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Markmið
Leiðarljós Súðavíkurhrepps með þessari brunavarnaáætlun er að uppfylla markmið laga um
brunavarnir nr. 75/2000:
“Að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með því að tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit og
viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi á sínu þjónustusvæði.”

Markmið brunavanaáætlunar er því eins og segir í 1. mgr. 13. gr. laga um brunavarnir nr.75/200:
“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 megin markmiðunum Súðavíkurhrepps með þessari brunavarnaáætlun að
skilgreina fyrir íbúum sveitarfélagsins 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 sínu og leggur hana fyrir
sveitarstjórn.”

Brunavarnaáætlun þessi er unnin af slökkviliðsstjóra Súðavíkurhrepps og sveitarstjóra eftir
leiðbeiningum sem Brunamálastofnun gefur út.
Við gerð brunavarnaáætlunar á að gera áhættumat, bæði við venjulegar aðstæður og
almannavarnaaðstæður, sem er mikilvægt upphafsgildi þegar brunavarnaáætlun er samin eða
endurskoðuð. Ekki er til áhættumat fyrir svæðið í heild sinni en öðrum vinnuaðferðum beitt.
Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verði viðbragðsáætlanir (t.d.
slökkviáætlanir og mengunarvarnaáætlanir) a.m.k. yfir alla stærstu og erfiðustu áhætturnar á
svæði slökkviliðsins.
Niðurstöður úr þessum áætlunum eiga m.a. að leiða í ljós hvort:
Tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur.
Fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg.
Nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi.
Slökkvistöð slökkviliðsins uppfylli þarfir liðsins.
Komi í ljós að úrbóta sé þörf geta aðgerðir falist í að:
Endurnýja slökkvibíl, endurnýja eða fjölga slökkvidælum eða bæta annan tækjakost
slökkviliðsins.
Bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og þjálfun
slökkviliðsins eða setja upp bakvaktir.
Tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með samstarfssamningum.
Auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu sérstaklega í hinum dreifðu byggðum.
Gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins.
Brunavarnaáætlunin á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir Súðavíkurhrepp. Gera
þarf skrá yfir búnað slökkviliðsins og ákveða afskriftareglur sem gefa vísbendingu um þá fjárhæð
sem árlega er nauðsynleg til að halda tækjabúnaði í horfinu.
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Endurskoðun brunavarnaáætlunar
Brunavarnaáætlun þarf að endurskoða a.m.k. á 5 ára fresti frá því að hún er samþykkt, eins og
fram kemur í 13. gr. laga um brunavarnir:
“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 við gerð brunavarnaráætlunar
Almannavarnarnefnd Ísafjarðar og Súðavíkurhrepps
Brunamálastofnun
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
Slökkvilið Ísafjarðar
Slökkvilið Hólmavíkur
Slökkvilið Bolungarvíkur
Heilbrigðisst. Ísafjarðarbæjar
Björgunarsveitin Kofri
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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, en ekki byggt á tölfræði og útreikningi. Mikilvægt er að hefja vinnu við
samræmt áhættumat á starfssvæði Súðavíkurhrepps.
Áhætta á starfssvæði Súðavíkurhrepps er mismunandi. Má skipta svæðinu upp í tvo meginhluta
sem er Súðavíkurbyggðin annars vegnar og dreifbýlið hins vegar. Slökkvilið Súðavíkur telst lítil
eining og er aðaláhersla lögð á forvarnir og björgun úr háska. Slökkvilið Súðavíkur á að ráða við
flest alla bruna sem upp geta komið á svæðinu og eins getur slökkviliðið brugðist við
ammoníaksleka í frystihúsi staðarins, verði bruna vart í stærri húsum byggðarinnar er þó víst að
kalla þyrfti á aðstoð frá slökkviliðinu á Ísafirði sem er staðsett í um 20 min fjarlægð frá
Súðavíkurbyggð.
Hafa verður í huga akstursvegalengdir frá Súðavík og inn í djúp en vegalengd milli jaðra
sveitarfélagsins er um 180 km. Slökkvilið Hólmavíkur er staðsett nær vissum stöðum innst í
Ísafjarðardjúpi, ef bruni yrði á þessum stöðum væri ráðlegt að kalla það til aðstoðar samtímis.
Hér fyrir neðan er listi yfir þær áhættur sem eru ráðandi á hverjum stað fyrir sig.
Í Súðavíkurbyggð
Álftaver í Súðavík, Grundarstræti 1-3
Grunnskóli Súðavíkur
Frystihúsið Frosti
Félagsheimilið Súðavík
Iðnaðarhúsin á Langeyri
Í dreifbýli
Ferðaþjónustan Reykjanesi
Ferðaþjónustan í Heydal
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2.

Þjónustustig

Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex meginþjónustuflokka:
1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss
Allir slökkviliðsmenn Slökkviliðs Súðavíkur hafa fengið og fá þjálfun í vatnsöflun
og slökkvistarfi utanhúss.
2. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi innanhúss og reykköfun í minni byggingum. Ekki
hafa allir slökkviliðsmenn Súðavíkurhrepps gild reykköfunarréttindi bæði vegna
aldurs og í öðrum tilvikum hafa menn óskað eftir að sleppa við reykköfun af öðrum
ástæðum. Stefnt verður að því a.m.k. 50% slökkviliðsmanna hafi gild
reykköfunarskírteini.
3. Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr bílflökum
Slökkvilið Súðavíkurhrepps hefur ekki á að skipa neinum útbúnaði til björgunar úr
bílflökum.Slökkvilið Ísafjarðar sér um þennan þátt.
4. Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun
Í Súðavík er enginn búnaður til að sinna mengunar- og eiturefnaslysum. Slökkvilið
Ísafjarðar sér um þennan þátt. Slökkvilið mun sinna minniháttar ammoníakleka.
5. Eldvarnareftirlit
Skoðunarskyldir staðir á starfssvæði Slökkviliðs Súðavíkurhrepps eru 26. 7 eru
skoðaðir árlega og 19 á 3ja ára fresti. Slökkviliðsstjóri sinnir þessum þætti.
6. Önnur þjónusta
Sjúkraflutningar
Slökkvilið Súðavíkurhrepps sér ekki um sjúkraflutninga. Þeir eru á vegum
Slökkviliðs Ísafjarðar.
Dælingar
Slökkviliðið sinnir þjónustu við íbúa sveitarfélagsins ef á þarf að halda t.d.
hreinsa upp vatn vegna leka, dælingar úr skipum samkvæmt beiðni o.fl.
Slökkvitækjahleðsla
Á slökkvistöðinni í Súðavík er ekki starfrækt slökkvitækjaþjónusta. Hún er
sótt til Ísafjarðar.
Öryggisvöktun
Engin öryggisvöktun er framkvæmd á vegum Slökkviliðs Súðavíkurhrepps.
Höfnin
Slökkvilið sér um slökkvistarf í smærri skipum sem eru bundin við bryggju og
byggingum á hafnarsvæðinu.
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3.

Skipulag slökkviliðsins

Skipurit fyrir Slökkvilið Súðavíkurhrepps er samkvæmt mynd 1.
Í dag eru á Súðavík 0,10 stöðugildi og 9 slökkviliðsmenn sem sinna þessu starfi eingöngu þegar
þeir eru kallaðir til. Samstarf hefur verið á milli Slökkviliðs Súðavíkur og Slökkviliðs Ísafjarðar.
Slökkviliðið er hluti af almannavarnarkerfi Ísafjarðar og Súðavíkurhrepps og sinna þarf
brunavörnum, það er mat slökkviliðsstjóra að auka þyrfti starfshlutfall um 0,15% ef sinna á
eldvarnareftirliti með fullnægjandi hætti. Björgunarsveit er starfandi í Súðavík og heildar fjöldi
björgunarsveitamanna sem hægt er að ná í með skömmum fyrirvara er u.þ.b. 14 í sveitarfélaginu.
Það eru að stórum hluta sömu einstaklingarnir starfandi bæði í björgunarsveitinni og
slökkviliðinu. Alls eru yfirmenn slökkviliðsins tveir, þ. e. slökkviliðsstjóri og
varaslökkviliðsstjóri. Fjölga þyrfti slökkviliðsmönnum í 12.

Sveitarstjórn
Súðavíkurhrepps

Almannavarnarnefnd
Ísafjarðar og Súðavíkur

Sveitarstjóri

Byggingafulltrúi

Slökkviliðsstjóri

Varaslökkviliðsstjóri

Forvarnarsvið

Eldvarnareftirlit

Útkallssvið

Fræðsla

Útkallsdeild

Slökkvilið

Tæknideild

Tæki og búnaður

Almannavarnir

9 Slökkviliðsmenn
Mynd 1

Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur SS á grundvelli laga, reglugerða og samþykkta fyrir SS.
Slökkviliðsstjóri skipar aðra staðgengla sína. Stjórn útkalla er á ábyrgð slökkviliðsstjóra.
Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á daglegri yfirstjórn gagnvart sveitarstjórn og í forföllum hans ber
varaslökkviliðsstjóri þá ábyrgð.
Helstu verkefni daglegrar yfirstjórnunar eru að:
Stjórna starfseminni og samræma og tryggja að öll svið slökkviliðsins vinni sem
traust heild að þeim markmiðum sem því eru sett.
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Sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur SS 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.
Vinna að því að búnaður liðsins, færni og menntun starfsmanna sé í samræmi við
þjónustustig.
Stuðla að jákvæðum og framsæknum starfsanda sem hvetur einstaklinga til þess að
ná settum markmiðum.

3.1. Verkefni slökkviliðs
Slökkvilið Súðavíkur sinnir öllum helstu þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum
og úr opnum vatnsbólum. Unnið er með flutning vatns á eldstað með dælubíl. Slökkviliðið
ræður við minni elda í byggingum svo sem í íbúðarhúsum og minni iðnaðarhúsnæðum.
Slökkviliðið er fært til að sinna slökkvistarfi bæði innan og utanhúss, vinna að reykköfun og
reyklosun. Þessum þáttum er sinnt frá slökkvistöð og æfingar miðast við að allir geti unnið þau
störf í samræmi við menntunarstig og þjálfun (sjá þjónustustig).
Slökkviliðsstjóri sér um eldvarnareftirlit í hreppnum. (sjá fylgiskjal 4)
Slökkviliðið á Ísafirði sér um viðbrögð vegna mengunarslyss og björgun fólks með klippum og
öðrum búnaði.
Þjónusta sem er ekki samkvæmt lögum; Slökkvilið sinnir slökkvistarfi í minni skipum sem eru
bundin við bryggju.

3.2. Forvarnarstarf
Forvarnarstarf heyrir undir slökkviliðsstjóra.
Mikið þarf að leggja upp úr eldvarnareftirliti og forvörnum í sveitarfélaginu vegna stærðar þess
og fjölda slökkviliðsmanna.
Helstu forvarnarverkefni eru:
Skoðun teikninga bygginganefndar
Úttekt á skoðunarskyldum stöðum, skv. reglugerð um eldvarnareftirlit sveitarfélaga
Umsögn vegna veitinga- og gististaða
Sérstakt eftirlit með mannmörgum stöðum, t.d. veitinga- og samkomuhúsum
Fræðsla og ráðleggingar fyrir almenning um eldvarnir
Fræðsla í skólum um eldvarnir
Slökkviliðsstjóri situr fundi byggingarnefndar
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð á forvarnarstarfi er í höndum Slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri sér
um eldvarnareftirlit. Slökkvilið Ísafjarðar aðstoðar við eldvarnareftirlit eftir beiðni
slökkviliðsstjóra Súðavíkurhrepps. Slökkviliðsstjóri mun sækja eldvarnareftirlitsnámskeið eins
og krafist er.
Eldvarnareftirlitsmaður skal hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um
Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792 /2001. Skoðunarskyldir staðir
eru listaðir upp í fylgiskjali 4.

Blaðsíða 9

Brunavarnaráætlun Slökkviliðs Súðavíkur
Endurmenntun er í samræmi við áætlanir brunamálaskólans og einnig eru starfsmenn nokkuð vel
upplýstir um nýjungar varðandi hinar ýmsu reglur og reglugerðir sem og leiðbeiningar.

3.3. Útkallsstarf
Slökkviliðið er ein deild. Dagleg umsýsla heyrir undir slökkviliðsstjóra. Gera skal kröfu um að
slökkviliðsstjóri hafi starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. grein laga nr. 75/2000.
Útkall liðsins er í höndum neyðarlínu sem sendir boð með SMS skilaboðum
Stafssvið.
Slökkvistarf
Tæki og búnaður
Umhverfismál
Slökkviliðsstjóri stýrir ofangreindum starfssviðum og slökkviliðsmenn sinna tilfallandi
verkefnum.
Helstu verkefni eru á sviði:
Björgunar- og slökkvistarfa
Viðbragða vegna mengunarslysa (lítill ammoníakleki)
Umhirðu húsnæðis
Umhirðu bifreiða og búnaðar
Æfingar og þjálfun starfsmanna
Eftirlit tækja og búnaðar
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallssviðs er í höndum slökkviliðsstjóra.
Fjöldi slökkviliðsmanna er 9 í heildina en í dag er slökkviliðsstjóri í 0,10% starfi. Slökkvilið mun
standa saman af a.m.k. 12 slökkviliðsmönnum (að meðtöldum slökkviliðsst. og
varaslökkviliðsst.) Allir slökkviliðsmenn fá þjálfun í að leysa sérhvert verkefni sem kemur inn á
borð slökkviliðsins í samræmi við þjónustustig, menntun og þjálfun. Þannig eiga menn að geta
gengið í hvaða störf sem upp koma í samræmi við þjónustustig. Ekki eru þó allir sem hafa
tilskilin réttindi til að aka meiraprófsbílum og aðrir ekki færir um að stunda reykköfun.
Í útköllum er unnið eftir aðgerðarskipulagi sem skilgreinir í megin dráttum hvert verkefni manna
er í ákveðnum stöðum
● Í samræmi við þjónustustig verða alltaf a.m.k. 50% slökkviliðsmanna með
reykköfunarréttindi á hverjum tíma.
● Í samræmi við þjónustustig skulu á hverjum tíma 80% slökkviliðsmanna lokið
grunnnámi hlutastarfandi slökkviliðsmanna.
Æfingar eru haldnar reglulega í samræmi við gildandi lög og reglugerðir (sjá fylgiskjal 5).
Slökkviliðið mun sinna menntun og símenntun starfsmanna í samræmi við kröfur
Brunamálaskólans. Auk þess mun slökkvilið gera áætlun til fimm ára og verður sú fyrsta gerð
fyrir starfsárið 2007. (Sjá menntunarstig í fylgiskjali 1)
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3.4. Annað
Unnið er að samningsgerð við slökkvilið Ísafjarðar vegna mengunarvarna, eldvarnareftirlits og
klippuvinnu.
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi og dælingum í minni skipum eins og áður hefur komið fram.

4.

Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð

Enginn stjórnstöð er hjá Slökkviliði Súðavíkur en stjórnstöð almannavarna Súðavíkurhrepps, sem
staðsett er að Grundarstræti 3-5, er hægt að nota í neyðartilvikum. Þar eru talstöðvar á öllum
helstu tíðnum björgunaraðila á VHF tíðni. Ekki hefur verið komið upp TETRA sambandi á
svæðinu. Í stjórnstöð eru 8 símalínur og faxtæki ásamt sítengdri tölvu við internetið.
Neyðarsvörun er í höndum neyðarlínunnar sem hefur upplýsingar um bakvaktarmann og einnig
sér hún um að kalla út slökkviliðið með SMS skilaboðum.
Eins er stjórnstöð til staðar í Ákabúð húsi Björgunarsveitarinnar Kofra, slökkviliðið hefur aðgang
að henni ef þörf krefur.

4.1. Viðvaranir og upplýsingagjöf
Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Ísafjarðar og
Súðavíkurhrepps og sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum Almannavarnarnefndar. Helstu
áhættur sem gætu krafist slíkra tilkynninga eru meiriháttar mengunarslys á svæðinu t.d.
ammoníakleki í Frystihúsinu Frosta í austan átt, bruni í Súðavíkurskóla og rýming þar eða bruni í
Grundarstræti 3-5 og rýming þar.

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
beiðna.

4.3. Boðunartími
Eins og áður er komið fram sér Neyðarlínan um boðun á slökkviliðinu með SMS skilaboðum.
Boðunin er gerð samkvæmt útkallslista slökkviliðsins. Viðmiðið sem notast er við, er að fyrsti
slökkvibíll skal vera kominn úr stöð innan fjögurra mín. miðað við eðlilegar aðstæður, ef veður
eða aðrar náttúruhamfarir hamla ekki. Varðandi slökkviliðið sér slökkviliðsstjóri um að uppfæra
boðleiðir slökkviliðsmanna. Björgunarsveitir sjá sjálfar um að uppfæra boðunarlista sinn í
gegnum Slysavarnafélagið Landsbjörg. Uppfærslur eru alltaf gerðar þegar breytingar verða á
mannskap. Hjá slökkviliði Súðavíkur er ekki gerður greinarmunur á boðun slökkviliðs vegna
almannavarnavá.

4.4. Virkjunartími
Í slökkvistarfi er miðað við að vatn sé komið á stút innan 60 sek. frá því að dælubíll stöðvar við
eldstað. Er þessi ferill æfður og tímatekin a.m.k. fjórum sinnum á ári. Allt slökkvistarf á að vera
komið í gang inna þriggja mín. frá því að slökkviliðið kemur á staðinn.

4.5. Viðbragðstími
Viðbragðstíma er skipt upp í fimm tímabelti og flokka (sjá fylgisjal 2).
Á bæi í Ísafjarðardjúpi í tveimur seinustu tímabeltunum hafa verið keypt slökkvitæki og þrír
reykskynjarar á hvert lögbýli, slökkviliðið sá um uppsetningu á búnaðinum. Þar sem
viðbragðstími slökkviliðs er lengri en 30 mín. er séð til þess að fólk sé upplýst um mikilvægi
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slökkvitækja, reykskynjara og rýmingarleiða. Einnig er Ferðaþjónustan Reykjanesi í síðasta
tímabeltinu. Gamall búnaður er á Reykjanesi en verið er að yfirfara hann og vinna í að
endurbótum, eins þarf að tryggja að ákveðinn hluti íbúa hafi þá kunnáttu sem þarf til. Unnið er að
samningi við slökkvilið á Hólmavík vegna aðstoðar við slökkvistarf í Reykjanesi þar sem þeir
koma fyrr á staðinn.

5.

Húsnæði, bifreiðar og búnaður

Líta verður á allan búnað slökkviliðs Súðavíkur sem heild og því kemur það fram sem eitt afl.
Þetta er gert til þess að sem besta nýting fáist úr búnaðinum og því fjármagni sem fæst til
búnaðarkaupa. Búnaður er afskrifaður í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

5.1. Húsnæði
Slökkvistöð er ein og að auki ein aðstaða fyrir búnað:
Súðavík, slökkvistöð við Langeyrarveg
Slökkvistöð Súðavíkur var byggð árið 2005, um 101,7 m². Byggingin er steypt.
Upphitað er með rafmagni Þar er aðstaða fyrir tvo bíla sem og geymsluaðstaða
fyrir slöngur, lausa dælu og aðra smáhluti. Annar búnaður er sem stendur
geymdur í slökkviliðsbílnum. Laus rekki fyrir hlífðarfatnað slökkviliðsmanna er á
staðnum. Salernis og sturtuaðstaða er á staðnum en fundarsalur á skrifstofu
hreppsins er notaður þegar það á við. Í slökkvistöðinni er lítið herbergi þar sem
gögn og skýrslur eru geymd. Húsnæðið er í eigu Fasteignafélagsins Langeyri og
borgar slökkviliðið leigu mánaðarlega.
Reykjanes, aðstaða til geymslu búnaðar.

5.2. Bifreiðar
Bifreiðar slökkviliðs Súðavíkur eru í eign Súðavíkurhrepps en rekstur bifreiðana er á reikning
slökkviliðs Súðavíkur í fjárhagsáætlun. Engin leiga er greidd.
Ford F350 dælubíll árgerð 1989, tekur 3 í sæti, ekin 17.000 mílur, með 1000 l tank
og Ziegler dælu árg. 1993 sem dælir 1600 l/mín. Háþrýstislanga á bíl 1” 30 m. Með
stút. Ástand gott.
Bíll björgunarsveitarinnar Kofra af Land Rover gerð er einnig geymdur í sama rými
og slökkvistöðin er. Hann er notaður til flutninga á mannskap skv. samningi ef þörf
krefur. Sá bíll tekur 9 manns í sæti að meðtöldum bílstjóra.

5.3. Búnaður
Eftirfarandi upptalning er fyrir allan búnað slökkviliðsins fyrir utan bifreið:
Lausar dælur eru prófaðar tvisvar í mánuði og er ástandi lýst hér að neðan:
Climax 1200 l/min .............................................................. uppgerð 2002
Climax 1200 l/min ................................................................ lélegt ástand
Allar slöngur eru þrýsti prófaðar reglulega og eru í góðu ástandi:
Stofnslöngur 0 m ................................................................................. 4”
Stofnslöngur 0 m ................................................................................. 3”
Fæðislöngur 320 m .............................................................................. 2”
Vinnuslöngur 140 m ......................................................................... 2½”
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Vinnuslöngur 100 m (2004).....................................................................2”
Sogbarkar 4½”..................................................................................3 stk
Sogbarkar 3”. ...................................................................................4 stk
Stútar eru yfirfarnir mánaðarlega og eru í góðu ástandi:
Protek stútur fyrir 2” slöngu.............................................................. 1 stk.
Unifire stútur fyrir 2” slöngu............................................................. 4 stk.
Cerado stútur fyrir 2” slöngu............................................................. 1 stk.
Hoening stútur fyrir 2” slöngu ......................................................... 2 stk.
Greinistk. BCC ................................................................................ 3 stk.
Froðubyssa er yfirfarin einu sinni á ári og er í góðu ástandi.
Millifroðutæki Total ........................................................................ 1 stk.
Millifroða..............................................................................................60 l.
Froðukaststútur ................................................................................ 1 stk.
Handverkfæri eru öll í góðu standi.
Almenn handverkfæri, sagir, hamrar, kúbein, brotverkfæri o.fl.
Ljósabúnaður er prófaður mánaðarlega og er í góðu standi.
Handluktir ....................................................................................... 3 stk.
Reykköfunarbúnaður er notaður á öllum æfingum. Eftirlit með tækjunum er skv.
reglugerð:
AGA reykköfunartæki, .................................................................... 2 stk.
Fenzy reykköfunartæki (2003) ......................................................... 2 stk.
auka lofthylki fyrir Fency og AGA (2003) ....................................... 4 stk.
Chubb reykköfunartæki, 2 auka lofthylki ......................................... 2 stk.
Reykköfunargallar ........................................................................... 7 stk.
Stígvél ............................................................................................. 8 stk.
Hjálmar ........................................................................................... 9 stk.
Hettur (2002) ................................................................................... 8 stk.
Vettlingar (2002) .......................................................................... 12 pör.
Stigi (tréstigi) .................................................................................. 1 stk.
Brunastigi (timbur)12 m. ................................................................. 1 stk.
Skóflur, sköfur, fötur og ílát ....................................................................

5.4. Fjarskipti
Enginn fjarskiptabúnaður er í eigu slökkviliðsins en skv. úrbótaáætlun verður unnið að kaupum á
talstöðvum fyrir stjórnendur og reykkafara. Slökkviliðsmenn eiga sjálfir sína GSM síma.

5.5. Viðvörunarbúnaður
Engin viðvörunarlúður er á slökkvistöðinni í Súðavík. Viðvaranir til almennings eru gefnar út í
samráði við Almannavarnarnefnd Ísafjarðar og Súðavíkurhrepps og sendar til fjölmiðla
samkvæmt boðleiðum Almannavarnarnefndarinnar.

5.6. Æfingasvæði
Ekkert ákveðið æfingasvæði er til hjá SS heldur notast við þau svæði, húsnæði og aðstöðu sem í
boði eru hverju sinni og best henta.
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6.

Landupplýsingar

Landfræðilegt þjónustusvæði Slökkviliðs Súðavíkur nær yfir Súðavíkurhrepp
Í fylgiskjali 3 er farið yfir vatnsöflun á helstu bæjum í dreifbýli Súðavíkur.
Ekki er notast við neitt sérstakt leiðakerfi á leið í útköll heldur eru slökkviliðsmenn almennt
nokkuð kunnugir um héraðið og rata um vegi sveitarfélagsins. Í slökkvibílnum eru
staðháttalýsingar af hverjum sveitabæ með upplýsingum um vatnsból og helstu hættur. Er þetta
unnið samhliða eldvarnareftirliti. Á slökkvistöð og í slökkvibílum eru landakort af svæðinu
ásamt götukorti af þéttbýliskjarna og er notast við þau ef á þarf að halda.

7.

Vatnsból og brunahanar

Í Súðavík eru 13 brunahanar í nýju byggðinni og 6 með vatnsþrýsting um 6 bar. Þar sem vatnsból
byggðarinnar í Súðavík er þannig úr garði gert að dælt (tvær dælur sem dæla samlagt 25 l/sek) er
úr borholum í safntank (800 tonn). Við slökkvistarf þyrfti að kalla út mann til eftirlits með
vatnsmagni í safntankinum. Að öllu eðlilegu á vatnsskortur ekki að hamla slökkvistarfi.
Vatnsból í dreifbýli er misjafnt eftir stöðum allt frá því að ekkert vatn er í námunda við bæi og
þannig að gnægð vatns er við bæjardyrnar. Helst er að ná í vatn í sjó eða í ám á svæðinu.
Viðhald brunahana eru á vegum Vatnsveitu Súðavíkurhrepps. Brunamálastofnun hefur hingað til
mælt afkastagetu þeirra. Þessum upplýsingum er komið til slökkviliðs jafnóðum og þær eru
klárar. Nánari upplýsingar er að finna hjá tæknideild Súðavíkurhrepps.

8.

Sérstakar bruna- eða mengunarhættur

Nokkrar af stærstu áhættum í Súðavíkurbyggð eru settar hér fram og kemur mesta áhættan fyrst.
Frystihúsið Frosti
Nokkuð stór vinnustaður, þar starfa um 30 manns. Þar eru taldar mestar líkur á stórtjóni í
Súðavík. Húsið er byggt árið 1980-1981. Húsakynni eru illa byggð út frá brunatæknilegu
sjónarmiði. Húsnæðið er á tveimur hæðum 4.229 m² og telst vera tvö brunahólf. Auðvelt er
um vatnsöflun, brunahani 4” er í 100m fjarlægð og sjórinn í 15m fjarlægð. Ekkert
brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni.
Byggingin er þrjár brunasamstæður. Eldvarnarhurð A-EI-C60 að beinaverksmiðjunni og
einnig er önnur A-EI-C60 hurð að flökunarsal. Vélasalurinn er innan A-REIM120 veggja.
Byggingin er að öðru leyti öll opin þó að nokkuð
sé um A-EI-C60 hurðir. Tjörupappi er í þaki
óvarinn inn af umbúðageymslu og þar er opið á
milli hæða. Einnig er opið á milli hæða í
rækjuvinnslu. Suðvestan við bygginguna er
kyndiklefinn.
Í norðurenda byggingarinnar er beinaverksmiðja
(ekki notuð í dag). Opið er upp á efri hæð en þar er
netageymsla.
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Í norðurenda efri hæðar er borðsalur og skrifstofur. Aðalinngangurinn er á vesturhlið.
Borðsalurinn er í norðvesturhorninu. Við hann er opinn stigi að neðri hæðinni. Þarna er
einnig þvottaherbergi en frá því er hurð að stórum sal þar fyrir sunnan. Frá norðurendanum
er síðan eldvarnarhurð A-EI-C60 að rækjuvinnslu. Loftið er tekið niður og klætt með
gifsplötum. Þarna er einnig umbúðageymsla. Við umbúðageymsluna er lyftuop (án lyftu). Í
suðausturhorninu er rækjuvinnsla (afmörkuð með áli, gleri og plasti). Þar er einnig stálstigi
niður í pökkun. Í suðausturhorninu er síðan frystigeymsla. Í norðurenda neðri hæðar er salir.
Stiginn upp á efri hæð er opinn. Í norðvesturhlutanum eru salerni. Fyrir sunnan sali er
móttakan. Með vesturhlið er tækjasalur. Hann er
opinn að stóra salnum sem er opinn inn á efri hæð.
Frá tækjasal er hurð að frystiklefanum. Í lofti hans
er óvarið einangrunarplast. Ljóskastarar eru
óvarðir. Í suðvesturhorninu (undir rækjuvinnslu) er
móttaka rækju. Þar fyrir sunnan er vélasalurinn.
Hann er afmarkaður með steyptum veggjum en í
norðvesturhorni er opið með leiðslum.
Niðurstaða:
Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða. Meiri
hætta er á að upp komi ammoníaksleki.
Ammoníaksleki er almannavarnarástand sem verður mikil og stór aðgerð sem
margir þurfa að koma að. Slökkviliðið ræður ekki við eldsvoða í húsnæðinu og
myndi kalla til aðstoð frá Ísafirði. Ef um eld yrði í fiskvinnslunni er nánast víst
að þorpið myndi ekki rísa undir þeim áföllum sem því myndi fylgja. Slökkvilið
mun illa ráða við eld í byggingunni.
Súðavíkurskóli
Húsnæðið er þrjú brunahólf um 1.442 m2. Í húsnæðinu
er brunaviðvörunarkerfi. Það er byggt í þremur
áföngum sá fyrsti 376,4 ferm árið 1950, næsti 499,1
1993 (íþróttahús) og sá síðasti 567,8 byggt 1996. Þar
er einnig hluti hússins sem er á tveimur hæðum
(leikskóli). Yfir skólaárið eru um 50 manns við störf í
húsinu en að sumri til um.15. Fjarlægð í 4”brunahana,
við Íþróttahús 5 m og við leikskóla 10 m.
Brunaviðvörunarkerfi er í mestum hluta af
byggingunni.
Byggingin er ein brunasamstæða. Að íþróttahúsi er E30 hurð (teiknuð A-EI-C60 hurð). Frá
anddyri að nýbyggingu er E30 hurð. Hurðir í
nýbyggingunni eru EI-S30 hurðir annars eru hurðir
spjaldahurðir. Gler er E30 gler. Að eldhúsi er óþétt
E30 gler (rennihleri). Á milli milligólfa í leikskóla er
létt hurð. Annað leikloftið er í gangi skóla. Byggingin
er að mestu steinsteypt, en hluti hennar er timbur og
er á einni hæð. Byggingin er klædd að utan með
STENI og steinull (eldri hluti). Byggingin er síðan
þrískipt. Í suðurhlutanum eru veggir steyptir. Þar er
aðstaða kennara. Opið er að norðurhluta og til suðurs.
Austan við ganginn (til norðurs) eru stofa og
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bókasafn og er hægt að opna á milli þeirra, en á milli þeirra eru flekahurðir. Í loftinu eru
heraklítsplötur. Austan við ganginn er ein kennslustofa í norðvesturhorninu. Annars eru þar
salerni og herbergi undir rafmagnstúpu. Yfir þessari byggingu er þakrými sem ekki var
skoðað. Í vesturhlutanum er timburbygging (hús frá Húsasmiðjunni). Að húsinu er
tengigangur úr timbri. Þarna eru tvær kennslustofur (önnur kennarastofa). Í kennslustofunum
eru björgunarop. Veggir og loft eru klædd með spónaplötum. Nýbygging er risin sunnan við
eldri hlutann. Frá anddyri er E30 hurð. Samkvæmt teikningu eru EI60 veggir og hurðir EI-S30
hurðir. Allt gler er E30 gler. Salur er í miðri byggingunni. Á milli tveggja stofa er EI-S30
flekahurð og einnig fram í salinn. Að aðstöðu leikskóla eru spjaldahurðir og einnig á milli
milligólfa Í suðvesturhorni er leikskóli.
Niðurstaða:
Ekki eru mikil líkindi á eldsvoða. Slökkviliðið ræður ekki við eldsvoða í
húsnæðinu og myndi kalla til aðstoð frá Ísafirði.
Þjónustuhúsnæði Grundarstræti 1
Byggingin er steinsteypt, byggt 2000 og samtals 622,7
ferm. Húsnæðið hýsir verslun, sparisjóð með
póstafgreiðslu og heilsugæslu á neðri hæð. Efri hæðin
nær yfir hluta hússins og hýsir hreppsskrifstofur og
fundarsal. Húsnæðið er búið brunaviðvörunarkerfi.
Byggingin telst átta brunahólf.

Niðurstaða:
Litlar líkur á eldsvoða, en verði eldur laus þarf að kalla
til aðstoð frá Ísafirði.

Félagsheimilið Súðavík
Húsnæðið er 257m² og er byggt árið 1930. Það er á
tveimur hæðum að hluta til, en efri hæð þess er
aðeins notuð sem geymsluhúsnæði. Húsið telst ein
brunasamstæða og er byggt úr timbri. Húsið er
eingöngu notað til samkomuhalds og má búast við
miklum fólksfjölda við slík tækifæri. Leyfilegur
fólksfjöldi
er
140
manns.
Ekki
er
brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
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Byggingin er ein brunasamstæða. Gólf eru úr timbri. Allir veggir eru úr timbri. Við
norðvesturhorn byggingarinnar er kyndiklefi. Hann er innan steyptra veggja og er gengið í
hann utan frá. Byggingin er í bárujárnklæddu timburhúsi og er að mestu á einni hæð. Þök eru
rislaga og er klætt með bárujárni.
Undir öllu húsinu er skriðkjallari sem er ekkert notaður. Farið í þennan kjallara utan frá.
Aðalinngangurinn er norðarlega á austurhlið. Útidyrahurðin opnast út og er 94 sm breið
(hurðin er lykillæst að innan). Frá anddyrinu er komið að lítilli forstofu. Þar er hurðarop sem
er um 80 sm breitt. Þar eru salerni og lítil greiðasala. Við útidyrnar er stigi upp á lítið ris sem
er yfir norðurhlutanum. Salurinn er miðsvæðis og tekur nær allt gólfpláss. Gólf
byggingarinnar er úr timbri. Loft salarins er tekið niður og myndast því þakrými fyrir ofan
salinn. Gluggar eru á austur- og vesturhlið. Í suðausturhorni salarins er hurð (um 67 sm breið)
að anddyri neyðarútgangs. Útidyrahurðin þarna er 94 sm breið. Frá þessu anddyri er einnig
opið að leiksviði. Leiksviðið er í suðurendanum. Rafmagnstafla er í norðausturhorni leiksviðs.
Á rishæð í norðurenda eru tvö herbergi. Þar fremra er undir kvikmyndavél og eru veggir þess
herbergis múrhúðaðir (forskallaðir). Þar fyrir innan er annað herbergi (gamalt eldhús).
Niðurstaða:
Ef eldur verður laus í húsnæðinu má búast við miklum skemmdum. Fjarlægð í
4” brunahana er átta metrar og er hann staðsettur fyrir ofan húsið á túnbletti og
er aðgengi að honum slæmur. Miklar líkur eru á því að húsið verði ónýtt ef þar
kemur upp eldur.

Ferðaþjónustan Reykjanesi
Húsnæði sem er um 2.672 m², sem telst tvær brunasamstæður. Húsið er á tveimur hæðum auk
kjallara. Rýmingarleiðir eru viðunandi frá gistingu (í gagnstæðar áttir). Vatnsöflun erfið, ca.
1000 l sundlaug er við húsnæðið. Fjarlægð frá sjó um.1 km.
Skólahúsnæðið:
Byggingin er ein brunasamstæða. Að heimavistarbyggingu er eldvarnarhurð A-EI-C60. Allir
milliveggir er timburveggir með spónaplötum. Hurðir eru spjaldahurðir og gler er fyrir ofan
allar hurðir. Opið er á milli hæða. Í byggingunni eru kennslustofur. Byggingin er ekki mikið
notuð í dag (er bókageymsla og notuð undir fundi).
Á fyrstu hæð hússins eru herbergi (var skrifstofa skólastjóra og aðstaða kennara),
kennslueldhús og tónlistarsalur. Aðalinngangurinn er í norðausturhorninu (til norðurs). Veggir
eru flestir úr timbri. Veggir eru klæddir með spónaplötum og eru líklega með glerull. Hurðir
eru spjaldahurðir og er gler í hurðarkörmum og ofan við hurðir. Stigagangurinn (í vesturenda)
er opinn á milli hæða. Í tónlistasal sem er í austurenda er neyðarútgangur (læstur).
Á annarri hæð eru salur (áður tvær skólastofur), bókasafn, eðlisfræðistofa, kennslustofa og
hreinlætisaðstaða. Veggir eru flestir úr timbri. Veggir eru klæddir með spónaplötum og eru
líklega með glerull. Hurðir eru spjaldahurðir og er gler í hurðarkörmum og ofna við hurðir. Í
austurenda gangs er neyðarútgangur (læstur), en án stiga við hurðina.
Yfir annarri hæð er þakrými. Því er skipt í þrennt með steyptum veggjum. Hlerar upp á
þakrýmið eru lélegir tréhlerar.
Gisting:
Byggingin er ein brunasamstæða. Samgangur er frá báðum hæðum hússins í íbúðir, en
stigagangur tengir þessa byggingarhluta. Hurðir að íbúðum eru spjaldahurðir. Hurðir eru allar
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spjaldahurðir. Að skólabyggingu er eldvarnarhurð A-EI60 en án hurðapumpu. Kjallari er allur
opinn, enda á milli (opið með lögnum). Byggingin er þó nálægt því að teljast slæm (vegna
lélegrar hólfunar).
Við suður- og norðurenda hússins eru tveggja hæða byggingar ásamt kjallara, sem í eru íbúðir.
Í kjallara sem er að mestu leyti óstandsettur er þvottaaðstaða, þurrkherbergi og geymslur
ýmiss konar. Þarna er inntak rafmagns. Veggir eru að mestu steyptir og hlaðnir. Hurð frá
stigahúsum eru spjaldahurðir og sama á við um hurðir í kjallara. Lyftustokkur (ónotaður) er
frá kjallara að eldhúsi. Í kjallaranum eru loftstokkar. Í norðurenda kjallara er búningsaðstaða
sundlaugar. Á fyrstu hæð er borðsalur, eldhús (gaseldavél er í eldhúsi en gas er úti) og
gistiherbergi. Veggir eru steyptir. Gistiherbergin eru í suður og norðurendanum, en íbúðir
taka síðan við. Hurðir herbergja eru spjaldahurðir. Frá stigagöngum að herbergjagöngum eru
spjaldahurðir og er gler í hurðarkörmum. Borðsalurinn er fyrir miðju húsi og þar fyrir innan er
eldhús frá eldhúsi er útidyrahurð. Frá stigaganginum sem er norðar er gangur að eldvarnarhurð
A-EI-C60 sem er að kennslustofubyggingu. Stigahúsin er þrjú. Á annarri hæð eru
gistiherbergi. Herbergin eru með spjaldahurðum. Frá stigagöngum að herbergjagöngum eru
spjaldahurðir og er gler í hurðarkörmum. Í miðju húsinu eru tveir salir (áður kennslustofur).
Hlerar eru upp í þakrými.
Niðurstaða:
Húsnæðið er með brunaviðvörunarkerfi og því ætti fólk ekki að vera í mikilli
hættu. En verði eldur, þá er slökkviliðið í Súðavík amk. 90 mín á leiðinni á
staðinn. Slökkviliðið á Hólmavík er í amk. 60 mín fjarlægð. Slökkviliðið á
Ísafiðri í amk. 110 mín. fjarlægð. Slökkviliðið í Súðavík ræður eitt og sér ekki
við eld að þessari stærðargráðu og mundi kalla til aðstoð frá Hólmavík og
Ísafirði strax við útkall.

9.

Hafnir og mörk þeirra

Eitt hafnarsvæði er í
Súðavíkurbyggð með 4
viðleguköntum
(bryggjum),
miklar
endurbætur hafa nýlega
verið gerðar á höfninni,
bæði fyrir viðlegu og
starfsemi tengda útgerð.
Landanir úr togurum og
stærri
skiptum
hafa
minnkað til muna en
töluvert er um smærri báta sem tengjast atvinnuveiðum, fiskeldi á staðnum sem og frístundum.
Tvær flotbryggjur eru á hafnarsvæðinu og við þær liggja flestir frístundabátar staðarins.

Í dreifbýli Súðavíkurhrepps eru svo bryggjusporðar á
ýmsum stöðum t.d. við Ögur, Reykjanes, Vatnsfjörð o.fl.
Slökkvilið Súðavíkur sér um slökkvistarf og dælingar í
bátum og minni skipum á hafnarsvæðinu.
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10. Samkomulag og samningar
Samstarf er við:
Skrifstofu Súðavíkurhrepps vegna fjármála.
Engir skriflegir samningar eru til við samstarfsaðila en fyrirhugað er að gera skriflega samninga
við nokkra aðila árið 2007. Nauðsynlegt er að gera skriflega samninga við slökkvilið í
nágrenninu um gagnkvæma aðstoð.
Helstu samstarfsaðilar eru;
Brunamálastofnun vegna brunamála, eldvarnareftirlits og brunamálaskólans
Neyðarlínan 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar
Almannavarnir Ísafjarðar og Súðavíkurhrepps
Björgunarsveitin Kofri
Byggingarfulltrúinn í Súðavík vegna forvarna og byggingamála
Lögreglan á Ísafirði vegna ýmissa sameiginlegra verkefna
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
Slökkvilið Hólmavíkur
Slökkvilið Bolungarvíkur
Vatnsveitu Súðavíkur vegna slökkvivatns og brunahana

11. Annað
Ef eldur kemur upp í Súðavík þá þarf að kalla út mann til að hafa eftirlit með vatnsmagni í
miðlunartanki vatnsveitu Súðavíkurhrepps svo ekki komi til vatnsskortur.
Í Súðavík er varaflsstöð (díselrafstöð) rekin af Orkubúi Vestfjarða
Fjarskiptamöstur eru í Súðavíkurbyggð og á Þverárfjalli

12. Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun
Helstu breytingar á húsnæði, bifreiðum, menntun og búnaði SS koma hér fyrir neðan ásamt
framkvæmdaáætlun.

12.1. Húsnæði
Ljúka þarf vinnu við brunaviðvörunarkerfi.

12.2. Menntun og búnaður
Eftirfarandi búnað þarf að endurnýja.
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu eign SS.
Fjölga strax og viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
Loftbanki vegna reykköfunartækja
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Auka við reykköfunarbúnað og lofthylki
gera áætlun um menntun og endurmenntun slökkviliðsmanna.
Erfiðlega gengur að manna slökkviliðið en unnið er að úrbótum þar á.

12.3. Framkvæmdaáætlun
Helstu atriði sem hafa mikið gildi vegna gerða fjárhagsáætlunar á næstu árum.
Á árinu 2007:
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna og fjölga honum um einn galla.
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SS.
Fjölga slökkviliðsmönnum í samræmi við uppgefna tölu í brunavarnaáætlun
sveitarfélagsins.
Kaupa fjarskipabúnað.
Talstöðvar fyrir reykkafara
Söfnunarstykki fyrir dælu.
Kaupa lausa dælu
Á árinu 2008:
● Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna þannig að heildar hlífðarfatnaðareign
slökkviliðsins verði komin upp í 12 galla.
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SS
Unnið að gerð áætlunar varðandi mengunarvarnarbúnað
Talstöðvar fyrir reykkafara
Tveir Eiturefnagallar (einnota)
Kaupa loftbanka fyrir reykköfunartæki.
Á árinu 2009:
Reykblásari ásamt börkum
Keypt verða tvö reykköfunartæki ásamt aukakútum
Endurnýja 2 hlífðargalla slökkviliðsmanna.
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SS
Talstöðvar fyrir reykkafara
Endurnýja og fjölga stútum
Á árinu 2010.
Kaupa tækjabíl (dælubifreið)
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SS
Endurnýja (fjölga) talstöðvum
Á árinu 2011.
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SS
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
Keypt verði loftpressa fyrir reykköfunartæki
Á árinu 2012.
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Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign SS
Kaupa tankbíl.
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Dreifingarlisti
Almannavarnarnefnd Ísafjarðarog Súðavíkurhrepps
Brunamálastofnun
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps
Lögreglustjórinn á Ísafirði
Neyðarlínan

Björgunarsveitin Kofri
Slökkviliðsstjórinn Ísafirði
Slökkviliðsstjórinn Hólmavík
Slökkviliðsstjórinn Bolungarvík
Hraðfrystihúsið Gunnvör

Heimildir
Áhættumat er unnið úr gögnum eldvarnareftirlits
Lög um brunamál nr. 75/2000
Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga sept. 2001
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Fylgiskjöl
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Fylgiskjal 1

Menntunarstaða hjá Slökkviliði Súðavíkurhrepps
Nr

Nafn

Aldur

8 Hlynur Bjarki Karlsson

29

1 Barði Ingibjartsson

51

2 Loftur Þór Ingason

42

3 Þorsteinn Örn Gestsson

40

4 Halldór R. Jónbjörnsson

33

5 Yordan Slavov

38

6 Leifur Bremnes

38

7 Jónas Jónbjörnsson

38

Námskeið fyrir slökkviliðsmenn
StarfsMeira- ReykSLM I- SLM I- SLM I- SLM Ipróf köfun
Sandö
Eldvarnir
aldur
1
2
3
4

2
1
3
5
5
4
6
4

07
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

03

x

x

x

* Námskeið í Sandö 2003

Menntunaráætlun 2007
Nr

Nafn

8 Hlynur Bjarki Karlsson
1 Barði Ingibjartsson
2 Loftur Þór Ingason
Þorsteinn Örn
3 Gestsson
Halldór R.
4 Jónbjörnsson
5 Yordan Slavov
6 Leifur Bremnes
7 Jónas Jónbjörnsson

SLM SLM SLM SLM SLM
ELV- ELV- ELV- SLSTJ
I-1 I-2 (1) I-2 (2) I-3
I-4
1
2
3
STJ
Okt

Nóv

Maí

Sept

Okt
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Fylgiskjal 2
Viðbragðstími Slökkviliðs

10 mín
15 mín
45 mín
75 mín
120 mín

Mynd 2

Í fyrsta tímabeltinu eru aðgerðir hafnar innan 10 mín. frá boðun (rautt).
Í öðru tímabeltinu, eru aðgerðir hafnar innan 15 mín. (grænt).
Í þriðja tímabeltinu, eru aðgerðir hafnar innan 45 mín. (fjólublátt).
Í fjórða tímabeltinu, eru aðgerðir hafnar innan 75 mín. (ljósblátt).
Í fimmta tímabeltinu, eru aðgerðir hafnar innan 120 mín. (gult).
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Fylgiskjal 3
Vatnsöflun á helstu stöðum í dreifbýli Súðavíkurhrepps

Djúpmannabúð

Lækur í 200 m fjarlægð frá húsi

Heydalur

Lækur í 200-300 m fjarlægð frá gistihúsum og geymslu

Hrafnabjörg

Lækur í 180 m fjarlægð frá bæjarhúsum

Hvítanes

Sjór í 230 m fjarlægð frá íbúðarhúsi
Sjór í 80 m fjarlægð frá fjárhúsum

Hörgshlíð

Sjór í stuttri fjarlægð frá bæjarhúsum

Laugarból

Lækur í 300 m fjarlægð frá bæjarhúsum

Látrar

Lækur í 15 m fjarlægð frá íbúðarhúsi og fjósi
Sjór í 25 m fjarlægð frá fjárhúsi

Minni Hattadalur

Sjór í 300 m fjarlægð frá bæjarhúsum

Reykjarfjörður

Sjór í 75 m fjarlægð frá fjárhúsi

Reykjanes

Sundlaug á staðnum en nokkuð langt er í sjó
Sjór í 110 m fjarlægð frá íbúðarhúsi
Sjór í 400 m fjarlægð frá sumarbústað

Strandsel

Sjór í 350 m fjarlægð frá fjárhúsi og fjósi
Sjór í 300 m fjarlægð frá íbúðarhúsi
Sjór í 400 m fjarlægð frá fjárhúsi

Svansvík

Sjór í 105 m fjarlægð frá íbúðarhúsi, sumarhúsi og
vélageymslu
Sjór í 130 m fjarlægð frá fjárhúsi

Svarthamar

Sjór í 80 m fjarlægð frá bæjarhúsum

Vatnsfjörður

Sjór í 250 m fjarlægð frá íbúðarhúsi
Sjór í 390 m fjarlægð frá kirkju
Sjór í 330 m fjarlægð frá ónotuðum fjárhúsum

Ögur

Lækur í 45 m fjarlægð frá sumarhúsi Landsbankans
Lækur í 30 m fjarlægð frá kirkju
Sjór í 60-80 m fjarlægð frá íbúðarhúsi, félagsheimili og
fjárhúsi
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FYLGISKJAL 4
Skoðunarskylda eldvarnareftirlits
Súðavík, einu sinni á hverju ári
Tegund / starfsemi

Staðsetning

Tegund / starfsemi

Staðsetning

Hraðfrystihúsið Gunnvör

Súðavík

Félagsheimili

Súðavík

Súðavíkurskóli

Súðavík

Áhaldhaldahús

Súðavík

Þjónustuhús

Súðavík

Bifreiðaverkstæði HB

Súðavík

Samúel Kristjánsson(Verkst.) Súðavík

Ásthildur Jónasdóttir(verkst.) Súðavík

Súðavíkurhreppur (skrifst.)

Súðavík

Orkubú (varaaflsstöð)

Súðavík

Bílamálun – Minney ehf

Súðavík

Tegund / starfsemi

Staðsetning

Súðavíkurhreppur djúp, einu sinni á hverju ári
Tegund / starfsemi

Staðsetning

Ferðaþjónustan Reykjanesi

Reykjanes

Súðavíkurhreppur djúp, þriðja hvert ár
Tegund / starfsemi

Staðsetning

Tegund / starfsemi

Staðsetning

Svarthamar

Álftafjörður

Minni hattatdalur

Álftafjörður

Hvítanes

Skötufjörður

Birnustaðir
Hrafnabjörg

Laugardal

Ögur

Ögurnes

Laugarból

Laugardal

Heydalur

Mjóifjörður

Hörgshlíð

Mjóifjörður

Reykjafjörður

Reykjanes

Vatnsfjörður

Reykjanes

Svansvík

Ísafirði

Vigur

Djúp
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Fylgiskjal 5
Æfingaáætlun veturinn 2008-2009
Dags

Tími

Dagur

Umsjón

Bóklegt

Verklegt

14.okt

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Vatnsöflun

Útkalls- og slönguæfing

11.nóv

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Slökkviefni

Útkalls- og slönguæfing

6.des

10:00 Laugardagur

HBK

9.des

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

20-26. des
31.des-1.jan

Heimili í Súðavík - Forvarnarstarf
Uppbygging og
stjórnun á vettvangi

Búnaður slökkviliðs
prófaður og yfirfarinn

Lau - Fim

HBK

Bakvakt - Jól

Mið-Fim

LB

Bakvakt - Áramót

13.jan

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Reyklosun

Reykköfun

10.feb

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Björgunarstörf

Verkefni tengd bóklegu

10.mar

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Hættuleg efni

Verkefni tengd bóklegu

14.apr

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Sérstakar aðstæður

Verkefni tengd bóklegu

12.maí

19:30 Þriðjudagur

HBK-LB

Almennt

Reykköfun

Á æfingum er farið yfir:
Slöngulagnir
Dælingar
Reykköfun
Reyklosun
Vatnsöflun
Slökkvistarf í skipum
Mengunarslys (minniháttar)
Bílabrunar

Húsbrunar
Bruna í atvinnuhúsnæði
Bruna í skólahúsnæði
Öryggismál
Fjarskipti
Stjórnun
Vettvangsskoðanir

Samkvæmt lögum er lámarks æfingartími 20 tímar og auk þess bætast 25
tímar við hjá þeim sem sinna reykköfun.
Æfingar slökkviliðsmanna verða allar skráðar til að hafa góða yfirsýn yfir
menntunarmál þeirra.
Slökkviliðsstjóri gerir æfingaáætlun fyrir hvert ár í senn.
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