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Hættuleg efni 
atvik á undanförnum árum

Elísabet Pálmadóttir

Búnaður , hlífðarbúnaður, 
viðhald, þjálfun og eftirlit

• Nýtt hlutverk í lögum sem sett voru 2001

• Hvar stöndum við árið 2013 ?

• Brunavarnaáætlanir – hvernig er gert ráð 
fyrir þessu þar ?

Brunavarnaáætlanir Búnaður , hlífðarbúnaður, 
viðhald, þjálfun og eftirlit frh.

• Eldvarnaeftirlit – útkallslið, hvernig flæða upplýsingar þar 
á milli ?

• Hvaða búnað þarf ?

• Hvaða búnaður er til og hvernig er viðhald á honum ?

Hvaða búnað þarf ?
Viðauki við reglugerð um starfssemi slökkviliða ?
Hér er talinn upp grunnbúnaður sem telst lágmarksbúnaður síðan bætist við búnaður sem 
fer eftir stærð og gerð af áhættum í sveitarfélaginu. Í Brunavarnaáætlun hvers sveitarfélags 
er lagt mat á hvaða búnað þarf til að ráða við þær áhættur sem um er að ræða.

Lágmarksbúnaður:

• 5 stk. minni ílát til uppsöfnunar t.d. balar og fötur.

• 1 eða fleiri stór ílát til uppsöfnunar (tunnur) með geymslurými a.m.k. 500 l

• Neistafrí dæla, dælugeta a.m.k. 40 l/mín af vökva

• Uppsogsefni (t.d. fyrir olíu)

• Efni til að þétta með:

• Pulsur til að hindra að efni flæði út af afmörkuðu svæði

• 2 stk pulsur til að stjórna í hvaða átt flæðir

• 2 stk mottur til að loka niðurföllum

• Segl og þolplast til að hylja með

• Kaðall úr gerviefni

• Strekkibönd, fleigar og keilur

• Persónulegur hlífðarfatnaður:

• 2 stk slettuvarnargallar

• 2 sett vökvaþéttir varnargallar vegna fastra efna og vökva

Viðbótarbúnaður á slökkvistöðvum sem eru 
samningsbundnar til að veita minni stöðvum aðstoð:

• Uppsogsefni

• 5 stk. minni ílát til uppsöfnunar t.d. balar og fötur.

• 1 eða fleiri stór ílát til uppsöfnunar (kör) með geymslurými a.m.k. 12 m3, lokanleg og þétt 
(vatnshelt)

• Neistafrí dæla, dælugeta a.m.k. 40 l/mín af vökva

• Lensdæla (sprengifrí) með tilheyrandi sogbúnaði

• Uppsogsefni (t.d. fyrir olíu) og efni til hlutleysingar (t.d. kalk)

• Efni til að þétta með:

• Pulsur til að hindra að efni flæði út af afmörkuðu svæði

• 4 stk pulsur til að stjórna í hvaða átt flæðir

• 4 stk mottur til að loka niðurföllum

• Segl og þolplast til að hylja með

• Kaðall úr gerviefni

• Strekkibönd, fleigar og keilur

• Persónulegur hlífðarfatnaður:

• 4 stk slettuvarnargallar

• 4 sett vökvaþéttir varnargallar vegna fastra efna og vökva

• 2 sett gasþéttir varnargallar vegna eitraðra og ætandi efna

• Skyndihjálpar búnaður

• Verkfæri:
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Hvaða búnaður er til og hvernig er viðhald á honum-
upplýsingar úr Brunavarnaáætlun

Slökkvifroða og slökkvistarf með froðu
Leiðbeiningar MVS 2.06

Búnaður , hlífðarbúnaður, 
viðhald, þjálfun og eftirlit frh.

• Hvaða þjálfun fá slökkviliðsmenn í að fást 
við þennan málaflokk ?

• Hvernig stundar Mannvirkjastofnun eftirlit 
með þessum málaflokki ?

Flugeldar, Keflavík

• Slökkviliðsmenn voru í mikilli hættu þegar þeir börðust 
við eld sem kviknaði á bifreiðaverkstæði ... þar sem mikið 
var geymt af flugeldum í óleyfi

• 14. júní 2004

• Flugeldar

• Nágrannar urðu eldsins varir um hálf tvö leytið en 
íbúðarhús eru í 100-200 metra fjarlægð frá iðnaðarhúsinu

• Slökkviliðsmenn hefðu gert sérstakar ráðstafanir hefðu 
þeir vitað af þeim en til allrar lukku voru þeir ekki komnir 
langt inn í húsið þegar flugeldarnir sprungu.

1.1, 1.2 og 1.3 (stórar rakettur og sýningarflugeldar)

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna -vantar

• Tímalengd útkalls - vantar

• Lýsing í útkallsskýrslugrunni - vantar

Flugeldar, Hveragerði

• Passið ykkur á flugeldunum

• 31.12.2005

• Flugeldar

• Hjálparsveit skáta í Hveragerði missti allan sinn búnað í 
stórbruna á gamlársdag. Eldur komst í flugelda sem nota 
átti í sýningu.

• Um fimmtán manns voru í húsinu þegar eldurinn kom 
upp, fimm eða sex  viðskiptavinir og svo 
hjálparsveitarmenn.

• Maður sem var ásamt ungum börnum sínum að kaupa 
flugelda brákaðist á fæti þegar hann flúði húsið með þau.
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1.1, 1.2 og 1.3 (stórar rakettur og sýningarflugeldar)

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna - vantar

– 46

• Tímalengd útkalls - vantar

– 13:08 – 19:00

• Lýsing í útkallsskýrslugrunni - vantar

Klór, Fjarðabyggð

• Klórgasslys í sundlaug Eskifjarðar rakið til þess að edikssýru var fyrir 
mistök hellt í klórtank laugarinnar

• 27.6.2006 

• Edikssýra, hýpóklóríð, klórgas

• Um þrjátíu manns, flestir börn og unglingar, voru í sundlauginni 
þegar eitrunarinnar varð vart með þeim hætti að fólk byrjaði að 
hósta og kúgast, megn fýla fannst af gasinu og loks hné fólk niður, 
kastaði upp og barðist við talsverð særindi í öndunarvegi.

• Byggingar í nágrenni sundlaugarinnar voru rýmdar, þ. á m. leikskóli. 
Allir þeir sem voru í lauginni og byggingunni urðu fyrir eitrun, þó í 
mismiklum mæli væri og þurftu 28 beina læknisaðstoð, en á fimmta 
tug manna hafði í gærkvöld leitað aðhlynningar á einn eða annan 
hátt hjá heilsugæslu vegna atburðarins, m.a. voru börnin sem voru í 
leikskólanum skammt frá lauginni athuguð m.t.t. eitrunar

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

Stability::Stable. Contact with acids releases poisonous gas ( chlorine ). Light sensitive. Incompatible with 
strong acids, amines, ammonia, ammonium salts, reducing agents, metals, aziridine, methanol, formic acid, 
phenylacetonitrile.

• Fjöldi slökkviliðsmanna

– Fjarðabyggð – vantar

– SHS 10

• Tímalengd útkalls

– Fjarðabyggð – vantar

– SHS 4:05:03

• Lýsing í útkallsskýrslugrunni

– Fjarðabyggð - vantar

Lýsing í 
útkallsskýrslugrunni

• SHS - Skýrsla 30 

• Tilkynning barst kl. 13:35 um efnaslys  á Eskifirði.   Um kl. 14:16  var ákveðið að SHS sendi efnakafara og 
bráðatækna á Eskifjörð.  Búnaður var tekinn saman og farið út á flugvöll.  Farið var í loftið með flugvél frá Flugfélagi 
Íslands kl. 15:08 og lent á Egilsstöðum kl. 15:50.  Þar biðu bílar frá Brunavörnum á Héraði til að flytja mannskapinn 
niður á Eskifjörð.  Bráðatæknarnir og búnaður þeirra varð eftir á Egilstöðum.  

• Þegar komið var á Eskifjörð kl. 16:30 var haft samband við þá (lögreglu og slökkvilið) sem voru á vettvangi. Sögðu 
þeir að sennilega hefði Ediksýru verið óvart blandað saman við 15% klór sem notaður er til sótthreinsunar á 
sundlauginni.  Höfðu þeir þá bjargað öllu fólki af vettvangi, dælt sýru upp í ker  utanhúss og sett í þau sóta og vatn 
þannig að ph-gildi þess var um 12-13. Í framhaldi af því voru tveir efnakafarar sendir niður í kjallara á sundlauginni 
til að mæla gasstyrkinn í loftinu og reyndist hann vera 0,1-0,3 ppm.

• En heilsufarsmörk eru 0,5 ppm.  Farið var með reykblásara niður til að hafa loftskipti í rýminu.  Kom í ljós að 
tankurinn sem sýran hafði verið sett í var orðin basískur því sett hafði verið of mikið sóti í hann. Hætta var talin á að 
sýra væri enn í leiðslum til sundlaugarinnar og þurfti því að ná henni ásamt hugsanlegum klór úr leiðslunum. Settur 

var rauður matarlitur út í karið og pípulagningamaðurinn við sundlaugina var settur í efnagalla (hann er fyrrum 
slökkviliðsmaður) og sendur með  efnaköfurunum inn með tóma brúsa með sér til að taka í sundur  leiðslurnar við 
sundlaugina frá og dæla í brúsana þar til að liturinn væri komin í gegn.  

• Þegar þessari aðgerð lauk  kom í ljós við mælingu að styrkurinn var komin mestur upp í 0,4 ppm í kjallaranum.  Var 
þá reykblásarinn tekinn og færður og látinn blása af efri hæðinni og niður í kjallarann.  Hann hafði áður verið að 
draga loft út úr kjallaranum.   C.a. 30 mín. eftir þessa aðgerð var mælt aftur kom þá í ljós að mælingin var 0.0 ppm.  
Farið var með klórmælir í leikskólann og mælt þar, mældist enginn klór  þar (0.0 ppm.  ). Aðgerðum lokið kl 18:22. 
Var aðilum ráðlagt með hvað ætti að gera við hinn basiska vökva en ekki mætti hella honum niður hvorki á land né í 
sjó.

• Eftir það var búnaðurinn tekinn saman og keyrt upp á Egilsstaðir og flogið til Reykjavíkur þar sem störfum lauk um 
kl.22:30 
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Þvottahús ríkisspítalanna, 
Reykjavík

• Gasleki frá þvottahúsi spítalanna

• 10. desember 2009

• Etylenoxíð

• Um 10 einstaklingar fóru sjálfir eða voru 
fluttir á slysadeild til athugunar, ekki er 
vitað til þess að neinn hafi borið 
varanlegan skaða af.

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna

– 11

• Tímalengd útkalls

– 08:49:54 - 10:18:00

Lýsing í 
útkallsskýrslugrunni

• Tilkynnt um gasleka úr dauðhreinsunarofni. Við komu á staðinn var búið að rýma allt húsið. 
Starfsfólk var fyrir utan og við fengum upplýsingar um að 3 hefðu farið sjálfir niður á slysadeild 
með sárindi í hálsi en það voru iðnaðarmennirnir sem voru að aftengja dauðhreinsunarrofninn. 
Annað starfsfólk á sömu hæð fór svo án vitundar okkar niður á slysadeild. (alls 11 manns).Strax 
kom í ljós að lekinn var frá etylenoxíð hylki UN 1040 en það er 170 gr hylki sett inn í 
dauðhreinsunarofninn en hann vinnur á nóttunni. Búið var að tæma ofninn í morgun og mælar 
sýndu enga mengun. En þegar iðnaðarmenn fóru að aftengja loftræsti rör að ofanverðu og 
koparrör fóru mælarnir af stað og var þá húsið rýmt. Við settum upp loftblásara við innganginn til 
að mynda yfirþrýsting inná hæðina. Dauðhreinsunarofninn er á annarri hæð. 2 slökkviliðsmenn 
voru sendir inn í eldgalla með öndunarbúnað og einnota eiturefnagalla yfir,til að kanna aðstæður 
þeir höfðu með eiturefnamæla hússins. Engin mengnun mældist þá. Opnað var út á neyðarútgang 
að vestanverðu og herbergið opnað en loftræstibúnaður herbergisins var í gangi allan tímann.  Alls 
fóru 11 manns á slysadeild. Bakvaktarmaður kom á staðinn Bjarni K og síðan Höskuldur. Mjög erfitt 
var að skilja hvað var að leka en starfsmenn sögðu að þetta væri í leiðslum, afgangar frá útblæstri. 
Við skoðun var ofninn á miðju gólfi í herberginu og búið að aftengja loftræsti rör að ofanverðu og 
koparrör merkt með hættulegu efni. Samskonar hylki voru inní eldri ofn sem var hægra megin í 
herberginu þegar komið var inn í það að austanverðu. Sá ofn var tengdur loftsogi einnig. 
Efnakafarar tóku  eftir kassa með hylkjum utan við rýmið sem líklega eiga ekki að vera þar. 
Etelynoxíð hylkið er sett inn í ofninn vinstra megin og er einnota, það er tekið úr festingu og sett 
inn með því sem á að dauðhreinsa til að tryggja að það sé hreint þegar tekið er úr ofninum. Vakin 
var athygli starfsmanna og vinnueftirlits að neyðarútgangar og slökkvitæki voru teppt af stórum 
grindum á hjólum sem voru á ganginum. Efnakafarar inn 0913 komnir út 0930.

Bensínbíll, Hestfirði

• Missti stjórn á bifreiðinni í hálku með þeim 
afleiðingum að hún valt og stendur hún upp á 
endann

• 16.1.2012

• Bensín

• Tankbíll út af veginum í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi 
og hafnaði tankurinn á hliðinni. Um 34.000 lítrar 
af bensíni eru í tanknum og hefur hluti þess lekið 
út. Menn óttast að umhverfisslys hafi orðið og þá 
er sprengihætta talin vera mikil

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Engin skráning í útkallsskýrslugrunni

– Fjöldi slökkviliðsmanna

– Tímalengd útkalls

– Lýsing

Ammóníak, Reykjavík

• Ammoníak lak út þegar gat kom á fimm hundruð 
kílóa ammoníakshylki sem verið var að flytja.

• 30. janúar 2012

• Ammóníak

• Rýma þurfti nærliggjandi fyrirtæki á meðan á 
aðgerðum stóð. 

• Þrjú hundruð starfsmönnum ... var gert að 
yfirgefa fyrirtækið þegar ammoníaklyktin fór að 
berast inn.
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• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna

– 10

• Tímalengd útkalls

– 08:41:28 - 10:53:26

Lýsing í 
útkallsskýrslugrunni

• Ammoníakleki við Skútuvog 1.e.Krani hafði brotnað af 500 kg. hylki og úr því 
lak óblandað Ammoníak.Við komu á staðinn virtist stærstur hluti 
ammoníaksins kominn út og aðeins lítil leki í gangi.Reykkafarar byrjuðu strax 
að sprauta vatni á ammoníakskýið sem var ekki mikið til að slá það niður. 
Mikill lykt var kominn í Súðavog og þurfti fólk að yfirgefa  hús númer 2 og 4. 
Vegna þess að lyktin var svo sterk.Lögregla beðin um að loka skútuvogi og 
biðja fólk að forðast næsta nágreni við lekasvæðið.Er 310 kom fékk  410 vatn 
frá honum og lagði svo á brunahana í Skútuvogi og urðu þeir sem voru að 
leggja að vera með reykköfunartæki út af ammoníakslykt,vegna þess að 
reykkafarar höfð farið að hreifa hylkið til að loka því en þá kom upp meira 
ský. Reykkafarar fóru svo að ná hylkinu sem var að leka út, en það var númer 
tvö í röðinni. Notaður var lyftari til að koma fyrra hylkinu frá og komu þeir þá 
leka hylkinu út og gátu rekið í það tréfleyg.Samhliða þessu var verið að  
sprauta á ammoníakskýið. Er búið var að loka fyrir lekan hófst loft hreinsun 
með reykblásara í fyrirtækjum í húsinu við tankinn.Líka var miklu  vatni 
sprautað niður í niðurföllin á lekastaðnum til að reina að skola 
kerfið.Heilbrigðiseftirlit og vinnueftirlit látin vita.

Gas, Reykjavík

• Gasleki olli sprengingunni

• 16.9.2012

• própan

• Glerbrotunum rigndi yfir barnaleiksvæði 
sem er fyrir framan stofugluggann á 
íbúðinni en sem betur fer voru engin börn 
þar. Bílaplanið er þakið glerbrotum, þau 
hafa líklega þeyst 40-50 metra.

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna

– 21

• Tímalengd útkalls

– 11:08:26 - 13:35:05

Lýsing í 
útkallsskýrslugrunni

• Tilkynnt um mikla sprengingu í fjölbýlishúsi við ofanleiti, frekari upplýsingar á leiðinni: sprenging í íbúð á fyrstu hæð 
og líklega maður inni.

• Við komu fyrsta bíls á staðinn, 701, kom í ljós að maðurinn var kominn út um bakhurð á sólpall sem þar var, hann 
var fluttur á sld. 310 kemur á staðinn skömmu síðar, þá logaði mikill eldur út um glugga á 1. hæð, 2 reykkafarar fara 
inn þurfa að hörfa í tvígang vegna hita en komast að lokum inn, 410 sendur að bakhlið en þar logaði einnig 
kröftuglega út um glugga.

• Í húsinu eru 6 íbúðir og í númer 15, sem er sambyggt, einnig 6 íbúðir, allar íbúarnir voru rýmdar. Vel gekk vað 
slökkva yfirborðseld, og húsið síðan reykræst.Við þurftum að brjóta upp hurð á einni íbúð þar sem ekki náðist í 
eiganda. Reykkafarar taka 9 kg. gaskút sem var inni í íbúðinni út og var hann kældur.

• Altjón er á íbúðinni þar sem eldurinn kom upp og einhverjar reykskemmdir á öðrum íbúðum í húsi nr. 17 en 
sennilega ekkert tjón á nr. 15. 

• Fulltrúar frá Rauðakrossinum tóku við fólki úr íbúðum og hlúði að þeim, síðan voru þau flutt í fjöldahjálparstöð í 
Efstaleiti 9.

• Tilkynnt  um öfluga sprengingu og mikinn reyk.

• 11:08:15 Fyrsta tilkynning um sprengingu og um 30 símtöl í kjölfarið.

• Símtal no. 2 tiltekur mikla sprengingu, eldblossa sem slokknar.

• Næstu símtöl tiltaka eld og reyk.

• Til er sérstök skýrsla sem fylgir með geymd á drifi útkallssviðs. JFJ

Flugeldar, Siglufirði

• Stórhætta skapaðist á Siglufirði í gærkvöldi þegar 
barn kveikti í flugeldum í geymslu á skemmtistað 
á meðan barnaskemmtun stóð yfir

• 6.1.2013

• Flugeldar

• Allt að 120 gestir voru á skemmtistaðnum 
Allanum í gærkvöld, á árlegum þrettándadansleik 
Kiwanismanna. Stór hluti gesta voru börn allt 
niður í þriggja ára. 
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1.4 (litlar rakettur og blys)

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna

– 11

• Tímalengd útkalls

– 18:04:57 - 19:00:58

Lýsing í 
útkallsskýrslugrunni

• Útkall kom kl.1805 vegna elds í Allanum Sportbar við Aðalgötu á 
Siglufirði Undirritaður vissi að á staðnum stóð yfir ball ´´a vegum 
Kiwanis eftir álfabrennu og aldurinn á staðnum gæti verið frá 3 ára 
og uppúr Lögð var ofuráhersla að komast sem fyrst á staðinn þar sem 
ætlamátti að um eða yfir 100 manns væri í húsinu. þegar liðið kom á 
staðinn höfðu slökkviliðsmenn sem voru á staðnum skipulagt 
rýmingu og var henni lokið þegar liðið kom á staðinn og einnig ráðist 
að staðnum þar sem eldurinn var en þar hafði barn verið að fikta 
með eld sem síðan fór í flugelda sem þar voru (fjölskyldu pakkar og 
tertur) Vel gekk að slökkva í því sem ekki hafði brunnið en ekki mátti 
miklu muna að stórtjón yrði. Morgunn dagurinn verður svo notaður 
til að ræða við smáfólkið sem þarna var því hræðslan og skelfingin 
var töluverð hjá því og uppbyggingar þörf hjá því

Saltsýra, 
Sauðárkróki

• Þrjú til fimm þúsund lítrar af saltsýru láku úr stórum 
geymi á hafnarsvæðinu á Sauðárkróki 

• 07.01.2013

• Saltsýra

• Vegfarendur tilkynntu um að gufur stigu út úr geyminum 
og var þá slökkviliðið kallað út. Illa gekk að stöðva 
lekann.... Svæðinu umhverfis geyminn hefur verið lokað á 
meðan beðið eftir sýruheldum ílátum, vítisóta til að gera 
saltsýruna óvirka, og sýruheldum dælum til að hreinsa 
allt upp, en engin sýra barst ofan í niðurföll. Vakt er á 
svæðinu en álitið er að ekki stafi lengur hætta af 
saltsýrunni.

• Hættulegt efni – hvað segir handbókin

• Fjöldi slökkviliðsmanna

– 11

• Tímalengd útkalls

– 01:08:15- 22:12:35

Lýsing í 
útkallsskýrslugrunni

• 112 hringir og tilkynnir að Baldur Baldursson sé staddur á gámasvæði á svæði hafnarinnar á Sauðárkróki. Þar sjáist 
gufa leggja upp af tankgámi sem innihaldi efni með UN númer 1789. Fór á staðinn til að kanna aðstæður. Reyndist 
leki vera frá fyrrgreindum tanki sem innihélt um 18.000 l af saltsýru.

• Lét boða út slökkviliðið á Sauðárkróki. Fyrstu aðgerðir voru að loka hafnarasvæðinu fyrir allri umferð og innri lokun 
var 30 m. frá lekastað. Tvö reykkafaragengi voru send inn búin göllum til slettuvarnar. Þeir staðfestu lekann undir 
tankinum og virtist sem göt væru komin á tankinn vegna tæringar. Hitt reykkafaragengið gekk úr skugga um að 
engin niðurföll væru á svæðinu og að sýran bærist ekki í sjó eða út af svæðinu.

• Þessu næst var komið fyrir tækjum slökkviliðsins til að tryggja vatnsöflun og unnið að því að stöðva lekann. Illa gekk 
í fyrstu að stoppa lekann vegna aðstæðna við tankinn og því hversu illa málmurinn í kring um götin var farinn vegna 
tæringar. Furst var komið fyrir loftpúða undir lekastaðnum en þegar þrýstingur var settur á púðann rifnaði við suðu 
á tanknum stærra gat. Þó var hægt að hagræða loftpúða þannig að mesti lekinn stöðvaðist. Næst var kannaður sá 
möguleiki að velta tanknum, yfirþrýstingsloki ofan á tanknum var gerður fyrir 4 kg þrýsting þannig að hann ætti að 
halda. Notast var við stóran gámalyftara frá Vörumiðlun og tanknum þannig velt að hætti að leka. Sett var undir 
lítilsháttar leka frá yfirþrýstingskrananum og þrýstingsmælir var fjarlægðu af tanki og sett í það gat til að stöðva leka 
þar. Samhlið þessum aðgerðum var unnið að Þvi að útvega ílát og dælur sem þola sýru til að geta dælt úr skemmda 
tankinum. Úr varð að fá frá Reykjavík þennan búnað ásamt einu tonni af vítissóda.

• Tryggt þótti að sýra læki ekki út af svæðinu eftir að verktaki var fenginn til að koma með sand og þannig myndaður 
varnargarður innan svæðisins. Hægt var að hefja dælingu úr tanki um kl:11:00 og yfir í 1000 l dunka. Gekk það vel 
og var lokið um kl 15:00. Að því loknu var dælt vatni inn á svæðið og því næst var vítissóda dreift yfir. Þetta var 
endurtekið þar til ph gildi innan svæðisins var komið innan þeirra marka sem heilbrigðiseftirlitið á staðnum var sátt 
við. ph 4 til 11,2

• Þá gat frágangur á svæðinu og búnaði slökkviliðsins hafist. Vettvangur afhentur lögreglu um kl 20:00.

Innlent | Morgunblaðið | 23.11.2005 | 5:30 
Rýma þurfti tilraunastofur Actavis vegna leka á 
lífrænum leysiefnum
Tilraunastofur lyfjafyrirtækisins Actavis við 
Dalshraun í Hafnarfirði voru rýmdar um 
hádegisbil í gær eftir að starfsmaður uppgötvaði 
leka á lífrænum leysiefnum. Slökkvilið
höfuðborgarsvæðisins (SHS) var þegar kvatt á 
vettvang og var efnið hreinsað upp og húsnæðið 
loftræst.
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Innlent | mbl | 1.11.2010 | 16:49 
Fengu á sig eiturefni
Slökkviliðið á Akureyri var með mikinn 
viðbúnað í dag vegna tilkynningar um 
eiturefnaslys í verksmiðjum Becromal 
Iceland í Krossanesi í dag. Voru tveir 
starfsmenn fluttir á sjúkrahús eftir að 
hafa fengið á sig natríum hýdroxíð. Þeir 
eru ekki alvarlega slasaðir og reyndist 
slysið minna en menn töldu í upphafi
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Engin hætta á ferðum þegar eiturefni
lak á Landspítalanum
Engin hætta var á ferðum þegar efnið 
akrýlamíð komst út í loftið á 
frumulíffræðideild Landspítalans við 
Hringbraut fyrr í dag, að sögn Rósu 
Bjarkar Barkardóttur, starfsmanns 
deildarinnar. "Þeir starfsmenn sem voru 
þarna til staðar brugðust alveg hárrétt 
við. Þeir lokuðu strax herberginu sem 
efnið var í og kölluðu til aðstoð við að 
lofta út. Það var enginn í neinni hættu," 
sagði hún.
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Innlent | mbl | 16.1.2013 | 9:52 
Eiturefnaleki í efnalaug
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins er nú í 
Hamraborg í Kópavogi vegna eiturefnaleka í 
efnalaug. Samkvæmt upplýsingum frá 
slökkviliðinu er verið að flytja einn 
starfsmann í efnalauginni á slysadeild til 
frekari skoðunar.
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