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KYNNING 

Í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 er kveðið á um að brunavarnaáætlun skuli liggja fyrir í hverju 

sveitarfélagi sem fengið hefur samþykki bæði viðkomandi sveitarstjórnar og Mannvirkjastofnunar 

(framvegis nefnt MSV). Gildandi brunavarnaáætlun Slökkviliðs Akureyrar (framvegis nefnt SA) er frá 

árinu 2008 og því tímabært að endurskoða þá áætlun og vinna að nýrri. Í lögunum er jafnframt 

kveðið á um að slökkviliðsstjóri skuli bera ábyrgð á gerð brunavarnaáætlunar og vinna hana í samráði 

við þá sem hlut eiga að máli. Við gerð áætlunarinnar var leiðbeiningum fylgt um efni og gerð 

brunavarnaáætlana nr. 6.042 sem MSV gaf út 5.júní 2015. Slökkviliðsstjóri og aðstoðarslökkviliðsstjóri 

unnu að gerð brunavarnaráætlunar. Jafnframt var kallað eftir vinnu, upplýsingum og sjónarmiðum frá 

starfsfólki. 

Starfssvæði SA nær yfir fjögur sveitarfélög þ.e. Akureyrarbæ þ.m.t. Hrísey og Grímsey, 

Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit og Svalbarðsstrandarhrepp. Rekstur slökkviliðs utan Akureyrar byggir á 

samningum við sveitarfélögin þrjú og formlegt samstarf er við Slökkvilið Grýtubakkahrepps, Slökkvilið 

Þingeyjarsveitar og Isavia á Akureyrarflugvelli. Íbúafjöldi á starfssvæðinu er 20.324 og stærð þess er 

2.861 km2 sbr. töflu 1.  

Sveitarfélag 
Íbúafjöldi 

1.6.2016 
km2 

Akureyri 18.294 138 

Eyjafjarðarsveit 1.035 1.775 

Hörgársveit 557 893 

Svalbarðsstrandarhreppur 438 55 

Samtals 20.324 2.861 

Tafla 1 – Stærð sveitarfélaganna og íbúafjöldi 

Akureyri er miðstöð þjónustu á svæðinu. Þar er alþjóðaflugvöllur, landshlutasjúkrahús, 

aflþynnuverksmiðja, skipasmíðastöð, verslunarmiðstöð, háskóli, tveir fjölmennir framhaldsskólar auk 

þess sem þjónusta við ferðamenn er veruleg. Líkt og annarsstaðar hefur gististöðum fjölgað ört og 

fjölgun skemmtiferðaskipa verið veruleg. Árið 2016 komu 82 skip til Akureyrar með um 124.000 

farþega og sinnir SA þeim flota við landfestar í samvinnu við slökkvilið viðkomandi skips og 

Hafnarsamlags Eyjafjarðar. Utan Akureyrar eru fjórir þéttbýliskjarnar með allt að 340 íbúa hver.  

Innan árs er fyrirséð að Vaðlaheiðargöng verði tekin í notkun og verða eldvarnir þar í samræmi við 

kröfur SA og Slökkviliðs Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps.  



5 

1 Forsendur skipulags Slökkviliðs Akureyrar 

Í sinni einföldustu mynd er áhætta skilgreind út frá annars vegar margfeldi líkinda á að skaðinn verði 

hins vegar afleiðinga þess ef skaðinn á sér stað.   Í einfaldri formúlu má segja að áhættan sé fundin út 

með þessum hætti: 

Áhætta = líkindi x afleiðing 

Við þetta tvinnast síðan atriði eins og geta viðbragðsaðila til að takast á við atburð, upplifun 

almennings og stjórnvalda og pólitísk afstaða á hvaða afleiðingar atburður hefur fyrir samfélagið í 

heild sinni. 

Við gerð áhættumats og áhættugreiningar á starfssvæði SA í mars 2017 var notast við reiknilíkan 

(fylgiskjal 1 og 2) þar sem líkum og áhættu var gefið ákveðið vægi út frá fólki (fjöldi og ástand), 

umhverfi, eignum og samfélagslegum forsendum. Þegar áhættum var raðað í reiknilíkanið var annars 

vegar stuðs við rauntölur (fólksfjöldi, stærð, gerð og aldur húsa) og hins vegar huglægt mat sem 

byggist á þekkingu og reynslu yfirmanna SA. 

Mengunar- og slökkviáætlanir eru til fyrir hluta af þeim stóru áhættum sem finna má á starfssvæði SA 

en þar má nefna Becromal, Olíudreifingu, matvinnslufyrirtæki, sjúkrahús, samkomuhús, skóla, hótel, 

fiskvinnsluhús í Grímsey, fiskvinnsluhús í Hrísey og vatnsból Norðurorku. Lokið verður við gerð 

slökkviáætlana fyrir þessar áhættur á árinu 2018. 

Helstu áhættur vegna mengunaróhappa á svæðinu eru: 

• Olíubirgðastöðin á Krossanesi, en þar eru 7 tankar með olíuvörum sem myndu valda
gríðarlegri mengun í Eyjafirði ef innihaldið bærist í sjó. Stærstu tankarnir taka um 6 millj. lítra.

• Becromal, álþynnuverksmiðja á Krossanesi. Þar eru notuð við framleiðsluna hættuleg efni
eins og saltsýra, ammoníum hýdroxíð, fosfórsýra og natríumhýdroxíði.

• Frystihús ÚA Fiskitanga 4. Þar eru í notkun töluvert magn Ammoniaks og fleiri efna.
• Slippurinn Naustatanga 2. Þar geta verið á hverjum tíma stór skip í viðgerð annað hvort við

hafnarbakkann eða í flotkví. Flest af þessum skipum eru búin stórum frystikerfum sem nota
mengandi efni eins og Ammoniak sem kælimiðil. Til dæmis má gera ráð fyrir um 5 tonnum af
kælimiðli í meðalstórum frystitogara.

Ný áhætta mun bætast við á gildistíma brunavarnaráætlunar SA en það eru Vaðlaheiðargöng. Vinna 

er þegar hafin við gerð áhættumats/viðbragðsáætlunar vegna Vaðlaheiðargangna en ljóst má vera að 

SA þarf að auka við búnað og þekkingu starfsmanna sinna til að geta tekist á við það verkefni. Þeir 

aðilar sem að verkefninu koma þ.e. Vaðlaheiðargöng ehf., Vegagerðin, SA og Lögreglustjórinn á 

Norðurlandi eystra eru sammála um að ljúka gerð viðbragðsáætlunarinnar fyrir opnun gangnanna. 

Forvarnadeild SA sér um eldvarnaeftirlit á svæðinu, fræðslu til almennings og umsagnir til opinberra 
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aðila vegna rekstarleyfa, breytinga á mannvirkjum eða nýbygginga.  

Samkvæmt áhættumati og aukinna verkefna í sjúkraflutningum og sjúkraflugi er það mat 

slökkviliðsstjóra að fjölga þurfi starfsmönnum á dagvakt um einn þ.e. í 6 vaktmenn. Forsendur 

matsins eru nokkrir samverkandi þættir en er þar helst að nefna: 

● Aukið álag í sjúkraflutningum sem skapar aukna þörf sérstaklega á dagvöktum virka daga. 

Fjölgun verkefna á sjúkrabílum á tímabilinu 2014-2017 er 47% og í sjúkraflugi 48,5% (fylgiskjal 

3). 

● Í reglugerð nr. 1088/2013 um reykköfun eru skilgreind hlutverk og ábyrgð hvers og eins ef 

þarf að fara inn í reykfyllt hús. Þar er hlutverk reykkafarastjórnanda sett fram með skýrum 

hætti og samkvæmt því má hann ekki sinna öðrum störfum á vettvangi eins og að stjórna 

dælu, sjá um vatnsöflun eða fara með vettvangsstjórn. Til þess að geta hafið reykköfun að 

uppfylltum öryggiskröfum, þurfa því að vera komnir 5 slökkviliðsmenn á staðinn. Nú búa 

íbúar Akureyrar svo vel að hafa 4 manna vakt allan ársins hring, en með því að fjölga um 3 

stöðugildi er hægt að tryggja að þrátt fyrir önnur verkefni séu ávallt séu fimm tiltækir 

slökkviliðsmenn hverju sinni. 

● Samkvæmt áhættumati þurfa ávallt að vera að minnsta kosti 24 menntaðir slökkviliðsmenn 

tiltækir á Akureyri. Áhættumatið er byggt á viðmiðunarleiðbeiningum MSV um slökkvivatn en 

þar er miðað við að þurfi að minnsta kosti 3 slökkviliðsmenn fyrir hverja 1.000 lítra á mínútu 

af útreiknuðu slökkvivatni fyrir byggingar. Útreiknað slökkvivatn fyrir byggingar er 

mismunandi á fermetra eftir gerð og búnaði bygginga. Samkvæmt þessu ætti slökkviliðið að 

ráða við slökkvistarf í byggingu með þörf uppá 8.000 lítra á mínútu af slökkvivatni.  

● Helstu áhættur á svæðinu með tilliti til bruna eru: 

○ Sjúkrahúsið á Akureyri 
○ Glerártorg 
○ Verksmiðja Becromal Krossanesi 

Slökkviliðið er talið ráða við þessar áhættur þrátt fyrir að stærð bygginganna sé umfram það viðmið 

um slökkvivatn sem liðið ræður við. Helstu ástæður fyrir þessu mati er helstar: 

• Þessar byggingar eru allar varðar með vatnsúðakerfi. 
• Hólfanir eru samkvæmt reglugerðum og í lagi. 
• Viðbragðsáætlanir hafa verið gerðar og æfðar með starfsfólki. 
• Vöktuð eldviðvörunarkerfi eru til staðar, yfirfarin og í lagi í byggingunum. 

Í dag eru 25 slökkviliðsmenn í fullu starfi og 10 í hlutastarfi á Akureyri. Samkvæmt reynslu innan SA 

má gera ráð fyrir um 50-60% mætingu þegar allt liðið er kallað út. Þannig að í dag eru það 17-20 

manns. Fyrirhugað er að fjölga slökkviliðsmönnum innan árs í 28 en einnig þarf við fyrsta tækifæri að 
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fjölga slökkviliðsmönnum á Akureyri í hlutastarfi úr 10 í 16 Samtals yrðu þá 44 slökkviliðsmenn á 

Akureyri til að bregðast við í stærri útköllum. Miðað við 55% mætingu mætti því gera ráð fyrir 24 

slökkviliðsmönnum hverju sinni sem ráða þá við að slökkva í húsum þar sem nota þarf um 8.000 lítra 

á mínútu af slökkvivatni eins og áður sagði. 

 

Búnaðarþörf liðsins er útlistuð í kafla 4. 

Samkvæmt leiðbeiningum MSV skal slökkvilið fara fram á auknar brunavarnir þar sem útkallstími fer 

yfir 15 mínútur. Til að bregðast við þessu mun SA upplýsa íbúa og eigendur mannvirkja á svæðum þar 

sem 15 mínútur eða lengra getur liðið áður en slökkvilið getur hafið slökkvistarf um mikilvægi þess að 

reykskynjarar, flóttaleiðir og slökkvitæki séu til staðar og í lagi. Einnig fer SA fram á auknar 

brunavarnir í umsögnum vegna leyfisveitinga á sömu svæðum ásamt auknu eldvarnaeftirliti. 
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2 Þjónustustig 

2.1 Lögbundin verkefni 

SA sinnir öllum fimm meginþjónustuflokkunum brunavarna og hefur veitt starfsmönnum sínum 

menntun og þjálfun til þess að sinna þeim.   

Þessir þjónustuflokkar eru: 

1. vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss 

2. slökkvistarf innanhúss og reykköfun 

3. viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun 

4. björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum 

5. eldvarnaeftirlit og forvarnir, þ.m.t. eftirlit með einkabrunavörnum 

SA veitir sjálft þessa þjónustu. Frekari útlistun á framkvæmd þeirra er að finna í áætluninni. 

2.2 Önnur verkefni slökkviliðsins 

SA annast sjúkraflutninga á starfsvæðinu og þjónustar sjúkraflug innanlands samkvæmt samningum 

við Sjúkratryggingar Íslands. SA sinnir verðmætabjörgun í samvinnu við tryggingafélögin og aðstoðar 

Hafnasamlag Norðurlands í mengunarvörnum samkvæmt samningi. Í kafla 7 er listi yfir samninga við 

samstarfsaðila SA. 

Slökkviliðsstjóri á sæti í aðgerðastjórn almannavarnanefndar Eyjafjarðar, sem er mikilvægur 

samráðsvettvangur viðbragðsaðila vegna stærri aðgerða á starfssvæðinu (Sótt 24.4.2017 

á http://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/vidbragdsaaetlun-vegan-hopslysa-a-svaedi-

almannavarnanefndar-eyjafjardar/?wpdmdl=22218).   

Ekki er talið að þessi verkefni rýri getu slökkviliðsins til að sinna lögbundnum verkefnum samkvæmt 

lögum um brunavarnir heldur styrki hana ef eitthvað er. Undanfarin ár hafa útköll hjá SA vegna 

lögbundinna verkefna verið um það bil eitt verkefni þriðja hvern dag og því eru líkindi á að þau verði  

á sama tíma og vaktin er illa mönnuð vegna annara verkefna eins og sjúkraflutninga, mjög lítil og vel 

ásættanleg. Sjá kafla 3.4 

 

  

http://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/vidbragdsaaetlun-vegan-hopslysa-a-svaedi-almannavarnanefndar-eyjafjardar/?wpdmdl=22218
http://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/vidbragdsaaetlun-vegan-hopslysa-a-svaedi-almannavarnanefndar-eyjafjardar/?wpdmdl=22218
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3 Skipulag slökkviliðs  

Almennt 

Slökkvilið Akureyrar sinnir öllum helstu þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum, úr 

opnum vatnsbólum og sjó. Einnig er vatn er flutt á eldstað með tankbílum. 

Slökkviliðið er fært til að sinna slökkvistarfi bæði innan og utanhúss, vinna að reykköfun og reyklosun. 

Þessum þáttum er sinnt frá aðalstöð og útstöðvum og æfingar miðast við að sem flestir geti unnið 

þau störf í samræmi við menntunarstig og þjálfun. Slökkviliðið mun sjá um slökkvi- og björgunarstarf í 

Vaðlaheiðargöngum en unnið er að gerð viðbragðsáætlunar. Slökkvilið sinnir slökkvistarfi í skipum 

sem bundin eru við bryggju. Einnig sinnir SA slökkvistarfi á flugvellinum á Akureyri samkvæmt 

flugslysaáætlun í samráði við Flugmálastjórn, Almannavarnir og Isavia. 

Björgun fastklemmdra, mengunarslysum, eldvarnareftirliti og sjúkraflutningum er eingöngu sinnt frá 

aðalstöðinni á Akureyri. Menntun og þjálfun slökkviliðsmanna er í samræmi við lög og reglugerðir. 

Eldvarnaeftirlit SA sinnir eftirliti á öllu starfssvæði slökkviliðsins.  

Öryggisvöktun er sinnt eftir beiðnum húseigenda/umsjónaraðila viðburðar eða eftir kröfu 

slökkviliðsstjóra og sinna slökkviliðsmenn þessari vöktun. 

SA veitir jafnframt þjónustu sem ekki er samkvæmt lögum heldur samkvæmt sérstökum samningum. 

Það er sjúkraflutningar með sjúkrabílum auk mönnun sjúkraflutninga með sjúkraflugi á öllu landinu. 

SA á og rekur gúmmíbjörgunarbát með utanborðsmótor, flotbúningum og tilheyrandi búnaði. 

Starfsmenn þjálfa sig og sinna björgun úr sjó og vötnum. Sjá kafla 3.4.3 

 

 

3.1 Skipulag 

3.1.1 Starfsstöðvar 

Slökkvilið Akureyrar er með 3 starfsstöðvar. Aðalstöð við Árstíg 2 á Akureyri og  útstöðvar í Hrísey og 

Grímsey. 

3.1.2 Samstarf  

Samstarf er milli lögreglu, björgunarsveita, Almannavarnarnefndar og SA. SA er hluti af 

almannavarnarkerfi Eyjafjarðar og sinnir þar brunavörnum, mengunarvörnum og björgun fólks í 

samvinnu við aðra björgunaraðila. 
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3.1.3 Skipurit 

Skipurit SA er samkvæmt mynd 1. Markmið með þessari skipan er að stjórnskipulag sé markvisst og  

boðleiðir milli yfir- og undirmanna séu einfaldar og skýrar. Sviðstjóri Umhverfis og 

mannvirkjasviðs(UMSA), heyrir undir bæjarstjóra sem starfar í umboði bæjarstjórnar Akureyrarbæjar. 

Yfir UMSA starfar Umhverfis- og mannvirkjaráð sem fjallar um rekstur málaflokksins hjá bænum. 

 

 

 

Mynd 1  Skipurit Slökkviliðs Akureyrar 

 

3.1.4 Slökkviliðsstjóri 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri SA á grundvelli laga, reglugerða og samninga. Hann er 

forstjóri stofnunarinnar. Honum til aðstoðar er varaslökkviliðsstjóri. Undir þeirra stjórn starfa aðrir 

starfsmenn slökkviliðsins. Slökkviliðsstjóri  skipar staðgengil sinn. Stjórn útkalla er á ábyrgð 

slökkviliðsstjóra eða staðgengils hans  hverju sinni (sjá kafla 3.3.4.) Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á 

daglegri yfirstjórn gagnvart sveitarstjórn og í forföllum hans axlar varaslökkviliðsstjóri þá ábyrgð. 

Slökkviliðsstjóri ræður starfsfólk skv. lögum um brunavarnir 75/2000. 
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3.1.5 Varaslökkviliðsstjóri 

Varaslökkviliðsstjóri er staðgengill slökkviliðsstjóra. Hann er yfirmaður útkallsdeildar liðsins og 

faglegur stjórnandi. Einnig er hann til taks og stuðnings á dagvinnutíma við deildina. 

Varaslökkviliðsstjóri vinnur með slökkviliðsstjóra að stjórnun slökkviliðsins í heild og kemur að allri 

áætlunargerð þess. 

3.1.6 Stöðugildi og mönnun 

Slökkvilið Akureyrar skal hafa 28 stöðugildi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna í fullu starfi auk 36 

slökkviliðsmanna í hlutastarfi. Samkvæmt þessari áætlun er gert ráð fyrir að fjölga slökkviliðsmönnum 

á Akureyri og nágrenni úr 35 einstaklingum í 44. 

a. 20 starfsmenn á fjórum vöktum, 5 á hverri vakt. Þar af er 1 varðstjóri á hverri vakt 

auk aðstoðarvarðstjóra sem leysir hann af eftir þörfum. 4 stöður eru 

afleysingarstöður þvert á allar vaktir sem leysa af vegna helgidagafría og styrkja 

dagvaktir virka daga. 

b. 4 dagvinnumenn í 100% starfi sem eru: 

i. Slökkviliðsstjóri 

ii. Varaslökkviliðsstjóri 

iii. Deildarstjóri forvarna 

iv. Eldvarnaeftirlitsmaður 

c. Í Hrísey eru 10 slökkviliðsmenn í hlutastarfi. 

d.  Í Grímsey eru 10 slökkviliðsmenn í hlutastarfi. 

e.  Á Akureyri og nágrenni eru 10 slökkviliðsmenn í hlutastarfi en verður fjölgað í 16 

innan árs. 

f. Auk þessa hefur SA gert samstarfssamninga við Isavia og Hafnarsamlag Eyjafjarðar 

um mannskap liðinu til stuðnings í stærri útköllum. Þannig hefur SA aðgang að 

samtals um 20 manns sem eru færir um að aðstoða slökkviliðið. 

Að öllu jöfnu eru fjórir dagvinnumenn í vinnu á virkum dögum en þeir eru þjálfaðir og menntaðir 

slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn. Útkallseininguna má manna með dagvinnufólki þegar á þarf að 

halda vegna útkalla eða vöntunar af öðrum ástæðum. 

3.1.7 Stjórn brunamála hjá Akureyrarbæ 

Mynd 2 sýnir skipurit hvernig yfirstjórn slökkviliðsins er háttað innan sveitarfélagsins.  
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Mynd 2 - Skipurit Akureyrarkaupstaðar 1.1.2017 

SA heyrir undir umhverfis- og mannvirkjasvið samkvæmt skipuriti Akureyrarkaupstaðar og er 

sviðsstjóri næsti yfirmaður slökkviliðsstjóra.  

3.1.8 Hlutverk við almannavá 

Ef almannavarnaástand skapast sinnir SA brunavörnum, mengunarvörnum og björgun fólks í samvinnu við aðra 
björgunaraðila. Samkvæmt neyðarskipulagi hjá Almannavarnardeild Eyjafjarðar hefur SA eftirfarandi hlutverk ef 
um almannavá er að ræða: 

● ÓVISSUSTIG  

o Yfirfer neyðarskipulag og búnað. 

o Kannar fjölda tiltækra slökkviliðsmanna og upplýsir þá. 

● HÆTTUSTIG/NEYÐARSTIG  

o Slökkviliðsstjóri fer í Aðgerðarstjórn (AST) á lögreglustöð Akureyrar. 

o Tilnefnir fulltrúa í Vettvangsstjórn (VST) sem gefur sig fram við Vettvangsstjóra. 

o Opnar fyrir hlustun á TETRA Blár 6-0 samkvæmt fjarskiptaskipulagi Almannavarna. 

o Er reiðubúin að senda menn í verkefni sem þeir eru menntaðir og þjálfaðir til. 

 

3.2 Forvarnastarf 

3.2.1 Skipulag 

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarnadeildar sem og dagleg umsýsla heyrir undir slökkviliðsstjóra. Á 
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starfssvæði SA eru um 750 byggingar skilgreindar sem atvinnuhúsnæði. Skoðunarskylda á þeim er 

skilgreind í reglugerð. Einnig kemur slökkviliðsstjóri að eldvarnaeftirliti þegar á þarf að halda.  

Eldvarnaeftirlit SA starfar samkvæmt reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnaeftirlit. Í 19. gr. 

er fjallað um skoðunarskyldu slökkviliðsins og tíðni skoðana. Skoðanir á ári verða rúmlega 200. 

SA stefnir að rafrænni stjórnsýslu sem felur í sér hagnýtingu upplýsingatækni í starfsemi 

slökkviliðsins. SA notar nú Brunavörð sem er hugbúnaður og heldur utan um afgreiðslu mála. 

Brunavörður er hannaður og þróaður í samstarfi nokkurra slökkviliða á landinu. 

Þjónustuaðilar brunavarna með útgefið starfsleyfi frá MSV þjónusta  búnað fyrir einstaklinga og 

fyrirtæki á svæðinu  s.s. handslökkvitæki, slökkvikerfi, brunaviðvörunarkerfi og brunaþéttingar. 

Markmið forvarnasviðs er að innan fimm ára verði allt eftirlit þjónustuaðila brunavarna á starfssvæði 

liðsins framkvæmt í Brunaverði eða öðrum kerfum og skili eftirliti sínu á rafrænan hátt til 

eldvarnaeftirlits SA. 

3.2.2 Eldvarnaeftirlit SA 

Eldvarnaeftirliti má skipta í eftirfarandi þrjá meginflokka; eldvarnaeftirlit eigenda og forráðamanna, 

eldvarnaeftirlit þjónustuaðila brunavarna og eldvarnaeftirlit SA.  

Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga  hefur eftirlit með því að ákvæðum laga og reglna um brunavarnir sé 

framfylgt. Í 12. gr. laga um brunavarnir er hlutverk eldvarnaeftirlits sveitarfélaga skilgreint m.a. með 

eftirfarandi hætti: 

● gera úttektir á mannvirkjum og starfsemi í þeim 

● leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum 

● hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn mannvirkis í rekstri sinni skyldum 

sínum um brunavarnir 

3.2.3 Mönnun 

Samkvæmt viðmiðum SA eru tveir eldvarnaeftirlitsmenn á starfsvæði liðsins og byggist það mat 

einkum á eftirfarandi atriðum: 

● Fjöldi íbúa og samsetning byggðar. Þar búa um 18.300 íbúar og rúmlega 20.000 manns á öllu 

starfssvæðinu. 

● Akureyri er miðstöð þjónustu á Norðurlandi. 

● Stærð svæðisins. 

● Fjölda gistirýma á svæðinu. 
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3.2.4 Menntun og þjálfun 

Eldvarnaeftirlitsmenn skulu hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um Brunamálaskólann og 

réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001 og reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit nr. 

723/2017.  Eftir ráðningu nýrra starfsmanna sækja þeir námskeiðin eldvarnaeftirlitsmaður I og II um 

leið og þau eru í boði. Slökkviliðsstjóri og deildarstjóri forvarna þurfa einnig að taka námskeiðið 

eldvarnaeftirlitsmaður III samkvæmt 12. gr. áður nefndrar reglugerðar. Tryggt skal að þjálfun þeirra 

sé víðtæk og skipulögð, að þeim sé leiðbeint í daglegum störfum og fái nauðsynlega fræðslu. 

Endurmenntun eldvarnaeftirlitsmanna er í takt við þörf og breytingar á störfum þeirra og 

starfsumhverfi.   

3.3 Útkallsstarf 

Veigamesti þáttur í starfi SA er rekstur varðliðsins, mönnun þess, þjálfun og rekstur búnaðar. Um 90% 

af kostnaði við SA fer í þennan lið starfseminnar. Farið er í um 3.500 útköll á ári til að aðstoða íbúa og 

gesti landsins við hin ýmsu mál. Um 95% þeirra eru vegna sjúkraflutninga og sjúkraflugs en á móti 

kemur að útköll vegna lögbundinna verkefna slökkviliðsins eru oft bæði tíma- og mannfrek. 

3.3.1 Skipulag varðliðs 

Varaslökkviliðsstjóri stýrir varðliði og ber hann ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra.  Störf varðliðs 

skiptast í tvo meginþætti, slökkvistörf og sjúkraflutninga. Undir slökkvistörf falla öll þau störf sem 

slökkviliðið sinnir samkvæmt lögum um brunavarnir s.s. slökkvistarf, viðbrögð við mengunarslysum 

og björgun á fastklemmdu fólki.  Undir slökkvistörf falla einnig störf í skipum og flugvélum.  Undir þátt 

sjúkraflutninga falla öll verkefni sem snúa að sjúkraflutningum, sjúkraflugi ásamt ýmsum öðrum 

verkefnum s.s. björgun úr sjó eða vötnum. Auk útkallsþáttarins heyrir verkstæði og þjónusta við 

reykköfunartæki undir varðlið.  

Varaslökkviliðsstjóri ber ábyrgð á því að samhæfa menntun starfsmanna og búnað liðsins í samræmi 

við mótaða stefnu hverju sinni.  Hann leggur mat á einstaka þætti starfseminnar og kemur með 

tillögur um þróun og úrbætur.  Þannig vinna stjórnendur SA að áætlunum, verkferlum og 

leiðbeiningum um starfsemina og leggja línur um hvernig þar er unnið. 

Þeir þjónustuflokkar sem falla undir útkallsstarf eru samkvæmt kafla 2.1 

Eins og áður hefur komið fram þá sinnir varðliðið einnig annarri þjónustu, sem að mati stjórnenda SA, 

fellur undir markmið liðsins að bjarga lífi, umhverfi og eignum en þau eru helst; 

● sjúkraflutningar, skv. samningi við Sjúkratryggingar Íslands 

● mönnun og umsjón sjúkraflugs á Íslandi, skv. samningi við Sjúkratryggingar Íslands 

● björgun úr vötnum og sjó með bát 

● mengunarvarnir í höfnum 
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Samnýting á starfsmönnum milli allra ofangreindra starfa er mikil í þeim tilgangi að tryggja sem best 

öryggi íbúa svæðisins og þeirra sem það heimsækja. Tryggja þarf öflugt viðbragð þegar eitthvað hefur 

áhrif á líf, heilsu, umhverfi og/eða eignir, hvort sem það fellur undir lög um brunavarnir eða ekki. 

Leitast er við að nýta á sem hagkvæmastan hátt það afl og færni sem býr í starfsmönnum SA og þess 

búnaðar sem fyrir hendi er.   

3.3.2 Mönnun varðliðs 

Lágmarksmönnun eru 4-6 hverju sinni, þar af einn varðstjóri og slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans á 

bakvakt (sjá kafla 3.3.4). 

Í Eyjafjarðarsveit eru 10 meðlimir Hjálparsveitarinnar Dalbjargar skráðir á útkallslista SA og hafa 

hlotið menntun fyrir slökkviliðsmenn í hlutastarfi.  

Á Akureyri skulu vera 16 menntaðir slökkviliðsmenn í hlutastarfi á útkallslista SA. 

Samningur er við Isavia um aðgang SA að 15 starfsmönnum á Akureyrarflugvelli sem hafa hlotið 

þjálfun tengd slökkvistarfi hjá sinni stofnun. 

Samningur er við Hafnarsamlag Norðurlands um að SA geti kallað út allt að 6 manns sem hafa hlotið 

þjálfun í slökkvistarfi í bátum og skipum.  

SA hefur þannig um 20 manns á útkallsskrá sem hægt er að kalla til. 

Allir slökkviliðsmenn í fullu starfi hjá SA sinna eftirfarandi þáttum: 

• Almennum björgunar- og slökkvistörfum 

• Reykköfun 

• Slökkvistarf í byggingum og á víðavangi 

• Slökkvistarf í skipum 

• Slökkvistarf í jarðgöngum 

• Slökkvistarf í flugvélum 

• Slökkvistarf í bílum  

• Björgun fastklemmdra úr bílum eða húsarústum 

• Viðbrögð við mengunarslysum 

• Þjálfun og æfingar 

• Dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar 

3.3.3 Varðstjóri – stjórnandi á vettvangi  

Varðstjórinn fer með starfsmannastjórnun á þeim starfsmönnum sem eru á vakt, ber ábyrgð á að 

tryggt sé að tæki og búnaður séu í lagi ásamt húsnæði og grípa til viðeigandi ráðstafanir ef eitthvað er 

í ólagi.   
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Varðstjóri á vakt hverju sinni er stjórnandi sinnar einingar í útköllum og er í flestum tilfellum 

heildarstjórnandi af hálfu SA við útköll.  Undantekningar geta verið á því s.s. ef vakthafandi varðstjóri 

er aðstoðarvarðstjóri og annar varðstjóri eða bakvakt tekur yfir vettvanginn. 

3.3.4 Bakvakt slökkviliðsstjóra 

Til að uppfylla ákvæði laga um brunavarnir nr. 75/2000 16. gr. um að slökkviliðsstjóri stjórni á eldstað 

eða staðgenglar í fjarveru hans, skal slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans ávallt vera á bakvakt. Þeir 

sem skipta því hlutverki á milli sín auk slökkviliðsstjóra eru að öllu jöfnu varaslökkviliðsstjóri og 

deildarstjóri forvarna. Einnig getur slökkviliðsstjóri skipað aðra starfsmenn slökkviliðsins sem 

staðgengla en miða skal við að þeir hafi að minnsta kosti 5 ára reynslu í starfi auk þess að hafa sótt 

námskeið í stjórnun á eldstað og í skipulagi Almannavarna. Miðað er við að bakvaktarmaður fari á 

vettvang eða á slökkvistöð eftir aðstæðum og sé kominn í samband við vettvang og neyðarlínu 

gegnum fjarskipti innan 5 mínútna eftir að hann er kallaður út. 

3.3.5 Menntun og þjálfun  

Varaslökkviliðsstjóri  heldur utan um menntun starfsmanna varðliðsins og stýrir vinnu vegna þessa 

þáttar. Honum til aðstoðar er skipaður þjálfunarstjóri sem er einn af varðliðsmönnum SA.  

Þjálfunarstjóri vinnur sí- og endurmenntunaráætlanir, æfingaáætlanir og þjálfunaráætlunar fyrir 

vaktir og fleira tengt þjálfunarmálum.  Ákveðið utanumhald er um skráningu þjálfunar sem er vistað á 

vinnudrifi hjá Akureyrarkaupstað. 

Allir atvinnumenn í liðinu eiga að standast þol og þrekpróf á hverju ári. Með þrek- og þolprófum 

ásamt að lámarki 25 klst. æfingum í reykköfun á ári samkvæmt 12. gr. reglugerðar 1088/2013 

viðhalda menn sínum réttindum. 

Grunnmenntun, sí- og endurmenntun fylgir þjálfunaráætlun SA og reglugerð um Brunamálaskólann 

og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001. 

Á hverju ári er unnin áætlun fyrir sí- og endurmenntun starfsmanna í samvinnu við þjálfunarstjóra og 

hún vistuð á miðlægu gagnasafni Akureyrarbæjar. Allir starfsmenn í aðalstarfi sem sinna útkallsstarfi 

skulu ljúka fornámi áður en þeir hefja störf og atvinnumannanámskeiði slökkviliðsmanna innan 

þriggja ára. Sjá nánar fylgiskjal nr. 7. 

Þar sem SA sinnir sjúkraflutningum á svæðinu, eru allir starfsmenn einnig menntaðir í 

sjúkraflutningum og sinna endurmenntun og þjálfun reglulega. Sjúkraflutningamenn sækja sér 

menntun í Sjúkraflutningaskólann eða erlendis.  Námið er um 630 tímar en skiptist í 260 tíma 

grunnnám og 370 tíma framhaldsnám.  Eftir grunnnám mega sjúkraflutningamenn hefja störf en ber 

að klára framhaldsnám á næstu þremur árum eftir það ár sem grunnnám er tekið. 

Sjúkraflutningamenn geta einnig sótt níu mánaða framhaldsnám erlendis, svokallað bráðatækninám 
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(Paramedic) en einnig er í boði að taka hluta af náminu í fjarnámi með vinnu. Til að viðhalda 

réttindum, þurfa sjúkraflutningamenn árlega að sækja tveggja daga nám í endurmenntun hjá 

Sjúkraflutningaskólanum.  

3.3.6 Slökkviliðsmenn í hlutastarfi 

Allir hlutastarfandi slökkviliðsmenn SA ljúka að lágmarki 20 tíma fornámi í samræmi við reglugerð 

792/2001.  Þeir taka síðan að lágmarki námskeið 1 við Brunamálaskólann til að vera hæfir til 

slökkvistarfa utanhúss, annast vatnsöflun, reyklosun og dælingu. 

3.3.7 Hrísey og Grímsey 

Í Hrísey eru 10 slökkviliðsmenn í hlutastarfi sem búa á staðnum, þar af einn varðstjóri. Við eldsvoða 

mun varðlið frá Akureyri vera komið til aðstoðar innan 50 mínútna með bát. 

Í Grímsey eru einnig 10  slökkviliðsmenn í hlutastarfi, þar af einn varðstjóri og allir búsettir þar. Við 

eldsvoða mun varðlið frá Akureyri vera komið til aðstoðar innan 60 mínútna með flugvél. 

Samkvæmt þjónustustigi sinna slökkviliðsmenn í Hrísey og Grímsey einungis slökkvistarfi utanhúss. 

3.3.8 Nýliðar atvinnuliðs 

Nýliðar hjá SA ljúka að lágmarki 80 klukkustunda fornámi vegna slökkvistarfa áður en þeir hefja störf 

sem slökkviliðsmenn á vöktum samkvæmt reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur 

slökkviliðsmanna nr. 792/2001.  Eftir fornámið eru þeir hæfir til reykköfunar með menntuðum 

reykkafara með réttindi. 

3.3.9 Slökkviliðsmenn í fullu starfi 

Slökkviliðsmenn hjá SA i fullu starfi, eru menntaðir í samræmi við reglugerð um Brunamálaskólann og 

réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001. Nýliðar SA ljúka námskeiðinu 

atvinnuslökkviliðsmaður innan þriggja ára og hljóta löggildingu í framhaldinu.  Á þeim tíma ljúka þeir 

einnig vinnuvélanámskeiði hjá Vinnueftirlitinu til að öðlast réttindi á körfubíl SA. 

3.3.10 Varðstjórar atvinnuliðs 

Allir starfandi varðstjórar hafa lokið námskeiði í stjórnun atvinnuliðs á vegum Brunamálaskólans. 

Markmið SA er að þeir sem eru ráðnir sem varðstjórar eða aðstoðarvarðstjórar fái grunnþjálfun í 

upphafi ráðningar innan SA en ljúki síðan að lágmarki námskeiðum í almennri verkstjórn, stjórnun á 

vettvangi fyrir stjórnendur slökkviliða og vettvangsstjóranámskeiði almannavarna. 

3.3.11 Menntun vegna viðbragða við eldi í jarðgöngum 

Unnið er að gerð viðbragðsáætlunar fyrir Vaðlaheiðargöng sem verða 7 km löng, tvíbreið jarðgöng 

milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals. Samkvæmt drögum slökkviliðsstjóra að kröfum um viðbragðsgetu SA 
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vegna gangnanna, þá er gert ráð fyrir að sérþjálfa 8 – 12 manns í viðbrögðum við eldi í jarðgöngum. 

Slík þjálfun er ekki í boði á Íslandi. Til að viðhalda menntunarstigi liðsins þarf að gera ráð fyrir árlegum 

kostnaði vegna þjálfunar tveggja slökkviliðsmanna í æfingarbúðum erlendis. Einnig mætti senda fjóra 

menn annað hvert ár.  

Menntun og æfingar vegna jarðgangna eru samkvæmt 10. og 11. gr. reglugerðar nr. 614/2004 um 

brunavarnir í samgöngumannvirkjum. 

3.3.12 Sí- og endurmenntun 

Allir starfsmenn sem sinna útkallsþjónustu taka þátt í sí- og endurmenntun á hverju ári.  Reglulega er 

farið  yfir grunnatriði svo sem reykköfun, slökkvistarf, björgun á fastklemmdu fólki og viðbrögð við 

eiturefnaslysum. Ásamt því eru haldin námskeið vegna nýs búnaðar og nýrra aðferða.  Hluti af sí- og 

endurmenntun er utan vakta og skipulagður af yfirmönnum liðsins ásamt þjálfunarstjóra en hluti er 

tekinn á vöktum.  Þjálfun á vöktum er ýmist í umsjón ákveðinna starfsmanna sem taka að sér 

fræðsluna eða varðstjóra á vakt hverju sinni. Þjálfunaráætlun er í fylgiskjali 16. 

3.3.13 Æfingar  

Allir starfsmenn SA æfa samkvæmt þjálfunaráætlun SA(sjá fylgiskjal 7). Hún er bæði gerð sem 

stefnumarkandi skjal til fimm ára og einnig er gefin út nánari þjálfunarskrá í upphafi hvers árs. 

Þjálfunarstjóri SA leggur fram þjálfunarskrána í upphafi hvers árs sem samþykkt er af slökkviliðs- og 

varaslökkviliðsstjóra. Varaslökkviliðsstjóri ber ábyrgð á að æfingarnar séu haldnar bæði á vöktum sem 

og utan vakta.  

Þjálfunarskráin er vistuð á miðlægu drifi slökkviliðsins en tölvukerfið er hýst hjá Advania sem sér um 

að taka öryggisafrit af öllum gögnum. Skrá yfir þjálfunartíma (log-bók), hvað sé æft og hver sé 

umsjónarmaður æfinga er vistuð á sama stað. 

Almannavarnaræfingar eru haldnar reglulega. SA tekur ávallt þátt í þeim æfingum hvort sem verið er 

að æfa viðbrögð við flugslysum, hópslysum, snjóflóðum eða annarri náttúruvá. 

Á undanförnum árum hefur færst í vöxt að aðilar utan SA óski eftir að æfa með slökkviliðinu. Sem 

dæmi þá hefur verið æft með Sjúkrahúsinu á Akureyri, Isavia, Skeljungi og Akureyrarhöfn. Ljóst er að 

framhald verður á þessu samstarfi þar sem allir aðilar njóta góðs af því.  

3.4 Önnur verkefni 

SA sinnir öðrum verkefnum sem betur er greint frá hér að neðan. Samlegðaráhrifin af þeim eru mikill 

og kemur SA til góða sem gerir það mögulegt að hafa fullmenntaða atvinnuslökkviliðsmenn í 25 

stöðugildum sem ganga vaktir allan sólarhringinn, allt árið um kring. 
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3.4.1 Sjúkraflutningar á landi 

Samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands þá sinnir SA sjúkraflutningum á landi frá 

Ljósavatnsskarði í Þingeyjarsveit, út á Grenivík við austanverðan Eyjafjörð, upp á miðja Öxnadalsheiði 

í vestri og að Fagraskógi milli Akureyrar og Dalvíkur. Að auki sinnir SA flutningi sjúklinga frá 

Sjúkrahúsinu á Akureyri austur á Egilsstaði og vestur á Hvammstanga. Á ársgrundvelli er gert ráð fyrir 

2.500 sjúkraflutningum á landi (fylgiskjal 3). Meðalflutningstími á árinu 2016 var tæplega 50 mínútur 

frá útkalli og þar til áhöfn er laus í næsta verkefni. Við þann tíma bætast um 30 mínútur sem fara í að 

aka á stöð, þrífa og endurnýja búnað og klára skýrslugerð. Stór hluti sjúkraflutningana er á 

dagvinnutíma og er mönnun fyrsta viðbragðs á meðan leyst með því annað hvort að dagvinnufólk 

tekur stöðu á vaktinni meðan á flutningnum stendur eða að slökkviliðsmenn af frívakt eru kallaðir út. 

Slökkviliðsstjóri gefur út innræsiskema sem vinna skal eftir.  Þannig getur SA tryggt getu slökkviliðsins 

til að sinna lögbundnum verkefnum. Vakthafandi varðstjóri hverju sinni hefur það hlutverk að meta 

mönnun og bregðast við eftir þörfum. 

Menntun og endurmenntun vegna sjúkraflutninga fer að mestu leiti fram utan fastra vakta varðliðs. 

3.4.2 Sjúkraflug 

Í samstarfi við Mýflug þá sendir SA sjúkraflutningamann/menn í öll sjúkraflug. Stöðug og mikil 

aukning hefur orðið í fjölda sjúkrafluga á undaförnum árum. Árið 2017 var fjöldi fluga rétt um 800 og 

ekki fyrirsjáanlegt að það dragist saman á næstu árum (fylgiskjal 3). Eins og með sjúkraflutninga á 

landi, þá eru flest sjúkraflug framkvæmd á dagvinnutíma þar sem mörg af þeim eru vegna flutninga 

fólks til rannsókna og aðgerða sem eru framkvæmdar a virkum dögum.  

3.4.3 Sjóbjörgun 

SA hefur yfir að ráða harðbotna slöngubát með utanborðsmótor. Fylgjandi bátnum eru þurrbúningar, 

hjálmar, björgunarvesti, bakbretti auk annars búnaðar. Þrátt fyrir að sjóbjörgun sé ekki lögbundið 

verkefni slökkviliða þá hefur SA um árabil haft búnað til að takast á við björgun fólks úr sjó og 

vötnum. Þessi útköll eru mjög fátíð. Ef vakt er kölluð út vegna björgunar úr sjó eða vötnum þá eru 

slökkviliðsmenn af frívakt kallaðir út samkvæmt innræsiskema til að aðstoða við verkefnið og sinna 

öðrum verkefnum á meðan.  

Æfingar í sjóbörgun eru haldnar reglulega og fara að mestu leiti fram utan fastra vakta varðliðs. 

3.5 Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð 

Slökkvilið Akureyrar notar TETRA fjarskiptakerfið, stafrænt talstöðvakerfi með símamöguleika 

(fylgiskjal 4). TETRA samband er á öllu starfssvæði SA og er kerfið aðalsamskiptabúnaður liðsins 

ásamt fastlínu og GSM símum. Slökkviliðið hefur sérstaka talhópa í TETRA kerfinu, SL.Akureyri 1 og 

SL.Akureyri 2. Við dagleg störf nota slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn SL.Akureyri 1  sín á milli og í 
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samskiptum við Neyðarlínuna. Til að hafa samband við aðra aðila t.d. bráðamóttöku eða 

sjúkraflutningsaðila frá öðrum svæðum, þá eru þeirra talhópar notaðir. Við útköll þar sem fleiri 

viðbragðsaðilar koma að, er notað talhópakerfi Almannavarna, Bláa bandið. Við Reykköfun er notað  

TETRA Direct Mode á DMO NEYÐ. 

Neyðarsvörun er í höndum Neyðarlínunnar sem sér um að boða út slökkviliðið og 

sjúkraflutningamenn með CallOut skilaboðum í TETRA. Neyðarlínan kallar út slökkviliðsmenn af 

frívöktum með SMS skilaboðum. Slökkviliðsstjóri ber ábyrg á að útkallslistar séu réttir og setur upp 

útkallshópa í miðlægum grunni Neyðarlínunnar. 

3.5.1 Viðvaranir og upplýsingagjöf 

Hjá boðunarkerfi Neyðarlínunnar eru uppsettur fréttahópur með helstu fjölmiðlum á svæðinu. 

Fréttahópurinn fær SMS boð við ákveðin útköll hjá slökkviliðinu. Með þessum hætti er upplýsingum 

um útköll og atburði komið til fjölmiðla á fyrstu stigum. 

Neyðarlínan bíður upp á þann möguleika að senda boð á fjölda símanúmera á svæðum sem hægt er 

að velja hverju sinni.  Þannig getur SA valið ákveðið svæði sem talið er í hættu t.d. vegna reyks eða 

mengunar og sent boð á símtæki sem eru skráð á því svæði.  Kerfið byggir ekki síst á hlutverki 

Neyðarlínunnar á almannavarnatímum en nýtist SA ef á þarf að halda. 

Til vara yrðu skilaboðum til almennings komið til Ríkisútvarpsins, RÚV, og þannig reynt að upplýsa um 

atburði eða ástand eftir þörfum hverju sinni. 

3.6 Útkallstími 

Viðbragðstími samanstendur af þremur þáttum þ.e. viðbragðstíma á stöð, tíma sem tekur að hefja 

aðgerðir á vettvangi og aksturstíma. Viðmiðið sem notað er á stöð er 1 ½ mín frá því að útkall berst 

og þar til bílar eru komnir úr húsi. Þessi tala er studd með gögnum. Eftir að komið er á vettvang er 

reiknað með að það taki 60 sekúndur að hefja aðgerðir í þéttbýli og þar sem aðgengi að vatni er 

innan eðlilegra marka. Aksturstími miðast við hámarkshraða á viðkomandi leið og er tímamælingin 

sótt á Google Maps. Mældir voru vegalengdir frá slökkvistöð við Árstíg til allra þéttbýlisstaða, 

orlofshúsabyggða, ystu bæja í hverjum dal og sveitarfélagi og sérstakra staða eins og í 

Vaðlaheiðargöng.  

Tafla með reiknuðum útkallstíma og kort af svæði SA með áætluðum útkallstíma eru í fylgiskjali 8. 
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4 Húsnæði og tækjabúnaður 
 

Starfsstöðvar SA eru þrjár:  á Akureyri, Hrísey og Grímsey.  

Tækjabúnaður sem SA hefur yfir að ráða er af margvíslegum toga allt frá björgunarhringjum til 

fullbúinna slökkvibíla sem eru þannig útbúnir að með þeim er hægt að sinna fyrstu viðbrögðum á 

vettvangi hvort heldur sem kljást þarf við eld, björgun fastklemmdra eða vatnstjón svo eitthvað sé 

nefnt. Nánar er fjallað um bifreiðar og búnað SA í kafla 4.2. 

Æfingarsvæði slökkviliðsins eru tvö, annars vegar að Árstíg 2 á Akureyri og hins vegar við 

Malbikunarstöð Akureyrar við Súluveg. Í kafla 4.3. er fjallað um æfingarsvæðin. 

Afskriftarreglur eru í samræmi við sveitarstjórnarlög nr. 138/2011  og  reglugerð nr. 1212/ 2015  um 

lög og bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga.  Búnaður er afskrifaður í samræmi  við 

áætlaðan nýtingartíma viðkomandi eignar,  sbr. 12 grein reglugerðarinnar. 

Samkvæmt eignaskráningu SA þá er heildarverðmæti búnaðar um 467 m.kr. á verðlagi ársins 2017. 

Afskriftir á ári miðað við gefnar forsendur þyrftu að vera 32,7 m.kr. 

SA leigir húsnæði og bifreiðar af aðalsjóði Akureyrarbæjar. 

4.1 Húsnæði 

Húsnæði SA er á þremur stöðum innan Akureyrarbæjar en SA hefur ekkert húsnæði á sínum snærum 

í nágrannasveitarfélögunum. Hjálparsveitin Dalbjörg hýsir búnað SA til vatnsöflunar í sveitum, í 

húsnæði í Hrafnagilshverfi, Eyjafjarðarsveit. 

4.1.1 Akureyri 

Aðalstöð SA stendur við Árstíg 2 á Akureyri. Slökkvistöðin er 2.008m² stálgrindarhús á steyptum 

grunni, byggt árið 1987. Slökkviliðið flutti í húsnæðið árið 1993. Húsnæðið er að hluta til á tveimur 

hæðum. Jarðhæðin skiptist í sal fyrir slökkvi- og sjúkrabíla, búningaaðstöðu, aðstöðu fyrir þjónustu og 

áfyllingu á lofthylki, þvottaaðstöðu, lager, líkamsræktarsal, snyrtingu, stjórnstöð, hvíldaraðastöðu, 

afgreiðslu og eldhús. Á efri hæðinni eru skrifstofur, fundaraðstaða, kennsluaðstaða, búningsherbergi 

og snyrting. SA hefur einnig yfir að ráða geymsluhúsnæði við Árstíg (sem nefnt er Sel). Tilheyrandi lóð 

er 7.577m2. Á slökkvistöðinni er afeitrunarstöð (sauna). 

Ástand hússins er að mestu leiti gott fyrir utan nokkur atriði eins og til dæmis: 

• Engin brunaviðvörun er í húsinu. 

• Vatnsúðakerfið var yfirfarið nýlega og verið er að vinna að úrbótum 

• Þak er lítið einangrað og því nokkuð mikið hitatap. 

http://millj.kr/
http://millj.kr/
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• Hólfanir eru ekki í lagi. 

• Flóttaleið úr kennslusal á 2.hæð er ekki til staðar. 

• Engin varaaflstöð er í húsinu vegna straumleysis. 

• Útsogskerfi fyrir bifreiðar hefur aldrei verið klárað og því ekki nothæft. 

• Það vantar aðstöðu til að þvo föt og búnað eftir útköll. 

• Aðgengi fyrir fatlaða er ekki til staðar að skrifstofu eldvarnaeftirlits og slökkviliðsstjóra. 

• Komið er að viðhaldi klæðningu kringum útkeyrsluhurðir, þakrennur og skipta þarf um glugga 

á 2. hæð að sunnan. 

4.1.2 Hrísey  

Slökkvistöðin í Hrísey stendur við Ægisgötu 11. Húsið er 69m2 stálklætt trégrindarhús á steyptum 

grunni byggt árið 1994. Húsið er á einni hæð og er milliloft yfir hluta þess en þar er tölvuhorn og 

kaffistofa. Á neðri hæð er snyrting. Tilheyrandi lóð er 263m2 og stendur niður við höfnina í Hrísey. 

Húsið var keypt árið 2004 fyrir SA. Ráðist var í nokkrar endurbætur áður en húsið var tekið í notkun 

sem slökkvistöð fyrir Hrísey. Ástand hússins er gott, en það er full lítið miðað við að núverandi bifreið 

eða sambærileg yrði þar áfram. Ekki er aðstaða til afeitrunar starfsmanna eftir reykköfun. 

4.1.3 Grímsey 

Í Grímsey stendur slökkvistöðin við Öldutún 1. Húsið, sem er timburhús á steyptum grunni, er byggt 

árið 1989 og er 140,4m2. Björgunarsveitin Sæþór í Grímsey hefur einnig aðstöðu í húsinu fyrir sín 

tæki. Auk tækjasalar er í húsnæðinu skrifstofa, snyrting og kaffistofa. Öldutún er staðsett á 

hafnarsvæðinu við Grímsey. Ástand hússins er mjög gott. Ekki er aðstaða til afeitrunar starfsmanna 

eftir reykköfun. 

 

4.2 Búnaður 

SA þarf að eiga ýmsan búnað til að geta sinnt skyldum sínum gagnvart lögum og reglugerðum, ásamt 

fleiri verkefnum sem ákveðið hefur verið að SA sinni. Hér verður talinn upp helsti búnaður samkvæmt 

leiðbeiningum MSV nr. 6.065 um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar. Afskriftareglur og 

fjármögnunarstefna er í samræmi við almennar reglur og samþykktir. Laus búnaður er afskrifaður í 

samræmi við reglur og leiðbeiningar framleiðanda. 

4.2.1 Hlífðarfatnaður 

Allir slökkviliðsmenn hjá SA hafa til umráða eldgalla, hjálm, reykköfunarhettu, stígvél og hanska. Auk 

þessa er öllum fastráðnum starfsmönnum úthlutað hátíðareinkennisfatnaði, einkennisfatnaði, 

nærfatnaði, vetrarúlpu, hlífðarbuxum, skóm, húfu og vettlingum.  
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SA á og rekur 6 eiturefnagalla til notkunnar við mengunarslys. 

Gera má ráð fyrir að þurfa að endurnýja allan hlífðarfatnað hjá starfsmönnum á 10 ára fresti. 

4.2.2 Reykköfun 

Hjá SA eru í notkun í dag tvær gerðir af reykköfunartækjum. Á síðasta ári voru endurnýjuð 12 tæki og 

stendur til að endurnýja 6 tæki á þessu ári. Nýju tækin eru Þýsk hágæða tæki með háþróuðum 

fjarskiftabúnaði og uppfylla allar gæða og öryggiskröfur sem gerður er til svona búnaðar. Eldri tækin 

eru framleidd í Bandaríkjunum samkvæmt NFPA staðli fyrir þarlendan markað. Þau eru ekki vottuð CE 

merkingu og uppfylla því ekki reglugerð um reykköfun nr. 1088/2013. Tvö tæki frá BNA af nýrri gerð 

og CE merkt, eru í Grímsey.  

Miðað við þær slökkviáætlanir sem eru til á svæði SA auk umfangs byggðar og rekstrar á svæðinu, 

telur slökkviliðsstjóri hæfilegt að gera ráð fyrir 18 reykköfunartækjum og aukakútum á Akureyri auk 

þriggja setta í bæði Hrísey og Grímsey. Ekki er gert ráð fyrir að hlutastarfandi slökkviliðsmenn í 

eyjunum stundi reykköfun í afmörkuðu rými heldur noti reykköfunartæki sem hlífðarbúnað við 

slökkvistarf utandyra. Gert er ráð fyrir nota eldri tækin frá BNA þar. 

4.2.3 Bifreiðar 

SA hefur yfir að ráða 11 bifreiðum sem gegna mismunandi hlutverkum. Auk þess hefur SA aðgang að 

slökkvibíl Isavia á Akureyrarflugvelli. 

Tvær af bifreiðum SA eru fullbúnar slökkvibifreiðar með aðstöðu fyrir fjóra reykkafara, slökkvidælu, 

vatnstank, lagnaslöngur, vinnulagnir, stúta, handverkfæri, yfirþrýstingsblásara og björgunarklippur. 

Önnur bifreiðin er útbúin með um 800 metra af 3" fæðilögnum til vatnsöflunar og lausa dælu. Þessar 

bifreiðar eru árgerð 1999 og 2005. 

Í Hrísey er slökkvibifreið af gerðinni MAN 14.192 árgerð 1985. Hún er útbúin með 2.400 lítra 

vatnstank, 3.000 l/mín dælu, stútum, vinnulögnum, háþrýstikeflum, reykköfunartækjum auk 

nauðsynlegum handverkfærum til slökkvistarfa. Einnig er í Hrísey VW sjúkrabifreið árgerð 2001 sem 

SA á og rekur. 

Í Grímsey er Land Rover-slökkvibifreið, árgerð 1985 með 1.000 lítra vatnstank, 1.000 l/mín dælu, 

stútum, vinnulögnum og reykköfunartækjum.  

Hjá SA er einnig slökkvibifreið af gerðinni Ford F600 árgerð 1975 sem er útbúin með 1.900 lítra 

vatnstank, 2.800 l/mín slökkvidælu, háþrýstikeflum og 700 metra af 3-4" vatnslögnum til 

vatnsöflunar. 

SA á eina körfubifreið með 28 metra hárri lyftu og 1.200 lítra fastan mónitor á körfu. Bifreiðin er 

árgerð 1986. Lyftan var mikið endurnýjuð árið 2015 en þá voru allir stuðningsfætur endurnýjaðir 
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ásamt raflögnum í körfu. 

Tankbifreið liðsins er að hálfu leyti í eigu Isavia og er hýst þar. Samningur er í gildi um að Isavia komi 

með bifreiðina á eldstað þegar á þarf að halda. Bifreiðin er með 9.000 lítra vatnstank, 3.000 lítra 

froðutank, tvo fjarstýrða mónitora, vinnulagnir og stúta. Bifreiðin er árgerð 2007. 

Þjónustubílar slökkviliðsins eru tveir, annars vegar Toyota Rav4 árgerð 2008 og hins vegar Hyundai 

SantaFe árgerð 2007. Þjónustubílarnir eru útbúnir búnaði til forgangsaksturs, Tetra fjarskiptum, GPS 

leiðsögubúnaði og slökkvitækjum. 

Þessu til viðbótar á SA eina dælubifreið af gerðinni Ford F750 árgerð 1953. Hún var gerð upp á 

árunum 2010-2012 með stuðningi Bílaklúbbs Akureyrar og er í eins góðu lagi og hægt er að búast við. 

Bifreiðin er ekki notuð í útköll eða slökkvistörf. 

Allir dælubílar SA eru útbúnir með sogbörkum og sogdælum til að geta náð upp vatni úr sjó eða 

vatnsbólum. Einnig eru allir dælubílar með helstu handverkfæri sem þarf við slökkvistörf. SA sendir 

lista til MSV á hverju ári yfir allan búnað. 

Meðalaldur þeirra 10 bifreiða sem SA reiðir sig á við útköll er um 19 ár.  

Tafla 3 - Bílaeign í október 2017 

 

4.2.4 Fjarskipti 

Við dagleg störf og í útköllum eru notaðar TETRA talstöðvar til fjarskipta hjá SA. Undantekning á 

þessu er við reykköfun, en þar eru notaðar VHF talstöðvar í dag en til stendur að endurnýja þann 

búnað og færa yfir í TETRA. Einnig eru notaðir GSM farsímar til að boða út slökkviliðsmenn af frívakt 

vegna vinnu eða útkalla. Það er gert annað hvort með símtali eða SMS skilaboðum.  

SA á 11 TETRA handstöðvar og 6 bílastöðvar. Einnig hefur liðið til umráða 8 handstöðvar og 4 

bílastöðvar vegna sjúkrabíla RKÍ. 

Allir starfsmenn SA bera GSM síma til að geta brugðist við útköllum. SA hefur styrkt menn um 
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ákveðna upphæð á tveggja ára fresti til að endurnýja síma. Þar af leiðandi á SA einungis 6 GSM 

símtæki: fyrir bakvakt, varðstjóra, sjúkraflug og starfsmenn sem þurfa að bera þá vinnu sinnar vegna. 

4.2.5 Annar búnaður 

Yfirlit yfir búnað slökkviliðssins er vistað í rafrænu skjalakerfi Akureyrarbæjar. Hann er uppfærður að 

lágmarki einu sinni á ári og afriti af honum skilað til MSV árlega ásamt fleiri upplýsingum er varða 

rekstur slökkviliðsins. Laus búnaður er endurnýjaður eftir kröfum framleiðanda eða eftir þörfum 

vegna slits eða skemmda. 

Meðal annars búnaðar SA eru lausar dælur, slöngur og stútar, froðubúnaður, handslökkvitæki, 

hitamyndavélar, yfirþrýstingsblásarar, sagir og stigar. 

4.2.6 Búnaður vegna hættulegra efna 

Hjá Slökkviliði Akureyrar er vistaður búnaður sem ætlaður er til aðstoðar við önnur slökkvilið vegna 

mengunaróhappa á landi. Þessum búnaði er fyrir komið í gám á slökkvistöðinni sem hægt er að taka á 

gámabíl með hýsi og flytja hvert á land sem er. Í gildi er samkomulag við Gámaþjónustu Norðurlands 

um flutning á gámnum þegar á þarf að halda. SA stefnir á að eignast sjálft flutningsbifreið á gildistíma 

brunavarnaáætlunarinnar. 

Í gámnum eru tjöld sem hægt er að festa saman enda í enda og mynda þannig skjólgott rými sem er 

samtals um 80 m2. Í tjöldunum er gert ráð fyrir að setja upp sturtuaðstöðu með heitu vatni og blásara 

sem hitar rýmið. Þetta er knúið með dísel miðstöð sem fylgir búnaðinum. Gámurinn er búinn 

bensínrafstöð og ljósamastri, 120 kg af uppsogsefnum, fjórum gasheldum eiturefnagöllum, 

neistafrírri dælu, vatnssugu, neistafríum handverkfærum, fleygum og strekkiböndum, sápuefni, 

olíuhreinsi og fleiru. 

Yfirlit yfir búnað slökkviliðssins er vistað í rafrænu skjalakerfi Akureyrarbæjar. Hann er uppfærður að 

lágmarki einu sinni á ári. Afriti af honum er skilað til MSV ásamt fleiri upplýsingum er varða rekstur 

slökkviliðsins. Laus búnaður er endurnýjaður eftir kröfum framleiðanda eða eftir þörfum vegna slits 

eða skemmda. 

4.2.7 Búnaður vegna björgunar á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum 

Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000, þá skal björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum 

og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði vera eitt af verkefnum slökkviliðs.   

Í leiðbeiningum MSV nr. 6.065 um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar er talinn upp sá 

búnaður sem slökkvilið þarf að lágmarki til að sinna verkefninu. SA hefur yfir að ráða einu setti af 

búnaði sem ræður við að klippa nútíma bifreiðar. Það var keypt nýtt 2011, er með 104 tonna 

klippigetu og er ætlað fyrir vörubíla og lestarvagna. Fyrir vikið eru verkfærin illa hentug fyrir fólksbíla 
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að öllu leiti. Eldra klippisett SA frá 1996 er með 28 tonna klippigetu og ræður ekki við að klippa nýjar 

fólksbifreiðar. Þar að auki ábyrgist framleiðandi búnaðarins ekki öryggi hans nema í 10 ár. Slökkvilið 

þarf að hafa tvö búnaðarsett vegna björgunar á fastklemmdu fólki úr farartækjum og mannvirkjum. 

Því þarf að endurnýja klippusett hjá SA sem fyrst. 

4.3 Æfingasvæði 

Æfingarsvæði SA eru tvö. 

1. Æfingasvæði á lóð slökkvistöðvar við Árstíg 2, Akureyri. Þar fara fram æfingar við björgun 

fastklemmdra, hnútar og bönd, dæluæfingar, körfubílaæfingar auk minniháttar brunaæfinga 

þegar æfð og kennd er notkun handslökkvitækja. 

2. Æfingasvæði við Malbikunarstöðina við Súluveg. Þar hefur slökkviliðið yfir að ráða 

yfirtendrunargámi sem þjálfar slökkviliðsmenn í eðli elds og heitri reykköfun. 

 

SA er með starfsleyfi fyrir báðum þessum æfingasvæðum. Starfsleyfið er útgefið af Heilbrigðiseftirliti 

Norðurlands eystra og gildir til 2. október 2025. 

Á gildistíma brunavarnaáætlunar stefnir SA á að koma sér upp æfingaaðstöðu til æfinga í reykköfun 

íbúðarhúsnæðis.  
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5 Slökkvivatn 

Vatnsverndarsvæði og vatnsból í Eyjafirði má finna á vefnum www.map.is/no. Rekstur vatnsveitu í 

þéttbýli er í höndum Norðurorku sem á kerfið og sér um viðhald þess. Norðurorka sér einnig mörgum 

sveitabæjum fyrir vatni en aðrir eru með sína eigin vatnsveitu. 

5.1 Akureyri 

Innan Akureyrar eru 280 brunahanar víðs vegar um bæinn með vatnsþrýstingi frá 2-8 börum. 

Norðurorka á vatnsveitukerfið og mælir afkastagetu þess auk þess að sjá um viðhald. SA nýtir sér 

upplýsingar á vefsíðunni www.map.is/no um brunahana og staðsetningu þeirra. Upplýsingarnar á 

þessum vef eru uppfærðar jafnóðum og breytingar verða. Þessu til viðbótar eru kort í öllum 

slökkvibílum SA með upplýsingum um brunahana. Kortamöppurnar voru uppfærðar árið 2016. 

5.2 Eyjafjarðarsveit 

Í Hrafnagilshverfinu í Eyjafjarðarsveit eru sjö brunahanar tengdir vatnsveitukerfi Norðurorku og þrír 

brunahanar í þéttbýlinu á Kristnesi. Upplýsingar um þessa brunahana er að finna á www.map.is/no.  

Vatnsból í dreifðari byggðum Eyjafjarðarsveitar eru misjöfn og spanna allt frá því að ekkert vatn sé í 

námunda við bæi upp í það að vera ásættanlegt. Viðbragð SA fer eftir aðstæðum á hverjum stað og 

telji vakthafandi varðstjóri að vatnsöflun sé ótrygg þá er tankbíll einnig sendur á vettvang. 

Yfirstjórn SA hefur farið þess á leit við sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar að öll vatnsból í sveitinni verði 

skráð fyrir lok árs 2019 og upplýsingarnar gerðar aðgengilegar fyrir SA. Fram að þeim tíma verður 

stuðst við kortamöppu sem síðast var uppfærð árið 2006. 

5.3 Svalbarðsstrandarhreppur 

Tveir þéttbýliskjarnar eru í Svalbarðsstrandarhreppi. Fyrst ber að nefna Svalbarðseyri en þar eru sex 

brunahanar og hins vegar Vaðlabyggð en þar eru þrír brunahanar. Fleiri brunahana er að finna í 

sveitarfélaginu. Brunahanarnir eru tengdir vatnsveitukerfi Norðurorku og upplýsingar um þá má finna 

á www.map.is/no.  

Vatnsból í dreifðari byggðum Svalbarðsstrandarhrepps eru misjöfn og spanna allt frá því að ekkert 

vatn sé í námunda við bæi upp í það að vera ásættanlegt. Viðbragð SA fer eftir aðstæðum á hverjum 

stað og telji vakthafandi varðstjóri að vatnsöflun sé ótrygg þá er tankbíll einnig sendur á vettvang. 

Yfirstjórn SA hefur farið þess á leit við sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps að öll vatnsból í sveitinni 

http://www.map.is/no
http://www.map.is/no
http://www.map.is/no
http://www.map.is/no
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verið skráð fyrir lok árs 2019 og upplýsingarnar gerðar aðgengilegar fyrir SA. 

5.4 Hörgársveit 

Rétt norðan bæjarmarka Akureyrar er eini þéttbýliskjarni Hörgársveitar. Þar eru fjórir brunahanar 

tengdir vatnsveitukerfi Norðurorku. Upplýsingar um þá má finna á www.map.is/no. Fleiri brunahana 

er að finna í sveitarfélaginu.  

Vatnsból í dreifðari byggðum Hörgársveitar eru misjöfn og spanna allt frá því að ekkert vatn sé í 

námunda við bæi upp í það að vera ásættanlegt. Viðbragð SA fer eftir aðstæðum á hverjum stað og 

telji vakthafandi varðstjóri að vatnsöflun sé ótrygg þá er tankbíll einnig sendur á vettvang. 

Yfirstjórn SA hefur farið þess á leit við sveitarstjórn Hörgársveitar að öll vatnsból í sveitinni verði 

skráð fyrir lok árs 2019 og upplýsingarnar gerðar aðgengilegar fyrir SA. Fram að þeim tíma verður 

stuðst við kortamöppu sem síðast var uppfærð árið 1999. 

5.5 Hrísey 

Í Hrísey eru sex brunahanar sem tengdir eru vatnsveitukerfi Norðurorku og má finna upplýsingar um 

þá á www.map.is/no. Norðurorka á vatnsveitukerfið og mælir afkastagetu þess auk þess að sjá um 

viðhald. Upplýsingarnar á þessum vef eru uppfærðar jafnóðum og breytingar verða. Stærstu húsin í 

eyjunni standa niður við höfnina og eðli málsins samkvæmt þá er stutt að sækja vatn í sjó. Þar sem 

viðbragðstími fyrir reykköfun og lífbjörgun er umfram 15 mínútur er aukið eldvarnaeftirlit og fræðsla 

til almennings og fyrirtækja í Hrísey. 

5.6 Grímsey 

Samkvæmt síðustu úttekt á brunahönum í Grímsey var niðurstaðan var sú að af átta brunahönum 

voru tveir ónothæfir og þrír illa staðsettir. Þessum upplýsingum var komið til Framkvæmdadeildar 

Akureyrarbæjar sem rekstraraðila kerfisins þar sem farið var fram á úrbætur. Einnig þarf að bæta 

dæligetu í eyjunni með endurnýjun á brunadælu til að unnt sé að dæla upp sjó í slökkvistarfi. Þar sem 

viðbragðstími fyrir reykköfun og lífbjörgun er umfram 15 mínútur er aukið eldvarnaeftirlit og fræðsla 

til almennings og fyrirtækja í Grímsey. 

http://www.map.is/no
http://www.map.is/no
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6 Sérstakar bruna- eða mengunarhættur 
Mat á sérstakri bruna- og mengunaráhættu byggir aðallega á þremur þáttum: 

1. Fólk þ.e. fjöldi og ástand

2. Umhverfi þ.e. líkur á mengunarhættu

3. Eignir þ.e. þar sem eignir eru miklar

Jafnframt er tekið tillit til hverjar eru hugsanlegar afleiðingar, aðkoma, brunaálag, byggingarefni, 

vatnsöflun, fjarlægðir, mannafli og ástand mannvirkis (fylgiskjal 1 og 2). Meðfylgjandi listi er yfir staði 

og mannvirki sem falla undir sérstakt bruna- og mengunarmat: 

● Sjúkrahúsið á Akureyri

● Kristnesspítali

● Dvalarheimilið Hlíð

● Hótel KEA

● Glerártorg

● Verkmenntaskólinn á Akureyri

● Síðuskóli

● Útgerðafélag Akureyrar

● Mjólkursamsalan

● Slippurinn

● Becromal

● Olíubirgðastöðin Krossanesi

● Vörugeymsla Eimskips við höfnina

● Akureyrarflugvöllur

● Leikhús Akureyrar

● Vatnsverndarsvæði, sjá viðhengi 17 eða https://www.map.is/no/

● Þétt byggð gamalla timburhúsa

https://www.map.is/no/
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Tafla 4 - Áhættugreining 

6.1 VAÐLAHEIÐARGÖNG  

Áætlað er að opna fyrir umferð í gegnum Vaðlaheiðargöng á gildistíma brunavarnaráætlunarinnar. 

Vaðlaheiðargöng verða um 7 km löng og tvíbreið. Viðbragðsáætlun er ekki tilbúin fyrir göngin. 

Slökkviliðið hefur átt gott samstarf við verktakann sem vinnur að gangnagerðinni varðandi viðbrögð 

við eldsvoða á verktímanum. 

Gera þarf viðbragðsáætlun fyrir Vaðlaheiðargöng áður en þau verða tekin í notkun samkvæmt 

reglugerð nr. 614/2004 um brunavarnir í samgöngumannvirkjum. Viðbragðsáætlun er samkomulag 

milli eigenda samgöngumannvirkis og viðbragðsaðila um ábyrgð, hlutverk og viðbragð þeirra við 

óhapp í mannvirkinu. Áætlunin verður gerð í samstarfi við Slökkvilið Skútustaðahrepps og 

Þingeyjarsveitar og Vegagerðina. 

Slökkvilið Akureyrar og Slökkvilið Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar hafa aðkomu að 

Vaðlaheiðargöngum. Á Akureyri er sólarhringsvakt slökkvi- og sjúkrabíla. Líklegt er talið að vindstefna 

í Vaðalheiðargöngum sé í yfirgnæfandi fjölda tilfella frá Akureyri yfir í Fnjóskárdal. Af þeim sökum 

verður það í flestum tilfellum hlutverk liðsins á Akureyri að fara inn til að slökkva eld, flytja slasaða út 
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og aðstoða fólk við að komast út en Þingeyinga að fara í reykköfun á móti reyk til björgunar á fólki. 

Þessar aðstæður geta þó breyst. 

Þörf er á sérhæfðum búnaði að mati slökkviliðsstjóra við björgun, vegna fjarskipta og þjálfunar, og 

ber eiganda samgöngumannvirkisins að greiða kostnað vegna þess.  

Mat slökkviliðsstjóra er að hér séu aðstæður ekki ósvipaðar mörgum göngum í Noregi og því sé full 

ástæða til að nýta sér reynslu og þekkingu þeirra. Viðbragðið hér er þó heldur nær göngum og því 

meiri líkur á að hér náist að slökkva eld í ökutækjum nokkuð hratt ef viðbrögð eru rétt og búnaður 

hentugur. Þannig má færa rök fyrir að slökkvilið beggja vegna ganga þurfi að hafa yfir að ráða 

reykkafarabíl (undanfara) til að koma reykköfurum og björgunarbúnaði hratt á vettvang og geti flutt 

fórnarlömb út. Gildir bæði um þá sem eru í göngunum sjálfum og þeim sem komist hafa í 

neyðarskýlin. Jafnframt þarf að fylgja honum dælubíll með frekari búnaði og dælugetu og svo tankbíll 

með nægu vatni til að ráða við bruna í stærri bíl. Þessir bílar þurfa að vera útbúnir með froðu til 

slökkvistarfs, auka loftbirgðum, reykköfunarbúnaði og fjarskiptum. Einnig þarf ýmsan björgunarbúnað 

s.s. klippur, glennur, tjakka, loftpúða, hitamyndavélar,björgunarmaska og önnur smáverkfæri.

6.2 AKUREYRARFLUGVÖLLUR 

Akureyrarflugvöllur (BIAR) er byggður á landfyllingu við ósa Eyjafjarðarár og er um það bil þrjá 

kílómetra í suður frá miðbæ Akureyrar. Sjávargrynningar liggja að norður- og vesturhluta vallarins en 

Eyjafjarðará rennur meðfram austurhluta hans. 

Heildarlengd með öryggissvæðum er 2700 metrar. Breidd er 45 metrar. Öryggissvæði er 60 metrar á 

hvorum enda að viðbættu 90 metra endaöryggissvæði (RESA). Malbikaðar axlir eru 7,5 metrar 

hvorum megin brautar og síðan er 45 metra öryggissvæði þar utan við meðfram allri brautinni. 

Meðalhæð vallarins er 2,31 metri yfir sjávarmáli á meðalstórstraumsfjöru. 

Áætlunarflug eru tíð og eru þau einkum stunduð með 76 sæta Bombardier Q400 vélum. 

Innanlandsfarþegar eru um 180.000 á ári um flugvöllinn. Millilandafarþegar eru um 5000. Hreyfingar 

á vellinum árlega eru um 14.000. Völlurinn er miðstöð sjúkraflugs á landinu og mikið er um leigu- og 

einkaflug. Völlurinn er varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll vegna millilandaflugs. Einnig er nokkuð 

um beint flug til og frá útlöndum. Er þá aðallega um að ræða leigu- og einkaflug ásamt árstíðabundnu 

áætlunarflugi (190 sæta vélar). Þjónustutími er frá kl. 07:00 til 23:00 auk útkallsþjónustu í sératvikum. 

Öryggisvarsla er allan sólarhringinn. Flugvöllurinn þjónar hlutverki sem varaflugvöllur fyrir vélar í 

millilandaflugi. 

Öryggismál: Völlurinn er í slökkviflokki CAT 6 og hækkanlegur í CAT 7 með stuttum fyrirvara. Á 

vellinum er björgunarbúnaður samkvæmt kröfum s.s. slökkvibifreið, fjölfar, börur, teppi og 
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skyndihjálparbúnaður. 

Viðbragðsáætlun vegna flugslyss er gefin út af Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra http://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/?wpdmc=vidbragdsaaetlanir-

seraaetlanir  

Björgunar- og slökkviþjónusta skal vera til staðar á flugvellinum á kostnað rekstraraðila samkvæmt 

reglugerð nr. 464/2007 um flugvelli, en þar segir í gr. 9.2 að nánari kröfur og tilmæli um varnarstig 

sem vera skal fyrir hendi, slökkviefni, björgunartæki, viðbragðstíma, neyðarvegi til aðkomu, 

slökkvistöðvar, samskipta- og viðvörunarkerfi, fjölda björgunar- og slökkviökutækja og starfslið má 

finna í gr. 9.2.3-9.2.38 í 1. bindi viðauka 14 við Chicago-samninginn. 

Samkvæmt mati slökkviliðsstjóra þarf að tryggja fljót og fumlaus viðbrögð þeirra starfsmanna á 

flugvellinum sem sinna björgunar- og slökkviþjónustu. Slökkviliðsstjóri telur nauðsynlegt að ávallt séu 

til staðar menntaðir slökkviliðsmenn við flugtök og lendingar. Fjöldi slökkviliðsmanna hverju sinni skal 

fara eftir alþjóðareglum um flugvelli. 

http://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/?wpdmc=vidbragdsaaetlanir-seraaetlanir
http://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/?wpdmc=vidbragdsaaetlanir-seraaetlanir
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7 Samkomulag og samningar 

SA gerir samkomulag um einstaka þætti starfseminnar sem og um skyldur vegna brunavarna. Allir 

samningar eru vistaðir í samningakerfi Akureyrarbæjar. Þeir samningar sem eru nú eru í gildi eru 

eftirfarandi:  

● Samningur við Sjúkratryggingar Íslands um sjúkraflutninga á starfsvæði SA auk lengri

flutninga út fyrir svæðið.

● Samningur við Sjúkratryggingar Íslands um sjúkraflug á Íslandi.

● Samningur um skyldur vegna brunavarna fyrir: Eyjafjarðarsveit,  Hörgárbyggð,

Svalbarðsstrandarhrepp og Arnarneshrepp.

● Isavia – Akureyrarflugvöllur. Samningur við Isavia um samstarf og rekstur sameiginlegs

slökkvibíls/tankbíls sem staðsett er á Akureyrarflugvelli auk gagnkvæmrar aðstoðar í útköllum

ef á þarf að halda. Samningurinn segir til um að SA geti kallað til starfsmenn Isavia til

aðstoðar í útköllum og hefur þannig aðgang að allt að 15 manns sem eru þjálfaðir í

slökkvistarfi utanhúss, vatnsöflun og dælingu.

● Akureyrarhöfn. Á árinu 2016 var gerður samstarfssamningur við Hafnarsamlag Norðurlands

um aðstoð vegna viðbragða við mengunarslysum á starfsvæði Hafnarsamlagsins á Akureyri

og umsjón með hluta búnaðar í eigu hafnarinnar auk þess að haldnar verði sameiginlegar

æfingar.

● Sjúkraflutningaskólinn. Gott samstarf hefur verið við Sjúkraflutningaskólann á undanförnum

árum.

● Sjúkrahúsið á Akureyri. Árið 2016 tók SA þátt í tveimur rýmingaræfingum og samkvæmt

samkomulagi þar um, mun slökkviliðið koma að því að halda slíkar æfingar reglulega.

Gera þarf samstarfssamning við eftirtalda aðila árið 2018 

• Slökkvilið Grýtubakkahrepps

• Slökkvilið Þingeyjarsveitar

• Slökkvilið Dalvíkur

SA starfar með nokkrum aðilum á svæðinu án þess að gerður sé um það sérstakur samningur. Þeir 

eru: 

● Almannavarnir Eyjafjarðar
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● Björgunarsveitin Súlur á Akureyri

● Hjálparsveitin Dalbjörg

● MSV vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og brunamálaskólans

● Sjúkraflutningaskóli Íslands (staðsettur á SAk)

● Byggingarfulltrúi Eyjafjarðar vegna forvarna

● Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra vegna mengunaróhappa á landi

● Lögreglan á Akureyri

● Norðurorka
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8 Framkvæmdaáætlun 

8.1 Vaxtarþættir 

• Þjónusta önnur sveitarfélög

• Bæta samstarf við aðra viðbragðsaðila

• Markmið SA er að hjálpa eigendum og forráðamönnum mannvirkja að uppfylla skyldur

sínar samkvæmt lögum og reglugerðum með þéttu eftirliti og aðhaldi

• Skipuleggja og útfæra nánar verkefni forvarnardeildar

8.2 Fræðslu og kynningarmál 

1. Stuðla að auknu öryggi bæjarbúa með fræðslu og fyrirbyggjandi aðgerðum varðandi:

1.1. Eldvarnir  

1.2. Endurlífganir  

1.3. Mengunarmál  

1.4. Björgunarstörf 

2. Auka styrk forvarnardeildar sem sér um fræðslu og kynningarmál til almennings ásamt

eldvarnareftirliti

3. Auka samskipti við fyrirtæki og skóla með heimsóknum kynningum og fl.

4. Kynna aðbúnað og getu fyrir forráðamönnum sveitarfélagsins

5. Að auka sýnileika liðsins í samfélagslegum verkefnum

8.3 Á árinu 2018 

• Fjölga fastráðnum starfsmönnum SA úr 25 í 28 starfmenn.
• Fjölga hlutastarfandi slökkviliðsmönnum á Akureyri og nágrenni í 16

• Fjórir starfmenn í námi fyrir atvinnuslökkviliðsmenn, fyrsti og annar hluti af fjórum, hjá

Brunamálaskólanum í 7 – 8 vikur

• Vinna að því að allir hlutastarfandi slökkviliðsmenn SA ljúki að minnsta kosti námskeiði 1

hjá Brunamálaskólanum

• Kaup á undanfarabifreið sem yrði sérútbúin til viðbragða við eldi í jarðgöngum. Samningur

um fjármögnun í samstarfi við Vaðlaheiðargöng ehf liggur fyrir

• Endurnýja eldra klippu- og glennusett SA

• Endurnýjun öryggisfatnaðar fyrir varðliðsmenn (skv. lögum og reglugerðum)

• Ljúka við endurnýjun reykköfunartækja. 6 tæki endurnýjuð ásamt fjarskiptabúnaði og auka

loftflöskum

• Þjálfa mannskap í meðferð og umhirðu reykköfunartækja. Námskeið erlendis, 2-3 menn

• Tryggja að endurnýjun brunahana í Grímsey sem eru flestir bilaðir og ónothæfir
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• Kaupa brunadælu til að staðsetja í Grímsey

• Óska eftir því við samstarfs sveitarfélög að þau setji inn í kortagrunn upplýsingar um

vatnsból fyrir allar byggingar á starfsvæði SA

• Ljúka við að setja inn í gagnagrunn eldvarnaeftirlitsins upplýsingar um allt atvinnuhúsnæði

á svæði SA og meta skoðunarþörf á ári

• Auka þekkingu og getu forvarnadeildar. Senda starfsmenn á námskeið og halda áfram að

þróa hugbúnað fyrir eldvarnaeftirlit í samstarfi við SHS

• Koma upp varaaflsstöð á slökkvistöð til notkunar í rafmagnsleysi

• Útbúa þvottaaðstöðu fyrir tæki, búnað og hlífðarföt á slökkvistöð

• Setja upp útsogskerfi fyrir útblástur í bílasal í Árstíg

• Snyrta aðstöðu á efri hæð Árstíg 2. Mála skrifstofurými, klára endurnýjun á

aðgangsstýringu

• Ljúka við stækkun á kennslusal í Árstíg og gera neyðarútgang sem frestað var 2007. Útbúa

aðstöðu fyrir aðgerðastjórn Almannavarna í því rými

• Endurnýja stóla í kennslusal SA ásamt öðrum húsbúnaði eftir þörfum

• Viðhalda öryggis- og hlífðarfatnaði varðliðs

8.4 Á árinu 2019 

• Endurnýja körfubíl slökkviliðsins. Kaupa notaða bifreið frá Evrópu. Huga þarf að því að

kaupa bíl sem næði að minnsta kosti í 34 metra hæð til að þjóna þegar byggðum húsum á

starfsvæðinu

• Selja Isavia okkar hlut í sameiginlegum dælu/tankbíl. Kaupa krókheysisbíl og vatnstank

með slökkvidælu

• Endurnýja lausan vatnstank(sundlaug) SA

• Þjálfun viðbragða vegna elds og björgunarstarfa í jarðgöngum. Námskeið erlendis, 3-4

menn sem myndu síðan þjálfa varðliðið.

• Endurnýjun og viðhald á reykköfunartækjum eftir þörfum (búnaður sem þarf að vera í

100% lagi öllum stundum)

• Endurnýja dælur og annan búnað eftir þörfum

• Viðhalda öryggis og hlífðarfatnaði varðliðs

• Endurnýja tölvur og húsbúnað eftir þörfum

• Endurnýja slökkvibifreið í Hrísey, kaupa minni bíl með háþrýstum froðubúnaði sem ekki

þarf aukin ökuréttindi til að aka

• Koma slökkviliðinu í Hrísey í hentugra húsnæði sem rúmar bæði slökkvibíl og sjúkrabíl
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8.5 Á árinu 2020 

• Endurnýja eldri slökkvibifreið liðsins sem verður 22 ára á árinu. Bjóða út bifreið á

haustdögum 2019. Setja elstu dælubifreiðina á safn (árgerð 1976) og uppfæra eldri bílinn í

hlutverk lagnabíls

• Vinna að sameiginlegri slökkvistöð á skipulagsreit við norðurenda flugbrautar í samstarfi

við Isavia

• Endurnýja þjónustubifreið SA. Þar sem tvær voru endurnýjaðar 2017 skal endurnýja aftur

aðra 2020 en hina 2021 og eftir það þriðja hvert ár

• Útbúa æfingaraðstöðu þar sem hægt er að æfa heita reykköfun allt árið um kring

• Endurnýja dælur og annan búnað eftir þörfum

• Endurnýja tölvur og húsbúnað eftir þörfum

• Viðhalda öryggis- og hlífðarfatnaði varðliðs

8.6 Á árinu 2021 

• Endurnýja þjónustubifreið SA

• Endurnýja slöngubát á Akureyri ásamt þurrbúningum og björgunarvestum

• Endurnýja dælur og annan búnað eftir þörfum

• Endurnýja tölvur og húsbúnað eftir þörfum

• Viðhalda öryggis- og hlífðarfatnaði varðliðs

8.7 Á árinu 2022 

• Endurnýja dælur og annan búnað eftir þörfum

• Endurnýja tölvur og húsbúnað eftir þörfum

• Viðhalda öryggis- og hlífðarfatnaði varðliðs

• Endurnýja mannskapsbifreið SA. Er í dag 15 manna Benz Sprinter árgerð 1997

Framkvæmdaáætlun er samþykkt með fyrirvara um kaup á tækjum og búnaði þar sem þau eru háð 

samþykki fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar hverju sinni. Stefnt er að uppfærslu á áætluninni árlega. 

Markmið forvarnasviðs er að innan fimm ára verði allt eftirlit þjónustuaðila brunavarna framkvæmt í 

Brunaverði eða öðrum kerfum sem gefa möguleika á rafrænum skilum til slökkviliðsins. Einnig er það 

markmið liðsins að innan fimm ára muni allir þjónustuaðilar brunavarna á starfssvæði liðsins skila 

eftirliti sínu í Brunaverði eða á annan rafrænan hátt. 

Samkvæmt 23. gr. laga um brunavarnir kemur fram að eigandi og eftir atvikum forráðamaður 

mannvirkis ber ábyrgð á eigin brunavörnum, að þær séu virkar og að haft sé reglubundið eftirlit með 
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þeim. SA setur sér það markmið að vinna skipulega að framgangi eigin eldvarnaeftirlits með 

eldvörnum. Fyrirhugað er að dreifa kynningarefni samhliða eldvarnaskoðunum og hvetja 

forráðamenn til að taka upp eigið eftirlit.  

Í upphafi árs 2017 hófs vinna við að skrá allt atvinnuhúsnæði á svæði SA í Brunavörð. Þeirri vinnu er 

nú að mestu lokið og er skoðunaráætlun 2018 gerð á grundvelli upplýsinga úr grunninum. Í 

grunninum liggja fyrir upplýsingar um fjölda skoðunarskyldra fasteigna tengdar atvinnustarfsemi 

ásamt fjölda og tíðni skoðana. 

Markmið SA er að öll starfsemi sem getur skapað sérstaka hættu fyrir íbúa, umhverfi og eignir á 

Akureyri og nágrenni, verði með virkt eigið eftirlit innan fimm ára í Brunaverðinum eða öðrum 

kerfum sem gefa möguleika á rafrænum skilum um framkvæmd á eigin eldvarnaeftirliti fyrirtækjanna 

til slökkviliðsins. 



% Fólk - fjöldi Fólk - ástand Umhverfi Eignir Samfélag og rekstur
70 færri en 5 Líklega allir sjálfbjarga

80 1 - 2 ósjálfbjarga

90

5-30 manns

30-100 2 - 4 ósjálfbjarga

100 100-200 4 - 6 ósjálfbjarga

110 200-400 6 - 10 ósjálfbjarga

120 400-1000 10 - 30 ósjálfbjarga

130  yfir 1.000 manns Yfir 30 ósjálfbjarga

-

-

Óveruleg áhrif Veruleg 

áhrif

Hætta á varanlegu tjóni 

Lítið en varanlegt tjón 

Stórt varanlegt tjón

-

Gömul og léleg hús

Eldri hús

Góð hús, uppfylla þarfir 

Meðal dýrir hlutir innanhús 

Nýtt hús, mynjavernd Mjög 

dýrir hlutir innandyra

Engin áhrif á atvinnu eða tekjur

1-5 starfsm.

6-15 starfsm.

16-25 starfsm.

26-50 starfsm.

50-100 starfsm.

Yfir 100 starfsmenn eða milljarð í veltu

M
es

ta
r l

ík
ur

5 2,24 3,16 3,87 4,47 5,00Eðli starfsemi mjög líklegt til að auka 
áhættu,  litlar eldvarnir til staðar, 
brunahólf stærri en 12.000m3

Eðli starfsemi eykur verulega líkur, 
eldvarnir til staðar, brunahólf allt að 
12.000m3 M

ik
la

r l
ík

ur

4 2,00 2,83 3,46 4,00 4,47

Eðli starfsemi eykur töluvert líkur, 
eldvarnir til staðar, brunahólf 
stærri en 6.000 m3 Tö

lu
ve

rð
ar

 
lík

ur

3 1,73 2,45 3,00 3,46 3,87

Eðli starfsemi gæti aukið líkur, 
eldvarnir góðar, brunahólf minni en 
3.000m3 M

ei
ri 

lík
ur

2 1,41 2,00 2,45 2,83 3,16

Eðli starfsemi ekki líklegt til að auka 
líkur, eldvarnir til fyrirmyndar, hólfanir 
tryggja að atburður verður 
viðráðanlegur Li

tla
r l

ík
ur 1 1,00 1,41 1,73 2,00 2,24

Stig 1 2 3 4 5

Áhættustig 1 Áhættustig 2 Áhættustig 3 Áhættustig 4 Áhættustig 5

Ein eining, dælubíll 5 menn - 
daglegt viðbragð ræður við 
verkið

Tvær einingar, dælubíll/bílar + 
6-10 menn - kalla þarf út eina 
vakt + dagmenn

3-4 einingar, dælubílar + 
körfubíll, 12-18 menn - allt 
varðliðið kallað út.

6-8 einingar, 4 dælubílar, 
körfubíll, lausar dælur, Allir 
slökkviliðsmenn, varðlið og 
hlutastarfandi

10+ einingar, 6-8 dælubílar, körfubíll, 
lausar dælur, Allir slökkviliðsmenn á 
Akureyri og Eyjafjarðarsveit, óskað 
eftir aðstoð frá 
nágrannasveitarfélögum - Grenivík, 
Þingeyjarsveit, Dalvík

Vægi

Líkur á að aukning verði á áhættu ef atburður er 
orðinn

Þarfir
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Líkur Þarfir

For- 

greining Fólk - fjöldi

Fólk - 

ástand Umhverfi Eignir

Samfélag 

og rekstur Samtals Vægi x þarfir Námundun Áhættustig

Háskólinn á Akureyri 1 3 1,73 1,2 0,8 1 1,1 1,2 1,06 1,84 2 Áhættustig 2

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) 1 5 2,24 1,2 1,3 1 1,3 1,3 1,22 2,73 3 Áhættustig 3

Verkmenntaskólinn á Akureyri 2 4 2,83 1,3 1,1 1 1,1 1,2 1,14 3,22 3 Áhættustig 3

Grunnskóli (dæmi um einn skóla) 2 4 2,83 1,2 1,1 1 1 1,1 1,08 3,05 3 Áhættustig 3

Hlíð - dvalarheimili aldraðra 1 5 2,24 1,1 1,3 1 1 1,2 1,12 2,50 3 Áhættustig 3

Olíubirgðastöð í Krossanesi 2 5 3,16 0,7 0,7 1,2 1,3 1 0,98 3,10 3 Áhættustig 3

Vaðlaheiðargöng 1 5 2,24 1,2 1 1,2 1,3 0,9 1,12 2,50 3 Áhættustig 3

Menntaskólinn Akureyri 3 4 3,46 1,2 1 1 1,2 1,1 1,1 3,81 4 Áhættustig 4

Útgerðarfélag Akureyringa 4 4 4,00 0,9 0,7 1,1 1,1 1,3 1,02 4,08 4 Áhættustig 4

Slippurinn Akureyri 4 4 4,00 0,8 0,7 0,9 1 1,2 0,92 3,68 4 Áhættustig 4

Skemmtiferðarskip 2 5 3,16 1,3 1,3 1,1 1,2 1 1,18 3,73 4 Áhættustig 4

Becromal - aflþynnuverksmiðja 4 5 4,47 0,9 0,7 1,3 1,2 1,3 1,08 4,83 5 Áhættustig 5

Akureyrarflugvöllur 5 5 5,00 1 1,1 1,1 0,8 0,9 0,98 4,90 5 Áhættustig 5

Grunnskólinn 2 3 2,45 0,8 0,8 1 1 1,3 0,98 2,40 2 Áhættustig 2

Frystihúsið 3 4 3,46 0,7 0,7 1 0,9 0,8 0,82 2,84 3 Áhættustig 3

Grunnskólinn 2 3 2,45 0,8 0,8 1 1 1,3 0,98 2,40 2 Áhættustig 2

Fiskvinnslan 3 4 3,46 0,7 0,7 1 1 1,3 0,94 3,26 3 Áhættustig 3

Flugvélar (flugvöllur) 5 3 3,87 0,8 0,8 1,1 0,8 0,8 0,86 3,33 3 Áhættustig 3

Kristnes (sjúkrastofnun) 2 4 2,83 1 1,2 1 0,9 1 1,02 2,88 3 Áhættustig 3

Molta - jarðvegsgerð 3 3 3,00 0,7 0,7 0,9 1,1 0,8 0,84 2,52 3 Áhættustig 3

Niðurstaða

Hrísey

Akureyri

Grímsey

Nágrannasveitarfélög

Þarfagreining Vægi
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Einstaklingar með sjúkrabílum jan - des hvert ár:
Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Fj. flutn. Aukning

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 frá 2008
F1 254 192 196 222 203 201 367 399 491 93,3%

F2 244 215 261 342 312 281 419 355 413 69,3%

F1 + F2 498 407 457 456 564 515 482 786 754 904 81,5%

F3 439 480 566 607 620 705 671 543 554 26,2%

F4 708 635 664 597 496 495 751 865 1004 41,8%

F3 + F4 1147 1115 1230 1103 1204 1116 1200 1422 1408 1558 35,8%

Samtals: 1.645 1.522 1.687 1.559 1.768 1.631 1.682 2.208 2.162 2.462 49,7%

Meðaltal 2008-2014 1.642 2015-2017 2.277 38,7%

Einstaklingar með sjúkraflugi jan - des. ár hvert ár: Aukning

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 frá 2008
F1 107 128 127 137 122 142 157 164 174 191 78,5%

F2 112 76 90 109 105 99 139 151 169 195 74,1%

F1 + F2 219 204 217 246 227 241 296 315 343 386 76,3%

F3 119 100 91 96 97 107 108 114 96 112 -5,9%

F4 156 88 132 122 150 140 162 215 287 357 128,8%

F3 + F4 275 188 223 218 247 247 270 329 383 469 70,5%

Samtals: 494 392 440 464 474 488 566 644 726 855 73,1%

Meðaltal 2008-2014 474 2015-2017 742 56,5%
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Grunnskipulag fjarskipta 
Neyðarlínan og FMR tryggja boðun og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á TETRA talhóp 
Blár 6-0 
Í upphafi tilkynna allir viðbragðsaðilar sem eru á leið á vettvang sig inn á Blár 6-0 og eru á þeim talhóp 
þar til fyrirmæli eru gefin um annað. 

Í upphafi er gert ráð fyrir því að einungis stjórnendur starfseininga séu í samskiptum við Neyðarlínu / 
FMR á talhópnum Blár 6-0 (þannig að ekki myndist ofurálag). 
Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (sjá skipurit): 

− Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á SST-Blár
− Aðgerðastjórn – Vettvangsstjórn TETRA AST-6
− Vettvangsstjórn - stjórnendur verkþátta TETRA VST-6
− Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
− Aðhlynningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á Blár 6-5 eftir því

sem við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til)
− Viðbragðsstjórn Sjúkrahússins á Akureyri er með hlustun á Blár 6-5

Verkþáttastjórar og þeirra verkþættir nota talhópa: 
Björgunarstjóri TETRA Blár 6-1 
Aðhlynningarstjóri TETRA Blár 6-2 
Gæslustjóri TETRA Blár 6-3 
Flutningastjóri TETRA Blár 6-4 

Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA ) er í sambandi við AST / SST á TETRA Blár 6-6 

Sótt 5.1.2017 af http://www.almannavarnir.is/utgefid-efnis/vidbragdsaaetlanir-seraaetlanir/ 
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Tafla 2 – Vegalengdir og útkallstími 
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Mynd 3 - Útkallssvæði 1: Svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss er komin 

á vettvang og vinna hafin innan 10 mín frá útkalli. 
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Mynd 4 - Útkallssvæði 2: Svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss er komin 

á vettvang og vinna hafin innan 15 mín frá útkalli. 
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Mynd 5 - Útkallssvæði 3: Svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss, er komin 

á vettvang og vinna hafin innan 20 mín frá útkalli. 
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Mynd 6 - Útkallssvæði 4: Svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss er komin 

á vettvang eftir meira en 20 mín frá útkalli. 



Útköll hjá Slökkviliði Akureyrar 2008-2016
Tilefni: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eldur í byggingu 10 10 7 8 3 6 7 16 13

Eldur - ekki í byggingu 26 16 14 17 10 5 17 21 16

Grunur um eld/skoðun 7 7 6 10 6 3 4 1 15

Viðv.kerfi - ekki eldur 2 5 2 4 1 4 10 3

Gróðureldur 1

Gabb - í eld 1 1

Vegna eldviðvörunar 38 30 39 20 14 32 48 48

Vatnstjón 11 26 20 8 10 12 9 16 10

Umferðarslys 5 9 2 3 4 7 5 5 8

Sennileg björgun 3 1 1 1

Dýr í hættu 2 1 1

Leki af hættulegu efni 1 5 6 3 2 7 1 4 2

Aðstoð við sjúkrabíl 2 4 1 1 1 1 1 1

Aðstoð við ríkið 1 3 1

Hreinsun á vegum 8 10 6 7 1 5 2 6 6

Dæling 2 2 1 1 2 3

Öryggisvakt 9 5 3

Lyfta - ekki neyð 1 1 3 1

Opna hurð 1 2 2 1

Flug 2 25 4 4 3

Æfing 9

Manneskja í neyð 1

Annað 7 14 34 21 17 12 9 6 8

Samtals: 88 147 116 94 58 61 59 91 96
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Tími sólarhrings: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Meðaltal Hæsta gildi

00 - 03 12 8 9 4 2 4 4 5 4 6 12

03 - 06 3 4 7 2 1 2 5 3 3 3 7

06 - 09 2 12 8 3 5 3 5 4 7 5 12

09 - 12 12 22 10 15 10 7 4 15 23 13 23

12 - 15 15 49 24 16 9 14 11 20 13 19 49

15 - 18 18 19 18 33 11 14 9 21 19 18 33

18 - 21 11 20 25 13 9 9 12 12 13 14 25

21 - 24 15 13 15 8 11 8 9 11 14 12 15

Samtals: 88 147 116 94 58 61 59 91 96 90 176

0

5

10

15

20

25

30

35

00 - 03 03 - 06 06 - 09 09 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 24

Tími sólarhrings

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Fylgiskjal 6



0

10

20

30

40

50

60

00 - 03 03 - 06 06 - 09 09 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 24

Tími sólarhrings

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

0

10

20

30

40

50
00 - 03

03 - 06

06 - 09

09 - 12

12 - 15

15 - 18

18 - 21

21 - 24

Tími sólarhrings

Fylgiskjal 6



Þjálfunaráætlun ársins 2017 
Stefnumörkun varðandi æfingar og þjálfun Slökkviliðs Akureyrar árið 2017 
Tilgangur og markmið 
Þjálfunaráætlun er ætlað að fullnægja æfingar- og þjálfunarskyldu sem slökkviliðum og 
slökkviliðsmönnum ber að sinna skv. lögum 75/2000 um brunavarnir og reglugerð 1088/2013 um 
reykköfun. 
Þjálfunaráætlun er einnig ætlað að auka getu SA til að sinna viðbrögðum við öðrum þeim áhættum 
sem liðið getur þurft að takast á við á starfssvæði þess. 
Voræfingar 
Reykköfun og notkun hitamyndavéla 
Allar vaktir og starfsmenn á útkallsskrá skila þjálfun í notkun og æfingum hitamyndavéla í lokuðum 
rýmum. 
Markmiðið er að æfa nýjustu aðferðir í notkun og beitingu hitamyndavéla í eldsvoðum innan rýma 
við leit og björgun og áhættumat í aðdraganda aðgerða. 
Eldsvoði og björgun farþega um borð í hvalaskoðunarbátum á Eyjafirði 
Allar vaktir og starfsmenn á útkallskrá skila þjálfun í rýmingu og björgun farþega og áhafna af 
hvalaskoðunarbát á innanverðum Eyjafirði og viðbrögðum við eldsvoðum í sömu gerð skipa. 
Markmið æfinganna er að þjálfa starfsmenn SA í slíkum viðbrögðum og að koma á fót skýru verklagi 
hvað varðar aðferðir og búnað, enda umferð slíkra skipa og farþegafjöldi orðin verulegur á 
starfssvæði SA. 
Snjóflóðaæfing í Hlíðarfjalli 
SA tekur þátt í viðbragðsæfingu vegna hópslyss af völdum snjóflóða á skíðasvæðinuí Híðarfjalli. 
Flugslysaæfing á Akureyrarflugvelli 
SA mun taka þátt í sameiginlegri æfingu allra hlutaðeigandi viðbragðsaðila gagnvart 
flugslysaviðbragði á Akureyrarflugvelli. 
Markmiðið með þátttöku SA er að þjálfa starfsmenn liðsins í að sinna þeim hlutverkum sem SA er 
gert að sinna í slíku viðbragði, hvort sem um er að ræða gagnvart björgunarstörfum á vettvangi eða 
gagnvart stjórnun slíkra aðgerða. 
Haustæfingar 
Efnaköfun 
Eiturefnaæfingar skv. reglugerð verður sinnt á haustæfingum liðsins og á mánaðaræfingum 
haustsins. Áhersla verður lögð á umbúnað efnakafara, greiningu á skaðaefni og stjórnun aðgerða 
m.t.t. áhættu og efnisgerðar hverju sinni.
Reykköfun og reykköfunarstjórnun 
Reykköfunaræfingum verður framhaldið frá því sem var horfið á voræfingum liðsins. Sérstök áhersla 
verður lögð á reykköfunarstjórnun, þ.e. áhættugreiningu og aðgerðaráætlanir m.t.t. áhættu, 
samskipti reykkafara, stjórnanda reykkafara, varðstjóra og bakvaktar. Þá verður einnig lögð áhersla á 
áframhaldandi notkun hitamyndavéla. 
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Aðrar æfingar 
Mánaðaræfingar 
SA hefur nokkur undanfarinn misseri skipulagt og ástundað samræmdar mánaðaræfingar. Þar er 
öllum vöktum úthlutað samræmdum æfingum/verkefnum sem skulu leyst. 
Mánaðaræfingarnar hafa verið nýttar hvort heldur sem er til að fullnægja æfingaskyldu skv reglugerð 
eða til annarra hagnýtra æfinga. 
Viðbrögð við eldsvoðum og slysum í jarðgöngum 
Undanfarin misseri hefur SA ásamt nágrannaslökkviliðum, lagt síaukna áherslu á viðbrögð við slysum 
og eldvoðum í jarðgöngum. Sú áhersla er tilkomin vegna Vaðlaheiðargangna og annarra jarðganga á 
svæðinu. SA mun halda þeirri vinnu áfram nú þegar styttist í að Vaðlaheiðargöng verða tekin í 
notkun. 
Önnur þjálfun og æfingar 
SA mun kappkosta að fylgjast með nýjungum og öðrum áherslum í slökkvifræðum og leggja áherslu á 
að auka menntun og reynslu starfsmanna með þátttöku þeirra í tilfallandi æfingum og námskeiðum 
hverju sinni. 

Anton Berg Carrasco 
Þjálfunarstjóri 
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Í þessu skjali má sjá yfirlitsmyndir yfir vatnsverndarsvæði Norðurorku sem eru níu talsins.

Nánari upplýsingar, hnit og fleira, má finna í kortasjá www.map.is

 Vaglir (bls. 2)

 Hesjuvalla- og Sellandslindir (bls. 3)

 Grísarárlindir (bls. 4)

 Laugaland í Eyjafjarðarsveit (bls. 5)

 Hálslindir (bls. 6)

 Halllandslindir (bls. 7)

 Garðsvíkurlindir (bls. 8)

 Hrísey (bls. 9)
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Laugaland í Eyjafjarðarsveit



VATNSVERNDARSVÆÐI NORÐURORKU - YFIRLITSMYNDIR

VIÐ 23 Vatnsverndarsvæði NO - Yfirlitsmyndir  Útg. 1 / 09.08.16
Ábm. ÁÁ
Bls. 6

Fylgiskjal 8

Hálslindir



VATNSVERNDARSVÆÐI NORÐURORKU - YFIRLITSMYNDIR

VIÐ 23 Vatnsverndarsvæði NO - Yfirlitsmyndir  Útg. 1 / 09.08.16
Ábm. ÁÁ
Bls. 7

Fylgiskjal 8

Halllandslindir



VATNSVERNDARSVÆÐI NORÐURORKU - YFIRLITSMYNDIR

VIÐ 23 Vatnsverndarsvæði NO - Yfirlitsmyndir  Útg. 1 / 09.08.16
Ábm. ÁÁ
Bls. 8

Fylgiskjal 8

Garðsvíkurlindir



VATNSVERNDARSVÆÐI NORÐURORKU - YFIRLITSMYNDIR

VIÐ 23 Vatnsverndarsvæði NO - Yfirlitsmyndir  Útg. 1 / 09.08.16
Ábm. ÁÁ
Bls. 9

Fylgiskjal 8

Hrísey
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