðar
Fiskimjölsverksmiðja Skinney‐þinganes
Fiskimjölsverksmiðjan var byggð árið 1998‐1999. stærð hennar er 1313 m2. Byggingin
er eitt brunahólf. Útveggir eru klæddir með bárustáli og einangrað með steinull. Í þaki
eru þrjú reyklosunarop 3,6m2. Stjórnstöð og skrifstofurými er í sér brunahólf ( REI 90
með E 30 gleri. Gufuþrýstiketill er í sér brunahólf ( REI 90 ). Í byggingunni vinna allt 6
manns að staðaldri. Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni. Fiskimjölsverksmiðjan hefur
leyfi til að framleiða fiskimjöl og lýsi úr allt að 900 tonnum af hráefni á sólahring. Árið
2010 voru framleidd 3.005 tonn af fiskimjöli og 1781 tonn af lýsi. Við verksmiðjuna eru 6
mjöltankar.
Birgðageymsla er í eldra verksmiðjuhúsi byggt árið 1973 og er það 2150 m2.
Steinsteyptur milliveggur er í miðri byggingunni sem skiptir húsinu í tvö brunahólf. Hurð
í þennan vegg vantar. Ekkert brunavarnakerfi er í þeirri byggingu.
Niðurstaða
Litlar líkur eru á eldsvoði verði í verksmiðjunni og ætti slökkviliðið að ráða við eldinn
verði hann laus.
Er varðar birgðageymsluna þá er ekki talið miklar líkur á að eldur verði laus í henni. En ef
hann verður þá má búast við miklum aðgerðum slökkviliðs ef umtalsvert fiskimjöl er
geym í henni. Kalla þarf til Björn Lóðs til að tryggja vatnsöflun. Góðir brunahanar eru
við verksmiðjuna. Ekki ætti að koma til eiturefana slys þar sem geymar eru geymir út.
Tryggja þarf að almenningur komist ekki í þessa geyma.
Brunaálag fiskimjöli er.......16,5 MJ/kg
Slökkviáætlun verður gerð fyrir bygginguna.
Netagerðarverkstæði
Byggingin er seinsteypt og hlaðinn á milli bita, burðavirki er út límtré. Byggingin er byggð
árið 1980 og er 2115 m2 að stærð. Í suðurhluta byggingarinnar er saltgeymsla og
skiptist byggingin í nokkur brunahólf. Hleðsluherbergi er í miðri byggingunni.
Brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni.
Niðurstaða
Ekki eru miklar líkur á að eldur verði laus í byggingunni en verðu hann má búast við
miklum aðgerðum slökkviliðs. Kalla þarf til Björn Lóðs til að tryggja vatnsöflun.
Flatey, hátækni fjós
Byggingin er 1027 m2 að stærð, endurbyggð árið 2008. Burðavirki stálgreind. Klæðning
er PUR 2“, sennilega ekki vottuð fá MVS. Í fjósinu eru 170 legubásar sem eru full nýttir
allt árið. Reyklosun er í þaki. Brunaviðvörunarkerfi er í fjósinu. Vatnsveita er góð um
nýlega boruholu.
Niðurstaða
Ekki eru miklar líkur á að eldur verði laus en ef hann yrði það má búast við nokkrum
aðgerðum slökkvilið. Vandamálið yrði fólkið í því að ná gripunum út úr fjósinu.
Slökkviáætlun verður gerð fyrir bygginguna.
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9 Hornafjarðarhöfn.
Stærð og takmörk hafnarinnar.
Frá Melatanga í hásuður að flæðarmáli Suðurfjara, þaðan í syðsta hluta Einholtskletta,
þaðan í syðsta og austasta hluta Hvanneyjar, þaðan yfir á syðsta og austasta hluta
Þinganesskerja, þaðan í punkt á Austurfjörum 50 metrum austan við línu hugsaða í
hánorður frá austasta hluta Þinganesskerja, þaðan í austasta hluta Mikleyjar og eftir
strandlengju hennar til suðurs og í vestasta hluta hennar yfir í syðsta hluta Standeyjar,
þaðan eftir Álaugarvegi í vestur, til suðurs eftir Álaleiru, eftir Krosseyjarvegi til vesturs,
þaðan eftir Óslandsvegi að syðri lóðarmörkum Ásgarðs og eftir þeim til vesturs í
vesturmörk þeirra og síðan að Melatanga. Lega hafnarsvæðisins er einnig sýnd á viðfestu
korti. Sjá nánar fylgiskjal 6 og 6.1. Til er verndaráætlun fyrir höfnina.

Slökkvilið Hornafjarðar sér um brunavarnir og mengunarmál á hafnarsvæðinu.
Hornafjarðarhöfn sér um mengunarmál á sjó og lóðréttum bryggjuköntum. Um
Hornafjarðarhöfn fara fiski og flutningaskip allt að 8000 tonn. Minni farþegaskip eru
einnig tekin inn allt að 120 metra löng með farþegafjölda allt að 120 manns.
Mengunarbúnaður sem er í eigu Siglingarstofnunar Íslands er geymdur í færanlegum
gámi á lóð Áhaldshússins. Umsjón með þessum gámi hafa hafnarstarfsmenn.
Samkvæmt reglugerð á slökkviliðsstjóri að stjórna á vettvangi ef mengunaróhapp verður
á landi, nema á hafnarsvæðum, þá hafnarstjóri. Þó mega slökkviliðin búast við því ef
alvarlegt mengunaróhapp verður nálægt landi verði óskað eftir aðstoð þeirra.
Hafnarstarfsmenn bera ábyrgð á mengunarvarnabúnaði samkvæmt samningi sem
Siglingarstofnun Íslands gerir við Hornafjarðarhöfn. Starfsmenn hafnarinnar og
fiskimjölsverksmiðjunar skulu æfa sig á þeim búnaði sem gámurinn hefur upp á að bjóða
a.m.k. einu sinni, fimmta hvert ár.
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10 Samkomulag og samningar
Samkomulag eru við eftirfarandi:
Samningur er við
almannavarnakerfinu

Almannavarnarnefnd

vegna

hlutverks

slökkviliðs

í

Gera þarf samninga við eftirtalda aðila
Slökkvilið Djúpavogs. Gera þarf samning
Slökkvilið Skaftárhrepps. Gera þarf samning
Flugmálastjórn vegna flugvallar. Gera þarf samning
Hafnarstjórn vegna mengunarmála. Gera þarf samning

Samstarf er við þá aðila sem snerta starfsemi slökkviliðs. Engir skriflegir samningar eru til
við samstarfsaðila.
Helstu samstarfsaðilar eru.
Mannvirkjastofnun vegna brunamála ,eldvarnaeftirlits og brunamálaskólans.
Samstarf er í gangi.
Byggingarfulltrúi Hornafjarðarbæjar vegna forvarna. Samstarf er í gangi
Heilbrigðiseftirlit Austurlands vegna mengunaróhappa á landi. Samstarf er í gang
Lögreglan á Hornafirði vegna ýmissa sameiginlegra verkefna. Samstarf er í gangi.
Slökkvilið vegna útkalla í önnur brunavarnarsvæði. Samningar eru til
Neyðarlínunnar 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar. Samstarf er í gangi
Björgunarfélag Hornafjarðar. Samstarf er í gangi
Björgunarsveitin Kári Öræfum. Samstarf er í gangi
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11 Varaaflsstöðvar
Raforka
Raforka á Hornafirði stendur saman af
Smyrlabjargarvirkjun sem er nálægt bænum
Smyrlabjörg.( Vinna við virkjunina hófst í
ágúst 1968 og lauk ári síðar eða 3. október
1969. Virkjunin er 1,4 kw vatnsaflsvirkjun).
Og tengivirki í Hólum en þangað koma
132.000 volta/132/11KV háspennulínur bæði
að austan og vesta. Þaðan liggja 3
línur/strengir, 11000 volta til Hafnar. Frá
tengivirkinu liggur 19000 volta lína/strengur að Smyrlabjargarvirkjun og þaðan 19000
volta lína/strengur í Öræfin. Frá tengivirki liggur strengur út í Nes og gegnum
Almannaskarðsgöngin að línu fyrir Lónssveit og annar að línu fyrir inn Nes og síðan
strengur fyrir Stokksnes.
Tengivirki er mannvirki og búnaður sem notaður er til að setja rafmagn inn á
flutningskerfið eða til að taka rafmagn út af kerfinu.
Farskiptamastur.
Lofskeytamastur fyrir útvarpsbylgjur og annan fjarskiptabúnað er staðsett í Standey

11.1 Hornafjarðarflugvöllur
Hornafjarðarflugvöllur er staðsettur 8 km fjarlægð frá
Höfn. Flugbrautin hefur lengdaráttir 36° og 18°,
flugbrautin er 1500 metra löng. Flugvöllurinn uppfyllir
slökkviflokk CAT 3 með 1200 ltr slökkvibíl. Reglubundið
áætlunarflug er á flugvöllinn. Fjórir starfsmenn starfa
við völlinn, tveir þeirra sjá um afgreiðslu en hinir um
Slökkvibíll ásamt
flugturninn og flugbrautina.
neyðarkerru
er
staðsettur
á
vellinum.
Hjúkrunarfræðingar á Heilsugæslustöð Hornafjarðar sjá
um að yfirfara neyðarkerru eins og lög gera ráð fyrir.
Slökkvibifreið er á flugvellinum. Slökkvilið Hornafjarðar
hefur eftirlit með brunavörnum bygginga við flugvöllinn.
Tveir brunahanar eru við aðalflugstöðvarbygginguna.
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11.2 Neyðarkerra á flugvelli
1 stk. sjúkrabörur
46 stk. teppi
1stk. stórslysataska
1 stk. bakbretti
1 stk. hálskragi
1 stk. vasaljós
1 stk. 6 m band
1 stk. 2m band

11.3 Flugvallaslökkvibifreið
Slökkvibifreið flugvallarins er í eigu ISAVIA ohf, bifreiðin er af gerðinni Bens Unimog
árgerð 1985 með 2300 ltr. vatnstank og
800
ltr.
eins
þrepa
dælu.
Vinnsluþrýstingur er 8, bar.
Hann hefur mikla eiginleika til akstur í
torfærum en síður til hraðakstur á
vegum.
Hámarkshraði hans er 80
km/klst. Hann er með einföldu húsi og
rúmar aðeins ökumann og farþega með
góðu móti. Úðabyssa er af sömu gerð og
minni byssa ISS flugvallabifreiðinni á
Egilsstöðum eða Akron brass firefox 52
mm.
Inntak og hámarksafköst eru
19.000 l/ mín. Úðastúturinn er rafstýrður með stýripinna í ökumannshúsi.
Dæla í bifreiðinni er FP 8/8 af gerðinni Rosenbauer 63/125. og dælir 2.700 l/mín.
Froðutankur er 240 ltr sem tengdur er við froðublandara af gerðinni Advantage 2303
sem skilar 950 l/mín. blöndun er 3%.
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12 Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun
Helstu breytingar á húsnæði, bifreiðum, menntun og búnaði slökkviliðs koma hér fyrir
neðan ásamt framkvæmdaáætlun. Allar áætlanir um endurnýjun og fjárfestingu á
búnaði slökkviliðsins eru háðar samþykktri fjárhagsáætlun hvers árs. Á fjárhagsáætlun
hvers árs er rekstrarframlag til endurnýjunar og viðhalds á þeim búnaði sem þar er talinn
upp. Stærri fjárfestingar eru taldar upp í framkvæmdaáætlun.
12.1

Húsnæði

Húnæði er nýlegt á Höfn.
Húsnæði í Öræfum er nýlegt en ekki fullgert. Ljúka þarf við framkvæmdir.
12.2

Bifreiðar

Mikilvægt er að endurnýja bifreiðaflota Slökkviliðs Hornafjarðar á komandi árum:
12.3

Menntun og búnaður

Eftirfarandi búnað þarf að endurnýja.
Keyptar verða lausar dælur fyrir slökkvilið Öræfinga
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign
Viðhalda og bæta við hlífðarfatnað slökkviliðsmanna
Viðhalda og fjölga reykköfunartækjunum
Keyptur verði mengunarvarnarbúnaður skv. reglum frá MVS þegar þær koma
Flutningstæki og húsnæði fyrir mengunarvarnarbúnað
Gera áætlun um menntun og endurmenntun slökkviliðsmanna
Auka og efla eldvarnaeftirlit
Viðhalda og auka fjarskiptabúnað slökkviliðsins
Endurnýja klippu‐ og björgunarbúnað
Yfirfara efnagalla
Yfirfara vatnsveitumál með tilliti til slökkvivatns
Ljúk við að gera slökkviáætlanir fyrir stærri áhættur
Kaupa monitora
Kaupa stiga sem eru vottaðir við slökkvistörf
Gera samninga
Halda æfingu í jarðgöngum
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12.4

Framkvæmdaáætlun

Á árinu 2014
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign (kaupa stofnlagnir) þarf
um 500 m.
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (kaupa a.m.k. tvo galla)
Kaupa hjálma og stígvél
Viðhalda talstöðvum og endurnýja eftir þörfum
Kaupa talstöðvar fyrir reykkafara
Keyptur búnaður vegna mengunarslysa
Kaupa stúta
Kaupa varakúta vegna reykköfunartækja
Kaupa greini og safn stykki
Yfirfara vatnsveitumál með tilliti til slökkvivatns
Gera slökkviáætlanir
Gera samninga
Auka menntun slökkviliðsmanna
Auka æfingar slökkviliðsmanna vegna slökkvistarfs í jarðgöngum, skipum og
þjálfunar vegna mengunarslysa.
Koma slökkvistöðunni í Öræfum í lag. Slökkviliðsmenn ljúki námskeiðum 1,
2.2. og 3. frá Brunamálaskólaum
Á árinu 2015
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign (kaupa stofnlagnir)
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (kaupa a.m.k. tvo galla)
Viðhalda talstöðvum slökkviliðsmanna
Kaupa talstöðvar fyrir reykkafara
Kaupa mónitor
Keyptur búnaður vegna mengunarslysa
Viðhalda björgunarklippum
Kaupa lausa dælu fyrir slökkvilið Öræfa
Auka menntun slökkviliðsmanna
Búnaður til slökkvistarfa í jarðgöngum
Auka við froðu byrgðir á svæðinu
Gera samninga
Kaupa fallavörn (tvö sett)
Þeir sem þurfa að ljúka námskeiðum 3 og 4 frá Brunamálaskólanum
Tækja‐ og slökkvibifreið (ný)
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Á árinu 2016
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu eign
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (kaupa a.m.k. tvo galla)
Kaupa dælu kaupa stúta og greinistykki
Kaupa varakúta vegna reykköfunartækja
Kaupa talstöðvar fyrir reykkafara
Kaupa mónitor

Á árinu 2017
Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (kaupa a.m.k. tvo galla)
Viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnaði slökkviliðsins
Skipta út bifreið í Öræfum
Kaupa lausa dælu í Öræfin

Á árinu 2018
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
Kaupa reykköfunartæki og auka loftkúta
Viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnaði slökkviliðsins
Kaupa stúta og greinistykki
Kaupa eiturefnagalla
Endurnýja tankbifreið
Viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnaði slökkviliðsins
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13 Dreifingarlisti
Heilbrigðistofnun
Suðausturlands

Heilbrigðiseftirlit
Austurlands

Björgunarsveit Hornafjarðar

Brunavarnir á Austurlandi

Neyðalínan

Slökkvilið Skaftárhrepps

Mannvirkjastofnun

Lögreglustjórinn í Austur‐
Skaftafellsýslu ‐

Olíudreifing
Bæjarstjórn Hornafjarðar

Vegagerð ríkisins

14 Heimildir
Áhættumat er unnið úr gögnum eldvarnaeftirlits
Lög um brunamál nr. 75/2000
Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga sept. 2001
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Fylgiskjöl
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Fylgiskjal 1
Staða menntunar slökkviliðsmanna hjá slökkviliðinu samkvæmt eldri reglugerð
Næstu námskeið

Næstu námskeið

Næstu námskeið

SLM 4. hl

SLM 3. hl

SLM 2.2 hl

SLM 2.1 hl

SLM 1.1 hl
Nafn
Andrés Einarsson
Axel Einarsson
Björn Þórarinn Birgisson
Borgþór Freysteinsson
Einar Sigurjónsson
Eiríkur Hansson
Gunnar Ingi Valgeirsson
Haraldur Jónsson
Helgi Sigurbjörnsson
Hilmar Erlingsson
Hjörtur Hjartarson
Ingvar Pétursson
Jón Sölvi Ólafsson
Miralem Hasta
Sigurjón Björnsson
Sigurður Jónsson
Steinþór Hafsteinsson
Þórhallur Einarsson
Ögmundur Jón
Guðnason

0
0
1997
1997
0
0
1999
1999
0
0
1997
1997
0
0
1997
0
1997
0

0
0
1999
1999
0
0
2003
2003
0
0
0
0
0
0
0
0
1999
0

2003
0
X
2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2003
0

2002
0
2012
2012
2002
2012
2012
2012
0
0
0
0
2012
0
0
0
1997
0

0
0
X
2005
2007
0
2005
2005
0
0
0
0
0
0
0
0
2005
0

2014
2014
2014
2013

2015
2015
2015
2017

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

0

0

0

2012

2005

2014

2015

2017

Þjálfunarstjóranámskeið
Stjórnendanámskeið
Jarðgangnanámskeið
Eldvarnaeftirlitsnámskeið I
Eldvarnaeftirlitsnámskeið II
Eldvarnaeftirlitsnámskeið III
Vettvangsstjóranámskeið

2
7
1
1
1
1
1
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Fylgiskjal 2.1
Áætlað endurmenntunarnámskeið Slökkviliðs Hornafjarðar
Námskeið
Vettvangsstjórnunarnámskeið
Stjórnandi hlutastarfandi liðs
Jarðganganámskeið
Mengunarslys
Þjálfunarstjórnanámskeið
Endurmenn slökkviliðsmanna
Endurmenntun eldvarnaeftirlits
Námskeið Slökkviliðsstjóra

fjöldi
2014
2015
2015
2014
2014
2014
2017
2013

2017

2017

2
2
19
15
2
19
1
1
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Fylgiskjal 3
Æfingaráætlun fyrir Slökkvilið Hornafjarðar
Á æfingum er farið yfir
Slöngulagnir
Dælingar
Reykköfun
Vatnsöflun
Klippuvinna
Slökkvistarf í skipum
Slökkvi‐ og björgunarstarf í jarðgöngum
Flugvélaeldar
Mengunarslys
Bílabrunar
Húsbrunar
Brunar í atvinnuhúsnæði
Brunar á víðavangi (gróðureldar)
Stigar
Öryggismál
Stjórnun
Fjarskipti
Vettvangsskoðanir

Samkvæmt lögum er lámarks æfingartími 20 tímar og auk þess bætast 25 tímar við hjá
þeim sem sinna reykköfun.
Á æfingum er farið yfir alla þá þætti sem koma fram í þjónustustigi. Æfingafjöldi miðast
við útgefa æfingaáætlun SH sem gefin er út er af slökkviliðsstjóra. Nánari upplýsingar
um æfingaráætlun er hægt að finna á skrifstofu slökkviliðs.
Æfingar slökkviliðsmanna verða allar skráðar til að hafa góða yfirsýn yfir menntunarmál
þeirra.
Slökkviliðsstjóri gerir æfingaáætlun fyrir hvert ár í senn.
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Fylgiskjal 4
Útkallstími á Hornafirði og í Öræfum

10 mín

20 mín

30 mín
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Fylgiskjal 4
Svæði slökkviliðs

Til austurs er það sýslumörkin á Hvalnesskriðum
Til vesturs er það sýslumörkin á Skeiðarársandi.
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Fylgiskjal 4
Vatnsverndarsvæði

Borhola
Vatnsverndarsvæði
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Fylgiskjal 6
Hafnarsvæði

48

Brunavarnaáætlun Slökkviliðs Hornafjarðar

Fylgiskjal 6.1
Skýringar v/ hafnar
Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.
Skip sem er lengra en 60 metrar og skip sem flytja hættulegan varning, skulu taka
hafnsögumann um borð við siglingu inn í, út úr eða um Hornafjarðarhöfn.
Ekkert erlent skip má, án leyfis fara um höfnina án hafnsögumanns. Sérhvert íslenskt
skip, sem ætlar til Hornafjarðarhafnar skal hlíta eða óskar eftir hafnsögu, skal gera boð
um það til hafnsögumanns með minnst 3ja klst. fyrirvara. Hafnsögumanni er skylt að fara
til móts við skipið allt að 3 sjómílum út fyrir Hornafjarðarós, ef skipstjóri æskir þess og
aðstæður leyfa að mati hafnsögumanns.
Hafnsögumaður vísar skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis
skipstjóra, fyrr en skipið er komið í viðlegu. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur
ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á
skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð ber skipinu að sjá honum fyrir fæði.
Hafnarstjóra er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúti hafnsögu skv. þessari
grein, undanþágu frá hafnsögu. Skilyrði undanþágu er að skipstjóri hafi siglt viðkomandi
eða sambærilegu skipi reglulega til Hornafjarðarhafnar og ekkert verið athugavert við
þær siglingar. Undanþágan gildir einungis til siglinga á það eða þau hafnarsvæði, sem
viðkomandi hefur reglulega komið á. Þá skal stjórnbúnaður skips vera fullnægjandi að
mati hafnarstjóra.
Undanþága frá hafnsögu skuldbindur viðkomandi skipstjóra til að hafa náið
talstöðvarsamband við hafnsögumenn og hlíta í einu og öllu fyrirmælum þeirra, ella má
svipta þá undanþágunni fyrirvaralaust. Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá
hafnsöguskyldu ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.
Höfnin veitir, eftir atvikum, aðstoð dráttarbáta, sér um bindingu skipa, sölu og afgreiðslu
vatns og rafmagns. Hafnsögumaður ákveður notkun báta og mannafla eftir aðstæðum
hverju sinni.
Dráttarbátar hafnarinnar eru í þjónustu og á ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, frá því
þeir taka við taug, eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er aðstoðar nýtur, og þar til taug
er sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið. Hafnsögumaður skal vera í skipi, er
það nýtur aðstoðar dráttarbáts.
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Varnir gegn mengun og óþrifnaði.
Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina eða innan hafnarsvæðisins.
Bannaður er hvers konar hvalskurður í eða við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á
annan hátt, inn í höfnina, hvali, skipsflök eða neitt það sem valdið getur óþrifnaði,
umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til.
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri er stranglega
bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi, olíusora eða öðru sem valdið getur
mengun.
Skip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti skulu áður hafa gert ráðstafanir til að eldsneyti
renni ekki í sjóinn af þilfari ef óhapp verður við eldsneytistökuna.
Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa sem ekki hafa, að mati
hafnarstarfsmanna, gert forsvaranlegar ráðstafanir til varnar mengun.
Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi
lögum á hverju tíma

Landsvæði hafnarinnar skiptist í





Bryggjur
Afgreiðslusvæði
Götur
Iðnaðar og fiskvinnslusvæði
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Fylgiskjal 7
Skoðunarskylt eldvarnareftirlit
Hornafjörður tvisvar sinnum á hverju ári
Vélsmiðja Hornafjarðar

1864m2

Isnet HF

904m2

Papós ehf

805m2

Vörugeymsla Álaugarey
Bræðsla Óslandi

1935m2
1313m2

Skinney‐Þinganes
Krossey
Skinney‐Þinganes
Álaugarey
Sláturhús Norðlenska
Mat
Safnahús
Foss Vélsmiðja
Skinney‐Þinganes
skemma

1714m2
3443m2
3355m2
344m2
1056m2
904m2

Hornafjörður einu sinni á hverju ári
Tegund / starfsemi

Staðsetning

Tegund / starfsemi

Staðsetning

Fornustekkar
samkomuhús
Mánagarður íþróttarhús
Nesjaskóli heimavist
Áhaldahús Álaleiru 2
Brettasmiðja O.R

304m2

Hornafjarðarflugvöllur

396m2

1024m2
2424m2
491m2
295m2

Nesjaskóli barnaskóli
Hafnarskóli barnaskóli
Miðós Álaleiru 1
Björgunarfélag
Hornafjarðar
Heppuskóli
Heilsugæslustöð

691m2
482m2
341m2
390m2

1298m2
2754m2
541m2
350m2
1533m2

Ís‐land Jöklasýning
Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands
Kask geymsluhúsnæði

491m2
1092m2

Miðbær verslunarkjarni
Bestfirskur
Ásgarður gistiheimili
Fiskmarkaður
Hornafjarðar
RARIK kyndistöð
Björgunarfélag
Hornafjarðar
Almannaskarðsgöngin

1930m2
927m2
1255m2
665m2

Mikligarður
sýningarsalur
Framhaldsskóinn Fas
Einar Björn vélageymsla
Hvammur gistiheimili
Hótel Höfn

340m2
391m2

Hótel Smyrlabjörg
Freysnes Hótel

495m2
894m2

1300km

Hótel Vatnajökull

909m2

1060m2

923m2
730m2
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Hornafjörður annað hvert ár
Ártún geymsla/pökkun

250m2

148m2

Klettabrekka
vélaverkstæði
Flugvöllur‐
tækjageymsla
Seljavellir
kartöflupökkun
Esso bensínstöð
Miðós Álaleiru
Vélaverkstæði
Króm og Hvítt

Grænahraun
geymsla/pökkun
Laxárbakki Vélageymsla

589m2

Bjarnaneskirkja
Slökkvistöð Álaleiru 2

280m2
223m2

Jón Ingi Pálsson
vélaskemma
Húsgagnaval
Vökull Verkalýðsfélag
Bjarni Hákonarson
Flytjandi ehf
Álaugarvegur 19 a
Ófeigstangi 9
Akurberg ehf
Erpur ehf
Ölduós ehf
Erlingur Kristinn
Guðmundsson
Auðun SF
Grábrók
Landsbanki Íslands
Íslandspóstur
Ráðhús stjórnsýsluhús
Kaffihornið

150m2

370m2
406m2
295m2
731m2
315m2

Hornabær
Sparsjóður Hornafjarðar
Sporthöllin
Rarik Álaugarvegi
Garðey efh

396m2
231m2
408m2
290m2
644m2

156m2
156m2
156m2
156m2

Leikfélag Hornafjarðar
Sundlaug Hornafjarðar
Farfuglaheimili Nýibær
Kaupfélag Austur‐Skaft

142m2
334m2
278m2
299m2

168m2
156m2
482m2
185m2
441m2
159m2

SÍF Tunnugeymsla
Landsbanki Íslands
Landsíminn
Lögreglustöðin
Orkuverið
Sýslumaðurinn
skrifstofur
Olís Söluskáli
Kynnisferðir Verkstæði
Kask Járnavörudeild
Sigurður Ólafsson
Iðnaðarhús
Víkin veitingarstaður
Gunnar Pálmi
bifreiðaverk
Vegagerð ríkisins
Eskey vörugeymsla

587m2
284m2
175m2
115m2
266m2
461m2

347m2

Hvítasunnakirkjan
Gistiheimili Hvannabraut
Eskey Iðnaðarhús
Esso Vesturbraut

160m2
664m2
516m2
220m2

Olíudreifing
Víkurbraut

236m2

Vökull stéttarfélag
Sveinn Sighvatsson
vörugeymsla
Krakkakot leikskóli
Gistiheimilið Brunnhóll
Lækjarhús gistiheimili
Krókur
Gerði gistiheimili
Vagnsstaðir Farfuglaheimili
Hrollaugsstaðir
félagsheimili
Kistugil bændagisting

377m2
321m2
383m2
594m2
209m2
144m2
193m2
168m2

Lönguhólar leikskóli
Hólmur gistiheimili
Breiðabólsstaður
gistiheimili
Holt félagsheimili
Brunnhólskirkja
Kálfafellskirkja

263m2

Hofskirkja

290m2
208m2
564m2
132m2
171m2

223m2
214m2
250m2
866m2
172m2
405m2
427m2
303m2
430m2
108m2
220m2
200m2
154m2
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Hornafjörður á hverju þriggja ára tímabili
Lyfja

180m2

Höfn‐inn Vesturbraut
Gólf og Þrif

142m2
138m2

Þórbergssetur Hala

328m2

Kaþólska kirkjan á
Íslandi
Flikk / hársnyrtistofa
Málningarþjónusta
Hornafjarðar
Jöklasel

204m2
115m2
160m2
241m2

Hornafjörður á hverju þriggja ára tímabili
Tegund / starfsemi

Staðsetning

Tegund / starfsemi

Staðsetning

Dynjandi
Grænahraun
Þinganes
Hjarðarnes
Ártún
Klettabrekka
Akurnes
Miðsker
Stapi
Miðfell
Vík
Hlíð
Stafafell
Hvammur
Syðri Fjörður
Arasel
Viðborðsel
Rauðaberg
Borg
Holtahólar
Stóra‐Ból
Flatey 2‐3
Holtahólar
Hólmur
Flatey 1
Tjörn
Skálafell
Sunnuhlíð
Borgarhöfn
Lækjarhús
Jaðar
Hali
Kvísker
Hnappavellir 4
Fagurhólsmýri
Hofi 1
Hofi 3
Litla – Hof
Svínafell 2

Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Lón
Lón
Lón
Lón
Lón
Lón
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Suðursveit
Suðursveit
Suðursveit
Suðursveit
Suðursveit
Suðursveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit

Hagi
Grænahraun
Horn
Dilknes
Hólar
Seljavellir
Fornustekkar
Bjarnarnes
Krossbær

Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum
Nesjum

Svínhólar
Hraunkot
Brekka
Volasel
Múlaskáli
Fundarhús
Holtasel
Einholt
Flatey
Kyljuholt
Hólabrekka
Hlíðaberg
Árbær
Nípugarðar
Lambleiksstaðir
Viðborðssel
Smyrlabjörg
Hestgerði

Lón
Lón
Lón
Lón
Lón
Lón
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Mýrum
Suðursveit
Suðursveit

Brunnavellir
Kálfafell

Suðursveit
Suðursveit

Hnappavellir
Hnappavellir 5
Hofsnes
Hof 2 Lækjarhús
Hori 4 Hofskoti
Svínafell
Svínafell 3

Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
Öræfasveit
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