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Markmið 

Leiðarljós SG með þessari brunavarnaáætlun er að uppfylla markmið laga um 

brunavarnir nr. 75/2000 

Í 2. gr. laganna segir: 

“Lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við 

mengunaróhöppum á landi. Lögin taka ekki til eldvarna í skipum, loftförum, almennum 

vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum ökutækjum.” 

Megin markmið SG eru: 

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

eldvarnaeftirlit og viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi á sínu 

þjónustusvæði.” 

Markmið brunavanaáætlunar er því eins og segir í 1. mgr. 13. gr. laga um brunavarnir 

nr.75/2000,“ 

“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 og reglugerðum settum 

samkvæmt þeim.” 

Jafnframt er eitt af markmiðum SG 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  

“Slökkviliðsstjóri vinnur brunavarnaáætlun, sbr. 13. gr., á starfssvæði SG og leggur hana 

fyrir sveitarstjórn.”  

Brunavarnaáætlun þessi er unnin af slökkviliðsstjóra SG Ásmundi Jónssyni eftir 

leiðbeiningum frá Mannvirkjastofnun. 

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

almannavarnaaðstæður, sem er mikilvægt upphafsgildi þegar brunavarnaáætlun er samin eða 

endurskoðuð. Áhættumat fyrir eiturefni er til fyrir allt Reykjanesið unnið af lögreglu og 

viðbragðsaðilum á Suðurnesjum.  Til eru viðbragðsáætlanir fyrir flestar stofnanir 

Grindavíkurbæjar og fyrirtæki en þeim verður lokið á árinu 2016. 

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

• Tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur til að uppfylla þjónustustig 

slökkviliðsins. 
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• Fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg til að uppfylla 

þjónustustig slökkviliðsins. 

• Nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi. 

• Slökkvistöðin uppfylli þarfir sem gerðar eru til húsnæðisins.  

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

• Endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum og/eða bæta annan tækjakost 

slökkviliðsins 

• Bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og þjálfun 

slökkviliðsins eða setja eftir kröfu þjónustustigs liðsins.  

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

samstarfssamningum. 

• Auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. endurnýjun eða fjölgun brunahana  

gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins. 

 
Brunavarnaáætlunin á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir SG.  Til er skrá yfir 

búnað slökkviliðsins sem verður að vilhalda og efla til að sinna kröfum til að uppfylla 

þjónustig slökkviliðsins. Helstu breytingar á starfssvæði SG sem áhrif hafa á starfsemina, og 

eru fyrirsjáanlegar innan næstu fimm ára koma fram í brunavarnaáætluninni. 

Endurskoðun brunavarnaáætlunar 
“Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut 
samþykki.” 
Ef veigamiklar breytingar eru gerðar á gildandi brunavarnaáætlun skal hún endurskoðast þrátt fyrir 

að ekki séu liðin fimm ár frá samþykkt hennar.   

 

Samráð og upplýsingaöflun við gerð brunavarnaáætlunar 
Eftirtöldum aðilum var gefin kostur á að koma á framfæri atriðum sem nýst geta við gerð 

brunavarnaáætlunar SG: 

- Bæjarstjórn Grindavíkur 

- Almannavarnanefnd Grindavíkur 

- Brunavarnir Suðurnesja 

- Mannvirkjastofnun 

- Neyðarlínan 

- Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 

- RKÍ Grindavíkurdeild 
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- SFVÍ Þorbjörn Grindavík 

- Hitaveita Suðurnesja 

- Hafnarstjóri 
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1 Áhættumat 
Einföld skilgreining á áhættu er margfeldi líkinda á og afleiðinga af einstökum atburði, þ.e.a.s. 

samkvæmt sambandinu. Áhætta = líkindi x afleiðing 

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

og annarra sem að áætluninni koma, en ekki byggt á tölfræði og útreikningi. 

Hér fyrir neðan er listi yfir ráðandi áhættur á starfssvæði  Slökkviliðs Grindavíkur. Áætlanir um 

aðkomu og rýmingar hafa verið gerðar við flestar stofnanir og byggingar á starfssvæði SG. Áætlað er 

að ljúka skráningu árið 2016. 

Dælugeta slökkviliðs er 11600 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 22. Miðað við þessar forsendur og 

að allir mæti  getur slökkviliðið ráðið við byggingarar (brunahólf ) sem eru 1200 til 1400 m2. Ef aðeins 

helmingur slökkviliðsmana mætir fer þessi tala niður í 600 til 750 m2. Það er mat slökkviliðsstjóra að 

slökkviliðið ráði ekki við stærri áhættur en þær sem eru innan við 1400 m2.  Vegna umfangs nokkurra 

bygginga getur þurft að leita aðstoðar hjá nærliggjandi slökkviliðum til að hvíla þann mannskap sem 

er á staðnum. Sama á við ef eldur er í stærri byggingum. 

Helstu áhættur: 

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Víðihlíð Austurvegi 5 

Heilsugæsla, Bæjarskrifstofur og verslanir Víkurbraut 62 

Grunnskóli Grindavíkur Ásabraut 

Grunnskóli Suðurhópi 

Netagerðin Krosshús Miðgarði 2 

Netagerðin SH Veiðarfæri Ægisgötu 3 

Vísir Hafnargötu 14 

Vísir Miðgarði 3 

Gjögur Hafnargötu 18 

Þorbjörn hf Hafnargötu 18 – 20, 17-19 

Trésmiðjan Grindin Hafnargötu 9a 

Ægir holding Hafnargötu 29 

Íslandsbleikja Ægisgötu 3 

Þorbjörn  Ægisgötu 

Þróttur Ægisgötu 

Stakkavík ehf  Bakkalág 15b 

Stakkavík ehf Bakkalág 20  

Ægir seafood Hafnargötu  29 

 

 
Þórkötlustaðahverfi 

Hesthús, Geymsla 
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Reiðhöll 

Svartsengi 

Hitaveita Suðurnesja 

Hótel Northen Ligth Inn 

Baðhús Bláa lónið 

Húðlækningarstöð Bláa Lónsins 

Framleiðsluhús Bláa Lónsins 

CRI Metanólverksmiðja 
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2 Þjónustustig 

Það er mikilvægt að bæjarfélagið líti á slökkviliðið sem uppsett afl sem ákveðnir fjármunir 

eru bundnir í. Aukin nýting á því leiðir ekki sjálfkrafa til aukins kostnaðar nema að óverulegu 

leyti en eykur þjónustustig bæjarfélagsins og nýtir fjárfestinguna í uppsettu afli betur en ella. 

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex meginþjónustuflokka: 

 

Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss 

Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi utanhúss og gróðureldum. Allir slökkviliðsmenn hafa fengið 

og fá þjálfun í vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss. Þjálfun er í samræmi við 19 gr. laga nr. 

75/2000. Það er að lágmarki 20 klst. á ári. 

 

Slökkvistarf innanhúss og reykköfun 

Slökkvilið sinnir slökkvistarfi innanhúss og reykköfun. Ekki hafa allir slökkviliðsmenn gild 

reykköfunarréttindi bæði vegna aldurs og í öðrum tilvikum hafa menn óskað eftir að sleppa 

við reykköfun af öðrum ástæðum. Þjálfun þeirra skal vera í samræmi við 19 gr. laga nr. 

75/2000. Svo og reglugerð um reykköfun og reykköfunarbúnað 26 júlí 1984.  

 

Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði 

Í Grindavík eru til staðar mjög öflug og góð björgunartæki til björgunar, m.a. úr bílflökum. 

Slökkvilið sinnir þessum þætti. Allir liðsmenn SG fá kennslu og þjálfun í notkun 

björgunartækjanna. 

 

 

Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum  

Fyrir hendi er viðbragðsáætlun og grunnbúnaður til að hreinsa upp olíu og bensín. Þjálfun 

hefur fyrst og fremst miðast við eiturefnaköfun til að taka á ammoníakleka í frystihúsum og 

koma í veg fyrir aukið tjón af völdum eiturefnaóhappa, t.a.m. að hefta útbreiðslu olíuleka. 

Heildarlausn vegna mengunaróhappa verður lokið á árinu 2016. Uppbygging verður svo í 

samræmi við kröfur og menntun og þjálfun slökkviliðsmanna verður í takt við kröfur MVS. 

Slökkvilið Grindavíkur mun sinna mengunar- og eiturefnaslysum eftir því sem aðstæður leyfa 

í samræmi við skipulaga á svæðinu.  Samstarfsamningur um viðbrögð við efnaslysum  verður 

milli SG. og  BS. Þjónustusamningur liggur fyrir um að SG  sinni mengunarslysum fyrir 

Grindavíkurhöfn.  Fylgiskjal nr. 10. 
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Eldvarnareftirlit 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á forvörnum þ.m.t. eldvarnaeftirliti. 

Eldvarnaeftirlit er stór þáttur í stafsemi SG. Slökkviliðsstjóri sinnir eftirliti með eldvörnum 

mannvirkja, skráir athugasemdir og sér um útsendingu kröfubréfa.  

Eldvarnaeftirlit sveitarfélagsins skal vera í samræmi við lög nr. 75/2000 sem og reglugerð um 

Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem tekið hefur verið í notkun, frá 7. apríl 

1994. Eldvarnaeftirliti er sinnt af slökkviliðsstjóra sem er með fullgild réttindi til 

eldvarnaeftirlits. 

Önnur þjónusta 

Dælingar: 

• Slökkviliðið sinnir fjölþættri þjónustu við íbúa sveitarfélagsins t.d. að hreinsa 

upp vatn vegna leka, dælingar úr skipum samkvæmt beiðni o.fl. 

• Öryggisvöktun er framkvæmd á skemmtistöðum, við höfnina og við ýmis 

önnur tilfelli samkvæmt beiðni og/eða fyrirskipun slökkviliðsstjóra.  

• Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi í  skipum og bátum sem staðsett eru í höfn 

eftir nánari samkomulagi við hafnarstjóra. Samkvæmt þjónustusamningi við 

Grindavíkurhöfn, fylgiskjal no 5. 

Fræðsla: 

Slökkviliðið heldur uppi fræðslu í brunavörnum fyrir almenning, stofnanir, fyrirtæki, m.a. er 

farið árlega með fræðslu í grunnskóla. Slökkviliðið annast ekki sjúkraflutninga. 

Þjónusta við önnur brunavarnasvæði: 

Slökkvilið sinnir aðstoð við slökkvistörf á öðrum brunavarnasvæðum samkvæmt beiðni 

viðkomandi slökkviliðsstjóra á því svæði. Slökkviliðið getur einnig óskað aðstoðar frá öðrum 

brunavarnasvæðum þó svo að ekki séu til staðar skriflegir samstarfssamningar þar um.  

 



bls12 

3 Skipulag slökkviliðsins 

Skipurit fyrir SG er samkvæmt mynd 1. Markmið með þessari skipan er að yfirbygging sé 

takmörkuð, að boðleiðir milli yfir- og undirmanna séu einfaldar og skýrar og að lipurt og gott 

upplýsingaflæði sé milli allra starfsmanna. Bæjarstjórn ræður slökkviliðsstjóra. 

Slökkviliðsstjóri ræður aðra slökkviliðsmenn. SG er hluti af almannavarnakerfi Grindavíkur 

og sinnir slökkvistarfi, brunavörnum og mengunarslysum í samvinnu við aðra björgunaraðila 

þega það á við. Daglegur rekstur annast slökkviliðsstjóri samkvæmt lögum og reglugerðum 

um brunamál. Staðgengill slökkviliðsstjóra er varaslökkviliðsstjóri. Stjórn útkalla er á ábyrgð 

slökkviliðsstjóra eða þess sem stendur bakvakt stjórnenda hverju sinni. Slökkviliðsstjóri ber 

ábyrgð á daglegri yfirstjórn gagnvart bæjarstjórn og í forföllum hans varaslökkviliðsstjóri. 

Slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri og tveir varðstjórar skipta með sér bakvöktum utan 

fasts vinnutíma og þar að auki eru mannaðar  helgarvaktir yfir sumartíma í júní og júlí. 

Slökkviliðsstjóri er í fullu starfi en aðrir slökkviliðsmenn eru í hlutastarfi og skulu ekki vera 

færri en 22 slökkviliðsmenn skráðir í slökkviliðið. Samningur milli slökkviliðs og 

Björgunarsveitarinnar Þorbjörns er samkvæmt samningi hjálparliða við almannavarnanefnd 

Grindavíkur. Á útkallslista björgunarsveitarinnar eru skráðir 32 félagsmenn og þar að auki 15 

menn í aukaútkall. 
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Samstarfsamningur á milli SG og Brunavarna Suðurnesja 2016 um gagnkvæma aðstoð verður 

gerður á árinu. 

Skipulag slökkviliðsins er í samræmi við skipulag almannavarna og er kallað út með 

hefðbundnum aðferðum ef almannavarnaástand skapast.  Staða slökkviliðsstjóra er 100%, 

varaslökkviliðsstjóra og varðstjóra 12%. 

Helstu verkefni slökkviliðsstjóra SG 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 SG og að heildarstarfsemin sé 

innan fjárhagsramma. 

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

breytingum samfélagsins. 

• Sjá til þess að starfsemin sé vel kynnt. 

• Stuðla að góðu samstarfi við þá aðila sem tengjast starfseminni. 

• Stuðla að því að búnaður liðsins, færni og menntun slökkviliðsmanna sé í 

samræmi við þjónustustig. 

• Stuðla að jákvæðum starfsanda sem hvetur alla skráða slökkviliðsmenn innan 

SG til þess að ná settum markmiðum innan sem utan slökkviliðsins. 

• Hefur yfirumsjón samkæmt lögum um brunamál nr 75. 12.gr um eldvarnaeftirlit 

sveitarfélaga 

• Heldur skrá yfir starfsemina samkv. kröfu MVS. æfingatíma, reykköfunartíma, 

þrekþjálfun, líkamsrækt, búnaðalista og skrá yfir skoðunarskildan búnað. 

• Umsjón og umhirða með húsnæði slökkviliðsins í samvinnu við eignasjóð 

Grindavíkur og gera tillögur um viðhald og úrbætur. 

• Uppsetning á bakvöktum og æfingum fyrir hvert ár samkvæmt reglugerð um 

æfingarskyldu slökkviliðsmanna. 

• Skipulag almennra æfinga, reykköfunaræfingar heitar og kaldar, æfingar í 

viðbrögðum og notkun á  mengunarvarnarbúnaði, æfingar í viðbrögðum og 

notkun á björgunarklippum og tilheyrandi búnaði. 

• Hefur yfirumsjón með öllum búnaði SG.  

• Gera Brunavarnaáætlun. 
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Fagleg og rekstrarleg ábyrgð slökkviliðs er í höndum slökkviliðsstjóra. 

Í útköllum er unnið eftir aðgerðaskipulagi sem skilgreinir í megindráttum hvert 

verkefni manna er í ákveðnum stöðum. 

 

3.1 Verkefni slökkviliðs 
SG sinnir öllum helstu þáttum slökkvistarfa, þ.m.t. vatnsöflun bæði úr brunahönum og úr 

opnum vatnsbólum.  Unnið er með flutning vatns á eldstað með tankbíl  sem er síðan tengdur 

brunahönum þar sem þess er kostur.  Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi bæði innan- og 

utanhúss, vinnur að reykköfun og reyklosun. Slökkviliðið sinnir einnig skipabrunum og 

brunum í gróðri.  Æfingar og menntun miðast við að nær allir geti unnið þau störf, sbr. kafli 2. 

Æfingar eru skipulagðar af slökkviliðsstjóra og þeir þættir starfsins teknir fyrir sem hann telur 

mest aðkallandi hverju sinni í samræmi við æfingaáætlun. Sjá fylgiskjal nr.6. Allir liðsmenn  

sækja nám hjá Brunamálaskólanum og hljóta þau réttindi sem náminu fylgja. Sjá fylgiskjal 

nr.2 um stöðu mennunar slökkviliðsmanna.  

Slökkviliðið sinnir björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr 

bílflökum. Mengunareftirliti sinnir heilbrigðisfulltrúinn á svæðinu og hefur slökkviliðsstjóri 

reglulega samband við hann. Ef hann hefur grun um mengunarhættu á svæðinu er það tilkynnt 

til slökkviliðsstjóra sem fylgist þannig með mengunarvörnum og skráir áhættur hjá sér. 

Gerður verður samningur um gagnkvæma  aðstoð og samvinnu milli SG og BS á  árinu 2016. 

Öryggisvöktun er sinnt eftir beiðnum húseiganda og/eða kröfu slökkviliðsstjóra og sinna 

slökkviliðsmenn þessum beiðnum í aukavinnu, sjá kafla 2. SG er í samstarfi við nálæg 

slökkvilið um gagnkvæma aðstoð í eldsvoðum. Það er ákvörðun slökkviliðsstjóranna hve 

marga menn og hvaða búnað þeir sjá sér  fært að senda til aðstoðar án þess að rýra verulega 

eigin varnir. Hjá SG eru símanúmer hjá aðilum sem geta veitt aðstoð með því að útvega 

gröfur, tankbifreiðar og aðrar vinnuvélar. SG sér um að björgun fólks úr bílflökum, sjá kafla 

2. SG fæst við eiturefnaslys fer það eftir umfangi og tegund slysa hvort kallað er eftir aðstoð 

frá öðrum slökkviliðum en ganga þarf frá samningi þar að lútandi, sjá kafla 2. Við 

almannavarnaaðstæður er farið eftir skipulagi almannavarna. Í dag er eldvarnaeftirliti sinnt af 

slökkviliðsstjóra. 
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3.2 Forvarnastarf 
Dagleg umsýsla forvarna heyrir undir slökkviliðsstjóra sem ber ábyrgð og hefur yfirumsjón 

með  öllum þáttum forvarna svo sem lög og reglugerðir segja til um. Vegna forvarnastarfs 

þarf að auka starfshlutfall Eldvarnaeftirlitsmann í a.m.k. 60% starfshlutfall. 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á forvörnum þ.m.t. eldvarnaeftirliti. 

Eldvarnaeftirlit er stór þáttur í stafsemi SG. Slökkviliðsstjóri sinnir eftirliti með eldvörnum 

mannvirkja, skráir athugasemdir og sér um útsendingu kröfubréfa.  

Framsettar kröfur eru byggðar á lögum og reglugerðum um bruna- og  byggingarmál. Einnig 

eru hafðar til hliðsjónar reglur og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.    

Í dag eru skoðunarskyldir staðir á starfssvæði SG  um 135 eða u.þ.b. 95 á ári. Í dag eru skoðuð 

eru u.þ.b. 50 mannvirki á hverju ári þ.e.a.s. um 80% af skoðunarskyldum stöðum samkvæmt 

reglugerðum. Tíðni skoðana verður í samræmi við lög og reglugerð nr. 198/1994. 

Skoðunarskylda eftirlits kemur fram í fylgiskjali 4. 

Helstu verkefni forvarna eru: 

• Eldvarnaeftirlit, úttektir á skoðunarskyldum stöðum samkv. reglugerð um 
eldvarnaeftirlit sveitarfélaga 

• Fræðsla til almennings eldvarnir 

• Skoðun teikninga í samvinnu við byggingarfulltrúa og skrá athugasemdir til 
lagfæringa til hönnuða. 

• Ráðgjöf til hönnuða. 

• Fræðsla í skólum um eldvarnir. 

• Umsögn vegna veitinga- skemmti- og gististaða. 

• Öryggis og lokaúttektir í samvinnu við byggingarfulltrúa. 

• Hafa í samvinnu við byggingafulltrúa eftirlit með því að nýbyggingar fullnægi 
öryggiskröfum samkvæmt lögum og reglugerðum um brunavarnir áður en 
notkun þeirra er heimiluð. 
 

Áhersla verður lögð á eigið eftirlit eigenda/forráðamanna í fyrirtækjum og stofnunum,  og 

fræðslu til almennings eins og notkun slökkvibúnaðar og rýmingu bygginga. 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. Undirmenn hans mega hafa minni menntun svo sem Eldvarnaeftirlitsmann I eða II. 

Endurmenntun skal vera í samræmi við áætlanir Brunamálaskólans. Eldvarnaeftirlitsmaður 

skal hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og 
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skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001. Listi um skoðunarskyldu staði er í listanum í 

fylgiskjali 3.Endurmenntun er í samræmi við áætlanir Brunamálaskólans. 

3.3 Útkallsstarf  
 Dagleg umsýsla heyrir undir slökkviliðsstjóra. Gera skal kröfu um að slökkviliðsstjóri hafi 
starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. grein laga nr. 75. 2000.   
Slökkviliðsstjóri samhæfir búnað og menntun starfsmanna í samræmi við mótaða stefnu. 
Hann leggur mat á einstaka þætti starfseminnar og kemur með tillögur um þróun og úrbætur. 
Helstu verkefni eru: 

• Slökkvistarf. 

• Viðbrögð við umhverfisslysum. 

• Björgun fólks vegna umferðarslysa. 

• Mengunarslysa viðbrögð. 

• Þjálfun og æfingar. 

• Dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar. 

• Björgunar- og slökkvistörf. 

• Almannavarnir.  

• Viðhald og prófanir á fjarskiptabúnaði. 

• Skipulag bakvakta stjórnenda og slökkviliðsmanna. 

• Fylgja eftir og leiðbeina gerð viðbragðsáætlana stofnana og fyrirtækja. 

• Sjá um að haldnar verði rýmingaráætlanir þar sem þess er krafist. 
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallsdeildar er í höndum slökkviliðsstjóra. 
Varaslökkviliðsstjóri  ber faglega ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra og er yfirvarðstjóri 
við stjórnun á vettvangi.  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 í samræmi við 
þjónustustig, þjálfun og menntun. Ekki eru þó allir sem hafa tilskilin réttindi til að aka 
meiraprófsbílum og aðrir færir um að stunda reykköfun. Slökkviliðið sinnir 
vatnsöflun, slökkvistarfi utan- og innanhús ásamt reykköfun, klippuvinnu og minni 
háttar mengunarslysum s.s. olíuleka. 

 
● Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 70% slökkviliðmanna að vera með 

reykköfunarréttindi.  
● Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 70% slökkviliðmanna að vera 

þjálfaðir til að vinna klippuvinnu sem slökkviliðið annast.  

● Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 80% slökkviliðmanna að hafa lokið 
grunnnámi hlutastarfandi slökkviliðsmanna.  

● Í samræmi við gildandi þjónustustig verða a.m.k. 60% slökkviliðmanna að vera 
þjálfaðir til starfa vegna mengunarslysa.  

● Í samræmi við gildandi þjónustustig mun slökkviliðið sjá um slökkvistarf í skipum og 
munu allir slökkviliðsmenn fá menntun og þjálfun. 
Æfingar eru haldnar reglulega í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. 
Æfingaráætlun er að finna í fylgiskjali 6. Slökkviliðið mun sinna menntun og 
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símenntun starfsmanna í samræmi við kröfur Brunamálaskólans. Auk þess mun 
slökkvilið gera menntunaráætlun til fimm ára. Sjá menntunarstig í fylgiskjali 2. og 3.1. 
Slökkviliðsmenn skulu hafa sótt námskeið á vegum Brunamálaskólans svo og 
endurmenntunarnámskeið. Í útköllum er leitast við að vinna eftir aðgerðaskipulagi sem 
skilgreinir í megindráttum verkefni manna í hverri stöðu. 
 

Annað 

Þjónusta slökkviliðsins er fólgin í slökkvistörfum, björgun úr bílflökum og að stöðva 

leka úr ílátum sem innihalda eitur- og spilliefni. Slökkviliðsmenn eru með menntun, 

þekkingu og þjálfun á þessum sviðum. Æfingar liðsins miðast við þjónustusvið þess. 

Unnið er að því að þróa mengunarvarnardeildina þar sem nauðsynleg sérþekking 

verður að vera til staðar. Fylgir því aukinn búnaður og þjálfun slökkviliðsmanna í 

notkun hans við mismunandi aðstæður. Útbúinn verður listi yfir helstu 

eiturefnaáhættur á svæðinu og flutninga á slíkum efnum. Áhætturnar verða síðan 

skilgreindar nánar. Í framhaldi af því verða útbúnar viðbragðsáætlanir. Stefnt er að 

samhæfingu samkvæmt samstarfssamningi við BS bæði á búnaði og mannskap. 

Sérhæfður búnaður til björgunar úr bílflökum er meðal tækja slökkviliðsins og fá 

slökkviliðsmenn þjálfun í notkun búnaðarins. Í eigu Grindavíkurhafnar eru 150m. 

flotgirðingar sem nota á í mengunarslysum, einkum við olíuleka í höfninni. SG og 

hafnarstjórn hafa gert með sér samning um þjónustuna. Björgunarskip 

Slysavarnadeildarinnar sér um að koma girðingunni fyrir í samvinnu við SG. 

Grindavíkurhöfn hefur aðgang að stærri búnaði til að bregðast við olíumengun sem er í 

umsjón Faxaflóahafna. Slökkviliðsmenn fá bóklega og verklega kennslu í öllum 

þáttum starfsins, sjá kafla 2. 
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4   Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð 

Í slökkvistöðinni er talstöð almanna- og brunavarna.  Þar eru talstöðvar á öllum helstu 

tíðnum björgunaraðila á VHF tíðni og Tetra. Neyðarsvörun er í höndum 

neyðarlínunnar (sjá útkallslista hjá 112) sem hefur upplýsingar um bakvaktarmann  og 

einnig sér hún um að kalla út slökkviliðið með SMS skilaboðum í gegnum GSM síma 

sem eru í eigu SG. Sama boðunarkerfi er notað við almannavarnaástand. Í útköllum og 

öðrum störfum slökkviökkviliðsins er einn slökkviliðsmaður í stöð til þjónustu og 

upplýsingaöflun fyrir vettvang, einnig er leitað til neyðarlínu til aðstoðar. Allir 

stjórnendur eru með VHF og TETRA fjarskipti og einnig eru allir bílar slökkviliðs 

fullbúnir fjarskiptum. 

4.1 Viðvaranir og upplýsingagjöf 
Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við almannavarnir, og sendar til 

fjölmiðla samkvæmt boðleiðum þeirra, einnig er ekið  um viðkomandi svæði og fólk 

aðvarað með skilaboðum í gegnum gjallarhorn, einnig ganga björgunarsveitarmenn í 

hús ef þörf er á því. Þetta á aðallega við ef um stórbruna eða mengunarslys er að ræða 

samkvæmt samningi og samkomulagi hjálparliða björgunarsveitar og Rauða kross. SG 

aðstoðar nágrannaslökkviliðin ef beiðni um aðstoð berst frá þeim vegna meiriháttar 

eldsvoða og slysa þ.m.t. mengunarslys. Ekki er til viðbragðsáætlun  vegna mengunar 

fyrir Vatnsveitu Grindavíkur. Hs orka og HS veitur eru að vinna í gerð 

viðbragðsáætlunar og verður henni lokið á árinu 2016. Til er hópslysaáætlun fyrir 

Suðurnesin. Bláa lónið er að vinna við gerð viðbragðsáætlunar fyrir alla starfsemi hjá 

sér, verklok eru 2016. Slökkviliðið hefur í fórum sínum rýmingaráætlanir fyrir allar 

stofnanir Grindavíkurbæjar.  

4.2 Svar- og greiningartími 
Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínu 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. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á samskiptum við Neyðarlínuna og 

forsendum fyrir greiningu útkallsbeiðna, hann lætur Neyðarlínu vita um allar 

breytingar sem máli skipta. Sama útkallskerfi er notað við almannavarnaaðstæður. 

4.3 Boðunartími 
Neyðarlínan sér um boðun á slökkviliðinu með SMS skilaboðum. Viðbragð miðast við 

að fyrsti slökkvibíll skuli vera kominn úr stöð innan þriggja mín. frá boðun 

Neyðarlínu, er þá miðað við bestu aðstæður. Slökkviliðsstjóri sér um að uppfæra 
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boðleiðir slökkviliðsmanna og almannavarnanefndarmanna. Björgunarsveitir sjá 

sjálfar um að uppfæra boðunarlista sinn í gegnum landstjórn björgunarsveita. 

Uppfærslur eru alltaf gerðar þegar breytingar verða á mannskap. Hjá SG er ekki gerður 

greinarmunur á boðun slökkviliðs vegna almannarna. 

4.4 Virkjunartími 
Æfingar og þjálfun á mannskap miðast við það að eftir að slökkvilið er mætt á eldstað 

með 5 slökkviliðsmenn  skal vatn komið á stút innan 30 sek. Yfirmaður á eldstað 

stjórnar aðgerðum og er það í hans valdi hvort unnið verði eftir áætlun sem breytir 

þessum tíma. Innan þriggja mínúta á slökkvistarf að vera komið í gang eftir að 

slökkvilið mætir á eldstað. Við almannavarnaaðstæður gilda sömu viðmið. 

4.5 Viðbragðstími 
Viðbragðstíma er skipt upp í þrjú tímabelti og flokka.  Sjá fylgiskjöl 1 og 2. Í fyrsta 
tímabeltinu, flokk I, eru aðgerðir hafnar innan 10 mín. frá boðun (grænt), í tímabelti tvö, 
flokk II; eru aðgerðir hafnar innan 20 mín. (gult) og í þriðja tímabeltinu, flokk III, 
hefjast aðgerðir innan 30 mín. (rautt).  Þessi tímabelti eru sýnd á meðfylgjandi korti 
(fylgiskjal 1 og 1.1.).  
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5 Húsnæði, bifreiðar og búnaður 
Endurnýjun og viðbætur hafa verið fjármagnaðar eftir þörfum hverju sinni. Búnaður er 

afskrifaður í samræmi við reglur og leiðbeiningar framleiðanda. Áætluð fjárþörf SG 

kemur árlega fram í fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar. Rekstrarkostnaður 

slökkviliðsins er um 46.000.000 kr. á árinu 2015 með húsaleigu og eignasjóði, fjárþörf  

miðast við þarfir og endurnýjun búnaðar, æfinga og útkalla hverju sinni. Það fer eftir 

ástandi bifreiða og tækjabúnaðar hvenær endurnýjað er, meginreglan er sú að 

endurnýja skal ef ástand verður lakara en sæmilegt að mati utanaðkomandi fagmanna. 

Þó er það æskilegt að fyrsta bifreið verði ekki eldri en 15 ára. 

5.1 Húsnæði 
Slökkvistöð er við Hafnargötu 13, húsið er venjulegt uppsteypt hús og er með 

burðarvirki í þaki úr límtré. Húsið er byggt árið 1988 og er 325 m².  Fimm 

innkeyrsluhurðir eru til suðurs og inngangur til norðurs. Gluggar eru á norður- og 

austurhlið  Starfsmannarými er á tveimur hæðum austast í húsinu. Hlífðarfatnaður 

slökkviliðmanna er á norðurhlið. Endurnýjun á stiga er á fjárhagsáætlun 2018. Ekki er 

þvottaaðstaða fyrir slökkviliðsmenn í slökkvistöðinni. 

5.2 Bifreiðar 
Um er að ræða fjórar slökkvibifreiðar auk bifreiðar stjórnanda  til nota við 

eldvarnareftirlit. 

• 24-131 Dælu og björgunarbíll árgerð 2009,  ekinn  2500 km.  Ástand  gott. 

• 24-132 Dælubíll árgerð 1984,  ekinn  49000  km.  Ástand sæmilegt. 

• 24-141 Körfubíll árgerð 1993, ekinn 90000  km.  Ástand gott. 

• 24-151 Dælu- og vatnsflutningabíll, ekinn 418000  km.  Ástand lélegt. 

• 24-172 Stjórnandabíll, ekinn 150000  km.  Ástand sæmilegt. 

Rekstur bifreiðanna er á reikning SG í fjárhagsáætlun.   

Aðgangur að öðrum bifreiðum er samkvæmt gagnkvæmum samningi við BS og 

samkvæmt lista yfir ökutæki og vinnuvélar í handbók  Almannavarnarnefndar 

Grindavíkur. 

 

 

 

Skráningarnúm

er 

Argerð Dæluafkös 

Ltr/mín 

Vatnsmagn 

Ltr. 

Slökkviefni 

Ltr. 

3“ brunaslöngur 

metrar 

4“brunaslöngur 

metrar 
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5.3 Búnaður. 
Búnaðarlisti yfir allan búnað er til og er hann uppfærður reglulega. Listann er að finna 

í tölvukerfi SG. Einnig er uppfærður búnaðarlisti sendur Mannvirkjastofnun á hverju 

ári. SG býr yfir fullnægjandi búnaði í slökkvistöð og í slökkvibílum og kerrum.  

 

Mengunarvarnarbúnaður.   

Slökkvilið Grindavíkur hefur yfir að ráða tveimur  eiturefnagöllum af gerðinni 

Chemron Chemical – Max, líftími útrunninn og verða endurnýjaðir á árinu 2016.  SG 

hefur yfir að ráða lámarksbúnaði til að hreinsa upp fljótandi eldsneyti; uppsogsklúta, 

uppsogsduft, sóta, 150m af ísogs flotgirðingu fyrir hafnarsvæðið, skóflur, ílát og fl. 

Flest verkfærin eru úr neistafríum efnum. Lokið verður við uppfærslu á búnaði 

snemma árs 2016.  

 

Fjarskipti: 

  Ef GSM símar teljast til fjarskipta þá eru allir slökkviliðsmenn með GSM síma 

sem  slökkviliðsmenn og notast sem útkallskerfi og er virkjað af 112  og af 

slökkviliðs- og varðstjórum til að kalla til mannskap í minni tilfellum, útköllum. SG 

sér um viðhald en slökkviliðsmenn nota þá sem einkasíma samkvæmt samningi þeirra 

á. Samningur verður gerður á árinu 2016.  

� Í bílum eru fastar VHF stöðvar með tveimur rásum 165 200MZ og 165 250MZ. 

� Fjórir reykkafarar eru með fjarskiptabúnað.   

� Stjórnandi reykkafara ber á sér handstöð VHF.. 

� Allir yfirmenn eru með VHF og Tetra stöðvar með öllum helstu tíðnisviðum svo 

sem slökkvilið, björgunarsveit, hafnsögumenn, almannavarnir. 

24-

131 TRR - 93 2009 5900 3000 300 400 100 

24-

132 RP - 186 1984 2800 3000 100 100 60 

24-

151 OU - 478 1999 4200 8000 0 400 90 

24 -

141 LUN-81 1993 0 0 0 100 0 

24-

171 TI-719 2005 0 0 0 0 0 
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� Fjórar handstöðvar í Tetra kerfi eru notaðar af stjórnendum hverju sinni sem eru 

með öllum rásum sem er notast við í Tetrakerfinu, einnig eru fastar Tetrastöðvar í 

öllum slökkvibílum. 

� Í slökkvistöð eru tvær VHF stöðvar með skanner (rásaleit) og nær yfir allar þær 

fjarskiptarásir sem eru til staðar á svæði SG. 

� Fastar talstöðvar í slökkvibifreiðum.VHF og TETRA.........4 stk. 

� GSM símar...................20 stk.  

� VHF talstöðvar……    20 stk. 

� Almannavarnar talstöð er til staðar í slökkvistöð með tíðnisviði AVR. 

� Stjórnstöð Almannavarnarnefndar Grindavíkur er í slökkvistöð og samnýtir allan 

búnað. 

� Varaafl er til staðar í slökkvistöð fyrir ljós, tölvur og fjarskipti. 

� Allir slökkviliðsmenn eru með VHF talstöð þar með taldir reykkafarar. 

Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á rekstri og að viðhaldisér sinnt á talstöðvum   

slökkviliðsins. 

       Fjarskiptasamband er gott og eru endurvarpar staðsettir á Þorbirni. 

 

Viðvörunarbúnaður 

Hann er á ábyrgð slökkviliðsstjóra. Einungis er um að ræða sírenur slökkvibíla, sumar 

með kallkerfi. Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir og 

sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum Almannavarna. Engir brunalúðrar eru lengur 

til staðar eða almannavarnarflautur, Slökkvilið Grindavíkur og Björgunarsveitin 

Þorbjörn hafa yfir að ráða gjallarhornum sjá nánar í gr. 4.1. 

 

Æfingarsvæði 

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

aðstöðu sem í boði eru hverju sinni og best henta. Æft er reglulega við helstu áhættur. 

Stefnt er að því að koma upp grunnaðstöðu á lóð slökkvistöðvar Hafnagötu 13 á plani 

norðan við bygginguna. 

Einnig eru æfingar á æfingasvæði BS með heitri og kaldri reykköfun og aðstöðu til að 

vera með spilliefni og klippuæfingar. 
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6 Landupplýsingar 2004. 
Landfræðilegt þjónustusvæði SG nær til Vaðlahnjúks í vestur, austur að sýslumörkum 

Grindavíkur og sveitarfélagsins Ölfuss, í norður að landamerkjum Hafnarfjarðar, Voga 

og Reykjanesbæjar. Ekki er notast við neitt sérstakt leiðarkerfi á leið í útköll. 

Slökkviliðsmenn þekkja almennt helstu akstursleiðir og rata vel um vegi og götur 

sveitarfélagsins. Á slökkvistöðinni og í útkallstækjum SG eru kort af svæðinu taks ef á 

þarf að halda. Þar eru einnig upplýsingar og viðbragðsáætlanir yfir helstu áhættur. 

Uppfærslu verður lokið á árinu 2016 Fylgiskjal 2. 

 

7 Vatnsból og brunahanar 
Í Grindavík eru um 130 brunahanar víðsvegar um bæinn og fer þeim fjölgandi í 

samræmi við stækkun byggðar. Brunahanarnir eru með vatnsþrýsting 2,5-5,5 bar.  Sjá 

fylgiskjal brunahana nr.7.  Áhættur þar sem gera má ráð fyrir að vatnsveitukerfi 

bæjarins dugi ekki eitt og sér eru við sjávarsíðuna og er þar hægt að nota sjó og 

vatnsflutningabíll  SG til slökkvistarfa ef á þarf að halda. Ekki er því hætta á að 

vatnsskortur hamli slökkvistarfi, nema ef ófyrirsjáanlegar aðstæður skapast. Stofnæð 

vatnsveitu er 400 m/m og er upphafsþrýstingur 3,5 bar. Ekki er safntankur og er það 

fallhæð á vatnslögn sem skilar 5,5 bar þrýstingi á hafnarsvæði og þar eru afköst 

brunahana yfir 4000 ltr/mín  allar stofnlagnir eru með gott vatnsmagn. Ekki er vara 

tankur og er vatninu dælt frá dælustöð í svartsengi, dælan er þrýstistýrð til að tyggja 

nægilegt vatnsmagn til bæjarins, dæling er í umsjá HS veitna.  Dælustöð fyrir 

ferskvatnsdreifinu að Grindavík er aflfædd frá eiginnotkunardreifiveitu orkuversins 

varin með 6000kW gufuvél sem er stöðugt keyrð, ef kemur til truflunar á flutningkerfi 

LN losar 11kV rofi orkverið frá LN þar með flyst aflfæðingin inn á 6000kW gufuvél. 

Þessu til viðbótar hefur orkuverið 800kW dísel rafstöð tiltæka. 

Kaldavatnsgeymir 3000m3 er forðageymir fyrir orkuverið og fersksvatnsdreifiveitu 

Grindavíkur en dæla verður vatni inn á dreifiveituna.  Vatnveitan skilar upplýsingum 

um ástand brunahana og vatnslagnir til slökkviliðsins annað hver ár. Viðhald 

brunahana og lagna að þeim eru á vegum Vatnsveitu Grindarvíkur. Slökkviliðsstjóri 

sér um vatnsmælingar fyrir slökkvivatn og eftirlit með brunahönum og kemur 

upplýsingum um úrbætur sem gera þarf til byggingarfulltrúa. 

HS veitur sjá um vatnsbólin og umhverfi þeirra. Fylgiskjal 9. 
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Mikil endurnýjun og lagfæring á allri veitunni hefur staðið yfir síðustu ár og er 

vatnsmagn almennt gott. Skrá yfir stærð og gerð brunahana og lagnir að þeim er í 

slökkvibifreiðum, skráin er uppfærð reglulega af slökkviliðsstjóra í samvinnu við 

Vatnsveitu Grindavíkur. Fylgiskjal 3. Fram kemur í slökkviáætlunum hvernig staðið er 

að vatnsöflun úr brunahönum, til er mjög nákvæmt kort f öllum brunahönum hjá 

Grindavíkurbæ og er uppfært af slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa. 

Vatnsverndarsvæði er við Lága og þaðan fær sveitarfélagið vatn. 
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8    Sérstakar bruna- eða mengunarhættur 
Vatnsbólin á Grindavíkursvæðinu eru á vegum HS veitna og neysluvatnið leitt til allra 

helstu staða á Reykjanessvæðinu. Ekki er neysluvatn leitt frá öðrum svæðum til 

Grindavíkur. SG þekkir staðsetningu vatnsbólanna og veit hvernig bregðast á við 

mengunarslysum nærri þeim, en litlar líkur eru á slíkum slysum. Komið hefur verið 

upp merkingum við vatnsbólin til að minnka líkurnar á að mengandi efni berist inn á 

svæðið. Sú hætta er þó til staðar að mengandi efni geti borist í vatnsbólin vegna 

umferðaslysa. Viðbragðsáætlun er til staðar ef ammoníakleki kemur upp í frystihúsum 

og búnaður til að fást við slíkan leka í fórum SG. Almannavarnaáætlun er til fyrir 

umdæmi lögreglustjóra á Suðurnesjum frá 2011 og er aðgengileg á vef 

almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. Lokið verður við slökkvi- og 

viðbragðsáætlanir fyrir mengunarslys á árinu 2016. Gerður verður samningur um 

gagnkvæma aðstoð milli SG og BS til að bregðast við mengunarslysum. Á árinu 2016 

verður gengið frá áhættumati og slökkviáætlunum þar sem eftirfarandi kemur fram: 

Hverjar eru hætturnar, hverjar eru afleiðingar, stærð, fólksfjöldi, veðurfar,  

aðkoma,brunaálag, byggingarefni,vatn,fjarlægðir,mannafli,ástand mannvirkis. 

Dælugeta slökkviliðs er 11600 l/mín og fjöldi slökkviliðsmanna er 22. Miðað 

við þessar forsendur og að allir mæti getur slökkviliðið ráðið við byggingar 

(brunahólf) sem eru 1200 til 1400 m2. Ef aðeins helmingur slökkviliðsmana 

mætir fer þessi tala niður í 600 til 700 m2. Það er mat slökkviliðsstjóra að 

slökkviliðið ráði ekki við stærri áhættur en þær sem eru innan við 1400 m2. 

Samningur um gagnkvæma aðstoð og samvinnu  mill SG og BS verður gerður á 

árinu 2016 sem er styrkur um viðbrögð fyrir báða samningsaðila. 

Í slökkviáætlun koma fram styrkir og veikleikar mannvirkja ásamt þeim hættum 

sem gætu starfað að fyrir slökkviliðsmen og íbúa. Sama á við um slökkvivatn, 

hólfun og nánar um byggingarefni ásamt nærliggjandi mannvirkjum.  
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Helstu áhættur: 
 

Austurvegur 5 Hjúkruna-r og dvalarheimilið Víðihlíð     

 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

Brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1974 3040.7 steinsteypt 50.m 2 8 732m²  

Stærsta áhætta: Björgun á fólki frá báðum deildum hússins     

         

Hættuleg efni: Súrefnis flöskur       

         

Víkurbraut 62 Bæjarskrifstofur, heilsugæsla, apótek og verslanir    

 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

Brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1984 2012 steinsteypt 50.m 3 4 557  

Stærsta áhætta: Björgun á fólki 

         

Hættuleg efni: Apótek og heilsugæsla      

         

Ásabraut 2 Grunnskóli og bókasafn      

 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

Brunahólf Vatnsúðakerfi 

 

1947-

2013 5372m² steinsteypt 50.m 3 9 1260m²  

Stærsta áhætta: Björgun á fólki. 

         

Suðurhóp  2 Grunnskóli       

 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

Brunahólf Vatnsúðakerfi 

 2009 1968 steinsteypt 50.m 1 3 1545m² x 

Stærsta áhætta: Björgun á fólki. 

         

Miðgarður 2 Netagerð, geymslur, kaffihús 
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 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stæðsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1980 1456 steinsteypt 50.m 3 3 640m²  

Stærsta áhætta: Veiðarfæri  inni og úti 

         

Miðgarður 3 Fiskvinnsla og frystigeymsla 

 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 

1991-

2011 2999 steinsteypt 50.m 3 4 1500m² x 

Stærsta áhætta: Vélasalur fyrir frystivélar, tankar fyrir ammoníak og milliloft í vesturenda, fiskikör 

         

Ægisgata 1 Fiskvinnsla og frystigeymsla 

 Bygg. ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1972-80 3204 steinsteypt 50.m 2 4 1154  

Stærsta áhætta: Starfsmannaaðstaða og skrifstofa og geymsluloft , fiskikör 

         

Ægisgata 2a Mjölgeymsla 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1975-80 1649 steinsteypt 20.m 2 2 1308  

Stærsta áhætta: skrifstofa og verkstæði 

         

Ægisgata 3 Kæligeymsla, verkstæði, netagerð, geymsla 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1951-82 7755 

steinsteypt, 

timbur 50 2 6 1730  

Stærsta áhætta: Geymsla, netaverkstæði, vélaverkstæði. 

         

Ægisgata 9 Fiskverkun 



bls28 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 2002 1614 steinsteypt,  50 2 4 976  

Stærsta áhætta: Efri hæð, skrifstofa, fiskikör 

         

Hafnargata 9a Trésmiðja 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1980-80 697 Stálgrind 25 1 1 697  

Stærsta áhætta: Allt húsið 

         

Hafnargata 14 Fiskverkun 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1955 925 steinsteypt 25 2 4 359  

Stærsta áhætta: Allt húsið, fiskikör 

         

Hafnargata 18 Fiskverkun, geymsla 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1956-81 3207 steinsteypt 25 2 3 1008  

Stærsta áhætta: Gamla húsið, fiskikör 

         

Hafnargata 20 Fiskverkun, geymsla 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1956-83 640 steinsteypt 25 2 3 1008  

Stærsta áhætta: Gamla húsið, fiskikör 

         

Hafnargata 22 Fiskverkun 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 
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1972 2230 forsteypt 50 1 3 1500  

Stærsta áhætta: Vinnslusalur, fiskikör 

         

Hafnargata 22R Fiskverkun gisting 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1973 1900 forsteypt 50 2 5 1500  

Stærsta áhætta: Kæliklefi, fiskikör 

         

Hafnargata 29 Niðursuða 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1980 1129 Stálgrind 50 2 3 612  

Stærsta áhætta: Gufuketill, fiskikör 

         

Bakkalág 15b Fiskverkun og skrifstofa 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1991-96 2807 

Stálgrind, 

steinn 50 2 3 480  

Stærsta áhætta: Kæliklefar og pökkun, fiskikör 

         

Bakkalág 21  Fiskþurkun 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1982 1320 

Steinn, 

forsteypt 50 2 3 669  

Stærsta áhætta: Þurkun, fiskikör 

         

Hesthús Þórkötlust. Reiðhöll, hesthús, geymslur 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1947-71 3849 Steinn 50 2 5 1061  
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Stærsta áhætta: Hjólhýsa- og vagnageymsla 

         

Orkubraut 2 Metanól verksmiðja 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 2011 3849 Steinn 50 2 5 1061  

Stærsta áhætta: Metanóltakur og áfyllingarplan 

         

Norðurljósavegur 1 Gistihús 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1983-10 1861 Timbur 50 1 7 510  

Stærsta áhætta: Þvottahús, eldhús 

         

Norðurljósavegur 5 skrifstofa, lager, þörungaframleiðsla, smíðaverkstæði 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 2004 1494 steypt 25 1 3 700 x 

Stærsta áhætta: Smíðaverkstæði, lager 

         

Norðurljósavegur 7 Húðlækningastöð 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 2004 2590 steypt 25 1 4 700  

Stærsta áhætta: Þvottahús, lager 

         

Norðurljósavegur 9 Baðhús og veitingar 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 1999-04 6134 steypt 25 2 4 700 x 

Stærsta áhætta: Eldhús, þvottahús, tæknirými í kjallara. Öll byggingin er varin með vatnsúðakerfi. 
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Orkubraut  3 Orkuver 

 Bygg. Ár m² Bygg. Efni 

m. 

Brunahani Hæð 

Fjöldi 

brunahólfa 

Stærsta 

brunahólf Vatnsúðakerfi 

 

1999-

2012 18064 

steypt, 

stálgrind 25 2  1027 x 

Stærsta áhætta: 

Stærsta áhætta er í Orkuveri  4 sem er með Ísopental aðrar byggingar eru framleiðslu á 

rafmagni og heitu vatni, allar byggingar eru vel hólfaðar og með brunaviðvörunarkerfum, 

heildar stærð bygginga HS orku er samtals 18064 m². 
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9 Hafnir og mörk þeirra 
Grindavikurhöfn er fiskiskipa, uppskipunarhöfn. 

Í hafnarreglugerð fyrir Grindavíkurhöfn nr. 294/2005 segir m.a: 

Hafnarsvæði Grindavíkurhafnar. 

Takmörk á sjó eru eftirfarandi: Hafnarsvæði Grindavíkurhafnar takmarkast á 

eftirfarandi hátt. Öll Járngerðarstaðavík með öllum vogum og víkum, ásamt Hópinu, 

sem takmarkast af Hópsnesi að austan og hugsaðri línu gegnum bæina Krosshús og 

Hlið að vestan. 

Takmörk á landi eru sem hér segir: Að vestan byrjar hafnarsvæði Grindavíkurhafnar 

sunnan við Garðveg á móts við flaggstangarhús þaðan að Ægisgötu beggja megin 

hennar að svæði sunnan Hafnargötu að Hópsvegi niður eftir honum og austur eftir 

Bakkalág að Stakkavík, þá í línu að Hólmasundi og eftir því og Vörðusundi og frá 

enda Vörðusunds í enda ytri brimvarnargarðs. Grindavíkurhöfn er almenn fiskiskipa- 

höfn, minni fraktskip koma til lestunar og losunar á aðföngum og útskipun fyrir 

fiskvinnslu. SG ber ábyrgð á slökkvistörfum, eldvarnaeftirliti og ýmsum öðrum 

verkefnum á hafnarsvæðinu.  Slökkviliðsstjóri  mun fara fram á það að hann verði 

ávallt látinn vita um flutninga eldfimra og hættulegra efna, sem eiga sér stað á og útfrá 

hafnarsvæðinu. Slökkviliðsstjóri metur hverju sinni hvort þörf sé á að vakta svæði og 

/eða flutning eldfimra og hættulegra efna. SG tekur m.a. þátt í mengunarvörnum á 

svæðinu. SG sinnir viðbrögðum við mengunarslysum og er til 150 m af flotgirðingu 

og uppsogsefnum. Búnaðurinn er í vörslu  Grindavíkurhafnar og SG. Einnig er til 

búnaður hjá Faxaflóahöfnum sem hægt er að fá með stuttum fyrirvara. Samningur um 

þjónustu SG er til staðar sjá fylfiskjal no 10. Slökkviliðið sér um slökkvistarf í skipum 

og bátum sem eru bundin við bryggju. Landhelgisgæslan er ábyrg fyrir  brunum í 

skipum á sjó. Hvorki mannskapur né búnaður slökkviliðsins er ekki tryggður úti á sjó 

og það er mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hver aðkoman er.  Slökkviliðsstjóri ber 

ábyrgð á eldvarnaeftirliti í mannvirkjum á hafnarsvæðinu, sbr. lög um brunavarnir, 

2000 nr. 75, 23. maí. 

Hafnarstjóri ábyrgur fyrir viðbragði við mengurnslysum á hafnarsvæðinu og í sjó. 

Eigandi hafnarinnar er Grindavíkurbær.  

Yfirlitskort af hafnarsvæðinu má sjá í fylgiskjali 8. 
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10 Samkomulag og samningar 
Samstarf er við þá aðila sem snerta starfsemi SG.  

Samningar eru til við eftirtalda 

• Grindavíkurhöfn 

• Hjálpaliða Björgunarsveitar og Rauða kross  

•  Brunavarnir Suðurnesja BS, fyrir árslok 2016 

Samstarfsaðilar 

Almannavarnir Grindavíkur vegna hlutverks SG í almannavarnakerfinu 

Mannvirkjastofnun vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og brunamálaskólans 

Byggingarfulltrúi Grindavíkur vegna forvarna 

Vinnueftirlit Ríkisins Suðurnesjum vegna tækjaeftirlits 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja vegna slysavarna 

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja vegna mengunaróhappa á landi 

Lögreglan í Grindavík vegna ýmissa sameiginlegra verkefna 

Neyðarlínan 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar 

Skrifstofa Grindavíkurbæjar vegna fjármála 

Vatnsveita Grindavíkur vegna vatnsöflunar, m.a. lagna og brunahana 

Brunavarnir Suðurnesja 

11 Annað 
Á Slökkvistöð Grindavíkur er talstöð með tíðni almannavarna, þar er varaafl fyrir 

húsnæðið fengið með færanlegri rafstöð. Stjórnstöð Almannavarnanefndar er í 

slökkvistöð Hafnargötu 13, þar er í varaafl.  

Endurvarp útvarps og sjónvarps er á Þorbirni. Endurvarp GSM er á sama stað. Ekki er 

vitað með varaafl.  

Vestur af Grindavík er fjarskiptamiðstöð NRFT, ekki er til þjónustusamningur fyrir 

viðbragð slökkviliðs vegna stöðvarinnar. 
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12 Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun 
Hér á eftir er fjallað um þær úrbætur sem slökkviliðsstjórinn telur nauðsynlegar til 

að slökkviliðið geti uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru skv. Lögum um brunavarnir 

nr. 75/2000 með viðunandi hætti.  Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með framkvæmd 

laganna og yfirumsjón með eldvarnaeftirliti og slökkvistarfi sveitarfélaganna í þeim 

tilgangi að tryggja samræmt eftirlit og virkt slökkvistarf á landinu öllu. Í 

leiðbeinungum sem Mannvirkjastofnun gaf út um efni og gerð brunavarnaáætlunar 

sveitarfélaga er sagt:  

,,Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verði viðbragðsáætlanir 

(t.d. slökkvi- og mengunarvarnaráætlanir) a.m.k. fyrir alla stærstu og erfiðustu 

áhætturnar á svæði slökkviliðsins.”Helstu breytingar á húsnæði, bifreiðum, menntun 

og búnaði SG koma hér fyrir neðan ásamt framkvæmdaáætlun. 

12.1 Húsnæði 
Lagfæringar á húsnæði SG eru ekki miklar þó svo að árlegt viðhald sé nauðsynlegt. 

Verið er að stækka aðstöðu til geymslu og viðhalds reykköfunar- og eiturefnabúnaðar. 

Lagfæringar og breytingar á stiga að starfsmannaaðstöðu er á áætlun á árinu 2018. 

Ekki er þvottaðastaða fyrir slökkviliðsmenn (sturtur). 

Það sem helst vantar er: 

Geymsluhúsnæði og girðing á norðurhluta lóðar vegna bifreiða og annars sem notað er 

í sambandi við æfingar liðsins við björgun úr bílflökum, reykköfun og viðbrögð við 

eiturefnaslysum. 

Uppgangur í fundar- og kennslusal. 

Ljúka við flísalagnir á gólfi. 

Lagfæra málningu utanhúss. 

Stigi og pallur fyrir geymsluloft í sal. 

Endurnýja vatnslagnir. 

Lagfæra eða endurnýja aðalinngang á suðurhlið (gluggastykki) 

12.2 Bifreiðar 
Endurnýjun bifreiða fer eftir ástandi þeirra. Ef ástand bifreiðar stefnir í að verða talið 

lakara en sæmilegt að mati utanaðkomandi fagmanns verður hún endurnýjuð svo fljótt 

sem auðið er og ekki seinna en á næsta fjárhagsári. Slökkviliðsstjóri og 

slökkviliðsmenn hafa  að mestu leyti unnið við viðhald og lagfæringar á búnaði 

slökkviliðsins. 
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12.3 Menntun og búnaður     
Viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnað slökkviliðsins. 

Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SG sérstaklega stofnlagnir. 

Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna. 

Endurnýja og viðhalda reykköfunarbúnaði. 

Fjarskiptabúnað reykkafara og tímaspjald  samkvæmt reglugerð 1088/2013. 

Auka og viðhalda menntun slökkviliðsmanna. 

     Auka þarf æfingar slökkviliðsmanna vegna slökkvistarfs í skipum og þjálfunar 

vegna   mengunarslysa. 

Gera slökkviáætlun á stærri viðfangsefni. 

Gera áætlun um fræðslu og þjálfun slökkviliðsmanna þ.m.t. endurmenntun.   

Viðhalda virkni slökkvivatnas í sveitarfélaginu. 

Endurnýja færanlega slökkvidælu. 

Endurnýja og auka slökkviefni. 

Vegna stóraukinar ferðamennsku í landi Grindavíkur þarf að efla tækjabúnað til að 

bregðast við  gróðureldum sem eiga sér stað utan alfaraleiðar  með t.d. sex hjóli með 

háþrýstidælu og vatnstanki. 

Ganga frá lámarks æfingaaðstöðu á lóð slökkvistöðvar. 

Eldvarnaeftirlit verði eflt til að sinna lögbundnum skoðunum og fylgja eftir kröfum 

um úrbætur í brunavörnum þar sem hætta getur skapast fyrir fólk eða verulegt eigna- 

og umhverfistjón getur orðið í eldsvoða, að mati slökkviliðsstjóra. 

Útbúa aðstöðu fyrir slökkviliðsmenn til að gefa farið í sturtu eftir erfiða og óþrifalega 

vinnu (sturtu) 

12.4 Framkvæmdaáætlun 
Á árinu 2016: 

 Lagfæringar á yfirbyggingu á manna- og þjónustubíll 24-172 (Toyota). 

Halda við og endurnýja tækjabúnað eftir þörfum.  

Viðhalda og endurnýja eftir þörfum verkfæri og annan lausan búnað. 

Halda við húsnæði. 

Ljúka uppbyggingu á vatnsflutningabíl. 

Kaupa tvo efnabúninga. 

Kaupa stúta, millistykki og greinistykki vegna stærri áhætta. 

Búnaður fyrir gróðurelda utan alfaraleiðar. 
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Setja upp Þurrkskáp fyrir hlífðarfatnað slökkviliðsmanna samkvæmt eignfærði 

fjárfestingu 2016. 

Endurnýja og viðhalda hlífðarfatnaði. Halda áfram að byggja upp og viðhalda 

slöngueign (sérstaklega að kaupa 3” eða 4” lagnir. 

Byrja á byggingu æfingaraðstöðu og girðinga á lóð slökkvistöðvar. 

Eldvarnareftiliti verður komið í viðunandi farveg. 

Gera slökkvi- og viðbragðsáætlanir. 

     Á árinu 2017: 

Halda við hlífðarfatnaði. Almennt viðhald og uppbygging á búnaði til slökkvi- og 

mengunarvarna. 

Ljúka við frágang á lóð, m.a. æfingaaðstöðu og girðingum. 

Endurnýja hugbúnað og tæki vegna eldvarnaeftirlits. 

Endurmenntun fyrir slökkviliðsmenn. 

Fjölga æfingum. 

Endurnýjun á færanlegri slökkvidælu. 

Viðhald á húsnæði. 

Endurnýjuð loftdæla fyrir reykköfunarbúnað samkvæmt eignfærði áætlun 2017. 

Á árinu 2018: 

  Halda við hlífðarfatnaði. 

Halda áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign.  

Viðhalda og endurnýja tækjabúnað eftir þörfum. 

Kaupa talstöðvar og fjarskiptabúnað fyrir reykkafara. 

Endurnýja loftdælu fyrir reykköfunarbúnað samkvæmt eignfærði áætlun 2018.  

Halda við og endurnýja verkfæri og annan lausabúnað eftir þörfum. 

Halda við húsnæði. 

Halda reglubundin námskeið og æfingar. 

Uppfæra og viðhalda kortum, viðbragðsáætlunum og slökkviáætlunum. 

Á árinu 2019. 

Halda við húsnæði. 

  Halda við og endurnýja tækjabúnað eftir þörfum. 

Halda við og endurnýja verkfæri og annan lausabúnað eftir þörfum. 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign. 

Halda við hlífðarfatnaði. 

Kaupa reykköfunartæki og auka loftkútar 
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Uppfæra og viðhalda kortum, viðbragðsáætlunum og slökkviáætlunum. 

Á árinu 2020: 

Endurnýja þjónustubifreið. 24-172 

Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign. 

Halda við húsnæði. 

Halda við og endurnýja tækjabúnað eftir þörfum. 

Halda við og endurnýja verkfæri og annan lausabúnað eftir þörfum. 

Halda við hlífðarfatnaði. 

Kaupa reykköfunartæki og auka loftkúta. 

Endurskoða brunavarnaáætlun. 
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13 Dreifingarlisti 
 
- Bæjarstjórn Grindavíkur 
- Brunavarnir Suðurnesja 
- Mannvirkjastofnun 
 

 

 
- Neyðarlínan 
- Lögreglustjórinn í Grindavík 
- SFVÍ Þorbjörn Grindavík 
- Hitaveita Suðurnesja 
- Hafnarstjórn 

 

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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15.1 Fylgiskjal 1 Viðbragðstími 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 mín 10 mín 20 mín 
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15.2 Fylgiskjal 2. 
Svæði slökkviliðs 
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15.3 Fylgiskjal 3. 

15.4 Skoðunarskylda eldvarnaeftirlits 
   

    

Staðsetning  

6. 

mán 

1 x 

ár 

2 x 

ár 

3 x 

ár starfsemi 

Hafnargata 4 Grindavík     Engin starfsemi 

Hafnargata 6 Grindavík 1    Veitingahús 

Hafnargata 7 Grindavík  1   Bensínafgreiðsla 

Hafnargata 7A Grindavík 1    Veitingahús 

Hafnargata 7B Grindavík    1 Hársnyrtistofa 

Hafnargata 8 Grindavík  1   Geymsla iðnaður 

Hafnargata 9 Grindavík 1    Veitingahús 

Hafnargata 9A Grindavík  1   Trésmiðja 

Hafnargata 12 Grindavík  1   Skrifstofa geymsla 

Hafnargata 12a Grindavík 1    Kvikan safn 

Hafnargata 13 Grindavík    1 Rauði kross 

Hafnargata 13 Grindavík  1   Slökkvistöð 

Hafnargata 16 Grindavík 1    Vísir fiskverkun 

Hafnargata 18 Grindavík 1    Gjögur fiskverkun 

Hafnargata 21 Grindavík 1    Martak iðnaður 

Hafnargata 23 Grindavík  1   Stakkavík beitning 

Hafnargata 24 Grindavík  1   Þjónustumiðstöð 

Hafnargata 25 Grindavík    1 Geymsla 

Hafnargata 26 Grindavík 1    Brúin veitingahús 

Hafnargata 27 Grindavík    1 Geymsla 

Hafnargata 28 Grindavík 1    Gisting 

Hafnargata 29 Grindavík 1    Ægir lifrarbræðsla 

Hafnargata 31 Grindavík    1 Ægir geymsla 

Hafnargata 17-19 Grindavík 1    Þorbjörn gisting iðnaður 

Hafnargata 20 Grindavík 1    Þorbjörn fiskverkun 

Hafnargata 22 Grindavík 1    Þorbjörn fiskverkun 

Seljabót 1 Grindavík    1 Bensínstöð 

Seljabót 2 Grindavík 1    Fiskmarkaður 

Seljabót 2a Grindavík  1   Hafnarvikt 

Seljabót 3 Grindavík 1    Vélsmiðja 

Seljabót 6 Grindavík  1   Olíu- og gasverslun 

Seljabót 7 Grindavík  1   Iðnaður, safn 

Seljabót 8 Grindavík  1   Fiskverkun 
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Seljabót 10 Grindavík  1   Björgunarsveitarhús 

Seljabót 12 Grindavík  1   Verkstæði vinnuvélar 

Ægisgata 1 Grindavík 1    Fiskverkun 

Ægisgata 2 Grindavík   1  Geymsla gamla löndunarh. 

Ægisgata 2 Grindavík  1   Skrifstofa  verkstæði 

Ægisgata 2a Grindavík    1 Mjölgeymsla 

Ægisgata 3 Grindavík 1    Vélsmiðja 

Ægisgata 3 Grindavík 1    Netaverkstæði 

Ægisgata 3 Grindavík     Geymsla og  kælir 

Ægisgata 9 Grindavík 1    Fiskverkun 

Austurvegur 1 Grindavík 1    Sundlaug íþróttahús 

Austurvegur 2 Grindavík   1  Kirkja 

Austurvegur 3 Grindavík 1    Íþróttamannvirki 

Austurvegur 3A Grindavík 1    Íþróttamannvirki 

Austurvegur 3B Grindavík 1    Íþróttamannvirki 

Austurvegur 3C Grindavík   1  Hópið 

Austurvegur 5 Grindavík 1    Elliheimili 

Austurvegur 5 Grindavík 1    Hjúkrunarheimili 

Austurvegur 26a Grindavík    1 Tjaldsvæði 

Bakkalág 15A Grindavík 1    Fiskverkun 

Bakkalág 15B Grindavík 1    Fiskverkun 

Bakkalág 17 Grindavík 1    Fiskverkun 

Bakkalág 19 Grindavík    1 Geymslur 

Bakkalág 20 Grindavík   1  Oddsbúð 

Bakkalág 21A Grindavík 1    Fiskverkun 

Bakkalág 21B Grindavík 1    Fiskverkun 

Tangasund 1 Grindavík  1   Finnuvélar 

Tangasund 1 Grindavík  1   Iðnaður 

Tangasund 1 Grindavík  1   Iðnaður 

Tangasund 1 Grindavík  1   Iðnaður 

Tangasund 2 Grindavík  1   Vélsmiðja 

Tangasund 3 Grindavík    1 Geymsla 

Tangasund 5 Grindavík  1   Verkstæði vinnuvélar 

Tangasund 5 Grindavík  1   Vélsmiðja 

Tangasund 4-6 Grindavík  1   Iðnaður 

Vörðusund 1 Grindavík    1 Geymsla 

Vörðusund 1 Grindavík  1   Trésmiðja 

Vörðusund 1 Grindavík  1   Trésmiðja 

Vörðusund 2 Grindavík    1 Geymslur 

Vörðusund 3 Grindavík   1  Vinnuvélar 

Vörðusund 5 Grindavík   1  Iðnaður 

Staðarsund 2 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 4 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 5 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 5 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 6 Grindavík  1   Fiskvinnsla 
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Staðarsund 7 Grindavík 1    Efnaverksmiðja 

Staðarsund 7 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 7 Grindavík  1   Rafvélaverkst 

Staðarsund 7 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 7 Grindavík    1 Geymsla 

Staðarsund 7 Grindavík  1   Iðnaður 

Staðarsund 8 Grindavík  1   Fiskvinnsla 

Staðarsund 10 Grindavík  1   Fiskvinnsla 

Staðarsund 12 Grindavík  1   Fiskvinnsla 

Staðarsund 14 Grindavík  1   Fiskvinnsla 

Staðarsund 16A Grindavík  1   Fiskvinnsla 

Staðarsund 16B Grindavík  1   Fiskvinnsla 

Verbraut 1 Grindavík    1 Beitningaskúrar 

Verbraut 3 Grindavík 1    Iðnaður 

Verbraut 3 A Grindavík 1   1 Fiskvinnsla 

Verbraut 3 B Grindavík  1   Verbúð 

Víkurbraut 1 Grindavík  1   Iðnaður 

Víkurbraut 2 Grindavík    1 Geymsla 

Víkurbraut 3 Grindavík  1   Fiskiðnaður 

Víkurbraut 17 Grindavík 1    Hjólbarðaverkstæði 

Víkurbraut 21 Grindavík 1    Samkomuhús 

Víkurbraut 25 Grindavík    1 Lögreglustöð 

Víkurbraut 27 Grindavík    1 Skrifstofur 

Víkurbraut 46 Grindavík   1  Samkomusalur 

Víkurbraut 46 Grindavík    1 Skrifstofur 

Víkurbraut 56 Grindavík  1   Banki 

Víkurbraut 56 Grindavík  1   Skóli 

Víkurbraut 31 Grindavík  1   Bensínstöð, Veitingar 

Víkurbraut 58 Grindavík 1    Festi 

Víkurbraut 60 Grindavík  1   Verslun 

Víkurbraut 62 Grindavík  1   Bæjarskrifstofur 

Víkurbraut 63 Grindavík  1   Heilsugæsla 

Víkurbraut 64 Grindavík  1   Apotek 

Víkurbraut 65 Grindavík  1   Verslanir 

Stamphólsvegur 2 Grindavík 1    Veitingar 

Stamphólsvegur 1 Grindavík  1   Leikskóli 

Laut 1 Grindavík  1   Leikskóli 

Golfskáli Staðarhverfi  1   Veitingar 

Staður Staðarhverfi    1 Seiðaeldisstöð 

Staður Staðarhverfi    1 Eldisstöð 

Staður Staðarhverfi    1 Seiðaeldi 

Staður Staðarhverfi    1 Laxeldisstöð 

Staður Staðarhverfi    1 Kynbótastöð 

Miðgarður 2 Grindavík 1    Netagerð 

Miðgarður 2 Grindavík  1   Veitingastaður 

Miðgarður 3 Grindavík 1    Fiskvinnsla, frysting 
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Miðgarður 4 Grindavík   1  Ísstöð 

Orkubraut 2 CRI Svartsengi 1    Efnaverksmiðja 

Norðurljósavegur 1 Svartsengi 1    Hótel 

Norðurljósavegur 2 Svartsengi  1   HS orka 

Norðurljósavegur 3 Svartsengi  1   HS orka 

Norðurljósavegur 5 Svartsengi  1   HS orka 

Norðurljósavegur 7 Svartsengi 1    Húðlækningastöð  hótel 

Norðurljósavegur 7A Svartsengi  1   HS orka 

Grindavíkurbraut 9 Svartsengi 1    Bláa Lónið baðstaður 

Grindavíkurbraut 11 Svartsengi 1    Skrifstofa viðhaldsverkstæði 

Grindavíkurbraut 13 Svartsengi      

Reiðhöll/Geymsla Þórk.st  1    

       

       

Samtals  44 53 8 30  

       

Skoðunarskyldir staðir. 135      
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15.6 Fylgiskjal 4.                

Menntunarstig slökkviliðsmanna SG. 
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Ásmundur Jónsson x x x x x     x x x x x x x x 

Sigurður Halldórsson x x x x x         x   x x     

Bjarni Svavarsson x x x x x             x x     

Pétur Már Benediktsson x x x x x               x   x 

Einar Sveinn Jónsson x x x x x             x x     

Hjörtur Walters x x x x x                     

Ámundínus Örn Öfjörð           x x                 

Unnar Á Magnússon x x x x                       

Hreinn Sverrisson     x x x x x                 

Elías Rögnvaldsson x x x x                       

Sverrir Þorgeirsson x x x x                       

Garðar Ingi Ingvarsson           x x                 

Kristín Ómarsdóttir           x x                 

Skúli Harðarsson                 x             

Anton Guðmundsson     x x x x x           x     

Adam Miroslaw 

Sworowski           x x                 

Daníel S Karlsson           x x                 

Gunnar Sölvason           x x                 

Theodór Þrastarson           x x                 

Björgvin Björgvinsson           x x                 

Kristinn Einarsson x x x x x             x       

Fylgiskjal 2.                
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15.7 Fylgiskjal 5. 
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15.8 Fylgiskjal  
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15.9 Fylgiskjal 6 
Menntunaráætlun 2016 - 2021        

            

   

2016.  Tíu slökkviliðsmenn sækja námskeðið í endurmenntun.           

Tveir til þrír slökkviliðsmenn námskeið fyrir stjórnanda hlutastarfs.   

Tveir slökkviliðsmenn. Þjálfunarstjóra. 

Mengunarslysanámskeið 10 slökkviliðsmenn. 

Vettvangsstjóranámskeið. Einn til tveir slökkviliðsmenn. 

2017. Þjálfunarstjóra.  Tveir til þrír slökkviliðsmenn.     

 Endurmenntun eldvarnareftirlitsmanns.  Einn eftirlitsmaður.   

 Eiturefnanámskeið, tíu slökkviliðsmenn.  

  10 slökkviliðsmenn í endurmenntun. 

2018. Mengunarslysa námskeið tíu slökkviliðsmenn. 

Stjórnandi hlutastarfs. Tveir slökkviliðsmenn. 

Endurmenntun, tíu slökkviliðsmenn. 

Námskeið í björgunarklippum. Tíu menn. 

2019. Þjálfunarstjóra.  Tveir til þrír slökkviliðsmenn. 

Stjórnandi hlutastarfs. Tveir til þrír slökkviliðsmenn. 

Eiturefnanámskeið.  Þrír til fjórir slökkviliðsmenn. 

Endurmenntun. Tíu slökkviliðsmenn. 

2020.   Endurmenntun fyrir tíu slökkviliðsmenn. 

Endurmenntun, björgunarklippur. 

Mengunarslysanámske 

 

Endurmenntun .............................. 10 árið 2016 og 10 2017, 2019 og 2020 

Mengunarslysanámskeið ............................................. 8 árið 2016 og 2018 
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15.10 Fylgiskjal 7. 

     

 Götuheiti Húsnr. Tegund fjöldi stúta 

     

1 Arnarhraun 9 HAMAR 1 

2 Ásabraut 7 MUELLER 3 

 Austurvegur Víðihlíð MELLER 3 

4 Austurvegur 18 MELLER 2 

5 Austurvegur 4 MELLER 2 

6 Baðsvellir 15 HAMAR 1 

7 Bakkalág + Eyjasund  DRESSER 3 

8 Blómsturvellir 6 MUELLER 1 

9 Borgarhraun 22 HAMAR 1 

10 Borgarhraun 10 HAMAR 1 

11 Norðurhóp  20 AWK 3 

12 Efstarhraun 5 Hawle 2 

13 Norðurhóp  62 AWK 3 

14 Efstahraun 34 Hawle 2 

15 Efrahóp 8 AWK 3 

16 Fornavör - Ásabraut 16 HAWLE 2 

17 Efrahóp  24 AWK 3 

18 Garðavegur á móti Þorbirni  AWK 3 

19 Garðhús  AWK 3 

20 Melhólabraut 4  AWK 3 

21 Glæsivellir 21 HAMAR 1 

22 Glæsivellir 9 HAMAR 1 

23 Hafnargata - Lagmeti 28 AWWA 3 

24 Hafnargata við Vísi 16 AWK 3 

25 Hafnargata við Fiskanes 17-19 Hawle 3 

26 Heiðahraun  9 HAMAR 1 

28 Heiðahraun 22 AWWA 3 

29 Staðarhraun 26-34 DRESSER 3 
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30 Hellubraut 8 HAWLE 2 

31 Hólavellir 5 AWK 3 

32 Víðigerði  /  Víðihlíð 3 AWK 3 

33 Hólmasund  1   

34 Leynisbraut / Leynisbrún 6 Hawle 2 

35 Litluvellir  2 DRESSER 1 

36 Mánagata 7 DRESSER 1 

37 Mánagata 25 Hawle 2 

38 Mánagerði 9 DRESSER 1 

39 Mánasund 7 DRESSER 1 

40 Norðurvör 7 Hawle 2 

41 Garðbær II / Efraland  HAWLE 2 

42 Selsvellir 7 HAMAR 1 

43 Selsvellir 21 HAMAR 1 

45 Staðarhraun 22 HAMAR 1 

46 Nesvegur  Gámasvæði  HAWLE 3 

47 Staðarsund / Eyjasund  AWK 3 

48 Suðurvör 8 HAWLE 2 

50 Sunnubraut 8 DRESSER 1 

51 Túngata 1 HAMAR 1 

52 Túngata 19 HAMAR 1 

53 Þórkötlustaðir / Valhöll  HAWLE 2 

54 Vatnstankur við Austurveg Þórkötlust Hawle 2 

55 Seljabót 3 3 DRESSER 3 

56 Víkurbraut 14 HAWLE 3 

57 Víkurbraut 36 MULLER 3 

58 Víkurbraut 48 MULLER 3 

59 Víkurbraut - Ránargata  MULLER 3 

60 Víkurbraut  62 MULLER 3 

70 Víkurbraut /pósthús 25 HAMAR 1 

71 Víkurbraut / Garðvegur Grund HAWLE 3 

72 Tangasund 4 AWWA 3 

73 Seljabót + Svíragarður  AWWA 3 

74 Hraun Þórkötlust  HAMAR 1 
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75 Ægisgata Beinó 2 Hawle 3 

76  Seljabót Fiskmarkaður 2 AWK 3 

77 Grindavíkurbraut 1 Hótel  Waterous 3 

78 Grindavíkurbraut 1 Hótel  Hamar 1 

79 Hafnargata / Ægisgata  AWK 3 

80 Þórkötlustaðir / Frystihús  AWK 3 

81 Staðarhraun  10 HAMAR 1 

82 Stamphólsvegur/Salthúsið 2 HAWLE 3 

89 Hesthúsahverfi  Hawle 2 

90 Laut 10 AWK 3 

91 Laut 16 AWK 3 

93 Grindavíkurbraut 5 Framleiðsluhús AWK 3 

94 Grindavíkurbraut 7 Húðlækningastöð AWK 3 

95 Grindavíkurbraut 9 Austur Bláa Lón baðhús Anber 3 

96 Grindavíkurbraut 9 Vestur Bláa Lón baðhús Anber 3 

97 Skipastígur  29 AWK 3 

98 Árnastígur 6 AWK 3 

99 Vigdísarvellir / Glæsivellir  AWK 3 

100 Selsvellir 17 HAMAR 1 

110 Stamphólsvegur  3 AWK 3 

111 Verbraut 3 AWK 3 

112 Hafnagata Tjaldstæði Awk 3 

113 Suðurhóp blokk 1 AWK 3 

114 Veturhóp 10 AWK 3 

115 Veturhóp 29 AWK 3 

116 Suðurhóp  3 AWK 3 

117 Skóli  ?  AWK 0 

118 Austurhóp 1 AWK 3 

119 Austurhóp 6 AWK 3 

120 Austurhóp 16 AWK 3 

121 Miðhóp  AWK 3 

122 HS. Orkuver 1./ Norðan Orkuver 1 Dresser 3 

123 HS. / Þjónustuh. sunnan Þjónustuhús Dresser 3 

124 HS. Lagerhús Lager Dresser 3 
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125 HS. Orkuver 3 Rafstöð norður Dresser 3 

126 HS. Orkuver 4 Orkuver 4 Hawle 3 

127 HS.Orkuver 5. Orkuver 5 AWWA 3 

128 Orkuver 6 Orkuver 6 ????? 3 

129 HS. Verkst Þjónustuhús Dresser 3 

130 Miðgarður 3. vestan Vísir          Hawle 3 

131 Miðgarður 3. austan Vísir           Hawle 2 

132     

133     
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15.11 Fylgiskjal 8. 
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15.12 Fylgiskjal 9. 
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15.13 Fylgiskjal 10. 
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