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Brunavarnaáætlun fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð
Samþykkt
Þessi brunavarnaráætlun er gerð fyrir starfssvæði Brunavarna Vesturbyggðar og Slökkviliðs
Tálknafjarðar. Í samræmi við ákvæði 13. gr. í Lögum um brunavarnir nr. 75/2000 sem tóku
gildi 1. janúar 2001
“Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur
umsögn Brunamálastofnunar og samþykki sveitarstjórnar. Brunavarnaáætlun skal endurskoða
eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. Markmið
brunavarnaáætlunar er 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 settum samkvæmt þeim.”

Brunavarnaáætlun má nota sem grunn að gæðastjórnun og úttekt á starfsemi slökkviliðs fyrir
þá aðila sem bera ábyrgð á brunavörnum í sveitarfélaginu. Áætlunin auðveldar einnig íbúum
sveitarfélagsins að fá upplýsingar um skipulag slökkviliðs og markmið með rekstri þess í
sveitarfélaginu. Það sama gildir um nærliggjandi sveitarfélög og geta brunavarnaráætlanir
einnig orðið grunnur að auknu samstarfi á milli þeirra. Einnig auðveldar hún
Brunamálastofnun að hafa yfirlit yfir starfsemi slökkviliða í landinu og meta hæfni þeirra og
hvar sé helst þörf á úrbótum.
Fyrir Vesturbyggð
Brunavarnaáætlunin var samþykkt á 206. fundi Bæjarstjórnar Vesturbyggðar
þann 20. mai 2009
Fyrir Tálknafjörð
Brunavarnaáætlunin var samþykkt á 410. fundi Hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps
þann 13. jan 2010

F.h. Vesturbyggðar

F.h. Tálknafjarðarhrepps

___________________________

___________________________

F.h. Brunamálastofnunar
____________________________
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Fyrir þá sem ekki hafa tíma til að lesa alla áætlunina bendi ég þeim á að lesa að blaðsíðu
7 og fara síðan beint yfir í kafla 12 bls. 34 sem fjallar um tillögur til úrbóta og
framkvæmdaáætlun.

Markmið
Samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000, 13.gr. er markmið brunavarnaáætlunar
“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.”

Einnig
“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.”

Brunavarnaráætlanir gefa einnig gott yfirlit yfir starfsemi og ástand slökkviliða og geta því
orðið grunnur að gæðastjórnun og áætlun um endurbætur t.d. hvað varðar búnað, menntun og
samstarf við aðra aðila. Einn mikilvægasti þáttur brunavarnaáætlunar er að gera sér grein fyrir
hvar úrbóta er þörf og gera í kjölfarið verk og kostnaðaráætlun þar að lútandi.
Jafnfram er eitt af megin markmiðunum slökkviliðs með þessari brunavarnaáætlun að
skilgreina fyrir íbúum sveitarfélagsins á aðgengilegan máta hvaða þjónustustig er veitt og
hvernig.

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.”

Bæjarstjórn Vesturbyggðar og Hreppsnefnd Tálknafjarðar ákváðu að láta gera sameiginlega
brunavarnaáætlun fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð.
Þessi brunavarnaáætlun tekur því til Brunavarna Vesturbyggðar (BV) með 3 starfseiningar og
Slökkviliðs Tálknafjarðar (ST) með eina starfseiningu, þessar starfseiningar eru sameiginlega
kallaðar slökkvilið.
Brunavarnaáætlun þessi er að mestu unnin af Davíði Rúnari Gunnarssyni. Einnig komu að
henni Sigurður Pétur fyrrv. slökkviliðsstjóri, Smári Gestsson varaslökkviliðsstjóri, Aðalsteinn
Magnússon fyrrv. slökkviliðsstjóri ásamt starfsmönnum slökkviliðanna.
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.
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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
 slökkvistöðvar slökkviliðsins uppfylli þarfir liðsins
Komi í ljós að úrbóta sé þörf geta aðgerðir falist í að:
 endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum eða bæta annan tækjakost
slökkviliðsins
 bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og þjálfun
slökkviliðsins, setja upp bakvaktir eða setja upp fastar vaktir
 tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með samstarfssamningum
 auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með fjölgun brunahana
 gera áætlun um endurnýjun og afskriftir á búnaði slökkviliðsins
Brunavarnaáætlunin á einnig að skilgreina hvað sé eðlilegt rekstrarfé fyrir BV og ST. Gera þarf
skrá yfir búnað slökkviliðanna og ákveða afskriftareglur sem gefa vísbendingu um þá fjárhæð
sem árlega er nauðsynleg til að halda tækjabúnaði í horfinu.
Forsendur fyrir brunavarnaáætlun má einnig finna í:
 öðrum áætlunum fyrir slökkvilið í sveitarfélaginu og nærliggjandi sveitarfélögum
 áætlunum fyrir umhverfis- og skipulagsmál í sveitarfélaginu og nærliggjandi
sveitarfélögum
 öðrum gögnum, svo sem lögum, reglugerðum og samningum sveitarfélaga
Helstu breytingar á starfssvæði BV og ST sem áhrif hafa á starfsemi þess og eru fyrirsjáanlegar
innan næstu fimm ára koma fram í brunavarnaáætluninni.

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.
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Samráð við gerð brunavarnaáætlunar
Eftirtöldum aðilum var gefin kostur á að koma á framfæri atriðum sem nýst geta við gerð
brunavarnaáætlunar Vesturbyggðar og Tálknafjarðar;














Almannavarnarnefnd
Barðastrandarsýslu
Björgunarsveitin Blakkur
Björgunarsveitin Kópur
Hjálparsveitin Lómfell
Björgunarsveitin Tálkni
Brunamálastofnun
Byggingafulltrúi Vesturbyggðar
Byggingafulltrúi Tálknafjarðar
Bæjarstjórn Vesturbyggðar
Hreppsnefnd Tálknafjarðar
Hafnarnefnd Vesturbyggðar
Hafnarnefnd Tálknafjarðar
Heilbrigðisnefnd Vestfjarða






Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar
Rauðakrossdeild V-Barð
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Neyðarlínan

1. Áhættumat
Einföld skilgreining á áhættu er: margfeldi líkinda og afleiðinga af einstökum atburði,
þessu má lýsa með formúlunni.
Áhætta = líkindi x afleiðing
Hér verður áhættugreining byggð á huglægu mati, þekkingu og reynslu, en ekki tölfræði og
útreikningi.
Hér fyrir neðan er yfirlit yfir helstu gerðir mannvirkja og starfsemi þar sem um sérstakar
áhættur er að ræða.
Mikilvægt er að hefja vinnu við slökkviáætlanir og rýmingaráætlanir fyrir þessa staði.
Í kafla 8 er ástandi þeirra lýst og getur það verið byrjun á þeim áætlunum.
Nú þegar er sú vinna hafin og áætlað að henni ljúki árið 2010
Fiskvinnsla og frystigeymslur:
Fiskvinnslufyrirtæki eru nokkur á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal. Þar er helsta
hættan vegna ammoníaks,
Brunahætta er vegna bygginganna sjálfra er mikil.
Eldsmatur í körum sem geymd eru við húsin eru mjög mikill.
Afleiðingar bruna gætu orðið alvarlegar með tilliti til atvinnulífs staðanna.
Olíustöðvar:
Á Patreksfirði eru fjórir tankar frá olíufélögunum þar sem um töluverða bruna- og
sprengihættu er að ræða.
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Samkomustaðir og aðrir fjölmennir staðir:
Á þessum stöðum má ætla að margt fólk safnist saman og eru það því afleiðingarnar
frekar en líkindin sem skipta höfuðmáli. Á Patreksfirði eru þetta grunnskólinn,
leikskólinn, íþróttahúsið, Heilbrigðisstofnun, félagsheimilið, bíóið,
Á Tálknafirði eru þetta grunnskólinn, íþróttahúsið, félagsheimilið, leikskólinn.
Á Bíldudal eru þetta grunnskólinn, félagsheimilið, íþróttahúsið, leikskóli.
Önnur starfsemi:
Ýmis önnur atvinnustarfsemi er á svæðinu s.s. vélsmiðjur, verkstæði, bensínstöðvar,
Orkubúið og hafnarsvæði. Mjólkárvirkjun er á umráðasvæði slökkviliðs Ísafjarðar.
Flugvellir eru á ábyrgð Flugstoða ohf. Skip eru á ábyrgð Landhelgisgæslu. .
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2. Þjónustustig
Hér kemur lýsing á því þjónustusigi sem Brunavarnir Vesturbyggðar (BV) og Slökkvilið
Tálknafjarðar (ST) skulu uppfylla samkvæmt lögum og reglugerðum þar um.
Slökkviliðin sinna einnig annarri þjónustu sem ekki er skylda að sinna lögum samkvæmt, en
þeirri þjónustu er þá sérstaklega getið.
Í kafla 3 verður ástandinu lýst eins og það er í dag, um það hvernig BV og ST tekst að uppfylla
þessa þjónustu.
Þjónustu slökkviliða er skipt upp í eftirfarandi sex meginþjónustuflokka:

2.1 Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss
Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi utanhúss.
Þjálfun skal vera í samræmi við 19 gr. laga nr. 75. 2000. Það er, að lágmarki 20 klst. á ári.

2.2 Slökkvistarf innanhúss og reykköfun
Brunavarnir Vesturbyggðar og Slökkvilið Tálknafjarðar sinna slökkvistarfi innanhúss og
reykköfun. Þjálfun þeirra skal vera í samræmi við 19 gr. laga nr. 75. 2000, svo og reglugerð um
reykköfun og reykköfunarbúnað 26 júlí 1984. Það er; reykkafarar skulu þjálfa sig í 20 tíma á
ári í hefðbundnum æfingum og auk þess skulu þeir þjálfa reykköfun í lágmark 25 klst. á ári.

2.3 Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr
bílflökum
Á slökkvistöðinni á Patreksfirði eru til staðar björgunartæki til björgunar m.a. úr bílflökum.
Slökkviliðsmenn á Patreksfirði eru þjálfaðir til þess að sinna þessum verkefnum og gera það
fyrir allt svæðið.
Þessi málaflokkur telst ekki með skyldum slökkviliða.

2.4 Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun
Mengunarvarnir er þjónusta sem sveitarfélögunum er skylt að sinna samkvæmt lögum nr.
75/2000 um brunamál, þar sem kemur fram að viðbrögð vegna mengunaróhappa á landi er á
höndum slökkviliðs sveitarfélagsins.
Slökkviliðsmenn á Patreksfirði eru þjálfaðir til þess að sinna þessum verkefnum og gera það
fyrir allt svæðið.

2.5 Eldvarnareftirlit
Slökkviliðin sinna eldvarnaeftirliti á svæðinu. Eldvarnareftirlit skal vera í samræmi við lög nr.
75. 2000. svo og reglugerð um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem tekið
hefur verið í notkun, frá 7. apríl 1994. Það er; að slökkvilið skal sinna eldvarnareftirliti á sínu
svæði og hafa til þess menntaða menn.
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2.6 Önnur þjónusta
Sjúkraflutningar
Slökkviliðin sinna ekki sjúkraflutningum, þeir eru á höndum RKÍ og Heilbrigðisstofnunar
Patreksfjarðar.
Dælingar
Slökkviliðin sinna þjónustu við íbúa sveitarfélagsins ef á þarf að halda, t.d. hreinsa upp vatn
vegna leka eða dælingar úr skipum samkvæmt beiðnum þar um og á kostnað viðkomandi.
Slökkvistörf í skipum
Slökkviliðið sinnir slökkvistörfum á sjó samkvæmt beiðni þar um. Samkvæmt lögum um
brunavarnir 75/2000 gr.2 gilda þau ekki um skip.
„Lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum
á landi. Lögin taka ekki til eldvarna í skipum, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða
öðrum vélknúnum ökutækjum.“

Þjónusta við önnur brunavarnarsvæði
BV og ST sinna bæði Vesturbyggð og Tálknafirði sameiginlega.
Slökkviliðin sinna aðstoð við slökkvistörf á öðrum brunavarnarsvæðum samkvæmt beiðni
viðkomandi slökkviliðsstjóra.
Slökkviliðin geta einnig óskað aðstoðar frá öðrum brunavarnarsvæðum, Munnlegir samningar
eru um þetta samstarf en vegna fjarlægða á milli svæða er ólíklegt að til þess komi.

3. Skipulag slökkviliðanna
Hér verður ástandinu lýst eins og það er í dag og hvernig slökkviliðunum tekst að uppfylla það
þjónustustig sem þeim er ætlað samkvæmt lögum og reglugerðum.
Brunavarir Vesturbyggðar og Slökkvilið Tálknafjarðar eru algjörlega aðskilin fjárhagslega og
heyra undir sitt hvort sveitarfélagið. Sameiginlegir eru þó slökkviliðsstjóri og
varaslökkviliðsstjóri.
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Skipurit BV og ST

Bæjarstjórn og
sveitastjórn

Almannavarnarnefnd

Slökkviliðsstjóri

Varaslökkviliðsstjóri

Forvarnarstarf

Varðstjóri
Patreksfjörður

Útkallsstarf og
mengunarvarnir

Varðstjóri
Tálknafjörður

Varðstjóri
Bíldudalur

11

Brunavarnaáætlun fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð
Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur slökkviliðanna á grundvelli laga, reglugerða og
samninga þar um. Staðgenglar slökkviliðsstjóra eru varaslökkviliðsstjóri og varðstjórar. Stjórn
útkalla er á ábyrgð slökkviliðsstjóra eða þess sem stendur bakvaktina hverju sinni.
Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á daglegri yfirstjórn gagnvart sveitarstjórnum 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
 sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur slökkviliðanna og að heildarstarfsemin
sé innan fjárhagsramma
 stuðla að góðri þjónustu gagnvart almenningi og fylgja eftir þörfum og breytingum
samfélagsins
 Sjá til þess að slökkviáætlanir og upplýsingar um aðstæður í dreifbýli séu til staðar
og uppfærðar reglulega
 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
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkalla er á höndum slökkviliðsstjóra.
Tálknafjörður
Þar eru starfandi 10 slökkviliðsmenn.
Það þurfa að lágmarki að vera 12 menn þar af a.m.k. 6 reykkafarar.
Vesturbyggð
Í Vesturbyggð eru tvær starfseiningar; á Patrekfirði, Bíldudal.
Patreksfjörður
Þar eru starfandi 16 slökkviliðsmenn.
Það þurfa að lágmarki að vera 16 menn þar af a.m.k. 8 reykkafarar.
Bíldudalur
Þar eru starfandi 9 menn
Það þurfa að lágmarki að vera 12 menn þar af a.m.k. 6 reykkafarar.

Í Vesturbyggð og Tálknafirði eru fimm björgunarsveitir
 Björgunarsveitin Blakkur Patreksfirði með aðstöðu í sama húsi og slökkviliðið, á
útkallslista eru 10 menn.
 Björgunarsveitin Bræðrabandið sem starfar í fyrrverandi Rauðasandshrepp, á
útkallslista eru 5 menn.
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 Björgunarsveitin Kópur á Bíldudal með aðstöðu í sama húsi og slökkviliðið á
Bíldudal, á útkallslista eru 10 menn.
 Hjálparsveitin Lómfell á Barðaströnd með aðstöðu í sama húsi og slökkviliðið á
Barðaströnd, á útkallslista eru 10 menn.
 Björgunarsveitin Tálkni á Tálknafirði með sitt eigið húsnæði, á útkallslista eru 10
menn.
Samstarf er milli slökkviliðanna, lögreglu, björgunarsveita, og Rauðakrossins.
Slökkviliðin eru hluti af almannavarnakerfi Barðastrandarsýslu og sinna þar brunavörnum,
mengunarvörnum og björgun fólks í samvinnu við aðra björgunaraðila.
Engin sérstök stjórnstöð er fyrir BV eða ST en neyðarlínan sér um útköll og aðstoð í útköllum.
Hins vegar er stjórnstöð almannavarna að Aðalstræti 92, Patreksfirði, en er þar er jafnframt
lögreglustöð.
Lítil samvinna hefur verið við Slökkvilið Ísafjarðar og Slökkvilið Reykhóla, einkum vegna
fjarlægðar.
Alls eru yfirmenn slökkviliðsins fimm þ.e. einn slökkviliðsstjóri, einn varaslökkviliðsstjóri, og
þrír varðstjórar. Slökkviliðsstjóri er í fullu starfi ásamt því að vera verndarfulltrúi hafna
Aðrir eru í hlutastarfi og mæta í útköll og æfingar.
Fimm lögreglumenn eru starfandi hjá lögreglunni á Vestfjörðum með starfstöð á Patreksfirði,
tveir eru á vakt hverju sinni og einn yfirmaður á dagvöktum

3.1 Verkefni slökkviliðsins
Að sinna öllum helstu þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum, tankbifreiðum og
úr opnum vatnsbólum. Slökkviliðið er fært um að sinna slökkvistarfi bæði innan- og utanhúss,
vinna að reykköfun og reyklosun auk annarra starfa sem fjallað er um hér í kaflanum. Þessum
þáttum er sinnt frá slökkvistöðum og æfingar miðast við að allir geti unnið hefðbundin
slökkvistörf í samræmi við gildandi þjónustustig, menntun og þjálfun.
Varðandi reykköfun, akstur, klippuvinnu og mengunarstörf eru sérstakir menn þjálfaðir til
þeirra starfa. með réttindi til þeirra starfa.

Verkefni BV og ST er að sinna öllum helstu þáttum slökkvistarfa eins og lýst var í
þjónustustigi hér að framan. Ekkert aðgerðarskipulag í útköllum er til hjá slökkviliðunum. Í
útköllum skipuleggur stjórnandi hvert verkefni manna er á ákveðnum stöðum. Slökkviliðsmenn
hafa sótt námskeið á vegum Brunamálaskólans fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn.

Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss
Allir slökkviliðsmenn BV og ST hafa fengið þjálfun í vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss
Slökkvistarf innanhúss og reykköfun
Á Tálknafirði eru skilgreindir 4 reykkafarar.
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Í dag eru skilgreindir 8 reykkafarar á Patreksfirði, sem er viðunandi hlutfall en ekki eru allir
með gild reykköfunarréttindi.
Á Bíldudal eru skilgreindir 5 reykkafarar, ekki eru allir með reykköfunarréttindi í gildi.
Reykkafarar skulu þjálfa 20 tíma í almennum slökkvistörfum og 25 tíma í reykköfun á hverju
ári.

Fjölga þarf reykköfurum á Tálknafirði og Bíldudal
Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, m.a. úr bílflökum
Slökkviliðsmenn hafa fengið grunnþjálfun í meðferð tækjanna en þau eru í umsjá
slökkviliðsins á Patreksfirði. Í dag geta flestir slökkviliðsmenn á Patreksfirði sinnt þessum
þætti.
Í samræmi við þjónustustig verða alltaf a.m.k. 10 slökkviliðmenn þjálfaðir til starfa vegna
klippuvinnu á hverjum tíma.
Þessi þáttur telst ekki með skyldum slökkviliða samkvæmt reglugerðum, en vel er að
þessum þætti staðið á Patreksfirði sem sinnir öllu svæðinu.
Mengun (á landi)
Mengunarslysaviðbragð er þjónusta sem sveitarfélögunum er skylt að sinna. Unnið er að
samstarfi sveitarfélaga til að annast þann þátt slökkviliðsins.
Samkvæmt reglugerð skal koma upp búnaði til að takast á við mengunaróhöpp á landi. Þjálfa
skal mannskap í að takast á við þess konar óhöpp í samstarfi við Brunamálaskólann. Búnaður
skal vera í samræmi við búnaðarlista sem Brunamálastofnun leggur til að verði til staðar.
Kerra með mengunarbúnaði er til á Patreksfirði og er hún ætluð fyrir allt svæðið.
Viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa á landi er ekki til hjá slökkviliðunum. Í lögum nr.
75/2000 um brunamál kemur fram að viðbrögð vegna mengunaróhappa er á höndum
slökkviliða sveitarfélaganna.
Byrjað er að útbúa áætlanir og áætlað er að ljúka þeirri vinnu snemma árið 2010



Í samræmi við þjónustustig verða alltaf a.m.k. 10 slökkviliðmenn þjálfaðir til starfa
vegna mengunarslysa á hverjum tíma.
Mengunarvörnum verður einungis sinnt frá Patreksfirði

Mengun (á sjó)
Mengunarvarnir í höfnum eru á ábyrgð hafnarstjórnar.
Á Patreksfjarðarhöfn er til gámur með flotgirðingu fyrir mengunarvarnir á sjó.
Vilji er til þess að Hafnarstjórn og BV geri samning um að BV sinni þessum þætti.
Áætlað er að gera slíkan samning árið 2009
Nánar er fjallað um mengunarvarnir á sjó í 9. kafla.

14

Brunavarnaáætlun fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð
Dælingar
Dælingar er þjónusta sem slökkviliðin veita íbúum Vesturbyggðar og Tálknafjarðar samkvæmt
beiðni hverju sinni.
Slökkvistörf á flugvelli
Flugstoðir eru ábyrgar fyrir flugvallarslökkviliði á Bíldudalsflugvelli.
Munnlegt samkomulag er komið á milli Flugstoða og slökkviliðanna um gagnkvæma aðstoð í
neyðartilfellum.
Nánar er fjallað um flugvelli í kafla 11.
Bruni í skipum
Slökkviliðin sinna bunum í skipum samkvæmt beiðni þar um í hvert skipti fyrir sig.
Önnur verkefni:
 umhirða húsnæðis
 umhirða bifreiða og búnaðar
 verkefni almannavarna
 eftirlit tækja og búnaðar
 þjálfun og æfingar
 eftirlit með brunahönum í samráði við vatnsveitu

3.2 Forvarnarstarf
Eldvarnareftirliti hefur ekki verið sinnt sem skyldi á starfssvæðunum á undangengnum árum.
Eldvarnareftirliti var aukið til muna árið 2008 með ráðningu slökkviliðsstjóra í fullt starf og er
eldvarnareftirlit hluti af því starfi.
Helstu verkefni eru:
 skoðun teikninga bygginganefndar
 úttekt á skoðunarskyldum stöðum, samkvæmt reglugerð um eldvarnaeftirlit
sveitarfélaga, sjá nánar lista í viðauka
 umsögn vegna veitinga- og gististaða
 fræðsla í skólum um eldvarnir
 úttekt á skoðunarskyldum stöðum, skv. reglugerð um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga,
sjá nánar lista í viðauka
 sérstakt eftirlit með mannmörgum stöðum, t.d. veitinga- og samkomuhúsum
 fræðsla fyrir almenning um eldvarnir
 Farið er í skóla með fræðslu fyrir hver jól.

Dreifbýli



Öll lögbýli verða skoðuð á þriggja ára fresti þar með talin íbúðarhús.
Útbúin verður handbók þar sem fram kemur hvar hægt er að ná í vatn fyrir hvert og
eitt býli.
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Sumarbústaðir og önnur mannvirki í dreifbýli verða skoðuð eftir því sem aðstæður
leyfa.

Eldvarnareftirlit skal vera í samræmi við lög nr. 75/2000. svo og reglugerð um eldvarnaeftirlit
sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem tekið hefur verið í notkun frá 7. apríl 1994. Þar segir
hversu oft á að skoða atvinnuhúsnæði með tilliti til brunavarna og aðgerða ef þær eru ekki
uppfylltar.
Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarnadeildar er á höndum slökkviliðsstjóra.
Sá sem sinnir eldvarnaeftirliti á að vera löggiltur eldvarnareftirlitsmaður og hafa starfsréttindi
samkvæmt 15. og 17. grein laga nr. 75/2000.
Eldvarnareftirlitsmaður skal hafa fullgilda menntun í samræmi við reglugerð um
Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna nr. 792/2001. Endurmenntun skal
vera í samræmi við áætlanir Brunamálaskólans.
Þar segir til um hvað viðkomandi þarf að hafa mörg námskeið í eldvörnum til þess að mega
starfa á sínu svæði.
Listi um skoðunarskylda staði er í fylgiskjali 2.

3.3 Útkallsstarf
Slökkviliðsstjóri samhæfir búnað og menntun starfsmanna . Hann leggur mat á einstaka þætti
starfseminnar og kemur með tillögur um þróun og úrbætur.
Helstu verkefni slökkviliðanna er:
 slökkvistarf
 viðbrögð við umhverfisslysum
 mengunarslys
 þjálfun og æfingar
 dagleg umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar
 björgunar- og slökkvistörf
 almannavarnir
 viðhald og prófanir á fjarskiptabúnaði
 æfingar og þjálfun starfsmanna
Starfsstöðvar slökkviliðsins eru á þremur stöðum, Bíldudal, Tálknafirði og Patreksfirði.

Slökkvistörf í dreifbýli:
Útkallsstarfi er sinnt frá Bíldudal, Tálknafirði og Patreksfirði.
Til viðbótar þar sem vegalendir eru miklar og ófært getur orðið yfir fjöll er settur upp búnaður
sem saman stendur af: dælum, slöngum, göllum, stútum og færanlegum vatnslaugum.
Þessi búnaður er hugsaður til vatnsöflunar fyrir slökkviliðin og einnig til þess að hefja
slökkvistarf utanhúss.
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 Á Barðaströnd eru tvær dælur.
 Á sumrin er slökkvidæla staðsett í Flókalundi.
 Á sumrin er slökkvidæla staðsett í Breiðuvík.
Fyrirhugað er að setja upp dælu í Örlygshöfn eða Hænuvík, eina á Rauðasandi og eina í
Arnarfirði. Þessum búnaði verður komið upp í áföngum og gert ráð fyrir einni dælu á ári.

Ekkert aðgerðarskipulag í útköllum er til hjá slökkviliðunum. Í útköllum skipuleggur
slökkviliðsstjóri hvert verkefni manna er á ákveðnum stöðum.
Fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð var gert æfingaplan fyrir 2008 sem gerir ráð fyrir æfingum
einu sinni í mánuði á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal. Reykkafarar á þessum stöðum æfa
sérstaklega þess á milli.
Æfingaáætlun er að finna í fylgiskjölum.
Slökkviliðin sinna menntun og símenntun slökkviliðsmanna í samræmi við kröfur. Auk þess
munu slökkviliðin gera áætlun til fimm ára og verður sú fyrsta gerð fyrir starfsárið 2009.
Slökkviliðsmenn hafa sótt námskeið á vegum Brunamálaskólans svo og
endurmenntunarnámskeið.
Í samræmi við þjónustustig verða a.m.k. 80% slökkviliðsmanna að hafa lokið grunnnámi
hlutastarfandi slökkviliðsmanna.

Menntunarstig slökkviliðsmanna sést í fylgiskjölum.

3.4 Annað
Við almannavarnaaðstæður er unnið eftir skipulagi Almannavarna.

4. Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð
Hvorki Brunavarnir Vesturbyggðar né Slökkvilið Tálknafjarðar starfrækja sérstaka stjórnstöð.
Neyðarlínan sér um boðun slökkviliðanna í gegnum SMS skilaboð og aðstoðar slökkviliðin í
útköllum. Neyðarlínan hringir í viðkomandi slökkviliðsmenn þar sem ekki næst SMS. Í dag
hefur ekki verið gerður sérstakur samningur þar um. Svæðisstjórn björgunarsveitanna
starfrækir stjórnstöð á lögreglustöðinni og sinnir hún björgunarsveitunum á svæðinu. Stefnt er
að því að almannavarnir noti sömu stjórnstöð. Hlutverk slökkviliðs í almannvá eru skilgreind í
neyðarskipulagi Almannavarna.

4.1 Viðvaranir og upplýsingagjöf
Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við almannavarnanefnd V-Barðastrandasýslu
og sendar til fjölmiðla samkvæmt boðleiðum þeirra. Helstu áhættur sem gætu krafist slíkra
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tilkynninga eru meiriháttar mengunarslys á svæðinu, t.d. ammoníakleki eða bruni hjá frystihúsi
Odda, meiriháttar bruni eða rýming á Heilbrigðisstofnunni, eða öðrum stað þar sem fjölmenni
er saman komið.
Lögreglan getur ekið um með kalltæki og látið almenning vita af yfirvofandi hættu.
Slökkviliðið á ekkert slíkt.

4.2 Svar- og greiningartími
Samkvæmt upplýsingum frá Neyðarlínu er meðal svartími þeirra 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, ásamt því að uppfæra upplýsingar eftir þörfum.

4.3 Boðunartími
Neyðarlínan sér um boðun á slökkviliðinu með SMS skilaboðum. Boðunin er gerð samkvæmt
fyrirmælum slökkvistjóra eða ákvörðun neyðarvarða og getur tekið um 3 mínútur. Engin
sérstök viðmið eru til, en samkvæmt reynslu slökkviliðanna þá líða um fimm til átta mínútur
þar til fyrsti bíll er kominn úr húsi frá því boð berast. Þá er miðað við eðlilegar aðstæður, t.d.
þegar menn eru sofandi heima eða flestir í vinnu, 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 skrifstofu
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Uppfærslur eru gerðar eftir að breytingar verða á mannskap.
Hjá BV og ST er ekki gerður greinamunur á boðun slökkviliða vegna almannavarnarástands.

4.4 Virkjunartími
Í slökkvistarfi er miðað við að vatn sé komið á stút sem fyrst frá því að dælubíll stöðvar við
eldstað og reykkafarar tilbúnir til inngöngu. Þessi ferill er æfður sérstaklega.
Miðað er við að vatn sé komið á stút 1 mín eftir að bifreiðin stöðvast við brunastað.

4.5 Viðbragðstími
Fyrir slökkviliðin er viðbragðstíma skipt upp í þrjú tímabelti og flokka. Í fyrsta tímabeltinu,
flokki I, eru aðgerðir hafnar innan 10 mín. frá boðun (grænt), í tímabelti tvö, flokki II; eru
aðgerðir hafnar innan 20 mín. (gult) og í þriðja tímabeltinu, flokki III, eru aðgerðir hafnar
innan 30 mín. (rautt).
Þessi tímabelti eru sýnd á fylgiskjali.
Þar sem slökkvilið er lengur en 30 mín. er lögð sérstök áhersla á að fólk sé upplýst um
mikilvægi slökkvitækja, reykskynjara og rýmingarleiða. Eldvarnaeftirlit á svæðum utan við 30
mín verður aukið með eftirliti og fræðslu.

5. Húsnæði, bifreiðar og búnaður
Líta verður á allan búnað BV og ST sem eina heild þó honum sé skipt niður á þrjár
starfsstöðvar. Þetta er gert til að sem best nýting fáist úr búnaðnum og því fjarmagni sem fæst
til búnaðarkaupa.
Búnaður Slökkviliðs Tálknafjarðar er talinn upp sérstaklega í hverjum kafla.
Engin fjármagnsstefna eða endurnýjunaráætlun er til fyrir slökkviliðin utan fjárhagsáætlun
sveitarfélaganna fyrir hvert ár. Afskriftarreglur og fjármagnsstefna eru í samræmi við reglur og
samþykktir sveitarfélaganna. . Búnaður er einnig afskrifaður í samræmi við reglur og
leiðbeiningar framleiðanda.
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5.1 Húsnæði
Á Tálknafirði hefur slökkviliðið sér aðstöðu sem einnig er leigð út til Frumherja.
Tálknafjörður
Slökkvistöðin er tvö bil af 5 og er 106 fermetrar að stærð.
Sama rými er nýtt sem bílageymsla og búningaaðstaða. Kaffistofa er fyrri starfsmenn.
Húsið er byggt árið 1982 og er stálgrindarhús, ástand hússins er nokkuð gott .

Brunavarnir Vesturbyggðar eru á tveimur stöðum:



Á Patreksfirði ásamt áhaldahúsi og björgunarsveitinni Blakki
Á Bíldudal ásamt björgunarsveitinni Kópi

Patreksfjörður
Slökkviliðið á Patreksfirði leigir húsnæði af eignasjóð Vesturbyggðar og er með þrjú bil í
skemmu, áhaldahúsið hefur þrjú í sömu skemmu og björgunarsveitin eitt.
Slökkvistöðin er stálgrindarhús byggt 1976 og hefur slökkviliðið um 160 m2 , ástand hússins er
sæmilegt. Sama rýmið er nýtt sem bílageymsla og búningaaðstaða, samkomulag er við
Björgunarsveitina Blakk um sameiginlega nýtingu á félagsaðstöðu þeirra
Bíldudalur
Slökkviliðið á Bíldudal leigir húsnæði af eignarsjóði Vesturbyggðar ásamt björgunarsveitinni
Kópi. Húsið er steinsteypt, ástand hússins er sæmilegt. Húsið er byggt árið 1979 og er 105
fermetrar.
Bílageymsla, búningaaðstaða og kaffistofa eru í sama rýminu. Búningaaðstaða er lítil.
Húsnæðið er allt frekar þröngt fyrir starfsemina

5.2 Bifreiðar
Brunavarnir Vesturbyggðar eiga fjórar bifreiðar. Rekstur bifreiðanna er á reikningi BV í
fjárhagsáætlun.
Patreksfjörður
 Man 19.343 8000 ágerð 1997. Útbúinn sem slökkvibíll 2003. Þetta er dælu og
tankbifreið með 4200 l/mín dælu og 8.000 l tank. Í góðu ástandi
 Bedford dælubifreið ágerð 1962. Með 4200 l/mín dælu og 1200 l tankur. Bifreiðin
er í lélegu ástandi.
 Ford 350 Econaliner árgerð 1991. Tækja og mannskapsbíll, útbúinn með þrjú
reykköfunartæki og 6 handslökkvitæki. Í góðu ástandi.
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Bíldudalur
● IVECO dælubifreið árgerð 1984 með 2600 lítra tanki, dælan afkastar 2800 l/mín. Í
góðu standi.
Slökkvilið Tálknafjarðar á eina bifreið
Tálknafjörður
● Ford 450 dælubifreið árgerð 2004 með 2000 lítra tanki, dælan afkastar 2800 l/mín. Í
góðu standi.

Í útköllum er notast við tilfallandi bifreiðar til mannflutninga, samkvæmt lögum nr. 75/2000.
þar sem segir „Slökkvilið hefur rétt til að nota öll tæki og áhöld sem til næst og að gagni mega
koma við slökkvistarf þegar eldsvoða ber að höndum.”

5.3 Búnaður
Búnaður slökkviliðanna er listaður upp í fylgiskjali.

5.4 Fjarskipti
Notast er við VHF fjarskipti á lokuðum rásum slökkviliðanna, ekki er til staðar endurvarpi fyrir
rásir slökkviliðanna en hægt er að notast við endurvarpa björgunarsveita á Hænuvíkurhálsi og
Hornatám en þeir nýtast BV og ST mjög lítið vegna staðsetningar sinnar, enda ætlaðir á önnur
svæði en svæði slökkviliðs.
Engin fjarskipti eru á milli Bíldudals, Tálknafjarðar, Patreksfjarðar og Barðastrandar önnur en
almenna símakerfið.
Engar varaleiðir eru til staðar. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á að viðhald, endurnýjun og rekstur
sé með eðlilegum hætti.
GSM samband er á mestum hluta á svæðinu.
Allir slökkviliðsmenn ganga með sinn eigin GSM síma og eru boðaðir út með SMS.
Tetra samband er orðið nokkuð gott á svæðinu, þó vantar ennþá samband á alla sveitabæi og
ekki víst að það verði í framtíðinni.
Til stendur að slökkviliðin kaupi Tetra stöðvar.
Slökkviliðsstjóri hefur eina Tetra talstöð.
Fjarskiptabúnaðurinn á Patreksfirði er í sameiginlegri eign með Björgunarsveitinni Blakki
 8 stk. talstöðvar VHF með öllum rásum annarra aðila sem hugsanlega koma til með að
vinna með slökkviliðinu.
 1 stk. farsími í slökkviliðsbíl
 2 stk. talstöðvar fyrir reykkafara
 0 stk. fastar talstöðvar í bílum
Búnaðurinn á Bíldudal er sameiginlegur með Björgunarsveitinni Kópi.
 4 stk. Talstöðvar VHF með rásum björgunarsveitanna.
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Búnaður á Tálknafirði
 4 stk. VHF talstöðvar.
Slökkviliðin hafa ekki yfir neinum öðrum fjarskiptabúnaði að ráða við almannavarnaraðstæður.

5.5 Viðvörunarbúnaður
Enginn formlegur viðvörunarbúnaður er í notkun.
Á Patreksfirði er gömul sírena á þaki stöðvarinnar virk, en hefur ekki verið notuð sem slík.
Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við Almannavarnir Barðastrandasýslu.

5.6 Æfingasvæði
Ekkert ákveðið æfingasvæði er til hjá BV né ST heldur er notast við þau svæði, húsnæði og
aðstöðu sem í boði eru hverju sinni og best henta.
Slökkviliðin eru með yfirtendrunargám á Patreksfirði.
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6. Landupplýsingar
Landfræðilegt þjónustusvæði BV og ST nær yfir Vesturbyggð og Tálknafjörð.
Sveitarfélagið nær frá Skiptá í Kjálkafirði í austri og upp á miðja Dynjandisheiði í norðri. Á
milli Patreksfjarðar og Bíldudals er Tálknafjarðarhreppur sem er sér sveitarfélag.
Sjá nánar fylgiskjal 1.1. (kort af útkallssvæði).
Ekki er notast við neitt sérstakt leiðakerfi á leið í útköll.
Nú er verið að vinna gögn til þess að hafa í bílunum sem munu auðvelda slökkviliðsmönnum
að taka réttar ákvarðanir á ögurstundu. Það er ljóst að þessi vinna verður mun meiri en
áætlanir gerðu ráð fyrir og er stutt á veg komin. Áætlað er að ljúka henni árið 2010
Til þess að vel megi vera þarf eftirtalinn búnaður að vera í öllum slökkvibílum:
 Landakort og götukort af svæðinu.
 Útlitsteikningar af helstu byggingum sem fram koma í kafla 8 og helstu
hættum sem þar eru
 Kort af brunahönum fyrir þéttbýlisstaði, þar sem fram koma upplýsingar um
hve mikið vatnsmagn hver getur gefið.
 Staðháttarlýsing á hverjum sveitarbæ, þar sem fram koma upplýsingar um
aðkomuleiðir, nærliggjandi vatnsból,

7. Vatnsból og brunahanar
Á Tálknafirði eru 4 brunahanar víðsvegar um bæinn með vatnsþrýsting um 4-6 bar.
Lögnin frá vatnsbóli er 160 mm.
Á Patreksfirði eru 28 brunahanar víðsvegar um bæinn með vatnsþrýsting um 4-6 bar.
Lögnin frá vatnsbóli er 225 mm.
Á Bíldudal eru 3 brunahanar víðsvegar um bæinn með vatnsþrýsting um 4-6 bar.
Lögnin frá vatnsbóli er 160 mm.
Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal er hægt að komast í önnur vatnsból s.s. sjó og
brunahana þannig að vatnsskortur á ekki að hamla slökkvistarfi í þéttbýli.
Í dreifbýli eru það ár og lækir sem notast er við til vatnsöflunar. Slökkviliðsmenn eru almennt
staðkunnugir og vita hvar lækir og vötn eru. Þessa vitneskju þarf að setja niður á blað og vinna
betur.
Viðhald brunahana eru á vegum Vatnsveitu Vesturbyggðar og áhaldahúss Tálknafjarðar.
Slökkviliðið sér um afkastamælingu. Nánari upplýsingar er að finna hjá Vatnsveitum
Vesturbyggðar og Tálknafjarðar.
Lista þarf upp öll vatnsból á svæðinu og setja það inn í þá vinnu sem verið er að vinna
samkvæmt kafla 6 því verður lokið snemma árið 2010
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8. Sérstakar bruna- eða mengunarhættur
Hér eru taldir upp staðir þar sem er mikil bruna-, sprengi- eða mengunarhætta.
Einnig eru staðir þar sem þessar hættur geta haft afdrifaríkar afleiðingar, t.d. vegna fólksfjölda.
Í mörgum tilvikum hafa þessir staðir ekki verið skoðaðir í langan tíma og því erfitt að fullyrða
um ástand brunavarna og áhættu.
Þegar ástand brunavarna er metið, er miðað við hversu vel mannvirki uppfylla:
byggingarreglugerð, aðrar viðeigandi reglugerðir, staðla varðandi flóttaleiðir, brunahólfun,
viðvörunar- og slökkvibúnað og fleira.
Nauðsynlegt er að gera slökkviáætlanir, rýmingaráætlun og mengunaráætlanir eftir því
sem við á fyrir þessa staði. Þessi kafli gæti orðið fyrsti hluti af slíkum áætlunum fyrir
hvern stað.
Slökkviáætlanir fyrir stærri áhættur verða tilbúnar fyrir mitt ár 2010
Þá um leið verður óskað eftir því við fyrirtækin að þau geri þær áætlanir sem nauðsynlegar eru.
Frá áramótum 2007-2008 er slökkviliðsstjóri í fullu starfi og sinnir eldvarnareftirliti.
Síðan þá hefur margt gerst í brunavörnum og er vísað til nýrra upplýsinga í forritinu
"Erp" sem heldur utanum eldvarnareftirlit sveitafélaganna.
Þær upplýsingar sem hér koma fram eru fyrir þann tíma. Áætlað er að uppfæra þennan
lista reglulega og verða þær upplýsingar sem fram koma í „Erp“ settar hér inn í næstu
uppfærslu.
Í niðurstöðum fyrir hverja áhættu er miðað við að starfsmenn slökkviliðanna á hverjum stað geti
hafið slökkvistörf og síðan komi aðstoð frá hinum starfsstöðunum. Þá er nægur dælukraftur og
mannskapur til þess að ráða við áhættuna.
Hins vegar þarf að bæta brunavarnir sumra bygginganna verulega til þess að þetta takist.
Ef eldur uppgötvast seint og húsið orðið alelda getur slökkviliðið ekki ráðið við áhættuna. Þess
vegna er unnið að því í eldvarnareftirliti að útbúa stærri byggingar með brunaviðvörunarkerfi.

Patreksfjörður
Patreksskóli, grunnskólinn á Patreksfirði.
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 20 manns og nemendafjöldi er 100
Byggingar:
Steinsteypt 2.500 ferm. Tvær byggingar, annars vegar sambyggt skólahús og
íþróttasalur, hins vegar eitt skólahús.
Ástand brunavarna:
Báðar byggingarnar eru eitt brunahólf. Allar hurðir fyrir kennslustofum og hurðir milli
byggingarhluta eru venjulegar spjaldhurðir.
Opinn stigagangur er á milli hæða.
Niðurstaða:
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 Líkur á að bruni verði á skólatíma eru ekki miklar, en verði eldsvoði á skólatíma má
reikna með miklum aðgerðum við björgun á fólki
 Hætta er á að tjónið verði mikið þar sem brunahólfun í skólanum er ekki sem skildi.
 Rýmingaráætlun er til fyrir bygginguna og hefur hún verið æfð.
 Aðkoma slökkviliðs er góð, tveir brunahanar eru í næsta nágrenni.
Íþróttahúsið
Unnið er að lýsingu á húsnæðinu og upplýsingar færðar inn í Erp.
Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar.
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 20 manns
Byggingar:
Steinsteypt. Tveir byggingarhlutar, austur og vesturálmu. Í húsinu eru þrjú stigahús og
eitt lyftuhús
Ástand brunavarna:
Hvor hluti fyrir sig er sérstakt brunahólf. Hvor hæð í báðum álmunum er að mestu
aðskilin frá stigahúsi með eldvarnarhurð.
Í einstökum dyraopum, til hliðar og ofar hurðum í rýmingarleiðum og göngum, er
einfalt venjulegt gler.
Rýmingarleiðir úr báðum byggingarhlutunum eru að mestu fullnægjandi. Tvær
rýmingarleiðir eru úr hvorri hæð beggja byggingaálma. Tvær rýmingarleiðir eru úr
viðbyggingu áfastri norðurhlið hússins. Ein rýmingarleið er úr fundarsal á 2. hæð.
Allar hurðir í nýrri byggingarhlutanum eru brunahólfandi hurðir.
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í byggingunni en er ekki virkt og hefur ekki verið
virkt um tíma.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verði hann er afleiðingin talsverð þar
sem margir þurfa að koma að ef rýma þyrfti alla bygginguna, mögulegt er að koma
öllu vistfólki inn í tengibygginguna og síðan á Heilsugæslustöðina.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í stofnuninni ef allar forsendur varðandi hólfanir
halda.
 Slökkviliðið verður að fá aðstoð við rýmingu hússins frá björgunarsveitum og
Rauðakross til ummönnunar á þolendum.
 Aðkoma slökkviliðs er góð, 2 brunahanar eru í næsta nágrenni.
 Slökkviliðið þarf aðstoð.
Vélsmiðjan Logi
Hætta:
Gaskútar og olíur.
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 7 manns
Byggingar:
Stálgrindarhús. 550 ferm. Tveir sambyggðir byggingarhlutar.
Ástand brunavarna:
Húsið allt er eitt brunahólf.
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Tvær rýmingarleiðir eru til gagnstæðra átta úr hvorum byggingarhluta fyrir sig.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í húsinu.
Niðurstaða:
 Nokkrar líkur á að eldur komi upp, vegna starfseminnar sem er í húsinu. Verði
hann er afleiðingin talsverð.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni
 Aðkoma slökkviliðs er ágæt. Einn góður brunahani í næsta nágrenni.
Oddi af
Hætta:
Ammoníak, stórt hús með nokkrum mannfjölda, hleðsla rafmagnslyftara.
Fólksfjöldi:
Starfsfólk ax manns
Byggingar:
Steinsteypt. 2.300 ferm. Þrír byggingarhlutar; skrifstofubygging, vinnsla, ísturn.
Ástand brunavarna:
Byggingin er ein brunasamstæða. Opið er á milli hæða. Léttar hurðir eru að vinnslusal.
Umbúðageymsla er opin.
Á milli verkstæðis og vélarsals er komin EI60 veggur en í veggnum er gler og létt hurð.
Loftstokkar liggja um alla bygginguna. Opið er með lögnum.
Á efri hæð er ótengd brunaslanga.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp en verði hann er afleiðingin mikil.
 Nokkrar líkur eru á ammoníaks leka og verði hann mikill, geta afleiðingarnar orðið
mjög miklar, rýma þurfi fjölda húsa í nágrenni.
 Vegna þess að þetta er stór vinnustaður í sveitarfélaginu verða afleiðingarnar miklar
fyrir byggðalagið.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í húsinu ef allar forsendur varðandi hólfanir halda.
 Aðkoma slökkviliðs er nokkuð góð.
Félagsheimili
Fólksfjöldi:
Húsið hefur leyfi fyrir 500 manna skemmtun. Með tilliti til fyrirliggjandi verkáætlun
Byggingar:
Steinsteypt
Ástand brunavarna:
Húsið allt er eitt brunahólf.
Óvarið einangrunarplast er í lofti eldhúss. Rýmingarleiðir 3
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í húsinu.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verður hann er afleiðingin talsverð.
 Ef mikið af fólki er inni þegar eldur kemur upp verður erfitt að rýma húsið og
slökkviliðið þarf aðstoð.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni
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 Aðkoma slökkviliðs er góð, nokkuð langt er í brunahana og verður að tvídæla frá
honum vegna hæðamismunar.

Olíubirgðastöð
Verið er að útbúa lýsingu og áætlun vegna birgðastöðina og verður lokið fyrir 2010

Bíldudalur
Grunnskólinn
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 20 manns og nemendafjöldi er 90
Byggingar:
Steinsteypt á tveimur hæðum.
Ástand brunavarna:
Húsið er eitt brunahólf.
Ein útgönguleið er frá efri hæðinni auk útgönguleiðar á svalapall, framan við
aðstöðurými kennara. Á milli hæða í húsinu er einn opinn stigagangur.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
Niðurstaða:
 Líkur á að bruni verði á skólatíma eru ekki miklar, en verði eldsvoði á skólatíma má
reikna með einhverjum aðgerðum við björgun á fólki og tjónið verði mikið þar sem
brunahólfun í skólanum er ekki sem skildi.
 Rýmingaráætlun er til fyrir bygginguna og hefur hún verið æfð.
 Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi vantar.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni
 Aðkoma slökkviliðs er góð.
Rækjuver
Fólksfjöldi:
Engin starfsemi er í dag.
Byggingar:
Steinsteypt. 2.000 ferm. Tveir sambyggðir byggingarhlutar.
Ástand brunavarna:
Byggingin er tvær brunasamstæður. Á milli byggingarhluta eru steyptir veggir og
eldvarnarhurðir. Að lyftarahleðslu eru plaststrimlar og þar er verkstæði. Þarna er opið
inn á þakrými. Op er að hluta Orkubús. Stálgrind er óvarin.
Frá efri hæð er ein leið um stiga. Frá neðri hæð eru tvær leiðir frá rýmum.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp en verði hann er afleiðingin mikil.
 Nokkrar líkur eru á freon leka, og verði hann mikill, geta afleiðingarnar orðið mjög
miklar, rýma þurfi fjölda húsa í nágrenni.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni
 Aðkoma slökkviliðs er nokkuð góð.
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Félagsheimili
Hætta:
Fólksfjöldi
Fólksfjöldi:
Húsið hefur leyfi fyrir 180 manna skemmtun. Með tilliti til fyrirliggjandi verkáætlun
Byggingar:
Steinsteypt
Ástand brunavarna:
Húsið er eitt brunahólf
Rýmingarleiðir úr samkomusalnum eru tvær og eru til gagnstæðra átta. Sérstök
rýmingarleið er af leiksviði um tréstiga í kjallara og að tveimur útgöngum þar.Tvær
útgönguleiðir eru einnig úr veitingasal og eldhúsi.
Útiljósamerkingar eru við rýmingarleiðir úr samkomusalnum.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verður hann er afleiðingin talsverð.
 Ef mikið af fólki er inni þegar eldur kemur upp verður erfitt að rýma húsið og
slökkviliðið þarf aðstoð.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni.
 Aðkoma slökkviliðs er góð.

Tálknafjörður
Grunnskólinn á Tálknafirði.
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 15 manns og nemendafjöldi er 30
Byggingar:
Steinsteypt 1.500 ferm. Tvær byggingar samtengdar.
Ástand brunavarna:
Byggingin er eitt brunahólf. Allar hurðir fyrir kennslustofum og hurðir milli
byggingarhluta eru venjulegar spjaldhurðir.
Opinn stigagangur er á milli hæða.
Niðurstaða:
 Líkur á að bruni verði á skólatíma eru ekki miklar, en verði eldsvoði á skólatíma má
reikna með að flestir komist út sjálfir.
 Hætta er á að tjónið verði mikið þar sem brunahólfun í skólanum er ekki sem skildi.
 Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi vantar.
 Rýmingaráætlun er til fyrir bygginguna og hefur hún verið æfð.
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Aðrir staðir
Birkimelur, grunnskóli
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 10 manns og nemendafjöldi er 15
Byggingar:
Steinsteypt 500 ferm. Byggingin er sambyggð félagheimilinu.
Ástand brunavarna:
Báðar byggingarnar eru eitt brunahólf. Allar hurðir fyrir kennslustofum og hurðir milli
byggingarhluta eru venjulegar spjaldhurðir.
Niðurstaða:
 Líkur á að bruni verði á skólatíma eru ekki miklar, en verði eldsvoði á skólatíma má
reikna með að flestir komist út sjálfir.
 Hætta er á að tjónið verði mikið þar sem brunahólfun á milli skólans og
félagsheimilis er ekki sem skildi.
 Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi vantar.
 Rýmingaráætlun vantar.
 Meira vatn vantar á brunaslöngur.

Birkimelur, félagsheimili
Hætta:
Fólksfjöldi
Fólksfjöldi:
Húsið hefur leyfi fyrir 120 manna skemmtun. Með tilliti til fyrirliggjandi verkáætlun.
Byggingar:
Steinsteypt 240 fermetrar. Byggingin er sambyggð grunnskólanum.
Ástand brunavarna:
Báðar byggingarnar eru eitt brunahólf.
Rýmingaleiðum þarf að fjölga.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í húsinu.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verði hann er afleiðingin talsverð.
 Ef mikið af fólki er inni þegar eldur kemur upp getur orðið erfitt að rýma húsið.
 Meira vatn vantar á brunaslöngur.

Hótel Flókalundur
Hætta:
Fólksfjöldi
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 10 Gestir 40
Byggingar:
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Byggingarnar allar eru ein brunasamstæða. Tvær rýmingarleiðir eru úr setustofu og
herbergjaálmu. Ein rýmingarleið er úr veitingasalnum. Tvær rýmingarleiðir eru úr
eldhúsinu og rými því tengdu. A60 veggur er á milli aðalbyggingar og kyndiklefa.
Aðeins er gengt í kyndiklefann að utan. Venjulegir heimilisreykskynjarar eru í hluta
hússins, veitingasal og á göngum gistiherbergja.
Útsláttarrofi er í rafmagnstöflu.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verði hann eru afleiðingarnar talsverð.
 Ef mikið af fólki er inni þegar eldur kemur upp verður erfitt að rýma húsið og
slökkviliðið þarf aðstoð.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni.
 Aðkoma slökkviliðs er góð.
Gistiheimilið Breiðavík
Hætta:
Fólksfjöldi
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 10 Gestir 90
Byggingar:
Steinsteyptar 1.000 ferm.
Ástand brunavarna:
Húsið allt er eitt brunahólf. Allar hurðir í húsinu eru venjulegar spjaldahurðir. Báðir
stigagangarnir eru opnir. Reykskynjarar eru ekki í húsinu.
Úr gistiaðstöðu á efri hæð, beggja 2ja hæða byggingarhlutanna, er aðeins ein
rýmingarleið.
Úr allri neðri hæð hússins eru rýmingarleiðir til gagnstæðra átta.
Ekki er sjálfvirt brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
Niðurstaða:
 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verður hann er afleiðingin talsverð.
 Ef mikið af fólki er inni þegar eldur kemur upp verður erfitt að rýma húsið og
slökkviliðið þarf aðstoð.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni.
 Aðkoma slökkviliðs er góð.
Hótel Látrabjarg
Verið er að vinna upplýsingar og færðar inn í Erp.
Minjasafn Egils Ólafssonar
Fólksfjöldi:
Starfsfólk 3 Gestir 20
Byggingar:
Steinsteypt
Ástand brunavarna:
Húsið allt er eitt brunahólf.
Ekki er sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi í byggingunni.
Niðurstaða:
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 Ekki eru miklar líkur á að eldur komi upp, en verður hann er afleiðingin talsverð.
Mesta hættan er á að ekki takist að bjarga menningarverðmætum frá
vatnsskemmdum.
 Slökkviliðið ræður við eldsvoða í byggingunni, en safnið er langt frá slökkvistöð.
 Aðkoma slökkviliðs er góð en langt í nægjanlegt slökkvivatn. Slökkviliðið er með
tankbíl og hann verður að fylla í ánni sem er við safnið.

9. Hafnir og mörk þeirra.
Stærstu hafnirnar eru á Patreksfirði, Tálknafirði, Bíldudal og á Brjánslæk. Slökkviliðið sér um
slökkvistörf í byggingum á hafnarsvæði eins og öðrum eigum í sveitarfélaginu. Hafnarstjóri er
ábyrgur gagnvart mengunarslysum í höfninni.
Á Patreksfirði er gámur með flotgirðingu sem er ætlaður fyrir allar hafnirnar og í dag sér
hafnarstjóri um gáminn.
Lög um brunavarnir taka ekki til eldvarna í skipum.
Mengunarvarnargámur
Á Patreksfjarðarhöfn er til gámur með flotgirðingu fyrir mengunarvarnir á sjó. Enginn
mannskapur hefur verið þjálfaður til notkunar á búnaðnum og er hann í umsjá hafnarvarða, en
hafnaryfirvöld eru ábyrg gagnvart mengun innan hafnarsvæðis.
Unnið er að gerð samnings milli hafnaryfirvalda og slökkviliðanna um að sinna þessum þætti.
Þá er einnig á áætlun að þjálfa mannskap úr slökkviliðunum til þess að bregðast við
mengunaróhöppum.
Í gámnum á Patreksfirði er:


Flotgirðing 50 metrar

Annar búnaður úr gámnum er í vörslu slökkviliðs Patreksfjarðar
 Rafstöð og kastarar
 Tveir kastarar
 Háþrýstidæla
 Regngallar
 Skóflur
Skynsamlegt er að gera samning milli hafnarstjórna og slökkviliða um að slökkviliðin
þjálfi mannskap og sinni mengunarvörnum við hafnir Vesturbyggðar.

Slökkvistörf
Slökkviliðið kemur að slökkvistarfi mannvirkja á hafnarsvæði ef eldur er laus, en aðkoma að
brunavörnum og umhverfismengun er á vegum hafnarstjóra.
Landhelgisgæslan er ábyrg fyrir slökkvistarfi í skipum á sjó.
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Björgunarskipið Vörður
Björgunarskip Slysavarnarfélagsins Landsbjargar er á Patreksfirði, það er ætlað fyrir sjóslys og
bjarganir. Ein lítil dæla er um borð en engin reykköfunartæki og því ekki mögulegt að sinna
lífbjörgun nema í þeim tilvikum þar sem menn eru í sjónum. Mögulegt er að slökkva litla bruna
með dælunni.

10. Samkomulag og samningar.
Samningar.
Munnlegt samkomulag er á milli B.V. og S.T. í útköllum eru allir boðaðir og mæta á staðinn.
Þetta gildir fyrir allt svæðið. Það er síðan metið hverju sinni ef ekki þarf á öllum að halda og eru
menn þá afboðaðir ef svo er.
Samstarf
Samstarf er við þá aðila sem snerta starfsemi slökkviliðin. Engir skriflegir samningar eru til við
samstarfsaðila.
Helstu samstarfsaðilar eru:
 Slökkvilið Tálknafjarðar og Brunavarnir Vesturbyggðar eiga samstarf vegna
sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
 Almannavarnir Barðastrandasýslu vegna hlutverks slökkviliðanna í
almannavarnarkerfinu.
 Björgunarsveitin Blakkur Patreksfirði vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar
 Björgunarsveitin Kópur Bíldudal vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
 Björgunarsveitin Bræðrabandið vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
 Björgunarsveitin Tálkni vegna sameiginlegra verkefna og aðstoðar.
 Brunamálastofnun vegna brunamála, eldvarnareftirlits og brunaskólans.
 Byggingafulltrúa Vesturbyggðar
 Heimbrigðiseftirlit Vestfjarða vegna mengunaróhappa.
 Lögreglan á Patreksfirði vegna ýmissa sameiginlegra verkefna.
 Slökkvilið Ísafjarðar
 Neyðarlínan 112 vegna neyðarsímsvörunar og boðunar.
 Skrifstofa sveitarfélaganna vegna fjármála.
 Vatnsveita Vesturbyggðar vegna vatnsöflunar og brunahana.
 Skrifstofa Vesturbyggðar vegna fjármála
 Flugmálastjórn vegna flugvallar
 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS vegna mengun.
 Höfnin vegna siglingaverndar.

11. Annað, flugvöllur, endurvarpar og varaaflsstöðvar
Á Bíldudal er flugvöllur sem er opinn allt árið. Völlurinn er í umsjá Flugstoða. Munnlegur
samningur er á milli Flugstoða og slökkviliðanna um gagnkvæma aðstoð í neyðartilfellum.
Starfsmenn Flugstoða eru boðaðir á æfingar hjá slökkviliði á Bíldudal og eins er
slökkviliðunum boðið upp á æfingar þegar þær eru haldnar á flugvellinum.
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Einn slökkvibíll er á flugvellinum í eigu Flugstoða.
Samningur er milli Flugstoða og Björgunarsveitarinnar Kóps á Bíldudal vegna flugslysa. Sá
samningur felur í sér að einn bátur er á flugvellinum og annar á Bíldudal, báðir mannaðir af
félögum í Kóp ef flugslys verður.

Flugvöllur er á Patreksfirði en hann er einungis notaður fyrir einkaflug.
Varaaflsstöð fyrir Patreksfjörð og nágrenni er hjá Orkubúinu
Endurvarpar fyrir útvarp og sjónvarp eru á Hænuvíkurhálsi og fleiri stöðum
Mjólkurárvirkjun er í botni Arnafjarðar og á vegum Orkubús Vestfjarða. Slökkvilið Ísafjarðar
sinnir því svæði.
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12. Tillögur til úrbóta og framkvæmdaáætlun.
Hér á eftir er fjallað um þær úrbætur sem eru nauðsynlegar til þess að slökkviliðin geti uppfyllt
þær kröfur sem gerðar eru skv. Lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með viðunandi hætti.
Brunamálastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laganna og yfirumsjón með eldvarnareftirliti
og slökkvistarfi sveitarfélaganna í þeim tilgangi að tryggja samræmt eftirlit og virkt
slökkvistarf á landinu öllu.
Í leiðbeinungum Brunamálastofnunar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga er
sagt:
“Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar verið viðbragðsáætlanir (t.d. slökkvi
og mengunarvarnaráætlanir) a.m.k. fyrir alla stærstu og erfiðustu áhætturnar á svæði
slökkviliðsins.”

Eins og fram hefur komið eru slíkar áætlanir ekki til hjá sveitarfélaginu og er því ein
meginniðurstaða þessarar skýrslu sú að þær verði að verða lokið fyrir mitt ár 2010.
Önnur niðurstaða þessarar skýrslu er að skynsamlegt sé að sameina Brunavarnir
Vesturbyggðar og Slökkvilið Tálknafjarðar.
Tillögur til úrbóta eru miðaðar við þær upplýsingar sem tiltækar eru, en við gerð slökkvi- og
mengunarvarnaáætlana kann að koma í ljós þörf fyrir frekari úrbætur.
Tillögurnar eru teknar úr hverjum kafla fyrir sig.
Tillögurnar eru síðan settar upp í framkvæmdaáætlun til fimm ára og eru þær á fylgiskjali 2

12.1 Slökkviliðið og starfsemi þess
Ráða þarf varðstjóra á hverjum stað fyrir sig og semja lýsingu á starfi þeirra.
Þessi vinna er nú þegar í gangi,
Skoða þarf sameiningu Brunavarna Vesturbyggða og Slökkviliðs Tálknafjarðar.
Slökkviliðin eru nú með sameiginlegar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra.
Slökkviliðsstjóri sinnir eldvarnareftirliti.
Efla þarf eldvarnareftirlit til muna.
Slökkviliðsstjóri sinnir eldvarnareftirliti á báðum stöðum frá áramótum 2007-2008.
Með þessu aukna starfshlutfalli er eftirlitið verulega eflt.

Taka þarf upp SÁBF (stjórnun, áætlanir, bjargir, framkvæmdir)
SÁBF er skipurit yfir hvernig aðilar stjórna á vettvangi,
Slökkviliðin ásamt lögreglu, björgunarsveitum og almannavörnum hafa ákveðið að eitt
samræmt stjórnunarkerfi skuli viðhaft í öllum aðgerðum þessara aðila. Þetta skipurit
hefur ekki verið notað hjá slökkviliðunum.
Fjölga þarf slökkviliðsmönnum á Bíldudal og Tálknafirði.
Fjölga þarf slökkviliðsmönnum á Tálknafirði og Bíldudal
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12.2. Húsnæði
Tálknafjörður
Lagfæra aðstöðu
Búið er að lagfæra aðstöðuna og er hún góð.
Patreksfjörður;
Lagfæra aðstöðu
Unnið er að viðgerðum á gólfi stöðvarinnar og nýjar hurðir eru komnar.
Rými vantar til að vista mengunarvarnarbúnað sem sveitarfélögunum er skylt að hafa
til staðar til að takast á við mengunaróhöpp.
Aðstaða fyrir mannskap er mjög af skornum skammti. Húsnæðið er allt frekar þröngt.
Slökkvistöðin verður stækkuð um eitt bil árið 2009 þegar Björgunarsveitin Blakkur fer
úr sínu húsnæði.
Bíldudalur;
Lagfæra aðstöðu
Húsnæðið er frekar lítið og þar er lítil aðstaða fyrir slökkviliðsmenn.
Hér hefur bæst úr, en fara þarf í vinnu við lagfæringar. T.d. setja nýjar hurðir.

12.3. Bifreiðar
Mikilvægt er að endurnýja bifreiðaflotann með skynsamlegum hætti á næstu árum.
Annað
 Útbúa þarf kerrur með dælum og staðsetja í Breiðuvík og Rauðasandi

12.3. Búnaður
Kaupa nauðsynlegan búnað fyrir slökkviliðin.
Nokkuð vantar af búnaði sem vert er að eiga.
Þessi búnaður er nánar listaður upp í kafla 12.14 Framkvæmdaáætlun
Hér væri helsta hagræðingin í sameiningu slökkviliðanna og þá væri hægt að haga
búnaðarkaupum í samræmi við það.
Eftirtalinn búnaður er nauðsynlegur fyrir slökkviliðin að eignast:
 Monitor
 Færanlega “sundlaug” fyrir vatn í sveitunum
 Verkfæri
 Þakstigi
 Talstöðvar
 Björgunarlínur
 Undirfatnaður fyrir slökkviliðsmenn, undir búninginn.
 Lausar dælur setta á kerru og dreift.
 Keyptar verði nýjar dælur
 Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign
 Viðhalda og fjölga reykköfunartækjunum ásamt loftkútum, eins og reglur segja til
um
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 Flutningstæki og húsnæði fyrir mengunarvarnarbúnað

12.4 Fatnaður
Endurnýja fatnað með reglubundnum hætti.
Fatnaður er í sæmilegu standi
Halda verður áfram að endurnýja hann.

12.5 Endurmenntunaráætlun
Útbúa endurmenntunaráætlun fyrir allt liðið.
Endurmenntunaráætlun er í smíðum og ástandið að verða viðunandi. Áætlunin verður
tilbúin á árinu 2009

Mennta slökkviliðsstjóra og þeirra sem sinni eldvarnareftirliti.
Verið er að vinna að þessu og ætti að verða lokið 2009 eða 2010
Gera skal kröfu um að slökkviliðsstjóri hafi starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. grein
laga nr. 75/2000.
Það er menntun slökkviliðsmanns IV og stjórnun.
Sá sem sinnir eldvarnaeftirliti á að vera löggiltur eldvarnareftirlitsmaður og hafa
starfsréttindi samkvæmt 15. og 17. grein laga nr. 75/2000.
Það er, menntun eldvarnareftirlitsmanns III
Fjölga þarf reykköfurum á Tálknafirði og Bíldudal.
Það þurfa að vera að lágmarki 6 með reykköfunarréttindi á Tálknafirði, og 6 á Bíldudal.
Senda menn erlendis til menntunar.
Það er nauðsynlegt að halda áfram að senda stjórnendur erlendis til náms

12.6 Mengunarmál
Á landi
Þjálfa þarf slökkviliðsmenn til að meðhöndla og vinna með búnaðinn.
Slökkviliðsmenn hafa litla þjálfun í mengunarvörnum. En samkvæmt áætlun 2009 er
þessi þjálfun sett inn.
Vinna þarf viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa
Nauðsynlegt er að hafa viðbragðsáætlanir til að bregðast við mengunarslysum.
Á sjó
Sjá kafla 12.12
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12.7 Klippur
Þegar talað er um klippur er átt við: tvær glussadælur, glennu, klippur og tjakk.
Klippurnar eru í góðu ástandi.
Huga að endurnýjun tækjanna
Nýir bílar eru orðnir það sterkbyggðir að kjafturinn á klippunum er ekki nægjanlega
öflugur til þess að klippa þá í sundur eins og best verður á kosið. Þess vegna þarf að
huga að sterkari kjaft fyrir klippurnar.
Hugsanlega þarf að endurnýja mest allan búnaðinn til þess að uppfylla þessi markmið.

12.8 Fjarskipti
Auka við fjarskiptabúnað og notast við Tetra talstöðvar.
Fjölga þarf talstöðvum á öllum stöðum.
Kaupa fjarskiptatæki fyrir reykkafara.
Einungis eru tvær talstöðvar fyrir reykkafara, þeim verður að fjölga.
Þetta eru með hættulegustu störfum sem unnin eru og nauðsynlegt er að auka öryggi
þeirra manna sem þá vinnu stunda.

12.9 Frá kafla 6 Landupplýsingar.
Hér verður upptalið, það sem vert er að útbúa og setja í alla slökkvibifreiðar, stjórnstöð
og aðra staði þar sem þær nýtast í útköllum.
Við gerð brunavarnaáætlunarinnar var byrjað á þessari vinnu en vegna mikils umfangs
var ákveðið að hún yrði að vinnast sérstaklega.
Útbúa kort og upplýsingar til þess að setja í bíla slökkviliðanna.
Þetta eru:
 Landakort og götukort.
 Útbúa einfaldar útlitsteikningar af helstu stöðum sem koma fram í kafla 8
 Útbúa staðháttarlýsingu fyrir hvern sveitarbæ, þar sem fram koma
upplýsingar um aðkomuleiðir og nærliggjandi vatnsból.

12.10 Frá kafla 7 Vatnsból og brunahanar.
Útbúa kort af öllum nýtanlegum vatnsbólum og ám í Vesturbyggð og Tálknafirði
Gera verður ráð fyrir aðkomu að sumri og vetri.
Útbúa kort af brunahönum í þéttbýli.
Vatnsveita Vesturbyggðar og Tálknafjörður sjá um brunahanana og verður þetta unnið í
samvinnu við þá aðila.
Fjölga þarf brunahönum á Bíldudal.

36

Brunavarnaáætlun fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð
12.11 Frá Kafla 8 Sérstakar bruna- og mengunarhættur.
Vinna þarf mikið verk í samvinnu við fyrirtækin, og alla þá aðila sem að neyðarvörnum koma á
staðnum. Hér skarast verkefnin á milli þeirra og slökkviliðs. Slökkviliðið og
eldvarnareftirlitið þurfa að hafa frumkvæði að því að eitthvað verði gert í þessum málum.
Útbúa viðbragðsáætlanir fyrir alla helstu hættur sem upp eru taldar í kafla 8
Í þessu fellst, að útbúnar verði slökkviáætlanir og mengunaráætlanir.
Hvernig ætla fyrirtækin að bregðast við ef hætta skapast ?
Hvernig ætlar slökkviliðið að bregðast við hættum ?
Hverjir aðrir þurfa að bregðast við þessum hættum ?
Hvernig verður skipulagi háttað ?

12.12 Frá kafla 9 Hafnir.
Á Patreksfjarðarhöfn er til gámur með flotgirðingu fyrir mengunarvarnir á sjó. Enginn
mannskapur hefur verið þjálfaður til notkunar á búnaðnum og er hann í umsjá
hafnarvarða. Hafnayfirvöld eru ábyrgir fyrir viðbrögðum, ef mengunaróhapp verður
innan hafnarsvæðis.
Munnlegur samningur er til um að slökkviliðin taki þetta verkefni að sér. Gert er ráð
fyrir að skriflegur samningur verði gerður.

Mennta þarf slökkviliðsmenn til þess að takast á við mengunarslys
Í framhaldi af samning þarf að þjálfa mannskap til þess að leysa þessi verkefni.
Koma þarf upp dælum og öðrum búnaði til þess að hreinsa það sem niður fer.
Það er til girðing til þess að hefta för olíunnar eða þeirra efna sem fara í sjóinn en lítið
er til af efnum, uppþerripulsum til þess að ná henni upp eða brjóta hana niður.
Hér þurfa að vera til dælur til þess að dæla olíunni upp.
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12.14 Framkvæmdaáætlun
Hér eru settar fram tillögur að framkvæmdaáætlun fyrir Vesturbyggð og Tálknafjörð.
Framkvæmdaáætlun byggist á fjárhagsáætlun sveitarfélaganna eins og hún er samþykkt
ár hvert.
Því er viðbúið að sú áætlun sem sett er hér fram gangi ekki eftir nema að hluta til.
Hér er einungis tekið til þess búnaðar sem áætlað er að byggja upp og þarf vegna áætlaðs
þjónustustigs
Aðrir liðir sem ekki eru með í þessum útreikningum eru:
Fastur kostnaður húsnæðis
Launakostnaður, kostnaður við æfingar, hefðbundið viðhald















Á árinu 2009:
Kaupa 4 slökkviliðsgallar
Reykköfunartæki yfirhalning
Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign. (sérstaklega að kaupa 3” eða 4”
lagnir).
Lausa dælu
Tetra stöðvar.
Tvö reykköfunartæki og auka loftkútar
Kaupa a.m.k. 4 talstöðvar fyrir reykkafara
Þakstigi
Mengunarvarnarbúnaður uppsogsefni
Auka froðubyrgðir slökkviliðanna.
Koma mengunarslysamálum og slökkvistafi á hafnarsvæðum í viðunandi höfn
Auka og viðhalda menntun slökkviliðsmanna í samræmi við kröfur
Koma upp loftbanka eða kaupa loftdælu fyrir reykköfunartæki (Tálknaf.)
Gerð verði slökkviáætlun á allar stærri byggingar
Æfingaráætlun til næstu fimm ára verði gerð fyrir lok október og drög fyrir lok mars
Gerð slökkviáætlun / staðháttalýsingu fyrir byggingar í dreifbýli









Á árinu 2010.
Monitor
Viðhalda og bæra slöngueign
Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
Tetra stöðvar.
Kaupa dælu
Kaupa talstöðvar (handstöðvar)
Kaupa a.m.k. 4 talstöðvar fyrir reykkafara
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 Tvö reykköfunartæki og auka loftkútar
 Senda slökkviliðsmenn á 4. hluta náms í Brunamálaskólanum
 Endurbætur á slökkvistöðum
 Koma upp loftbanka eða kaupa loftdælu fyrir reykköfunartæki (Bíldudalur)
 Eldvarnaeftirlit í dreifbýli utan við 30 mín viðbragðstíma verður aukið með eftirliti og
fræðslu.
 Gerð slökkviáætlun / staðháttalýsingu fyrir byggingar í dreifbýli
 Keyptur búnaður vegna mengunarslysa
Á árinu 2011:
 Froða keypt
 Viðhald klippubúnaðar
 Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu eign
 Viðhalda hlífðarfatnaði
 Tvö reykköfunartæki og auka loftkútar
 Froðubyrgðir
 Viðhalda klippubúnað
 Mengunarbúnaður
 Kaupa stúta og greinistykki
 Kaupa slökkvibifreið
 Auka og viðhalda menntun slökkviliðsmanna í samræmi við kröfur
 Endurbætur á slökkvistöðum
 Viðahalda reykköfunarbúnaði
 Kaupa talstöðvar fyrir reykkafara
 Undirfatnað fyrir slökkviliðsmenn.

Á árinu 2012:
 Mengunarslysbúnaður
 Monitor
 Sög
 Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign
 Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna
 Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngu eign
 Viðhalda eftir þörfum mengunarbúnaði og klippubúnaði.
 Kaupa dælu
 Kaupa talstöðvar (handstöðvar)
 Froðubúnaður
 Léttfroðublásari
 Auka og viðhalda menntun slökkviliðsmanna í samræmi við kröfur
 Viðahalda reykköfunarbúnaði
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Á árinu 2013:
 Stærri verkfæri
 Loftpressa
 Haldið áfram að byggja upp og viðhalda slöngueign (uppfylla þarfir slökkviliðsins)
 Viðhalda hlífðarfatnaði slökkviliðsmanna (uppfylla þarfir slökkviliðsins)
 Auka og viðhalda menntun slökkviliðsmanna í samræmi við kröfur (uppfylla þarfir
slökkviliðsins)
 Auka froðubyrgðir slökkviliðsins
 Viðahalda reykköfunarbúnaði

Almennt
Viðhalda og endurnýja eftir þörfum búnað slökkviliðsins á hverju ári í samræmi við
þjónustustig.
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Dreifingarlisti














Almannavarnarnefnd
Barðastrandarsýslu
Björgunarsveitin Blakkur
Björgunarsveitin Kópur
Hjálparsveitin Lómfell
Björgunarsveitin Tálkni
Brunamálastofnun
Byggingafulltrúi Vesturbyggðar
Byggingafulltrúi Tálknafjarðar
Bæjarstjórn Vesturbyggðar
Hreppsnefnd Tálknafjarðar
Hafnarnefnd Vesturbyggðar
Hafnarnefnd Tálknafjarðar
Heilbrigðisnefnd Vestfjarða






Heilbrigðisstofnun
Patreksfjarðar
Lögreglustjórinn á Patreksfirði
Slökkvilið Ísafjarðar
Slökkvilið
Höfuðborgarsvæðisins

Heimildir






Áhættumat er unnið úr gögnum eldvarnaeftirlits
Lög um brunamál nr. 75/2000
Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga sept. 2001
Brunavarnaáætlanir sem eru tilbúnar eru hjá nokkrum sveitarfélögum
Munnlegar heimildir frá slökkviliðsmönnum.
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13. Fylgiskjöl
Skoðunarlistar

Skoðunarskyld fyrirtæki í Vesturbyggð
Þar sem ekki hefur verið farið í reglulegt eftirlit síðustu ár er þessi listi ekki tæmandi og einhver
fyrritæki á eftir að færa á milli flokka.

Skoða tvisvar á ári
Oddi hf
Íslenska kalkþörungafélagið ehf

Skoða einu sinni á ári
Leikskóli Araklettur
Leikskóli Bíldudal
Grunnskóli Patreksfirði
Grunnskóli Bíldudal
Bókasafn Bíldudals
Grunnskóli Barðaströnd
Skeljungur hf
N1 Patreksfirði
Sparisjóður Vestfirðinga + sjóvá
Nanna ehf
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Lögreglan Patreksfirði
Orkubú Vestfjarða
Fiskvon hf
Íslandspóstur Patreksfjörður
Sparisjóður Vestfirðinga
Íslandspóstur Bíldudal
Fjölval
ÁTVR
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Tannlæknastofa Jakobs Jónssonar
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra
Mjólkárvirkjun
Eyfaraf ehf
Vestri hf

Bjarkargötu 1, 450
Hafnarsvæði, 450
Aðalstræti 92, 450
Aðalstræti 92, 450
Eyrargötu, 450
V/Höfnina
Lönguhlíð 1, 465
Lönguhlíð 1, 465
Þórsgötu 10, 450
Þórsgötu 9, 450
Stekkum 1, 450
Stekkum 1, 450
Stekkum 1, 450
Sigtúni 4
Eyrargötu, 450
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Skoða annað hvert ár
Ferðaþjónustan Hænuvík
Gistihús Erlu
Gistihúsið
Ferðaþjónustan Barðaströnd
Ferðaþjónustan í Örlygshöfn
Gistiheimilið Stekkaból
Eyrar
Hótel Flókalundur
Ferðaþjónustan Breiðavík

Hænuvík, 451
Urðargötu 2, 450
Efri-Rauðsdal
Krossholti, 451
Hnjóti
Stekkum 19, 450
Aðalstræti 8, 450
Vatnsfirði
Breiðavík, 451

Völlurinn
Flakkarinn ehf
Brjánslæk
Veitingastofan Vegamót ehf
Tjarnarbraut 2, 465
Kaffi og veitingastofan Þorpið/Blómabúðin Aðalstræti 73, 450
Melódíur minninganna
Reynimel, 465
Minjasafn Egils Ólafssonar
Hnjóti

Þriðja hvert ár
Öll lögbýli í Vesturbyggð
Verið er að vinna lista fyrir lögbýli á svæðinu með auknu eldvarnareftirliti og verður þeirri vinnu
lokið árið 2009

Tálknafjörður
Félagsheimilið Dunhagi
Gistiheimilið Bjarmaland
Gistiheimilið Skrúðhamrar
Grunnskólinn í Tálknafirði
Íþróttahús Tálknafjarðar
Sumarhúsin í Tálknafirði
Leikskólinn Vindheimar
Veitingastaðurinn Hópið
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Menntunaráætlun til fimm ára
Verið er að útbúa áætlunina og verður hún tilbúin í byrjun árs 2010
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Patreksfjörður
Útkallslisti
Davíð Rúnar Gunnarsson

Náms. 1. Náms. 2 fh. Náms. 2 sh

x

06

Námsk.3

08

Námsk.4

Stjórnun
Stjórn. hlutast.
07

Æfingar
06

Reykköfun
06

x

42 st

20 st

x

32 st

24 st

48 st

28 st

Vettv. Meirapr.
07

08

Atli Einarsson
Davíð Valgeirsson

06

05

06

Eiríkur Þórðarson

06

05

06

Georg Bergmann Ingvason

08
08

x

32 st

x

58 st

28 st

52 st

28 st

x

28 st

24st

x

24st

12 st

20 st

12 st

Gísli Einar Sverrisson

05

06

06

02

Ingimundur Óðinn Sverrisson

06

05

06

08

Matthías Ágústsson

06

05

06

08

Stjórn. hlutast.
07

Ólafur Helgi Haraldsson
Siggeir Guðnason

06

Sigurður Pétur Guðmundsson

x

Smári Gestsson

07

06

08

05

06

02

Svíþjóð 02

x

89 st

24 st

x

05

06

02

Svíþjóð 03

x

86 st

40 st

Þröstur Guðberg Reynisson

06

05

x

32 st

Páll Heiðar Hauksson

07

20 st

12 st

24 st

20 st

24 st

16 st

Hafþór Gylfi Jónsson
Bjarki Birgisson

x

Ólafur Byron Kristjánsson

07

Finnland 00

x
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Bíldudalur
Útkallslisti
Arnar Þór Arnarsson

Námsk 1.

06

Námsk. 2 fh Námsk. 2 sh Námsk.3 Námsk.4

06

Stjórnun

Æfingar
06

Reykköfun
06

42 st

24st

50 st

16st

12 st

4st

x

58 st

28st

x

20 st

12st

x

42 st

28st

20 st

8st

Meirapr.

08
x

Fannar Freyr Ottósson
Guðmundur Valgeir
Magnússon

07

Hlynur Aðalsteinsson

07

Sigurmundur Freyr Karlsson

07

Valdimar Ottósson

06

Jón Hákon Ágústsson

05

Hlynur Björnsson

06

Stjórn. hlutast.
07

06
x

x
06

Svíþjóð 03

Svíþjóð 04

06

Bjarni Elvar Hannesson
Gísli Matthíasson

07

Ævar Guðmundsson

06

x
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Tálknafjörður
Útkallslisti

Námsk 1.

Námsk. 2 fh Námsk. 2 sh Námsk.3 Námsk.4

Aðalsteinn Magnússon

05

Ásgeir Jónsson

05

Bjarni Magnússon

07

08

07

08

Stjórnun

Meirapr.

Æfingar
06

Reykköfun
06

08
05

08

Bragi G Gunnarsson
Guðlaugur Albertsson
Guðlaugur Jónsson
Helgi Gíslason

05

05

Sigurvin Hreiðarsson

07

08

Vignir Arnarsson

07

08
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Búnaðarlisti

Tankbíll Patró
Gerð búnaðar
Slöngur
Slöngur
Slöngur
Slöngur
Barkar
Safnst.
Greinist.
Greinist.
Gerð búnaðar
Stútar
Stútar
Stútar
Stútar
Stútar
Stútar
Vatnsveggur
Trekt
Stútur
Blandari
Kaststútur
Froða
Blásari
Rafstöð
NMT sími

Fjöldi
2
31
21
4
1
1
3
1
3

5

Tegund tækis
4"
3"
2 1/2"
1 1/2"
5"
AWG
AWG
AWG
Tegund tækis
AWG
Task force TIP
Elkart
Elkart Chife
Akron
AWG
Total KR275
S-2
Total KR275
Fluorfoam 3%
Tempest
Honda

Plast
B-CBC
C-CC
Númer
3116

Lengd slöngu
Samt. 30 m
Samt. 655 m
Samt. 380 m
Samt. 80 m
8m
2006

A 130/4/65

Afköst
375 l/mín
2000 l/mín
1200 l/mín
1800 l/mín
1800 l/mín
440 l/mín

179055
7151990
272249

275
200
275 l/m

?

100 l
28000
3,8 KW

Framleitt
2005
2002
2002
2002

Ástand/prófað
Gott / 2007
Gott / 2007
Gott / 2007
Gott / 2007

Annað
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN

Gott
Gott
Gott
Framleitt
2006
1984
?
?
?
?

Ónotað

Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Annað
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN
Patr. MAN

Ástand
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott

1973
1992
1980

Gott
Gott
Gott

?
?
?

Gott
Gott
Gott
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Gerð búnaðar Númer Tegund tækis
Reykköfunart.
12
Fenzy 5000
Lofthylki
12
Fenzy stál
Reykköfunart.
31
Fenzy 5005
Lofthylki
31
Fenzy stál
Reykköfunart.
32
Fenzy 5005
Lofthylki
19
Fenzy stál

Serialnúmer
28332
HI 6924
15588
HI6932
15592
HI 6967

Þjónustuaðili
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf

Framleitt
1992
2003
2003
2003
2003
2003

Ástand / yfirfarið Næsta skoðun
Gott / 2008
2010
Gott / 2008
2013
Gott / 2008
2010
Gott / 2004
2009
Gott / 2008
2010
Gott / 2008
2013
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Tækjabíll Patró
Gerð búnaðar
Dælur
Klippur
Glennur
Tjakkur
Loftpúðar
Lofthylki
Stoðir
Gerð búnaðar
Stigar
Ísogsefni
Gerð búnaðar
Reykköfunart.
Lofthylki
Reykköfunart.
Lofthylki
Reykköfunart.
Lofthylki
Tímatafla

Fjöldi Tegund tækis/froðu
2
Holmatro
Holmatro
Holmatro
Holmatro
2
HLP20 - 50 x 50 cm
2
Fyrir loftpúða
Íslenskt Oddi hf

Númer
60676
60281
60246

Framleitt
1999
1999
1999
1999
1999
1998
2002

Ástand / yfirfarið
Gott / 2006
Gott / 2006
Gott / 2006
Gott / 2006
Gott / 2006
Gott / 2006
Gott / 2006

Annað
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll
Annað
Patr. Tækjabíll
Patr. Tækjabíll

Númer
1 stk

Lengd
1m

Framleitt
2006

Ástand
Gott

10

Tegund tækis
Ál
Pulsur

Númer
14
32
15
14
30
17

Tegund tækis
Fenzy 5500
Fenzy fiber
Fenzy 5500
Fenzy fiber
Fenzy 5005
Fenzy fiber

Serialnúmer
14
995
20884
1006
29883
3858

Þjónustuaðili
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf

Framleitt
2005
2005
2005
2005
2005
2006

Ástand / yfirfarið Næsta skoðun
Gott
2008
Gott
2010
Gott
2008
Gott
2010
Gott / 2008
2010
Gott
2011

Íslensk
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Bedford Patró
Gerð búnaðar
Slöngur
Barkar
Barkar
Greinist.
Greinist.

Fjöldi Tegund tækis
2 1/2" 22 stk
1
5"
4 1/2" 5 stk
2
AWG
2
AWG

Lengd slöngu
Samt. 440 m
8m
5x3m

Framleitt
1992
2001
?

Ástand/prófað
Gott /ónotaðar
Gott / 2007
Gott / 2007
Gott
Gott

Annað
Patr. Bedford
Patr. Bedford
Patr. Bedford
Patr. Bedford
Patr. Bedford

Gerð búnaðar
Stútar
Stútar
Stútar

Tegund tækis
Hoenig 2 stk
Unifire 2 stk
Philiph Morris

Afköst
100 l/mín
441 l/mín
500 l/mín

Framleitt
1972
1962

Ástand
Sæmilegt
Gott
Sæmilegt

Annað
Patr. Bedford
Patr. Bedford
Patr. Bedford

Gerð búnaðar
Trekt
Blandari

Tegund tækis/froðu Númer
Total KR275
258783
Total KR275
164316

Magn [l]
275
275

Framleitt
1978
1972

Ástand
Gott
Gott

Annað
Patr. Bedford
Patr. Bedford

Gerð búnaðar
Stigar
Dæla

Tegund tækis
Breskir Ál
Climax

Afköst
11,6 m
1200 l/mín

Framleitt
1962

Ástand
Gott
Sæmilegt

Annað
Patr. Bedford
Patr. Bedford

plast
B-CBC
C-CC
Númer
V 18

Númer
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Patreksfjörður stöð
Gerð búnaðar
Slökkviliðsgallar
Slökkviliðsgallar
Hjálmar
Hjálmar
Hjálmar
Hjálmar
Stígvél
Stígvél
Hanskar
Hanskar
Hettur
Regngallar
Gerð búnaðar
Climax
Froða
Rafstöð
Duft
Kolsýra
Ísogsefni
Ísogsefni
VHF
Léttvatn
Loftdæla

Reykköfunart.

Fjöldi
14
2
9
8
5
1
15
1
8
8
16
6

1
4
10

Tegund tækis
Albatros
Bristol Uniform
Cairns
Cromwell
Gallert
Cairns
Harvik
Bekina
Fireman
Fireman
Nomex

EN469
EN469

Gerð 901297

1990
1987
1996
2005
1985
2005
?

EN345
EN345
V1
V1

Tegund tækis

Númer

Fluorfoam 3%
Bertoli 1 stk
12 kg
6 kg
Mottur 30x30 cm
Pulsur
Motorolla 6 stk

400
?

Afköst
1200 l/mín

Framleitt

?
?

Ástand/prófað
Gott
Gott
Gott
Sæmilegt
Sæmilegt
Sæmilegt
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Ástand
Sæmilegt
Gott
2003
2006

Ca. 100 stk
GP 360

Nautic 300bara

Fenzy 5000

Framleitt
?
2003-2004
1985

?

Gott
2006

Annað
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Annað
Flókalundur
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð

Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð
Patr. Á stöð

200 l/m

28336

Eldvarnir ehf

1992

Gott / 2008

2010
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Kerra 1 Patró
Kassi 1
Gleraugu
Rykgrímur
Hanskar
PH strimlar
Lokunarborði
Merkimiðar
Pennar

Fjöldi
4
1 kassi
4
2 kassar
vanar

Kassi 5
Strekkiborðar
Strákústur
Eiturefnagallar
Skófla
Niðurfallslokunardúkur
Þolplast
Tunna fyrir eiturefni
Úðabrúsar
Olíuleysir 5l
Vatnssuga
Sturta
Plastfötur

4
1
2
1
2
1 rúlla
1
2
9
1
1
5

Kassi 2
Plastpokar

10

Strigapokar
Fíberpokar
Plastbönd
Tré keilur stórar
Tré keilur litlar

10
10
5
3
10

Uppsogsrúlla skorin í
sundur)
Uppsogsklútar
Sóti (Kalk)
Ruslatunna (gul)
pulsur í tunnu

Kassi 4
Tré fleygar stórir
Tré fleygar miðstærð
Tré fleygar litlir
Gúmí hamar
Kítti
Límband

2
2 pokar
2 pokar
1
10

Kassi 3
Frostvörn
Hanskar fyrir
frost
kústur
sápa
Svampur

Kassi 6 (grár)
Klemmur
1/2 "
3/4 "
1"
1 1/4 "
2"
2 1/2 "

2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8
8
1 poki
1
2
2
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Kerra 2 Patró
Gerð búnaðar
Númer Tegund tækis
Reykköfunartæki
1 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
2 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
3 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
4 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
5 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
6 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
7 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
8 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
9 Fenzy 5500
Reykköfunartæki
10 Fenzy 5500
Lofthylki
1 Fenzy
Lofthylki
2 Fenzy
Lofthylki
3 Fenzy
Lofthylki
4 Fenzy
Lofthylki
5 Fenzy
Lofthylki
6 Fenzy
Lofthylki
7 Fenzy
Lofthylki
8 Fenzy
Lofthylki
9 Fenzy
Lofthylki
10 Fenzy

Serialnúmer
38409
38423
38442
38443
38462
38463
38500
38505
38509
38510
KT 9457
KT 9467
KT 9550
KT 9561
KT 9622
KT 9624
KT 9638
KT 9660
KT 9732
KU 0185

Þjónustuaðili
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.
Eldvarnir ehf.

Framleitt
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Ástand/prófað
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott

Næsta
skoðun
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
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Kerra 3 Patró
Gerð búnaðar

Fjöldi Tegund tækis

Slöngur
Barkar
Safnst.
Greinist.

6
4x3
2

2 1/2"
4 1/2"
AWG
AWG

Lengd slöngu

Framleitt

Ástand/prófað

Annað

1992
?
2006

Gott / Ónotað
Gott
Gott / Ónotað
Gott

Kerra 2 P.
Kerra 2 P.
Kerra 2 P.
Kerra 2 P.

Afköst
1600 l/mín

Framleitt
Árg. 1987

Ástand
Gott

Annað
Kerra 2 P.

Lengd
5m

Framleitt
?

Ástand
Gott

Annað
Kerra 2 P.

Samt. 120
m
Samt. 12 m
B-CBC

Gerð búnaðar
Bachert FP 88

Tegund tækis
DIN 14420

Númer

Gerð búnaðar
Stigar

Tegund tækis/froðu Númer
PRONOR Ál
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Bíldudalur á stöð
Gerð búnaðar
Slökkviliðsgallar
Slökkviliðsgallar
Hjálmar
Hjálmar
Hjálmar
Stígvél
Stígvél
Hanskar
Hettur

Fjöldi
6
6
5
3
1
3
12
10

Tegund tækis
Globe
Bristol Uniform
Bullart
Gallert
Cairns
Bekina
Ranger
Fireman
Nomex

Gerð búnaðar
Reykköfunart.
VHF

Númer
EN469
EN469

Ástand
Gott
Gott
Gott
Sæmilegt
Gott
Gott
Gott
Gott
Gott

Þjónustuaðili

Framleitt

Eldvarnir ehf

1976
2003

Ástand / yfirfarið Annað
Tekin úr
2003
umferð
Gott
Bíld. á stöð

EN345
V1

Númer
3
9

Framleitt
?
2003-2004
1988
?
1984
?
?
?
?

Fenzy Spiratom
VX10

Annað
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
Bíld. á stöð
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Iveco Bíldudal
Gerð búnaðar
Slöngur
Slöngur
Barkar
Safnst.
Greinist.
Greinist.
Gerð búnaðar
Stútar
Stútar
Stútar
Stútar
Stútar
Háþrýsti
Froða
Trekt
Blandari
Stigar
Blásari
Rafstöð
Ísogsefni
Ljósamastur

Fjöldi
23
2
5x2
1
1
1
1
1
2
1
1
2

Tegund tækis
2 1/2"
2"
4 1/2"
AWG
AWG
AWG
Tegund tækis
Hoenig
AWG
Unifire
Akron
Opnir Breskir
Nepiro
Fluorfoam 3%
Total KR275
Total KR275
Breskur Ál
Tempest
Zusuki
1 poki
skoða

Lengd slöngu
Samt. 460
Samt. 40 m
Samt. 10m
B-BCB
B-CC
Númer
?
10/0/25
V 20
1702

Afköst
100 l/mín
375 l/mín
1000 l/mín
Ca. 200 l/mín
Ca. 400 l/mín
292811-292815 150 l/mín
175
179045
275
164330
275
1 stk
11,6 m
TC18E1,5
20000
?
6
20 lítrar af spilliefni

Framleitt
?
?
2005
2006

Framleitt
?
?
?
?
1962
1983
1973
1972
1983
2005
2005

Ástand/prófað
Gott / 2006
Gott / 2006
Gott / 2007
Gott / Ónotað
Gott
Gott
Ástand
Sæmilegt
Gott
Gott
Sæmilegt
Sæmilegt
Gott
Gott
Gott
Sæmilegt
Gott
Gott
Gott

Annað
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Annað
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
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Gerð búnaðar
Reykköfunart.
Reykköfunart.
Reykköfunart.
Lofthylki
Lofthylki
Lofthylki

Númer
16
17
13
16
15
13

Lofthylki auka
Lofthylki auka
Lofthylki auka
Lofthylki auka
Lofthylki auka
Lofthylki auka

33
34
35
11
18
30

Tegund tækis
Fenzy 5500
Fenzy 5500
Fenzy 5000
Fenzy fiber
Fenzy fiber
Fenzy stál
Fenzy stál
Fenzy stál
Fenzy stál
Fenzy stál
Fenzy stál
Fenzy stál

Serialnúmer
38457
33014
29912
3824
1014
HI 6956
B13291
B5769
B5768
C 98182
HI 6963
C89433

Þjónustuaðili
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf
Eldvarnir ehf

Framleitt
2007
2007
2005
2006
2005
2003

Ástand /
yfirfarið
Gott
Gott
Gott / 2008
Gott
Gott
Gott / 2008

Næsta skoðun
2009
2009
2010
2011
2010
2013

1992
1992
1992
1991
2003
1997

Gott / 2004
Gott / 2008
Gott / 2008
Gott / 2008
Gott / 2008
Gott / 2004

2009
2013
2013
2013
2013
2009
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Kerra Bíldudal
Gerð búnaðar
Climax
Barkar
Slöngulyklar

Fjöldi Tegund tækis

4

2 1/2"
Litlir

Plast

Lengd slöngu
1200 l/mín
8m

Framleitt
2007

Ástand/prófað
Sæmilegt
Gott

Annað
Bíldudalur
Bíldudalur
Bíldudalur
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Barðaströnd
Gerð búnaðar
Slöngur
Slöngur
Barkar
Greinist.

Fjöldi
25
2
6

Gerð búnaðar

Tegund tækis
2 1/2"
2"
4"
AWG

Framleitt

Ástand

Annað

100 l/mín

1972

Sæmilegt

Barðaströnd

200 l/mín

1972

Sæmilegt

Barðaströnd

Magn [l]
1200 l/mín

Framleitt

Ástand
Slæmt

Annað
Barðaströnd

Framleitt
?
1985
?
?

Ástand
Sæmilegt
Sæmilegt
Sæmilegt
Gott

Annað
Barðaströnd
Barðaströnd
Barðaströnd
Barðaströnd

Stútar

1

Hoenig

?
PWR DIN
14385

Tegund tækis

Númer

Tegund tækis
Íslenskir Max
Cairns
Cromwell
Nomex

Númer
EN469

2
2
2
16

Annað
Barðaströnd
Barðaströnd
Barðaströnd
Barðaströnd

Afköst

Hoenig

Gerð búnaðar
Slökkviliðsgallar
Hjálmar
Hjálmar
Hettur

Ástand/prófað
Sæmilegt
Sæmilegt
Gott
Gott

Númer

2

2

Framleitt

Tegund tækis

Stútar

Gerð búnaðar
Climax

Lengd slöngu
Samt. 500 m
Samt. 40 m
6x3m
C-CC

Yfirf.
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Tálknafjörður
Hlífðarfatnaður
Gerð búnaðar
Slökkviliðsgallar
Slökkviliðsgallar
Vinnugallar
Hjálmar
Hjálmar
Hanskar
Hanskar
Stígvél
Stígvél
Hettur

Tegund tækis
Albatros 8 stk
Íslenskir Max 2 stk
Bristol 6 stk
Cromwell
Cairns 6 stk
Firekraft 4 pör
Fireman 7 pör
Gates 6 pör
Herkules 5 pör
Nomex 14 stk

Númer
EN 469
EN 469
?
?
EN 443
?
V1
?
EN 345

Framleitt
2003
?
?
?
1996
?
?
?
?
?

Ástand
Gott
Gott
Sæmilegt
Sæmilegt
Gott
Sæmilegt
Gott
Gott
Gott
Gott

Slöngur og barkar
Slöngur
Slöngur
Háþrýsti
Barkar
Barkar
Safnst.
Greinist.
Greinist.

2 1/2" 4 stk
2" 22 stk
1"
4"
4"
AWG
AWG
AWG

Samt. 80 m
Samt. 480 m
60 m
2,5 m X 3 Plast
2,5 m X 8
2 st
B í 2 x C 2 stk
B í B og 2 x C

2002

2007
?

Misjafnt
Misjafnt
Gott
Gott

2007
2007
2007
2002

Gott
Gott
Gott

2007
2007
?

Dæla
Tegund tækis Númer
Climax

?

Framleitt Ástand
Árg.
1962
slæmt

Dæluafköst

Dæla í lagi?

1200 l/mín

Já
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Stútar
Gerð búnaðar
Sútar
Sútar
Sútar
Háþrýsti

Tegund tækis
AWG 4 stk
AWG 1 stk
Taskfors 1 stk
AWG

Númer
3116 500 GR
A130/4/65
3482826
HDP 4

Afköst
[m3/klst]
375 l/mín
440 l/mín
1400 l/mín
150 l/mín

Framleitt
2002
?
1984
2002

Ástand
Gott
Gott
Gott
Gott

Froða
Gerð búnaðar
Froða
Trekt
Blandari

Tegund tækis/froðu
Howalex
Ttotal KR 275
Total KR 275

Númer
3%
183025
16783

Framleitt

Ástand

1973
1973

Gott
Gott

Magn [l]
60
275
275

Stigar
Gerð búnaðar
Álstigi
Álstigi

Tegund tækis
Hailo sundurdreginn
?
Sundurdreginn

Númer

Lengd [m]
8
12

24

Framleitt
2002
?

Ástand
Gott
Gott

Rafstöð
Gerð búnaðar
Rafstöð

Tegund tækis
Honda

Númer
MH4000IH

Afköst [kW
/klst]
6

Framleitt
2002

Ástand
Gott

Reykköfunartæki
Gerð búnaðar
Reykköfunart.
Reykköfunart.
Varahylki
Varahylki

Tegund tækis
Fenzy 5005
Fenzy 5000
200 bar
300 bar

Framleitt
2006
?

Ástand Síðast yfirfarið
Gott
?
2006
1984
2003

Þjónustuaðili Annað
Eldvarnir ehf 2 stk
Eldvarnir ehf 2 stk
2 stk
2 stk
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Æfingaáætlun
Áætlun vegna 2009 er í vinnslu og hér er byrt áætlun vegna 2008

Æfingadagskrá 2008 fyrir Patreksfjörð
Mánuður

Janúar

Dagur

23 Þriðjudagur

Febrúar 6

Þriðjudagur

Hvað

Æfing
Æfing fyrir reykkafara

Febrúar 11 Sunnudagur

112 Dagurinn opið hús eða eitthvað annað.

Febrúar 20 Þriðjudagur

Æfing

Febrúar 27 Þriðjudagur

Æfing fyrir reykkafara

Mars

9

Námskeið í Tálknafirði slökkviliðsmaður 1. haldið dagana 9-11 mars

Mars

13 Þriðjudagur

Æfing fyrir reykkafara

Mars

20 Þriðjudagur

Æfing, vatnsöflun og stórbruni

Mars

27 Þriðjudagur

Æfing fyrir reykkafara

Apríl

12 Fimmtudagur

Æfing

Apríl

28 Laugardagur

Samæfing : Bíldudalur, Tálknafjörður, Barðaströnd

Maí

8

Æfing fyrir reykkafara

Maí

13 Laugardagur

Æfing : Húsbruni, stór samæfing

Maí

29 Þriðjudagur

Klippuæfing

Júní

12 Þriðjudagur

Björgun úr bílflökum

Ágúst

21 Þriðjudagur

Æfing, vatnsöflun

Sept

4

Þriðjudagur

Æfing fyrir reykkafara með Bíldudal

Sept

8

Laugardagur

Vinnumorgun kl. 9

Okt

2

Þriðjudagur

Æfing

Okt

23 Þriðjudagur

Æfing fyrir reykkafara

Nóv

13 Þriðjudagur

Æfing

Nóv

26 Mánudagur

Eldvarnarvika í skólum og vinnustöðum

Nóv

27 Þriðjudagur

Æfing fyrir reykkafara

Föstudagur

Þriðjudagur
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Æfingadagskrá 2008 fyrir Bíldudal
Mánuður

Janúar

Dagur

27 Laugardagur

Hvað

Æfing aðkoma að húsbruna

Febrúar 11 Sunnudagur

112 Dagurinn opið hús.

Febrúar 24 Laugardagur

Æfing fyrir reykkafara

Mars

9

Námskeið í Tálknafirði slökkviliðsmaður 1. haldið dagana 9-11 mars

Mars

10 Laugardagur

Æfing

Apríl

7

Vinnumorgun kl. 9 eða æfing fyrir reykkafara

Apríl

12 Fimmtudagur

Æfing

Apríl

28 Laugardagur

Samæfing : Patreksfjörður, Barðaströnd, Tálknafjörður.

Maí

12 Laugardagur

Æfing : Húsbruni, stór samæfing

Júní

12 Þriðjudagur

Björgun úr bílflökum

Ágúst

25 Laugardagur

Æfing fyrir reykkafara með Patreksfirði

Sept

8

Æfing í vatnsöflun

Sept

22 Laugardagur

Æfing fyrir reykkafara

Okt

6

Æfing

Okt

19 Föstudagur

Námskeið á Patreksfirði slökkviliðsmaður 3. Vatnsöflun og klippur

Nov

1

Æfing fyrir reykkafara

Nov

17 Laugardagur

Æfing

Nov

26 Mánudagur

Eldvarnarvika í skólum og vinnustöðum

Des

13 Fimmtudagur

Æfing fyrir reykkafara

Föstudagur

Laugardagur

Laugardagur

Laugardagur

Fimmtudagur

Æfingaáætlun fyrir Tálknafjörð er í vinnslu
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Á æfingum er farið yfir:

●

Slöngulagnir

●

Dælingar

●

Reykköfun

●

Reyklosun

●

Vatnsöflun

●

Klippuvinna

●

Húsbrunar

●

Öryggismál

●

Flugvélaeldar

●

Mengunarslys

●

Bílabrunar

●

Húsbrunar

●

Brunar í atvinnuhúsnæði

●

Slökkvistarf á víðavangi

●

Slökkvistarf í olíubyrðastöð (tönkum)

●

Slökkvistarf í skipum

●

Fjarskipti

●

Stigar

●

Öryggismál

●

Stjórnun

●

Vettvangsskoðanir

Samkvæmt lögum er lámarks æfingar tími 20 tímar á ári 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.
Æfingafjöldi og tímar verða í samræmi við þjónustustig
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Útkallstímar í Vesturbyggð
Frá því fyrsta hringing berst til neyðarlínurnar og þangað til vatn er komið á stút á vettvangi.

10 mín

20 mín

30 mín
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Útkallssvæði
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