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1. Inngangur 
Leiðarljós brunavarnaáætlunar er markmið laga um brunavarnir nr. 75/2000, sem er að 
vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með því að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit 
og viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi. 

Markmið brunavarnaáætlunar er því eins og segir í 1. mgr. 13.gr. að tryggja að slökkvilið 
sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau 
verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum samkvæmt þeim. 

Jafnframt er eitt af meginmarkmiðunum með brunavarnaáætlun að sveitarfélög skilgreini 
hvernig þau nái að uppfylla tilgreint þjónustustig. 

Markmiðið með rekstri Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs er því fyrst og fremst að 
bjarga lífi, umhverfi og eignum.  Til að ná þessum markmiðum er starfsemi liðsins skipt í 
fjóra grundvallarþætti;  

• að fyrirbyggja,  

• að undirbúa,  

• að grípa inn í atburðarás  

• og endurbæta starfsaðferðir.  

Til að starf þess geti verið markvisst er nauðsynlegt að hlutverk liðsins sé skýrt afmarkað 
svo hægt sé að vinna fyrirbyggjandi starf og ekki síður  að undirbúa liðið  í útköll.  Með 
þetta í huga hefur verið unnin áhættugreining fyrir höfuðborgarsvæðið, sem 
Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins vann og gerði skýrslu um hönnun 
björgunartilfella sem byggja á áhættumati.1  Tilgangurinn er að finna út áfallaþol 
viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu með því að ímynda sér hugsanleg áföll, sem geta 
komið upp og viðbrögð við þeim.  Markvisst hefur verið unnið með nefndar skýrslur og 
þeirri vinnu er hvergi nærri lokið.  Stefnt er að ljúka þessari vinnu innan fimm til átta ára. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS) var stofnað 1. júní árið 2000 með undirritun 
stofnsamnings2 og sameiningu Slökkviliðs Hafnarfjarðar, Slökkviliðs Reykjavíkur og 
Slökkviliðs Reykjavíkurflugvallar.  Stofnsamningurinn byggir á sveitarstjórnarlögum nr. 
45/1998, og lögum um brunavarnir nr. 75/2000.  Með honum og innra skipulagi liðsins 
hefur verið skerpt á hlutverkaskipan og ábyrgð eftir föngum.  Sumt er þó enn óskýrt, en  
verið er að endurskoða almannavarnalögin. 

Starfssvæði SHS nær til sveitarfélaganna sjö sem standa sameiginlega að rekstri liðsins.  
Þau eru Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og 
Álftanes.  Liðið veitir þjónustu við Kjósarhrepp samkvæmt samningi3og hefur skyldur um 
aðstoð við nærliggjandi sveitarfélög samkvæmt starfssamningum.  Starfssvæðið nær frá 
Hvalfjarðarbotni í norðri, til Straumsvíkur í suðri og Bláfjallasvæðisins í austri.  Íbúar á 
starfssvæðinu voru tæplega 191,500 1. desember 2006 eða um 60 prósent landsmanna. 

                                                 
1  Áhættugreining fyrir höfuðborgarsvæðið, skýrsla um undirbúning áhættumats.  Unnið af starfshópi á vegum 

Almannavarnanefndar KMRS í maí 2002. 
2  Stofnsamningur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs 

 3  Þjónustusamningur um starfsemi slökkviliðs og framkvæmd eldvarnaeftirlits í Kjósarhrepp, maí 2001. 
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Rekstrarfé liðsins kemur annars vegar frá sveitarfélögunum sjö og er samkvæmt 
rekstraráætlun sem gerð er til þriggja ára í senn.  Framlag hvers sveitarfélags er miðað við 
fjölda íbúa.  Hins vegar hefur liðið tekjur af  þjónustusamningum við Kjósarhrepp, 
Flugmálastjórn 4og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið.5 

Með sameiningunni var leitast við að nýta kosti stærðarinnar eftir föngum.  Menntun og 
þjálfun starfsmanna verður skilvirkari og þeir fjármunir sem lagðir eru í fasteignir, tæki og 
rekstur nýtast betur.  

Með því að sinna bæði slökkvistarfi og sjúkraflutningum innan sama liðsins sparast miklir 
fjármunir vegna samlegðaráhrifa og geta starfsmanna, hæfni og þjónustustig aukast.  Auk 
þess hafa sveitarfélögin markað þá stefnu í stofnsamningi að nýta enn frekar liðsstyrk þess 
til annarra björgunarstarfa til hagsbóta fyrir íbúa svæðisins.  Hægt er með skömmum 
fyrirvara að kalla inn aukinn fjölda starfsmanna ef á þarf að halda.  Löng hefð og reynsla er 
fyrir þessu fyrirkomulagi.  

                                                 
4  Þjónustusamningur um rekstur slökkviliðs, á Reykjavíkurflugvelli, júní 2000. 
5  Samningur um Sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu, janúar 2006, og Kröfulýsing: Sjúkraflutningar á 

þjónustusvæði Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. 
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2. Áhættugreining - áhættumat 
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins vinnur út frá því að áhætta sé margfeldi af tveim eða 
jafnvel þremur þáttum sem eru líkindi á einhverjum atburði og afleiðingar hans, en einnig 
geta atriði eins og upplifun almennings og stjórnvalda af viðkomandi atburði, pólitísk 
afstaða og geta viðbragðsaðila til að glíma við atburðinn haft áhrif. 

aðila) viðbragðsgeta afstaðapólítísk   almenningsupplifun  (r afleiðinga Líkindi +++×=Áhætta  

Stærð og skipulag SHS byggir þó ekki á einni einstakri áhættu eða áhættum eins og 
leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar gera ráð fyrir heldur er farin sú leið að 
gera tilraun til þess að greina áfallaþol höfuðborgarsvæðisins samkvæmt erlendri 
fyrirmynd. 

Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins í samvinnu við SHS lét vinna skýrslu um 
undirbúning áhættumats, Áhættugreining fyrir höfuðborgarsvæðið.  Í beinu framhaldi af 
þeirri skýrslu var stigið stórt skref í að gera sér betur grein fyrir áfallaþoli 
höfuðborgarsvæðisins með skýrslu starfshóps á vegum sömu aðila um val og hönnun 
björgunartilfella fyrir höfuðborgarsvæðið.6 

Við gerð áhættugreiningarinnar voru settir fram áhættuflokkar, skilgreindir í áðurnefndri 
skýrslu, sem samanstanda af þeim hættum sem talið er að geti komið upp á 
höfuðborgarsvæðinu.  Í skýrslu starfshópsins um val og hönnun björgunartilfella fyrir 
höfuðborgarsvæðið eru hönnuð björgunartilfelli fyrir hvern áhættuflokk sem settir voru 
fram. 

Megintilgangur með skýrslu starfshópsins er að meta áfallaþol höfuðborgarsvæðisins m.a. 
með því að draga fram eftirfarandi þætti:  

• Hvaða viðbúnaður og mannafli er til staðar og hvað vantar?  

• Eru til viðbragðsáætlanir?  

• Hvað geta viðbragðsaðilar ráðið við?  

• Hvað ráða viðbragðsaðilar á höfuðborgarsvæðinu við stórt áfall, t.d. með tilliti til 
umfangs tjóns, fjölda slasaðra og í hversu langan tíma?  

Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins og SHS eru með þessari vinnu að beita 
aðferðum svæðisbundins veikleikamats (municipal vulnerability analysis - MVA) til að 
meta áfallaþol svæðisins.  Svæðisbundið veikleikamat er aðferð sem byggir á hönnun 
björgunartilfella.  Aðferðin er frábrugðin skrifborðsæfingum að því leyti að hún fer ekki 
fram í rauntíma.  Síðastnefnda atriðið gefur mönnum svigrúm til að greina nánar þau 
vandamál sem upp koma og velta upp möguleikum á réttum viðbrögðum í því sambandi.  
Hönnun björgunartilfellanna byggir á þessari aðferð.  Markmið þeirra björgunartilfella sem 
hönnuð voru og sett eru fram er að sviðsetja í grófum dráttum atburði innan hvers 
áhættuflokks.  Tilfellin reyna einnig umtalsvert á samhæfingu ólíkra viðbragðsaðila og oft 
á tíðum krefjast þau að sérfræðiþekking á viðfangsefninu sé til staðar.  Mat á áfallaþoli 
miðar að því að varpa ljósi á þá veikleika sem eru í viðbúnaði og áætlunum á sviði 
almannavarna hjá sveitarfélögunum.  

                                                 
6  Val og hönnun björgunartilfella fyrir höfuðborgarsvæðið, skýrsla um hönnun björgunartilfella, sem byggja á 

hættumati.  Unnið af starfshópi Almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins í febrúar 2005. 
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Oft einkennast þessir veikleikar af þekkingarskorti á þeim hættum sem fyrir eru og hvernig 
hægt sé að takast á við þær þegar það er í höndum margra aðila að bregðast við þeim.  
Þetta lýsir sér oft í óvissu hjá stjórnvöldum um það á hvers valdssviði verkefnin eru og 
hver beri á þeim ábyrgð.  Þá geta samskiptavandamál komið hér við sögu og reynir þá 
töluvert á samræmingu aðila úr mörgum áttum.  Núverandi lagarammi með óskýrri 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga er ekki til að bæta ástandið.  

Einnig er horft til þess að allar stærri áhættur á starfssvæði SHS þurfa meðal annars að 
uppfylla ákvæði reglugerðar nr.263/1988 um hættumat í iðnaðarstarfsemi.  Hættumatinu á 
að skila inn til nefndar um stórslysavarnir í iðnaði, en hana skipa fulltrúar frá 
Vinnueftirlitinu, Ríkislögreglustjóra, Umhverfisstofnun og Brunamálastofnun.  SHS lítur 
einnig til þeirrar vinnu sem fer fram á vegum Brunamálastofnunar að reyna að tryggja að 
brunatæknileg hönnun húsa verði aðgengileg fyrir slökkviliðin.  Mun það létta SHS 
vinnuna varðandi þennan þátt náist að koma slíkum reglum á.  

Upplýsingar um magn hættulegra efna og staðsetningu þeirra liggja ekki fyrir hjá SHS og 
því ekki unnt að hafa heildaryfirsýn yfir þau mál hjá liðinu.  Í þessu samhengi er vert að 
hafa í huga markmið laga um brunavarnir nr. 75 frá 2000 en þar segir: 

Markmið laga þessara er að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með 
því að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit og viðbúnað við eldsvoðum og 
mengunaróhöppum á landi. 

SHS ber því eingöngu ábyrgð á viðbúnaði gagnvart mengunaróhöppum en ekki 
forvarnarhliðinni, þetta eitt sér flækir allt ferlið.  Bæta þarf skráningu þessara upplýsinga 
og hefur nefnd á vegum umhverfisráðuneytisins bent á nauðsyn úrbóta í þessum efnum.  
Þó liggja fyrir upplýsingar um öll fyrirtæki sem falla undir ákvæði reglugerðar um 
hættumat í iðnaðarstarfsemi og er verið að ganga frá viðbragðsáætlunum vegna þeirra.  
Frekara áhættumat vegna mengunarslysa fer því ekki fram á vegum SHS enda er hlutverk 
þess ekki samkvæmt lögum að sinna því.  Það fer í gegnum heilbrigðisnefndir á svæðinu. 
Náið samstarf er hins vegar við þær og heilbrigðisfulltrúa þeirra. 

Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins og SHS munu vinna samkvæmt þessari 
aðferðafræði næstu fimm árin og endurmeta síðan stöðuna að þeim tíma liðnum. 
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3. Þjónustustig 
Stjórn SHS og sveitarstjórnirnar  hafa mótað stefnu liðsins og markað því þjónustustig.7    
SHS sinnir öllum sex megin þjónustuflokkunum sem nefndir eru í Leiðbeiningum um efni 
og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga8 og hefur veitt starfsmönnum sínum menntun og 
þjálfun til þess að sinna þeim.  Þessir þjónustuflokkar eru  

• vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss,  

• slökkvistarf innanhúss og reykköfun,  

• björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði,  

• viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum,  og eiturefnaköfun,  

• eldvarnaeftirlit  

• ýmis önnur þjónusta. 

Auk þess hefur SHS sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu með höndum samkvæmt 
samningi við heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið, rekur köfunarflokk og landflokk 
vegna björgunar fólks úr vatni og utan alfaraleiða og sinnir verðmætabjörgun í samvinnu 
við tryggingafélögin.  Samkvæmt samningi við Flugmálastjórn sér SHS um rekstur 
slökkviliðs á Reykjavíkurflugvelli.  Einnig er samningur við Faxaflóahafnir um 
mengunarvarnir.9    Í kafla 14 er nánari listi yfir ýmsa samstarfsaðila SHS. 

Þá sinnir SHS ýtarlegu forvarnastarfi og eftirliti með eldvörnum.  Þar má m.a. nefna 
ráðgjöf til hönnuða, yfirferð bygginganefndarteikninga, úttekt á stofnunum, iðnaðar- og 
atvinnuhúsnæði,  umsögn vegna veitinga- og gistileyfa og hefur með höndum sérstakt 
eftirlit með mannmörgum stöðum, t.d. veitinga- og samkomuhúsum. 

                                                 
7  Skipulag og stefna SHS.  Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins gaf út í nóvember 2003. 
8  Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga, Brunamálastofnun, september 2001. 
9  Samningur um að annast aðgerðir vegna mengunar innan hafnarsvæðisins, desember 2006 
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4. Starfsmannamál 
Starfsmenn SHS eru um 180, þar af eru 145 á útkallssviði.  Á hverri slökkvistöð eru fjórir 
til sex starfsmenn, þar af einn stjórnandi, og sinna slökkvistarfi og sjúkraflutningum.  Þá er 
innri stjórnandi staðsettur í Skógarhlíð og einn starfsmaður á neyðarbíl.  Einnig er tillit 
tekið til sjúkraflutningaþjónustunnar þegar fjöldi á vakt er metinn.  Á daginn er  fjölgað um 
tvo til fjóra starfsmenn, en þá er mest álag í sjúkraflutningum.  Á vakt eru því 21-28 
starfsmenn að jafnaði eftir því hvert álagið er.  

Aðrir starfsmenn en starfsmenn útkallssviðs taka einnig þátt í útköllum og störfum á 
vettvangi.  Rúmlega 95 prósent dagvinnustarfsmanna eru þjálfaðir sem slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenn og hafa áður starfað á útkallssviði.  Þeir styrkja því liðið á daginn auk 
þess sem þeir eru kallaðir út í stórum úthringingum.   

4.1. Menntun og þjálfun  starfsmanna 
Menntun og þjálfun eru geysilega stór þáttur í starfi SHS, sem leggur sig fram um að 
uppfylla allar þær reglugerðir, sem gilda um menntun og þjálfun.  Starfsmenn fá að auki 
ýmsa aðra grunnmenntun vegna starfa að margþættum verkefnum liðsins, auk símenntunar 
og stöðugrar þjálfunar.  Þar má nefna: grunnnámskeið, sérhæfingu ýmiss konar, styttri og 
lengri námskeið utan vakta, þjálfun á vöktum, framhaldsmenntun, þjálfun vegna nýrra 
tækja, námskeið um akstur og neyðarakstur.  Þjálfunaráætlun er sett fram til að minnsta 
kosti þriggja ára. 

4.2. Læknisskoðun 
SHS er með trúnaðarlækni á sínum snærum og ef meiðsli, slys eða slíkt kemur upp, er öllu 
vísað til hans.  Allir starfsmenn á vöktum þurfa að standast læknisskoðun a.m.k. einu sinni 
á ári.  Dagvinnumenn geta einnig leitað til hans. 

4.3. Líkamsþjálfun og þrekpróf 
Til að starfsmenn SHS séu ávallt í góðu líkamlegu formi hafa allir starfsmenn frían aðgang 
að líkamsræktarstöð og sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu.  Starfsmenn á vöktum fara í 
líkamsrækt alla virka daga.  Allir starfsmenn á vöktum þurfa að standast þrekpróf.  Þá er 
starfandi einkaþjálfari hjá SHS, sem aðstoðar við einkaþjálfun á líkamsræktarstöðvunum, 
sem SHS hefur gert samning við, ef þurfa þykir og aðstoðar starfsmenn sem eru að koma 
sér í gang aftur eftir veikindi eða slys.  Þá er hann starfsmönnum innanhandar í 
líkamsræktaraðstöðu, sem er á öllum stöðvum, bæði hvað varðar þjálfun og mataræði.   

4.4. Öryggismál 
Í samræmi við reglugerð nr. 77/1982 um heilbrigðis- og öryggisstarfsemi innan fyrirtækja 
starfar öryggisnefnd hjá SHS.  Í henni sitja fjórir, tveir kosnir af starfsmönnum og tveir 
tilnefndir af atvinnurekanda.  Helstu hlutverk nefndarinnar eru að sjá til þess að aðbúnaður, 
hollustuhættir og öryggi á vinnustað sé í samræmi við lög nr. 46/1980 um öryggi á 
vinnustöðum.  

4.5. Félagastuðningur 
Um nokkurra ára skeið hefur verið í þróun svonefndur félagastuðningur, sem er kerfi vegna 
sálgæslu starfsmanna vegna erfiðra aðstæðna sem þeir upplifa á vettvangi. Hér er um að 
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ræða mikilvægan þátt í þjálfun starfsmanna.  Þá er ýtt undir frekari úrvinnslu mála hjá 
sérfræðingum, ef svo ber undir. 

4.6. Að segja og gera hið rétta 
Tveir starfsmenn SHS fengu styrk til þess að öðlast réttindi til að kenna námskeiðið “Að 
segja og gera hið rétta”.  Stór hluti starfsmanna liðsins hefur þegar setið námskeiðið en 
markmið þess er að gera starfsmenn hæfari til þess að bregðast rétt við og veita stuðning 
þar sem fólk á um sárt að binda  vegna slysa og annarra áfalla. 

4.7. Aldur starfsmanna 
Engar ákveðnar reglur umfram kjarasamninga gilda um aldur starfsmanna á útkallssviði. 
Hins vegar er ljóst að huga þarf að þessum þætti, því eftir 55 til 60 ára aldur þarf að taka 
sérstakt tillit til fólks, sem starfar á útkallssviði.  SHS hefur ýmsa möguleika til þess að 
bregðast við í þessu sambandi og er stöðugt verið að móta leiðir til að tryggja að 
meðalaldur starfsmanna útkallssviðs og hámarksaldur einstakra starfsmanna verði ekki of 
hár.  Meðalaldur á vöktum þann 1.1. 2007 var 37,77 ár. 
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5. Skipulag 
Stjórn er skipuð framkvæmdastjórum aðildarsveitarfélaganna sjö eða fulltrúum þeirra og 
jafnmörgum til vara.  Fulltrúi fjölmennasta sveitarfélagsins er formaður stjórnar.  Helstu 
verkefni stjórnar eru: 

• að hafa eftirlit með rekstri byggðasamlagsins og sjá um að lögum, reglugerðum, 
samþykktum og markaðri stefnu sé fylgt 

• að samþykkja þriggja ára áætlun um rekstur, fjárfestingu og fjármál sem síðan er 
lögð fyrir aðildarsveitarfélögin 

• að samþykkja fjárhagsáætlun og starfsáætlun þar sem markmiðum í rekstri og 
þjónustustigi er lýst 

Slökkviliðinu er skipt upp í tvö megin svið:  

• forvarnasvið og  

• útkallssvið.   

Markmiðið með þessari skipan er að yfirbygging sé takmörkuð, boðleiðir einfaldar og 
skýrar og upplýsingaflæði gott.  

 

Slökkviliðsstjóri

ForvarnasviðÚtkallssvið

Stjórn SHS
byggðasamlag

Bakvakt
yfirmanna

 
 

Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur á grundvelli laga, reglugerða, samninga, stefnu, 
fjárhags- og starfsáætlunar, ramma þriggja ára áætlunar og nánari ákvæða í stofnsamningi.  
Slökkviliðsstjóri skipar staðgengla sína. 

Undir slökkviliðsstjóra heyra sviðsstjórar forvarna- og útkallssviðs, svo og  tveir 
deildarstjórar, sem hafa umsjón með skrifstofuhaldi, og starfsmanna- og kynningarstjóri. 
SHS á eitt dótturfyrirtæki, SHS fasteignir ehf., sem sér m.a. um fasteignir liðsins.  
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6. Forvarnasvið 
Sviðsstjóri forvarnasviðs ber faglega og rekstrarlega ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra. 
Hann hefur með höndum mannaforráð á forvarnasviði og 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.  Þannig vinnur forvarnasvið að áætlunum, 
verkferlum og leiðbeiningum um alla starfsemi sem fram fer á forvarnasviði og leggur 
línurnar um hvernig þar er unnið.   

 

Slökkviliðsstjóri

ForvarnasviðÚtkallssvið

Hönnunareftirlit
og ráðgjöf

Leyfisskyld
starfsemi 

Eldvarna-
skoðanir 

Stjórn SHS
byggðasamlag

Bakvakt
yfirmanna

 
 

Þá fara tæknimenn forvarnasviðs  reglulega yfir teikningar hjá bygginganefndum og gera 
athugasemdir sé þess þörf, en samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 er 
slökkviliðsstjóri ráðgjafi bygginganefndar um brunamál.  Ef byggingar eru stórar, 
tæknilega flóknar eða á annan hátt áhættusamar er gerð krafa um sérstaka brunahönnun.  

Allt skoðunarskylt húsnæði fellur undir almennt eldvarnaeftirlit og er sinnt af 
forvarnasviði.  

6.1. Fjöldi starfsmanna og menntun 
Á forvarnasviði starfa 14 manns, þar af eru einn arkitekt, einn tæknifræðingur og einn 
verkfræðingur.  Aðrir starfsmenn hafa iðnmenntun á byggingarsviði sem grunn og hafa 
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hlotið menntun eldvarnaeftirlitsmanns til viðbótar þeirri menntun sem um getur í lið 6.1.  
Eldvarnaeftirlitsmaður skal hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um 
Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001. 

Þegar menn hefja störf á forvarnasviði er að auki sinnt markvissri starfsþjálfun þar til þeir 
teljast fullfærir um að sinna starfi sínu.  Einn starfsmaður hefur réttindi til eftirlits með 
sjálfvirkum vatnsúðakerfum og annar með sjálfvirkum brunaviðvörunarkerfum.  Til 
viðbótar er tvíþætt endurmenntunarstefna í gangi.  Annars vegar er reynt að nýta þau 
tækifæri sem gefast til endurmenntunar á þeim sviðum sem nýtast munu mönnum í 
daglegu starfi sínu, en formleg endurmenntun fyrir eldvarnaeftirlitsmenn er ekki í boði 
hérlendis.  Hins vegar hlýtur hluti starfsmanna endurmenntun á útkallssviði sem miðar að 
því að þeir haldi réttindum sínum til þeirra starfa, þ.e. sjúkraflutninga, reykköfunar og 
stjórnunar tækja.  

6.2. Gæðamál 
Gæðastjórnun er veigamikill þáttur í innra starfi.  Gerð gæðahandbókar er í vinnslu og mun 
hún innihalda allar grunnupplýsingar um deildina, innri verkferla og vinnureglur, svo og 
túlkanir og útfærslur á þeim ytri reglum sem starfa ber eftir.  

6.3. Forgangsröðun 
Ekki er til nein reglugerð ráðuneytis eða leiðbeiningar Brunamálastofnunar um hvernig 
forgangsraða skuli störfum eldvarnaeftirlits. Þó er það nauðsynleg forsenda þess að störf 
skili árangri að fjármunir og mannafli séu nýttir sem best.  Á það bæði við hvernig staðið 
er að eldvarnaskoðunum og eftirrekstri mála að skoðunum loknum.  SHS forgangsraðar 
m.t.t. hvort ágallar hafi  

• umtalsverð áhrif  á öryggi fólks 

• vernd menningar- eða samfélagslegra verðmæta 

• umhverfisvernd  

Eftirfylgni mála er samkvæmt sömu forgangröðun.  

6.4. Eldvarnaskoðanir 
Hjá almennum atvinnufyrirtækjum líða alla jafna nokkur ár á milli eldvarnaskoðana. Þar 
sem hætta er á miklu manntjóni í eldsvoðum, s. s. í skólum, á sjúkrahúsum og  
veitingahúsum, er þó skoðað mun oftar.  Auk almennra vankanta sem geta verið á 
umgengni og viðhaldi er of algengt að eldvarnir bygginga séu slæmar eða jafnvel alls ekki 
til.   

Sé bygging umfangsmikil eða flókin, er hún skoðuð með hliðsjón af samþykktum 
aðaluppdráttum bygginganefndar en þeir kveða á um eldvarnir bygginga, svo sem 
brunahólfanir, slökkvi- og viðvörunarbúnað, reyklosun, flóttaleiðir, út- og neyðarlýsingu, 
aðkomu o.fl.  Algengt er að krefjast þurfi úrbóta á einhverjum af þessum grunnatriðum í 
eldvörnum.  Ástæða þessara örðugleika er m.a. að lokaúttektum byggingafulltrúa á 
starfssvæðinu er verulega ábótavant, og aðeins lítill hluti nýbygginga eða breytinga á eldra 
húsnæði hlýtur lokaúttekt. Í raun er eftirlit byggingafulltrúa með framkvæmdum eftir að 
fokheldisúttekt hefur farið fram mismikið.  Af þessu leiðir að fjöldi bygginga er tekinn í 
notkun án þess að þeim sé að fullu lokið, þ.e. án þess að gengið sé frá eldvörnum með 
fullnægjandi hætti.  Þau skýru skil sem ætlast er til að séu annars vegar milli 
byggingaeftirlits á meðan á byggingu stendur og síðan eldvarnaeftirlits eftir að bygging 
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hefur verið tekin í notkun eru ekki fyrir hendi.  Lista um skoðunarskylda staði verður að 
finna í gagnagrunni forvarnasviðs SHS. 

6.5. Sérstakar skyndiskoðanir 
Reglulega eru farnar skoðunarferðir á veitinga- og skemmtistaði á starfstíma þeirra um 
kvöld og nætur, en það gefur mun gleggri mynd af ástandinu heldur en heimsóknir á 
skrifstofutíma.  Meginmarkmið slíkra skoðana er að tryggja öryggi fólks.  

6.6. Sérverkefni 
Forvarnasvið sinnir fjölmörgum öðrum verkefnum og veitir ýmis konar þjónustu:  

• skoðun á sameignum fjölbýlishúsa 

• hverfaskoðanir eldri borgarhluta 

• eftirlit með umfangsmiklum nýbyggingum 

• almenn fræðsla 

• fagleg þróunarvinna. 

Samkvæmt lögum um brunavarnir eru íbúðarhús ekki skoðunarskyld. Hins vegar býður 
SHS upp á skoðun á sameignum fjölbýlishúsa.  Skoðun af þessu tagi leiðir ekki af sér 
kröfu um úrbætur heldur leiðbeiningar um úrbætur.  Markmiðið er að vekja fólk til 
umhugsunar og gera lagfæringar ef þarf. 

Í kjölfar brunans á Laugavegi 38-40 í október 2002 var ákveðið að ráðast í skoðunarátak á 
eldri hverfum, sem unnið hefur verið að. 

Við byggingar á borð við Kringluna,  Smáralind og slík hús  hefur forvarnasvið sinnt 
umfangsmiklu eftirlitshlutverki við framkvæmdir og þar til lokaúttekt hefur farið fram eða 
húsin  tekin í notkun. 

Forvarnasvið hefur komið að kennslu í Endurmenntunarstofnun HÍ, á 
faggildingarnámskeiðum mannvirkjahönnuða og hjá Brunamálaskólanum. 

Forvarnasvið kemur víða að faglegri þróunarvinnu á sviði eldvarna, m.a. á sviði opinberrar 
stjórnsýslu og aðferðafræði auk sérverkefna eins og mótun samræmds gagnagrunns á 
landsvísu fyrir eldvarnaeftirlit ásamt Brunamálastofnun. 

6.7. Eigið eftirlit fyrirtækja og stofnana 
Eigið eftirlit fyrirtækja og stofnana með eldvörnum léttir mjög á störfum við opinbert 
eldvarnaeftirlit.  Fyrir þessu hefur verið hugsað af hálfu framkvæmdavaldsins með 
reglugerð nr. 20/1994 um sveitarstjórnarlög.  Að öðru leyti er ekki að hafa opinberar reglur 
eða leiðbeiningar um þetta hérlendis.  Eigið eftirlit er ein af veigameiri forsendum góðra 
eldvarna og því brýnt, að því sé unnið brautargengi.  SHS hefur undirbúið 
samstarfsverkefni með Verkfræðistofu Snorra Ingimarssonar um gerð leiðbeininga fyrir 
forráðamenn og eigendur bygginga um eigið eftirlit.  Brunamálastofnun mun einnig koma 
að því verkefni. 

6.8. Úrræði 
Til þess að þvingunarúrræði brunavarnalaga yrði sem best til að knýja á um úrbætur á 
eldvörnum samþykkti stjórn SHS árið 2001 markmið liðsins um hvernig 
þvingunarúrræðum skyldi beitt.  Í slíkri vinnu er brýnt að meðalhófs og sanngirni sé gætt.  



12 

Þar sem oft er erfitt að meta tiltekna ágalla til viðurlaga, er stuðst við leiðbeinandi reglur 
SHS þar að lútandi. 10 

Um úrræði þau er slökkviliðsstjóri hefur til að knýja á um úrbætur eldvarna er fjallað í 8. 
kafla laga um brunavarnir nr. 75/2000.  Á grundvelli þeirra úrræða hafa verið unnar 
verklagsreglur sem samþykktar voru í stjórn SHS og í aðildarsveitarfélögum.  Reglurnar 
eru samræmdar þannig að eins er staðið að málum í öllum sveitarfélögunum.  Þegar hefur 
verið unnið eftir þessum reglum í þrjú ár og árangur þeirra góður.  8. kafli laganna kveður 
einnig á um að viðurlög við brotum á lögunum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim 
geti varðað sektum eða fangelsi.  Athugun sem gerð hefur verið í samráði við lögmenn 
SHS leiðir í ljós að á grundvelli laganna er mögulegt að beita reglubundnum sektum sem 
refsingu við brotum á svipaðan hátt og gert er við umferðalagabrot.  Það er markmið SHS 
að koma slíku kerfi á og er m.a. horft til Danmerkur í því sambandi.  Markmiðið er að beita 
sektum við ítrekuð brot sem eru rekstrarlegs eðlis og geta haft a.m.k. umtalsverð áhrif á 
öryggi fólks í eldsvoða.  Leitað hefur verið eftir liðsinni Brunamálastofnunar varðandi 
skýrari útfærslu á ákvæði laga um brunavarnir með tilliti til þvingunarúrræða, þ.m.t. 
refsiþáttarins. 

6.9. Viðhorf almennings. 
Jákvætt viðhorf fólks og fyrirtækja til SHS og starfa forvarnasviðs er veigamikill þáttur í 
því að ná árangri í að bæta eldvarnir.  Þvinganir og hótanir geta verið nauðsynlegar en 
keppa ekki við jákvætt hugarfar og árvekni fólks. Þá er átakið um eldvarnir í 
fjölbýlishúsum veigamikill liður í að virkja almenning til að sinna eigin öryggi, sem og að 
virkja fyrirtæki og stofnanir í eigin eftirliti.  Góð stjórnsýsla er hornsteinn í störfum 
forvarnasviðs.  Ákvæði stjórnsýslulaga um meðalhóf, andmælarétt, rannsóknarskyldu og 
upplýsingaskyldu eru ráðandi í þeim verklagsreglum, sem sviðið starfar eftir. 

                                                 
10  Leiðbeinandi reglur SHS um þvingunarúrræði: Forvarnasvið – beiting þvingunarúrræða, vinnureglur um 

beitingu dagsekta, skýringar á meðferð dagsektamála og vinnureglur um lokanir. 
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7. Útkallssvið 
Sviðsstjóri útkallssviðs ber faglega og rekstrarlega ábyrgð gagnvart slökkviliðsstjóra. 
Deildarstjórar, einn á hverri vakt og auk þess einn verkefnis- og stoðdeildartengdur, bera 
faglega ábyrgð gagnvart sviðsstjóra.  Sviðsstjóri útkallssviðs hefur og með höndum 
mannaforráð á útkallssviði og 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.  Þannig vinnur útkallssvið að áætlunum, verkferlum og leiðbeiningum 
um alla starfsemi sem fram fer á útkallssviði og leggur línurnar um hvernig þar er unnið. 
Þá heldur útkallssvið utan um menntun starfsmanna, gerir æfingaáætlanir og fleira fyrir 
vaktirnar.  Nánari upplýsingar um æfingaáætlun og skráningu þjálfunar er að finna í 
gagnagrunni SHS. 
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Þeir þjónustuflokkar sem nefndir eru í Leiðbeiningum um efni og gerð brunavarnaáætlunar 
sveitarfélaga og falla undir útkallssvið, eru: 

• Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss. 

• Slökkvistarf innanhúss og reykköfun. 

• Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði. 

• Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum, eiturefnaköfun. 

Auk þessa sinnir útkallssvið annarri þjónustu, sem að mati stjórnar SHS fellur undir 
markmið slökkviliðsins, að bjarga lífi, umhverfi og eignum, en þau eru helst: 

• Sjúkraflutningar 

• Björgun úr vötnum og sjó 

• Björgun utan alfaraleiða 

• Eftirlit og björgun á Reykjavíkurflugvelli 

• Verðmætabjörgun 

• Hvalfjarðargöng 

Samnýting á starfsmönnum milli ofangreindra starfa er mikil, en leitast er við að nýta á 
sem hagkvæmastan hátt það uppsetta afl sem liggur hjá starfsmönnum SHS. 

Á útkallssviði eru sex starfseiningar á fimm stöðum: 

• Útkallseining Kjalarnes (800) (hlutastarfandi útkallslið) 

• Útkallseining Tunguháls (400) 

• Útkallseining Skógarhlíð (300) 

• Stoðeining Skógarhlíð (700) 

• Útkallseining Reykjavíkurflugvöllur (600) 

• Útkallseining Skútahraun (500) 

Sólarhringsvakt er á öllum einingum, nema Kjalarnesi.  Auk þess er búnaður á kerru í 
Kjósarhreppi, en sérstakur samningur hefur verið gerður þar að lútandi. 

Á hverjum degi er gefin út vaktaskráning.  Þar sjá starfsmenn á vakt hvaða hlutverkum þeir 
gegna á vaktinni, en þau geta verið mörg, bæði á vettvangi slökkvistarfa, sjúkraflutninga 
og annarra verkefna eftir þörfum hverju sinni.  Þetta fyrirkomulag gerir miklar kröfur til 
starfsmanna en er um leið einn af hornsteinunum í rekstri liðsins og gerir kleift að nýta sem 
best þann vaktstyrk sem fyrir hendi er hverju sinni. 

Mjög mikilvægur þáttur byggir á stoðdeildarmanninum (70) sem einnig hefur verið 
kallaður innri stjórnandi.  Hann er staðsettur í Skógarhlíð hefur yfirsýn yfir stöðu tækja, 
menntun manna á hverri stöð og möguleika á þjónustu.  Komi upp misvægi sér hann um að 
færa menn milli stöðva til að jafna styrkinn.  Við útköll og/eða ákveðið ástand er hann 
staðsettur á varðstofu Neyðarlínunnar, sem yfirmaður af hálfu SHS og tekur ákvarðanir um 
frekari útkallsboðun, úthringingar liðsmanna á frívakt o.þ.h.  Stoðdeildarmaður hefur visst 
ákvörðunarvald, en skal að öðru leyti ráðfæra sig við bakvaktarmann hverju sinni. 
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7.1. Fjöldi starfsmanna og menntun 
Á útkallssviði starfa um 145 manns.  Allir starfsmenn hafa iðnmenntun eða aðra menntun 
sem nýtist í starfi, s.s. stúdentspróf.  Á Kjalarnesi eru starfandi fimm slökkviliðsmenn í 
hlutastarfi.  Þá hefur verið gerður samningur við björgunarsveitina Kjöl11  um aðstoð þegar 
þörf er á.  Sviðsstjóri útkallssviðs er brunaverkfræðingur, aðrir starfsmenn uppfylla 
menntunarkröfur liðsins og hafa einnig sótt önnur námskeið innan og utan liðsins, 
innanlands og erlendis.  Allir starfsmenn á útkallssviði eru bæði með slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenntun.  Sem dæmi má nefna námskeið slökkviliðsmanna í 
björgunarskólum í Svíþjóð og bráðatækninám í Bandaríkjunum.   

Slökkviliðsmenn hjá SHS ljúka atvinnunámskeiði og fá þar með löggildingu í samræmi við 
reglugerð nr. 792/2001 um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna 
innan tveggja ára frá því að þeir hefja störf hjá SHS. 

Hlutastarfandi slökkviliðsmenn hjá SHS ljúka hlutastarfandi námi í samræmi við reglugerð 
nr. 792/2001 um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna innan fjögurra 
ára frá því að þeir hefja störf hjá SHS. 

Fjórir starfsmenn hafa hlotið menntun slökkviliðsmanna frá björgunarskólanum í Sandö í 
Svíþjóð, en það er 14 vikna nám.  Þá eru 24 starfsmanna með stjórnunarnám, sem haldið er 
í samvinnu við skólann í Sandö, en námið tekur tæpar þrjár vikur.  16 hafa tekið 
vettvangsstjóranámskeið almannavarna, sem tekur eina viku og 6 eru með svokallaða 
brandförmenn-menntun frá Sandö.  Slíkt nám tekur 12 vikur.  Þá hafa allir starfsmenn 
lokið 52 stunda endurmenntun, námskeiði í yfirtendrun, í vinnuferlum reykkafara, í 
eiturefnum og meðferð þeirra, í skipulagi á vettvangi og námskeiði í meðferð og notkun 
hitamyndavéla.  Einnig hafa allir þeir sem hlotið hafa löggildingu sem slökkviliðsmenn, 
lokið námskeiði um vinnuvélar.  Stjórnendur taka einnig almennt verkstjóranámskeið hjá 
Iðntæknistofnun. 

Varðandi menntun sjúkraflutningamanna hjá liðinu taka allir grunnmenntun, EMT-B, en 
námið telur 128 klukkustundir, og síðan framhaldsnám í sjúkraflutningum, svokallað 
neyðarflutninganám, EMT-I, sem tekur 317 klukkustundir.  Um 15 eru með sérmenntun, 
bráðatæknar, EMT-P.  Nám bráðatækna tekur 1.249 klukkustundir.  Það er nám á 
háskólastigi og telur 30 einingar í bóklegum tímum, 2,5 einingar í verklegum tímum og 15 
einingar í starfsþjálfun á kennslusjúkrahúsi. 

Þá starfa um 30 kafarar hjá SHS.  Inntökuskilyrði í þann flokk er að hafa starfað þrjú ár hjá 
liðinu hið minnsta og komast í gegnum strangt inntökuferli.  Sjálft námið telur 375 stundir. 
Nánari upplýsingar um stöðu menntunar slökkviliðsmanna er að finna í gagnagrunni SHS. 

7.2. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss 
Allir liðsmenn SHS hljóta þjálfun í vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss.  Allar 
slökkvibifreiðar liðsins eru auk vatnstanks að stærð 2.000 til 3.000 lítra, búnar til 
vatnsöflunar og slökkvistarfa.  Auk þessa hefur liðið tankbifreið og sérútbúin gám með 
aukabúnaði til vatnsöflunar.  Samanlögð dæluafköst liðsins eru u.þ.b. 25.000 l/mín. 

Allir slökkvibílar eru með búnað til að framleiða slökkvifroðu.  Hægt er að framleiða létt-, 
milli- og þungfroðu og eru stútar til slíkrar framleiðslu á slökkvibílunum.  

                                                 
11  Samstarf SHS og björgunarsveitarinnar Kjölur, janúar 2006. 
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7.3. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun 
Allir liðsmenn SHS hljóta grunnmenntun og í framhaldinu sí- og endurmenntun vegna 
reykköfunar og slökkvistarfa innanhúss.  Viðhaldsþjálfun vegna reykköfunar er almenn, en 
einstaka starfsmenn uppfylla ekki skilyrðin, einkum vegna aldurs eða veikinda.  Gætt er að 
því við skráningar á stöðvar, að til staðar séu reykkafarar. 

Sérstakt skráningarkerfi er notað vegna reykköfunar sem stjórnandi reykköfunar heldur 
utan um á eldstað.  SHS starfrækir eigið verkstæði sem hefur eftirlit með 
reykköfunartækjum liðsins. 

7.4. Björgun fólks 
Allir forystubílar SHS og fyrstu varabílar á hverri stöð eru útbúnir tækjum til ýmiss konar 
björgunarstarfa, svo sem glennum, klippum, tjökkum, loftpúðum, fleygum og stífum.  Allir  
liðsmenn hafa hlotið menntun á þessu sviði.   

SHS hefur af og til lent í útköllum þar sem hrun hefur átt sér stað og/eða fólk hefur 
klemmst. Áhættugreining hefur verið gerð fyrir svæðið og er ljóst að SHS þarf að reikna 
með hættu á jarðskjálftum og hruni.  Því hafa verið stigin fyrstu skrefin í menntun 
starfsmanna varðandi rústabjörgun og innkaup á sérhæfðum búnaði vegna þessa. 

7.5. Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum, eiturefnaköfun 
Átak hefur verið gert í menntun starfsmanna og innkaupum á búnaði vegna þessarar 
þjónustu, eftir að það varð lagaleg skylda slökkviliðana árið 2001.  Sérstakir 
eiturefnabúningar eru til sem passa við reykköfunartæki liðsins.  Mælar til að mæla 
samsetningu lofts eru til og leiðbeiningamöppur.  Meðal nýs búnaðar sem keyptur hefur 
verið er stórt eiturefnaílát, búnaður til að stöðva og þétta leka, viðbótarbúnaður fyrir 
eiturefnabúninga og annar minni búnaður.  

Sérstök kerra með uppsogsefnum er til vegna minni háttar olíuleka, aðallega vegna 
umferðarslysa.  Önnur tæki og tól sem SHS hefur yfir að ráða eru fyrst og fremst ætluð til 
slökkvistarfa, en nýtast einnig vegna mengunar -og eiturefnaslysa. 

7.6. Sjúkraflutningar  
Sjúkraflutningar eru veigamikill þáttur í starfsemi liðsins.  Í gildi er samningur við 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið12 um þessa þjónustu þar sem þjónustustig er 
skilgreint. 

7.7. Björgun úr vötnum og sjó 
SHS hefur þjálfað kafara innan liðsins, svokallaða kafarasveit.  Þeir eru allir menntaðir 
sem leitar- og björgunarkafarar, en námskeiðið uppfyllir kröfur atvinnukafara.  
Kafarasveitin er gerð út frá slökkvistöðinni í Skógarhlíð, en þar er búnaður kafaranna, m.a. 
sérstök bifreið með búnaði.  Kafararnir sinna að jafnaði öðrum störfum á vaktinni s.s. 
slökkvistarfi og sjúkraflutningum, en eru kallaðir til starfa sem kafarar ef á þarf að halda. 
Um þrjátíu og fimm starfsmenn SHS eru þjálfaðir til þess að stunda köfun. 

                                                 
12  Samningur um Sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu, janúar 2006, og Kröfulýsing: Sjúkraflutningar á 

þjónustusvæði Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. 
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SHS hefur yfir að ráða fjórum slöngubátum.  Þrír eru staðsettir á eða við 
Reykjavíkurflugvöll, en einn á slökkvistöðinni í Tunguhálsi.  Auk þeirra hefur liðið aðgang 
að slöngubátum Reykjavíkurhafnar sem eru staðsettir á Miðbakka og í Sundahöfn.  Tvö 
ísbretti eru í notkun, annað staðsett í Tunguhálsi en hitt í Skútahrauni.  Körfubifreiðar 
liðsins eru búnar sérstökum körfum og búnaði til að hífa fólk úr sjó. 

7.8. Björgun utan alfaraleiða  
SHS hefur þjálfað mannskap innan liðsins til að takast á við björgun utan alfaraleiða s.s. í 
fjöllum, svokallaðan landflokk.  Með stofnun landflokks SHS var stigið stórt skref í að 
auka bráðaþjónustu við þá fjölmörgu íbúa höfuðborgarsvæðisins sem stunda útiveru utan 
alfaraleiða.  Búnaður landflokksins felst meðal annars í sérútbúnum torfærujeppa með 
öllum helsta búnaði til fjallabjörgunar.  Með tilkomu flokksins jókst samstarf við 
Slysavarnafélagið Landsbjörg til muna.  Landflokksmenn sinna að jafnaði öðrum störfum á 
vaktinni en eru kallaðir til ef á þarf að halda.  Um fimmtíu starfsmenn SHS eru þjálfaðir til 
þess að sinna björgun utan alfaraleiða. 

7.9. Eftirlit og björgun á Reykjavíkurflugvelli 
Í gildi er þjónustusamningur við Flugmálastjórn um rekstur slökkviliðs á 
Reykjavíkurflugvelli. Markmið samningsins er að tryggja eins og kostur er öryggi farþega, 
flugrekenda og starfsfólks við Reykjavíkurflugvöll vegna eldsvoða, flugslysa, mengunar 
og annarra sambærilegra þátta sem eru á verksviði flugvallarslökkviliðs.  Einnig að stuðla 
að auknu öryggi á öllu höfuðborgarsvæðinu með öflugara og heildstæðara slökkviliði. 
Samkvæmt samningnum annast SHS alla öryggis-, slökkvi- og björgunarþjónustu á 
flugvellinum og önnur nauðsynleg verkefni flugvallarslökkviliðs, í samræmi við 
alþjóðareglur ICAO. 

7.10. Verðmætabjörgun  
SHS veitir í samvinnu við tryggingafélögin aðstoð við verðmætabjörgun, samkvæmt 
samkomulagi við Samband tryggingafélaga.  Þjónustan felst fyrst og fremst í aðstoð vegna 
bruna og vatnstjóna.  Tryggingafélögin hafa í þessu skyni látið útbúa gám sem SHS hefur 
til umráða en nýtist jafnframt starfsmönnum tryggingafélaganna við vinnu sem þeir þurfa 
að vinna á skaðastað.  Þótt gámurinn sé staðsettur hjá SHS er hægt að fara með hann á 
hvern þann stað sem tryggingafélögin ákveða.  Þessi þjónusta er hugsuð sem fyrsta hjálp á 
skaðastað.  

7.11. Hvalfjarðargöng 
Náið samstarf er milli SHS og Slökkviliðsins á Akranesi hvað varðar viðbrögð og 
björgunarstörf í Hvalfjarðargöngum.  Þá er til viðbragðsáætlun, ef slys ber að höndum.13  
Einnig eru haldnar æfingar samkvæmt áætluninni. 

 

 

 

                                                 
13  Viðbragðsáætlun Hvalfjarðarganga, apríl 2004. 
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8. Almannavarnir 
Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins er stefnumótandi og hana skipa 
framkvæmdastjórar sveitarfélaganna átta, einn kjörinn fulltrúi frá hverju sveitarfélagi, 
lögreglustjórinn í Reykjavík og slökkviliðsstjóri Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, sem 
einnig er framkvæmdastjóri nefndarinnar.    

Mikilvægt skref var stigið í átt til samræmingar þegar Almannavarnanefnd 
höfuðborgarsvæðisins kom á fót aðgerðastjórn í janúar 2004.  Þar eiga sæti auk 
slökkviliðsins fulltrúar lögreglunnar á svæðinu, Rauða krossins, Landspítala-
háskólasjúkrahúss og svæðisstjórnar björgunarsveita.  Þetta er mikilvægur 
samráðsvettvangur fólks sem styður við aðgerðir.  Aðgerðastjórn hefur þegar komið að 
málum eins og stórum tónleikum í Egilshöll og Menningarnótt.  SHS hefur bent á að 
hlutverkaskipti á slysstað eru á stundum óskýr.  Jafnframt er ekki nógu skýrt hver á að 
stjórna undirbúningsstarfi og samræmingu vegna stærri atburða.  Þetta lýtur ekki síður að 
gerð áhættumats fyrir svæðið.  Samkvæmt lögum um almannavarnir er áhættugreining á 
hendi ríkisins.  Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og leiðbeiningum um gerð 
brunavarnaáætlana ber slökkviliði ýmist að gera þetta eða safna upplýsingum . Þennan þátt 
er verið að endurskoða og hafa tillögur verið sendar dómsmálaráðherra.  Samkvæmt sömu 
lögum segir að slökkviliðsstjóri beri ábyrgð á vettvangi ef mengunarslys verður á landi og 
eru engar undantekningar á því. Þetta stangast hins vegar á við lög um mengunarvarnir.   
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9. Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð 
SHS hefur góð tengsl við fjölmiðla og sendir reglulega út fréttatilkynningar.  Einnig er sagt 
frá eldi og/eða stórslysum með SMS skilaboðum í GSM síma fréttamanna.  Með sama móti 
mætti koma beiðni til fjölmiðla með skjótum hætti um að birta tilkynningu til almennings 
vegna hættu sem steðjaði að og leiðbeiningar um viðbrögð.  Hins vegar er sú brotalöm í 
lagasetningunni að ekki er skýrt, hver á að taka ákvörðun um slíka tilkynningu ef hún þarf 
að berast skjótt, t.d. vegna mengunarslyss, eins og tæpt hefur verið á áður.  SHS gerir 
reglulega greiningu á viðbragði liðsins, hefur meðal annars gefið út tölur um viðbragð 
liðsins,14 og hefur það leitt til þess að unnið er að því að endurskoða staðsetningu 
slökkvistöðva. 

 

 
 

9.1. Svar- og greiningartími 
Þjónustusamningur er við Neyðarlínuna (NL) um svörun og greiningu vegna allra beiðna 
um aðstoð frá SHS.  Í tölvukerfi NL er hægt að fá útskriftir af svar- og greiningartíma, en 
áætlaður meðaltími frá því hringt er þar til SHS er boðað er innan við 60 sekúndur.  

9.2. Boðunartími 
Þar sem sólarhringsvaktir eru á slökkvistöðvum SHS er boðunartími í flestum tilvikum 
undir 60 sekúndum.  Undantekning er þó slökkvistöðin á Kjalarnesi, en þar er ekki 
sólarhringsvakt.  Þar getur viðbragðstíminn verið lengri.  Stoðdeildarmaður SHS ber 
ábyrgð á boðun.  Útköll SHS eru flokkuð í fjóra flokka eftir tilfelli og forgangi F1 til F4. 
Hraðlínutenging er á allar stöðvar SHS sem flytur beint uppkall í hátalarakerfi. 
Bakvaktarmenn og viðbótarmannskapur er kallaður út með SMS-skilaboðum.   

9.3. Aksturstími 
Aksturstími í þéttbýli fer að öllu jöfnu ekki yfir 10 mínútur.  Það þéttbýlissvæði sem helst 
fer yfir þennan tíma er Mosfellsbær.  

9.4. Virkjunartími 
Í slökkvistarfi er miðað við að vatn sé komið á stút innan 60 sek. frá því að dælubíll 
stöðvar við eldstað í þéttbýli.  Almennt er slökkvistarf komið í gang innan tveggja mínútna 
frá því að slökkviliðið kemur á staðinn. 

9.5. Viðbragðstími 
Um leið og skráning upplýsinga gerir það kleift hyggst SHS setja sér viðmið um 
hámarksviðbragðstíma svipað því sem gert er í sjúkraflutningum. 
                                                 

14  Tölfræðiupplýsingar fyrir sjúkraflutninga 2004, júní 2005. 
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10. Húsnæði, bifreiðar  og búnaður  

10.1. SHS fasteignir ehf. 
SHS fasteignir ehf. er dótturfélag SHS, stofnað 24. júlí 2001.  Tilgangur félagsins er 
bygging, rekstur og leiga fasteigna og önnur skyld starfsemi.  Félagið hefur sérstaka stjórn 
og framkvæmdastjóra.  SHS lagði inn sem stofnfé til félagsins allar sínar fasteignir, þ.e. 
Skógarhlíð 14, Tunguháls 13 og Skútahraun 6.. 

Félagið hefur lokið byggingaframkvæmdum í Skútahrauni 6 og  er að ljúka viðbyggingu 
við Skógarhlíð 14, samtals 2.220 m² sem það leigir að mestu leyti til Neyðarlínunnar, 
Fjarskiptamiðstöðvar lögreglunnar, Almannavarna ríkisins, Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, Landhelgisgæslunnar og Bílamiðstöð lögreglunnar. 

SHS fasteignir ehf. leigir SHS Tunguháls 13 1.138 m², Skútahraun 6 1.635 m² og 
Skógarhlíð 14 2.608 m² þ.e. þann hluta sem Neyðarlínan, Fjarskiptamiðstöðin, 
Almannavarnir, Landsbjörg, Landhelgisgæslan og Bílamiðstöðin leigja ekki.   

10.2. Slökkvistöðvar 
Stærð svæðisins kallar á lágmarksfjölda slökkvistöðva vegna útkallstíma.  Til að tryggja að 
útkallstími verði ekki of langur eru slökkvistöðvarnar fjórar mannaðar allan sólarhringinn. 
Þær eru staðsettar í Skógarhlíð 14, Skútahrauni 6 og Tunguhálsi 13, auk slökkvistöðvar á 
Reykjavíkurflugvelli.  Þetta tryggir átta mínútna útkallstíma í þéttri íbúðabyggð í forgangi.  
Fjarlægðin milli slökkvistöðvanna er álíka löng og því berst aðstoð á u.þ.b. átta mínútum 
eða fyrr eftir að fyrsti slökkvibíll er mættur á staðinn.  Þá er ómönnuð slökkvistöð í 
Grundahverfi á Kjalarnesi, 300 m² og þar er rekið slökkvilið í hlutastarfi.  Þetta er gert til 
að stytta útkallstímann á svæðinu en það liggur utan útkallssvæðis 
Tunguhálsslökkvistöðvarinnar.  Ástand slökkvistöðva er gott.  

10.3. Staðsetning slökkvistöðva 
Staðsetning slökkvistöðva er ekki fyllilega viðunandi miðað við þjónustusvæðið eins og 
það er nú, en ýmislegt bendir til þess að þörf verði á nýrri slökkvistöð á næstu árum á 
norðursvæðinu.  Slökkvistöðin í Tunguhálsi hefur verið að einangrast frá 
stofnumferðaræðum.  Mögulegt er að leggja niður stöðina í Tunguhálsi og opna nýja á 
öðrum stað í samhengi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til ársins 2024.  Einnig 
þarf að huga að því hvort fjölga þurfi slökkvistöðvum til að uppfylla kröfur um 
viðbragðstíma á þjónustusvæðinu og vegna áhættumats.  Til að greina þennan vanda hefur 
stjórn SHS látið gera úttekt á staðsetningu slökkvistöðva með tilliti til byggðaþróunar á 
starfssvæðinu til ársins 2024.  Margrét María Leifsdóttir verkfræðingur vann skýrsluna og 
var hún meistaraverkefni hennar í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands í júní 2006.  
Markmið verkefnisins var að búa til líkan sem auðveldar ákvarðanatöku um bestu 
mögulegu staðsetningar fyrir slökkvistöðvar á höfuðborgarsvæðinu til að standast sem best 
þjónustukröfur SHS miðað við íbúaþróun til ársins 2024.  Verkefninu var skipt í tvennt.  
Annars vegar voru staðsetningar slökkvistöðvanna valdar án tillits til fjölda bifreiða á stöð.  
Hins vegar var fjöldi útkallseininga, sem þarf á hverja stöð metinn með svokölluðu 
biðraðafræðilíkani.  Niðurstaðan var sú, að til að halda 98 prósenta þjónustustigi þarf að 
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staðsetja tvær sjúkrabifreiðar og eina slökkvibifreið í Skútahrauni, Grafarholti og Hvörfum 
en fjórar sjúkrabifreiðar og tvær slökkvibifreiðar við Hringbraut gegnt BSÍ.15  

10.4. Endurnýjun bíla og búnaðar 
Við stofnun SHS var settur á fót fjárfestingasjóður samkvæmt stofnsamningi. 
Fjárfestingasjóðurinn er ætlaður til endurnýjunar á öllu lausafé slökkviliðsins.  

Bifreiðar til slökkvistarfa 
Allir fyrstu slökkvibílar á hverri stöð eru sambland af slökkvi- og tækjabíl.  Vatnsdælur 
bílanna dæla 3.000-5.000 l/mín. og vatnstankar þeirra eru 1.400–3.000 l.  

Að auki eru varabílar á hverri stöð.  Þeir eru búnir svo til öllum þeim búnaði sem er að 
finna í aðalútkallsbílunum.  Alls eru bílarnir í fyrstu línu: þrír dælubílar og fimm í annarri 
línu.  Stöðin á Reykjavíkurflugvelli hefur aðra uppbyggingu; tvo flugvallarslökkvibíla, tvo 
brautarbíla og tvo báta.  

Körfubifreiðar  
Körfubílar liðsins eru tveir og ná þeir frá 28 metrum upp í 34 metra hæð.  Bílarnir geta 
einnig híft t.d. fólk og búnað úr sjó. Þeir eru staðsettir í Skógarhlíð og Skútahrauni.  

Gámabifreiðar 
Gámabifreiðar SHS er tvær og staðsettar í Hafnarfirði.  Gámabifreið er notuð til að flytja 
gáma liðsins á vettvang.  Þessir gámar eru nú:  

• Verðmætaverndargámur, með rafstöðvum, vatnssugum, yfirbreiðslum, vatnskörum 
og eiturefnabúnaði. 

• Vatnstankur sem tekur 7.000 l og er með ker sem hann getur sturtað vatninu í 
meðan hann sækir meira. 

• Lagnagámur með um 3.000 m af slöngum, tvær lausar vatnsdælur ásamt ýmsum 
smáverkfærum. 

Köfunarbifreið 
Sérstök bifreið fyrir köfunarflokk liðsins er með búnað fyrir þrjá björgunarkafara til einnar  

klukkustundar vinnu.  Þessi búnaður er staðsettur í Skógarhlíð. 

Landflokksbifreið 
Landflokkur SHS hefur yfir að ráða sérútbúnum jeppa á 48 tommu dekkjum sem ætlaður er 
til aksturs utan vega og í mikilli ófærð.  Bíllinn er búinn öllum venjulegum búnaði til að 
fást við bráðveika og slasaða.  Bíllinn er staðsettur við stöðina á Tunguhálsi. 

Aðrar bifreiðar 
SHS á fjórar bifreiðar til fólksflutninga. 

                                                 
15  Staðsetningar sjúkrabifreiða- og slökkvistöðva á höfuðborgarsvæðinu.  Meistaraverkefni í iðnaðarverkfræði 

frá Háskóla Íslands, Margrét María Leifsdóttir, júní 2006. 
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10.5. Endurnýjun sjúkrabifreiða 
Rauði kross Íslands f.h. heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins leggur til 
sjúkrabifreiðar og búnað skv. samningi við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 
Landspítali - háskólasjúkrahús leggur til hjúkrunarvörur og lyf, samanber framangreindan 
samning.  

10.6. Viðhald bíla og búnaðar 
Til að halda utan um búnaðinn og viðhald hans er rekið verkstæði.  Allt minniháttar 
viðhald er framkvæmt af starfsmönnum SHS en stærri viðgerðir eru gerðar á verkstæðum 
úti í bæ.  Verkstæðið sinnir reglubundnum skoðunum á búnaðinum og fyrirbyggjandi 
viðhaldi.  Starfsmenn útkallsdeildar prófa búnað á hverjum degi og komi í ljós bilanir eða 
að eitthvað vanti á bílana er það tilkynnt verkstæði sem sinnir því.  Með þessu móti fæst 
virkt eftirlit með búnaðinum.  Afar sjaldgæft er að búnaður bili í útköllum.  

Nánari listi um bifreiðar og búnað slökkviliðsins er að finna í gagnasafni SHS. 

10.7. Fatnaður  
Forvarnasvið hefur umsjón með fatamálum SHS.  Vegna þjónustu SHS við almenning og 
eðli starfseminnar ber starfsmönnum að klæðast einkennisfötum við öll störf á vegum 
liðsins, sem SHS leggur til.  

10.8. Fjarskipti 
SHS tekur þátt í fjarskiptakerfinu TETRA og er samningur þar að lútandi í gildi til 2010.  
SHS er handhafi 70 fjarskiptaleyfa og eru allir bílar liðsins búnir talstöð auk þess sem 20 
handstöðvar eru einnig í notkun.  Fjarskiptakerfið er skipulagt í talhópa í samráði við aðra 
notendur þess.  Í gegnum TETRA hefur SHS m.a. möguleika á fjarskiptasambandi við 
Neyðarlínu, lögreglu, slysadeild, allar helstu stofnanir Reykjavíkurborgar og áhaldahús 
annarra sveitarfélaga.  TETRA fjarskiptatæknin gefur SHS aukna möguleika í fjarskiptum 
og mun meira öryggi umfram eldra kerfi. VHF er notað sem fjarskiptakerfi á milli 
reykkafara.  

10.9. Æfingasvæði 
Æfingasvæði SHS er við Leirtjörn undir Úlfarsfelli.  Svæðið er afgirt og hefur verið komið 
fyrir gámum til að æfa liðið við hinar ýmsu aðstæður.  Gámar eru sérhannaðir til þjálfunar 
fyrir reykkafara og æfinga í slökkviaðferðum í lokuðum rýmum.  SHS er að  leita að nýju 
æfingasvæði. 
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11. Landupplýsingar 
SHS sækir nauðsynlegar landupplýsingar í eigin gagnagrunn, Eldibrand, eða í gagnagrunn 
Neyðarlínunnar, SiteWatch.  Báðir grunnarnir geyma upplýsingar allra 
aðildarsveitarfélaganna eins og þær liggja fyrir á tölvutæku formi á hverjum tíma. 
Verkfræðistofan Hnit hefur annast smíði og viðhald gagnagrunnanna og sér einnig um 
uppfærslu gagna sem stofunni berast frá sveitarfélögunum.  Kerfin veita allar nauðsynlegar 
upplýsingar um staðhætti og aðstæður og sýna götur, stíga og aðkomumöguleika.  Á 
þessum grunni er hægt að gera slökkviáætlanir og aðkomuáætlanir um einstakar hættur, 
vista upplýsingar um einstök mannvirki, mæla fjarlægðir, sýna stystu akstursvegalengdir 
og fylgjast með ferðum ökutækja SHS í svokallaðri ferilvöktun. 

Í Eldibrandi slökkviliðsins er síðan hægt að tengja teikningar af byggingum við grunninn. 
Notaðar hafa verið teikningar með staðlaðri framsetningu og táknum sem hönnuðir fá hjá 
SHS.  Með þeim má átta sig á öllum staðháttum í byggingunni.  Einnig er hægt að merkja 
sérstakar hættur eða svæði sem eigandi leggur áherslu á að bjargað sé.  Þátttaka eigenda 
eða forráðamanna í slíku kerfi er eðlilega frjáls, en upplýsingamiðlun sem þessi gerir 
slökkviliði betur kleyft að sinna sínu hlutverki  í eldsvoðum.  Áfram verður unnið við að 
þróa samstarf slökkviliðs við forráðamenn stofnana og fyrirtækja m.t.t. slíkrar 
upplýsingamiðlunar og hvernig henni verði best fyrir komið.  

12. Vatnsból og brunahanar 
Nánast allt starfssvæði SHS er búið vatnsveitukerfi með brunahönum..  Viðhald og ábyrgð 
vatnsveitukerfisins er í höndum sveitarfélaganna.  Brunamálastofnun hefur gert úttekt á 
ástandi vatnsveitnanna og hafa þær allar fengið góða einkunn.  Undantekningar eru 
sumarbústaðir í útjaðri svæðisins, Krýsuvík, skólasvæði við Lækjarbotna, og hluti 
sveitabæja á Kjalarnesi og í Mosfellsbæ.  Hins vegar hefur slökkvilið í útkalli allnokkurt   
vatn meðferðis sem dugar til upphafsaðgerða.  Tengi á brunahönum eru mismunandi milli 
hverfa á starfssvæðinu.  Unnið er að samræmingu.  Þótt vatnsveitur sveitarfélaganna hafi 
slökkvivatn alfarið í sínum verkahring hefur SHS nokkur afskipti þar af.   

13. Hafnir og mörk þeirra 
Samkvæmt lögum um mengun hafs og stranda 33/2004 ber hafnarstjóri ábyrgð á og 
stjórnar á vettvangi þar sem orðið hefur mengunarslys ef það er á hafnarsvæðinu.  Til að 
geta uppfyllt þessar kröfur hefur þurft að koma upp vissum búnaði til að geta brugðist við 
óhöppum.  Höfnunum um allt land er skipt upp í  svæði og á hverju þeirra er aðalhöfn þar 
sem búnaðurinn er meiri en annars staðar. Þaðan er veitt aðstoð ef á þarf að halda.  Á svæði 
SHS er Reykjavíkurhöfn aðalhöfn.  Gerður hefur verið samningur við Faxaflóahafnir sf um 
að SHS annist aðgerðir vegna mengunar innan hafnarsvæðisins.  Samkvæmt honum sér 
SHS um stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á hafnarsvæðinu.   
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14. Samstarfsmenn og samningar 
SHS á í samstarfi við ýmsa opinbera aðila og félagasamtök sem koma að björgunarmálum 
og almannavörnum og snerta þannig starfsemi SHS. 

14.1. Helstu samstarfsaðilar SHS 
Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir samstarfsaðilar SHS. 

• Almannavarnir ríkisins og almannavarnanefndir vegna hlutverks SHS í skipulagi 
almannavarna 

• Brunamálastofnun vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og náms í 
Brunamálaskólanum 

• Byggingafulltrúar sveitarfélaganna vegna eldvarnaeftirlits 

• Flugmálastjórn um rekstur slökkviliðs á Reykjavíkurflugvelli 

• Reykjavíkurborg vegna innkaupa 

• Hafnaryfirvöld vegna mengunar innan hafnarsvæðisins 

• Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna vegna mengunaróhappa 

• Heilbrigðisráðuneytið vegna sjúkraflutninga 

• Kjaraþróunardeild Reykjavíkurborgar vegna starfsmannamála 

• Kjósarhreppur samkvæmt þjónustusamningi um eldvarnaeftirlit og útkallsþjónustu 

• Landhelgisgæslan vegna björgunarstarfa  

• Landspítalinn – háskólasjúkrahús vegna sjúkraflutninga  

• Lögregla á svæðinu vegna ýmissa sameiginlegra starfa 

• Neyðarlínan hf. vegna boðunar og þjónustu í útkalli 

• Nágrannaslökkvilið vegna slökkvistarfa 

• Rauði kross Íslands vegna sjúkraflutninga 

• Samband íslenskra sveitarfélaga vegna kjarasamninga og annarrar aðstoðar 

• Siglingastofnun vegna menntunar kafara 

• Sjúkraflutningaskólinn vegna menntunar starfsmanna 

• Slysavarnafélagið Landsbjörg og einstakar björgunarsveitir á svæðinu vegna 
almannavarna og annarra björgunarverkefna. 

14.2. Samningsbundið samstarf 
Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir gildandi samningum SHS. 

• Flugmálastjórn samkvæmt þjónustusamningi um rekstur slökkviliðs á 
Reykjavíkurflugvelli 

• Reykjavíkurborg vegna innkaupa 

• Heilbrigðisráðuneytið samkvæmt þjónustusamningi um sjúkraflutninga 
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• Kjaraþróunardeild Reykjavíkurborgar vegna starfsmannamála 

• Kjósarhreppur samkvæmt þjónustusamningi um eldvarnaeftirlit og útkallsþjónustu 

• Neyðarlínan hf. vegna boðunar og þjónustu í útkalli 

• Nágrannaslökkvilið vegna slökkvistarfa 

• Sjúkraflutningaskólinn vegna menntunar starfsmanna 

• Slysavarnafélagið Landsbjörg og einstakar björgunarsveitir á svæðinu vegna 
almannavarna og annarra björgunarverkefna. 

• Faxaflóahafnir, samningur um að annast aðgerðir vegna mengunar innan 
hafnarsvæðisins. 

 


