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Brunavarnaáætlun fyrir Brunavarnir Suðurnesja. 

Samþykkt 
Brunavarnaáætlun þessi er gerð fyrir starfssvæði Brunavarna Suðurnesja samkvæmt ákvæði í lögum um 
brunavarnir nr. 75/2000 og tóku gildi 1. janúar 2001.  Í 13. grein fyrrnefndra laga segir:  

“Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur samþykki 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar 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.” Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefur út leiðbeiningar 
um efni og gerð brunavarnaáætlunar. 

Brunavarnir Suðurnesja er byggðasamlag Reykjanesbæjar, Sveitarfélagsins Voga og Suðurnesjabæjar um 
brunavarnir og eldvarnareftirlit.  
Brunavarnaáætlun leggur grunninn að gæðastjórnun og úttekt á starfsemi slökkviliðs fyrir þá aðila sem bera 
ábyrgð á brunavörnum í hverju sveitarfélagi. Áætlunin auðveldar einnig íbúum sveitarfélagsins að fá upplýsingar 
um veitta þjónustu, skipulag slökkviliðs og markmið með rekstri þess í sveitarfélaginu.  

 

Reykjanesbæ            /  Suðurnesjabær            / 

  

  

_________________________ ___________________________  

f.h. Reykjanesbæjar f.h. Suðurnesjabæjar  

  

Sveitarfélagið Vogar            / Reykjanesbæ            / 

  

  

___________________________  ___________________________ 

f.h. Sveitarfélagsins Voga  slökkviliðsstjóri 

  

Reykjavík            /  

  

  

  

f.h Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar   
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Gerð og efni brunavarnaáætlunar  
 

Áður en brunavarnaáætlunin var gerð voru metnar þær hættur sem varða verkefni slökkviliðsins í 
áhættumati.  Jafnframt var gerð greining á mannafla- og búnaðarþörf fyrir allar áhættur sem eru mótandi 
fyrir stærð slökkviliðsins (stærstu og erfiðustu áhættur á starfssvæðinu). Slíkt mat var gert fyrir starfsemi 
Keflavíkurflugvallar árið 2019 og fyrir aðra hluta starfssvæðis slökkviliðsins samhliða vinnu við endurgerð 
brunavarnaáætlunarinnar. 

Einnig hafa verið gerðar viðbragðsáætlanir (slökkviáætlanir og mengunarvarnaáætlanir) yfir samfélagslega 
mikilvægustu áhætturnar á svæði slökkviliðsins. 

Upp úr þessum gögnum hefur verið unnið yfirlit yfir núverandi stöðu slökkviliðsins, og lagt mat á hvort;  

• búnaður slökkviliðsins sé nægjanlegur,  

• fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra,  menntun og þjálfun, sé nægjanleg,  

• aðgengi sé gott að nægjanlegu slökkvivatni,  

• staðsetning og húsnæði slökkviliðsins uppfylli þarfir liðsins.  

Komið hefur í ljós að gera þarf úrbætur og eru þær settar fram í framkvæmdaáætlun þar sem lýst er hvernig 
áformað er að bæta úr þeim atriðum sem er áfátt.  

• Viðhalda þarf menntun slökkviliðsmanna. 

• Viðhalda þarf réttindum reykkafara. 

• Tryggja þarf vatnsöflun og nægjanlegan slökkvimátt með því að auka dælumátt slökkviliðsins. 

• Yfirfara þarf búnað til viðbragðs við hættulegum efnum. 

• Útvega þarf froðu og froðustúta vegna hættulegra efna sem notuð eru eða flutt um svæðið. 

Eftirfarandi atriðum hefur þegar verið mætt eða úrbætur eru hafnar. 

• Kröfur um úrbætur á stórum áhættum sem þarf að gera til að vernda líf og heilsu fólks, umhverfi 

og eignir til samræmis við getu og þjónustu slökkviliðsins. Verkefni vegna átaks í eldvarnaeftirlit er 

hafið. 

• Auka þarf eldvarnaeftirlti og eftirfylgni þess. Bætt var við einu stöðugildi í eldvarnaeftirliti árið 

2019. 

• Auka þarf mannafla í eldvarnaeftirliti. Bætt var við einu stöðugildi í eldvarnaeftirliti árið 2019. 

• Auka þarf mannafla í útkallsliði slökkviliðsins. Slökkviliðsmönnum á vakt var fjölgað í 6 árið 2019 

• Auka þarf búnað slökkviliðsins. Dælubíll hefur verið endurnýjaður með öflugara tæki sem búið er 

One seven búnaði. M.a. hafa verið keyptir eiturefnamælar og eiturefnagallar hafa verið 

endurnýjaðir auk þess sem bætt hefur verið við stærri loftkútum til að nota með þeim.  

Upplýst er um þær hugmyndir sem uppi eru varðandi aukna iðnaðar og hafnarstarfsemi í Helguvík og 
stækkun Keflavíkurflugvallar en komi slík áform til framkvæmda innan þeirra fimm ára sem gildistími 
þessarar brunavarnaáætlunar spannar mun það kalla á verulegar breytingar á skipulagi og starfssemi 
slökkviliðsins og endurgerð brunavarnaáætlunarinnar. 
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Brunavarnaáætlunin er þannig uppbyggð að hún veiti þeim aðilum sem þurfa að geta nálgast þær 
upplýsingar sem hér eru gefnar réttar upplýsingar.  Brunavarnaáætlun veitir; 

• almenningi upplýsingar um það hvaða öryggi þeim er búið í sveitarfélaginu og með hvaða hætti 

þjónustan er veitt,  

• hönnuðum upplýsingar til að ákvarða forsendur við hönnun mannvirkja (t.d.  

vatn, stærð og geta slökkviliðsins og útkallstími), 

• eigendum mannvirkja upplýsingar um þjónustustig slökkviliðsins, 

• sveitarstjórn upplýsingar til að taka upplýstar ákvarðanir um slökkviliðið m.a. varðandi 

fjármögnun. 
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1 Forsendur fyrir skipulagi slökkviliðsins  

1.1 Niðurstöður áhættumats  
Áhættumat vegna Keflavíkurflugvallar var unnið samhliða mati á mannafla og búnaðarþörf árið 2018. 
Helstu niðurstöður þess áhættumats eru sýndar á mynd 1. Alls var lagt mat á alvarleika 160 áhættuþátta 
fyrir þau 58 atvik sem valin voru til skoðunar. Áhættumat fyrir starfssvæði Brunavarna Suðurnesja að 
undanskilinni starfsemi Keflavíkurflugvallar var unnið samhliða endurgerð brunavarnaáætlunarinnar. 
Helstu niðurstöður þess áhættumats eru sýndar á mynd 2. Alls var lagt mat á alvarleika 212 áhættuþátta 
fyrir þau 53 atvik sem valin voru til skoðunar. 

Líkur      

5 5 0 2 1 0 

4 23 4 7 6 0 

3 7 2 2 1 0 

2 
34 

0 21 
27 14 

1 3 0 1 0 0 

Alvarleiki 1 2 3 4 5 

 

 

Líkur      

5 12 0 0 4 0 

4 41 10 17 0 0 

3 27 6 7 4 0 

2 
26 

0 7 
3 3 

1 33 1 11 0 0 

Alvarleiki 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Mynd 1 Niðurstöður áhættumats vegna Keflavíkurflugvallar, fjöldi áhættuatvika 
raðað eftir vægi 

Mynd 2 Niðurstöður áhættumats fyrir starfssvæði Brunavarna Suðurnesja að 
undanskilinni starfsemi Keflavíkurflugvallar, fjöldi áhættuatvika raðað eftir vægi 
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Mynd 3 Mat á alvarleika atvika fyrir líf og heilsu fólks, eignir, umhverfi og samfélagið og rekstur 
fyrirtækja 

Áhættuatvik sem metin hafa verið eru eftirfarandi: 

Mikil áhætta er fyrir  

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í leikskólanum Garðaseli. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í Borgarplasti. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Myllubakkaskóla. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu og í rafmagni í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Keflavíkurkirkju. 

• Fólk og eignir vegna opins elds og vegna elds með upptök í rafmagni í háhýsi. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Sandgerðisskóla. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Útskálakirkju. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í Ísaga. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Stóru Vogaskóla. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Kálfatjarnarkirkju. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Reykjanesvirkjun. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Stolt Seafarm. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Svínabúinu Vantsleysuströnd.  

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Kjúklingabúinu Vatnsleysuströnd. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Mynd 2 Mat á tíðni atvika 
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• Eignir og samfélag vegna elds með upptök í rafmagni í Flugturni. 

• Eignir vegna elds með upptök í rafmagni í Flugskýli 885. 

• Eignir vegna hættulegra efna í Flugskýli 885. 

• Eignir vegna elds með upptök í stöðuragmagni á stæði fyrir flugvélar (east). 

• Eignir vegna hættulegra efna á stæði fyrir flugvélar (east). 

• Fólk og eignir vegna elds með upptök í stöðuragmagni  og vegna hættulegra efna á stæði fyrir 
flugvélar (við flugstöð). 

• Fólk og eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu í Icelandair Cargo Fraktmiðstöð. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni og vegna hættulegra efna í Icelandair Cargo 
Fraktmiðstöð. 

• Eignir vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Sixt 
bílaleigu. 

• Eignir og samfélag vegna elds með upptök í rafmagni í Flugskýli 831. 

• Eignir vegna hættulegra efna í Flugskýli 831. 

• Eignir vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í rafmagni í Flugskýli Icelandair. 

• Fólk og eignir vegna umferðarslysa þar sem eru fólksbílar og önnur minni farartæki á þjóðvegum á 
starfssvæði slökkviliðsins. 

• Fólk og eignir vegna umferðarslysa þar sem eru rútur á þjóðvegum á starfssvæði slökkviliðsins. 

• Fólk og eignir vegna umferðarslysa þar sem eru vörubílar á þjóðvegum á starfssvæði slökkviliðsins. 

• Eignir vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í Olíubirgðastöðinni 
í Helguvík. 
 

Meðal áhætta er fyrir 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu í Borgarplasti. 

• Samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju  í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Íþróttahúsi Njarðvíkur. 

• Umhverfi og samfélag vegna opins elds og vegna elds með upptök í rafmagni í háhýsi. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Íþróttahúsinu í Garði. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu í Ísaga. 

• Eignir vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Íþróttahúsinu í Vogum. 

• Samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Reykjanesvirkjun. 

• Samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Stolt Seafarm. 

• Samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Svínabúinu Vantsleysuströnd. 

• Samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Kjúklingabúinu 
Vatnsleysuströnd.  

• Eignir vegna elds í komu og brottfararsal, fríhafnarsvæði og brottfararhliði, stjórnbúnaði og 
farangursflokkun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

• Eignir vegna elds með upptök í íkveikju í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

• Samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

• Fólk vegna vegna elds með upptök í rafmagni í Flugturni. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í rafmagni í Flugskýli 885. 

• Fólk vegna hættulegra efna í Flugskýli 885. 

• Fólk  vegna elds með upptök í stöðuragmagni á stæði fyrir flugvélar (east). 

• Fólk vegna hættulegra efna á stæði fyrir flugvélar (east). 
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• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í rafmagni og vegna hættulegra efna í Icelandair 
Cargo Fraktmiðstöð. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í rafmagni í Sixt 
bílaleigu. 

• Eignir og umhverfi vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í íkveikju og rafmangi í 
Olíubirgðastöð á Fálkavelli. 

• Eignir og umhverfi vegna hættulegra efna í Olíubirgðastöð east. 

• Fólk og samfélag vegna hættulegra efna í Flugskýli 831. 

• Fólk vegna hættulegra efna í Flugskýli Icelandair. 

• Umhverfi og samfélag vegna umferðarslysa þar sem eru fólksbílar og önnur minni farartæki á 
þjóðvegum á starfssvæði slökkviliðsins. 

• Umhverfi vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í 
Olíubirgðastöðinni í Helguvík. 
 

Lítil áhætta er fyrir 

•  Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í leikskólanum 
Garðaseli. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í leikskólanum Garðaseli. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í Borgarplasti. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í 
Myllubakkaskóla. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Myllubakkaskóla. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

• Fólk vegna kerta og vegna elds með upptök í rafmagni í Keflavíkurkirkju. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Keflavíkurkirkju. 

• Fólk, umhverfi og samfélag  vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Íþróttahúsi 
Njarðvíkur. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í 
Sandgerðisskóla. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Sandgerðisskóla. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna kerta og vegna elds með upptök í rafmagni í Útskálakirkju. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Útskálakirkju. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Íþróttahúsinu í 
Garði. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í Ísaga. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Stóru 
Vogaskóla. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Stóru Vogaskóla. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna kerta og vegna elds með upptök í rafmagni í 
Kálfatjarnarkirkju. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Kálfatjarnarkirkju. 

• Fólk, umhverfi og samfélag  vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Íþróttahúsinu í 
Vogum. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í heitri vinnu og rafmagni í Reykjanesvirkjun. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Reykjanesvirkjun. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í heitri vinnu, rafmagni og íkveikju í Stolt Seafarm. 
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• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Stolt Seafarm. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Svínabúinu 
Vantsleysuströnd. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Svínabúinu Vantsleysuströnd. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Kjúklingabúinu 
Vatnsleysuströnd. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Kjúklingabúinu Vatnsleysuströnd. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í heitri vinnu, íkveikju og rafmagni í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. 

• Fólk og umhverfi vegna elds í komu og brottfararsal og fríhafnarsvæði og brottfararhliði í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar. 

• Samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

• Samfélag vegna elds í komu og brottfararsal, fríhafnarsvæði og brottfararhliði, stjórnbúnaði og 
farangursflokkun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

• Umhverfi vegna vegna elds með upptök í rafmagni í Flugturni. 

• Umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Flugskýli 885. 

• Umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í stöðuragmagni á stæði fyrir flugvélar (east). 

• Umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna á stæði fyrir flugvélar (east). 

• Umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í stöðuragmagni á stæði fyrir flugvélar (við flugstöð). 

• Umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna á stæði fyrir flugvélar (við flugstöð). 

• Umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu í Icelandair Cargo Fraktmiðstöð. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í íkveikju í Icelandair Cargo Fraktmiðstöð. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í heitri vinnu  og íkveikju í Sixt bílaleigu. 

• Fólk og samfélag vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í 
Olíubirgðastöð á Fálkavelli. 

• Fólk og samfélag vegna hættulegra efna í Olíubirgðastöð east. 

• Fólk og umhverfi vegna elds með upptök í rafmagni í Flugskýli 831. 

• Umhverfi vegna hættulegra efna í Flugskýli 831. 

• Fólk, eignir, umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Sprenigefnageymslu 1760. 

• Fólk, umhverfi og samfélag vegna elds með upptök í rafmagni í Flugskýli Icelandair. 

• Umhverfi og samfélag vegna hættulegra efna í Flugskýli Icelandair. 

• Umhverfi og samfélag vegna umferðarslysa þar sem eru rútur og vörubílar á þjóðvegum á 
starfssvæði slökkviliðsins. 

• Fólk og samfélag vegna hættulegra efna og vegna elds með upptök í íkveikju og rafmagni í 
Olíubirgðastöðinni í Helguvík. 
 

1.2 Niðurstöðu greiningar á mannafla og búnaðarþörf slökkviliðsins 
Helstu niðurstöður greiningar á mannafla og búnaðarþörf slökkviliðsins eru teknar saman í töflu 1. Kröfur 

sem gera þarf til eigenda mannvirkja vegna þess mismunar sem er á getu slökkviliðsins til þess að ráða við 

áhættuna og stærðar áhættunnar og töflu 2. Úrbætur sem gera þarf vegna þess vanbúnaðar slökkviliðsins 

sem eftir stendur þegar gerðar hafa verið kröfur á eigendur mannvirkja. 
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Tafla 1 Kröfur sem gera þarf til eigenda mannvirkja vegna þess mismunar sem er á getu slökkviliðsins til 
þess að ráða við áhættuna og stærðar áhættunnar 

Reykjanesbær Borgarplast  

Myllubakkaskóli  

Leikskólinn Garðasel  

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja   

Keflavíkurkirkjakirkja  

Íþróttahús Njarðvík  

Háhýsi, Pósthússtræti  

Sveitarfélagið 
Vogar 

ÍSAGA  

Stóru Vogaskóli  

Kálfatjarnarkirkja  

Íþróttahús Vogum  

Suðurnesjabær Sandgerðisskóli  

Útskálakirkja  

Íþróttahús í Garði  

Utan þéttbýlis Reykjanesvirkjun  

Stolt Seafarm  

Svínabúið Vatnsleysuströnd  

Kjúklingabúið Vatnsleysuströnd  

Keflavíkurflugvöllur ISAVIA  

Flugstöð Leif Eiríkssonar Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins. Eins og staðan er mun 
slökkviliðið ekki ráða við stóreld í húsinu. 
Slökkviliðið getur nýtt u.þ.b. 17.650 l/mín af 
vatni við slökkvistarf með þann mannafla og 
búnað sem það hefur yfir að ráða. 
Komið hefur fram að flóttaleiðir eru 
ófullnægjandi. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Flugturn Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins. Eins og staðan er mun 
slökkviliðið ekki ráða við stóreld í húsinu. 
Slökkviliðið getur nýtt u.þ.b. 17.650 l/mín af 
vatni við slökkvistarf með þann mannafla og 
búnað sem það hefur yfir að ráða.  
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Komið hefur fram að flóttaleiðir eru 
ófullnægjandi. 

Fylgja þarf eftir að úrbætur vegna 
brunahönnunar séu framkvæmdar. 

Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Flugskýli 885 Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins. Eins og staðan er mun 
slökkviliðið ekki ráða við stóreld í húsinu. 
Slökkviliðið getur nýtt u.þ.b. 17.650 l/mín af 
vatni við slökkvistarf með þann mannafla og 
búnað sem það hefur yfir að ráða. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Stæði f. flugvélar (east) 
Áfylling olíu frá bíl 

Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Stæði f. flugvélar (við flugstöð) 
Áfylling olíu á bíla til að keyra að 
stæði east (ath. engin 
aðstaða/áfyllingarplan) 

Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins.  
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
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miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Flutningar   

Icelandair Cargo Fraktmiðstöð 
Tollvörugeymsla 

Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins.  
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Umferðaröryggi   

Þjóðvegur  

Bílaleigur  

Sixt bílaleiga  

Olía og bensín  

Olíubirgðastöð, Fálkavellir  Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins.  
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Oliubirgðastöð (east) ekki í 
notkun en stendur til að taka í 
notkun 

Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins.  
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Landhelgisgæslan  

Flugskýli 831 Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins.  
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
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sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Sprengiefnageymsla, 
1760, 1762,1764, 1769 og1770 
(198 -604 m2) 

 

Flugfélög  

Flugskýli Iclandair Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins.  
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 

Annað   

Flugeldageymsla  

Helguvík  

Olíubirgðastöð Upplýsingar um þjálfun með Brunavörnum 
Suðurnesja sem tilgreindar eru í 
öryggisskýrslu eru ekki uppfylltar. 
Nauðsynlegt er að fyrirtækið haldi þessar 
æfingar. 
Upplýsa þarf forsvarsmenn fyrirtækisins um 
getu slökkviliðsins. Eins og staðan er mun 
slökkviliðið ekki ráða við stóreld í 
mannvirkinu. 
Slökkviliðið getur nýtt u.þ.b. 17.650 l/mín af 
vatni við slökkvistarf með þann mannafla og 
búnað sem það hefur yfir að ráða. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu ráðstafanir 
til brunavarna, t.d. með uppsetningu á 
sérhæfðum búnaði til viðvörunar- og 
slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi 
þannig að eigin brunavarnir fyrirtækisins 
miðist við að áhættan sé ekki stærri en 
slökkviliðið getur ráðið við. 
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Framtíðaráhættur Ný flugskýli Gera þarf kröfur um brunahönnun á 
mannvirki og lóð áður en byggingaráform eru 
samþykkt þar sem hætta er á stórfelldu 
eignatjóni í eldsvoða. Nauðsynlegt er að 
byggingarfulltrúi leiti álits slökkviliðsstjóra um 
brunahönnun áður en hún er samþykkt. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu sérstakar 
ráðstafanir til brunavarna, t.d. með 
uppsetningu á sérhæfðum búnaði til 
viðvörunar- og slökkvistarfs og þjálfun 
tiltekinna starfsmanna í brunavörnum og 
slökkvistarfi. 

Stækkun flugstöðvar Gera þarf kröfur um brunahönnun á 
mannvirki og lóð áður en byggingaráform eru 
samþykkt þar sem hætta er á stórfelldu 
eignatjóni í eldsvoða. Nauðsynlegt er að 
byggingarfulltrúi leiti álits slökkviliðsstjóra um 
brunahönnun áður en hún er samþykkt. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu sérstakar 
ráðstafanir til brunavarna, t.d. með 
uppsetningu á sérhæfðum búnaði til 
viðvörunar- og slökkvistarfs og þjálfun 
tiltekinna starfsmanna í brunavörnum og 
slökkvistarfi. 

 Hótel og gisting Gera þarf kröfur um brunahönnun á 
mannvirki og lóð áður en byggingaráform eru 
samþykkt þar sem hætta er á stórfelldu 
eignatjóni í eldsvoða. Nauðsynlegt er að 
byggingarfulltrúi leiti álits slökkviliðsstjóra um 
brunahönnun áður en hún er samþykkt. 
Gera þarf kröfu um að gerðar séu sérstakar 
ráðstafanir til brunavarna, t.d. með 
uppsetningu á sérhæfðum búnaði til 
viðvörunar- og slökkvistarfs og þjálfun 
tiltekinna starfsmanna í brunavörnum og 
slökkvistarfi. 

 

Tafla 2 Úrbætur sem gera þarf vegna þess vanbúnaðar slökkviliðsins sem eftir stendur þegar gerðar hafa 
verið kröfur á eigendur mannvirkja. Ýmsar úrbætur hafa þegar verið gerðar eða eru í farvegi. 

Reykjanesbær Borgarplast  

Myllubakkaskóli  

Leikskólinn Garðasel  

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja   

Keflavíkurkirkjakirkja  

Íþróttahús Njarðvík  

Háhýsi, Pósthússtræti Endurnýja þarf körfubíl slökkviliðsins 
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Sveitarfélagið 
Vogar 

ÍSAGA  

Stóru Vogaskóli  

Kálfatjarnarkirkja  

Íþróttahús Vogum  

Suðurnesjabær Sandgerðisskóli  

Útskálakirkja  

Íþróttahús í Garði  

Utan þéttbýlis Reykjanesvirkjun  

Stolt Seafarm  

Svínabúið Vatnsleysuströnd  

Kjúklingabúið Vatnsleysuströnd  

Keflavíkurflugvöllur ISAVIA  

Flugstöð Leif Eiríkssonar Nauðsynlegt er að fjölga 
eldvarnaeftirlitsmönnum í slökkviliðinu. Úr 
þessu var bætt árið 2019. 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. Verkefni þessu tengt var 
gangsett 2019 og er í farvegi. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Flugturn Nauðsynlegt er að fjölga 
eldvarnaeftirlitsmönnum í slökkviliðinu. Úr 
þessu var bætt árið 2019. 

 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. Verkefni þessu tengt var 
gangsett 2019 og er í farvegi. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Flugskýli 885 Nauðsynlegt er að fjölga 
eldvarnaeftirlitsmönnum í slökkviliðinu. Úr 
þessu var bætt árið 2019. 

 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. Verkefni þessu tengt var 
gangsett 2019 og er í farvegi. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Stæði f. flugvélar (east) 
Áfylling olíu frá bíl 

Nauðsynlegt er að fjölga 
eldvarnaeftirlitsmönnum í slökkviliðinu. Úr 
þessu var bætt árið 2019. 
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Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
svæðinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. Verkefni þessu tengt var 
gangsett 2019 og er í farvegi. 

Gera þarf viðbragðsáætlun sem þarf að æfa 
árlega. 

Stæði f. flugvélar (við flugstöð) 
Áfylling olíu á bíla til að keyra að 
stæði east (ath. engin 
aðstaða/áfyllingarplan) 

Nauðsynlegt er að fjölga 
eldvarnaeftirlitsmönnum í slökkviliðinu. Úr 
þessu var bætt árið 2019. 

 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
svæðinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. Verkefni þessu tengt var 
gangsett 2019 og er í farvegi. 

Gera þarf viðbragðsáætlun sem þarf að æfa 
árlega. 

Flugvöllur Engar. 

Flutningar   

Icelandair Cargo Fraktmiðstöð 
Tollvörugeymsla 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Umferðaröryggi   

Þjóðvegur Engar. 

Bílaleigur  

Sixt bílaleiga Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. 

Olía og bensín  

Olíubirgðastöð (ath. aðkoma við 
plan fyrir bílaleigubíla) 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun og 
gera og fylgja eftir kröfum í samræmi við 
hana. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið sem 
þarf að æfa árlega. 

Oliubirgðastöð (east) ekki í 
notkun en stendur til að taka í 
notkun 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun og 
gera og fylgja eftir kröfum í samræmi við 
hana. 
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Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið sem 
þarf að æfa árlega. 

Landhelgisgæslan  

Flugskýli 831 Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Sprengiefnageymsla, 
1760, 1762,1764, 1769 og1770 
(stærð 198 -604 m2) 

Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Flugfélög  

Flugskýli Iclandair Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Annað   

Flugeldageymsla Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun á 
húsinu og gera og fylgja eftir kröfum í 
samræmi við hana. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

Helguvík  

Olíubirgðastöð Nauðsynlegt er að fara í eldvarnaskoðun og 
gera og fylgja eftir kröfum í samræmi við 
hana. 

Nauðsynlegt er að slökkviliðið yfirfari 
öryggisskýrslu Olíufélagsins fyrir stöðina og 
geri athugasemdir og krefjist lagfæringa á 
þeim atriðum sem ekki eru rétt. 

Nauðsynlegt er að árlegar æfingar sem gert 
er ráð fyrir í öryggisskýrslu Olíufélagsins séu 
haldnar. 

Gera þarf slökkviáætlun fyrir mannvirkið. 

 

1.3 Mengunarvarna- og slökkviáætlanir 
Gerðar hafa verið mengunarvarna- og slökkviáætlanir fyrir valdar áhættur innan starfssvæðisins. Til er 
fjöldi annarra slökkviáætlana þar á meðal fyrir: Keflavíkurflugvöll, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og 
Olíubirgðastöðina í Helguvík. 
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Í kjölfar áhættuskoðunar á starfsemi sem tengist Keflavíkurflugvelli hefur verið gert átak í eldvarnareftirliti 
vegna ýmissa stórra áhætta þar á meðal: Keflavíkurflugvöllur, Olíubirgðastöðin í Helguvík, Reykjaneshafnir, 
gisting og iðnaður í Helguvík. Skoðuð er sérstaklega vatnsþörf slökkviliðsins og slökkvivatn á svæðinu, 
efnanotkun og efnageymsla sem hafi áhrif á búnaðarþörf slökkviliðsins vegna bráðamengunar. Í framhaldi 
af þessari vinnu verða gerðar viðbragðsáætlanir fyrir þessar áhættur sem taka mið af þeim upplýsingum 
sem fást úr átakinu. 

Í kjölfar áhættuskoðunar vegna starfsemi Keflavíkurflugvallar hefur verið 

• Farið í verkefni þar sem lögð er áhersla á úrbætur á stórum áhættum til að vernda líf og 
heilsu fólks, umhverfi og eignir til samræmis við getu og þjónustu slökkviliðsins. 

• Aukið eldvarnaeftirlit og eftirfylgni þess. 

• Aukinn mannafli í eldvarnaeftirliti. 

• Aukinn mannafli í útkallsliði slökkviliðsins. 

Gerð er grein fyrir öðrum ráðstöfunum sem lýst er í töflu 1 og töflu 2 til þess að áhættur á starfssvæðinu 
verði viðráðanlegar fyrir slökkviliðið í kafla 8 Framkvæmdaáætlun. 
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2 Þjónustustig  

2.1 Lögbundin verkefni  
Þjónustu slökkviliða er samkvæmt leiðbeiningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar skipt upp í eftirfarandi 
fimm meginþjónustuflokka:   

1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss.  

2. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun.  

3. Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum, eiturefnaköfun.  

4. Björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum.  

5. Eldvarnaeftirlit og forvarnir, þ.m.t. eftirlit með einkabrunavörnum.  

 

Slökkviliðið sinnir öllum þjónustuflokkunum.  

Heildar fjöldi slökkviliðsmanna er 50 þar sem fastráðnir starfsmenn eru 30 ásamt 20 manna varaliði. 

Lágmarksfjöldi í slökkviliðinu er 50 manns og þar af eru 20 hlutastarfandi slökkviliðsmenn  

23 slökkviliðsmenn hafa lokið námi Brunamálaskólans fyrir atvinnuslökkviliðsmenn sem gerir þá hæfa til 
slökkvistarfa utanhúss, til að annast vatnsöflun, reyklosun, dælingu og reykköfunar, björgunar á 
fastklemmdu fólki og viðbragða við mengunar- og eiturefnaslysum. 

26 slökkviliðsmenn hafa lokið grunnnámi Brunamálaskólans fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn sem gerir 
þá hæfa til slökkvistarfa utanhúss, til að annast vatnsöflun, reyklosun, dælingu og reykköfunar, 2 hafa lokið 
námi fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn sem gerir þá hæfa til viðbragða við mengunar- og 
eiturefnaslysum og 3 hafa lokið námi fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn sem gerir þá hæfa til björgunar 
á fastklemmdu fólki.  

Þjónustu slökkviliðsins er skipt upp í eftirfarandi sex þætti:  

1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss  

Slökkviliðið sinnir slökkvistarfi utanhúss. 98 % slökkviliðsmanna hafa menntun frá Brunamálaskólanum í 
vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss. Æskilegt er að þetta hlutfall sé ekki undir 60 %. 

Þjálfun þeirra slökkviliðsmanna sem sinna vatnsöflun og slökkvistarfi utanhúss er að lágmarki 20 klst. á 
ári.  

 

2. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun  

Slökkvilið sinnir slökkvistarfi innanhúss og reykköfun. 98 % slökkviliðsmanna hafa menntun frá 

Brunamálaskólanum í slökkvistarfi innanhúss og reykköfun og gild reykköfunarréttindi. Þjálfun reykkafara 

er í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 1088/2013 um reykköfun og reykköfunarbúnað. Æskilegt er að 
þetta hlutfall sé ekki undir 60 %. 

 

3.  Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun  

Slökkvilið sinnir viðbrögðum við mengunarslysum og eiturefnaslysum. 50 % slökkviliðsmanna hafa 
menntun frá Brunamálaskólanum í viðbrögðum við mengunarslysum og eiturefnaslysum. Æskilegt er að 
þetta hlutfall sé ekki undir 60 %. 
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Nauðsynlegt er að slökkviliðið mennti fleiri slökkviliðsmenn til þess að vera hæfa til að beita réttum 
viðbrögðum við mengunarslysum og eiturefnaslysum. Í menntunaráætlun er gert ráð fyrir að 28 % 
slökkviliðsmanna til viðbótar ljúki þessari menntun fyrir árið 2024 og að æskilegu hlutfalli sem er 60 % verði 
náð árið 2020. 

Sérútbúinn flutningabíll með búnaði til fyrsta viðbragðs við mengunarslysum er á slökkvistöðinni.  

Slökkviliðið þarf að hafa að lágmarki 4 eiturefnabúninga (gasþétta varnargalla). 

 

4. Björgun fólks með klippum, glennum og öðrum búnaði, m.a. úr bílflökum  

Í slökkvibílum eru til staðar björgunartæki til að bjarga fastklemmdu fólki m.a. úr bílflökum.  

52 % slökkviliðsmanna hafa lokið námskeiði sem gerir þá hæfa til björgunar fólks úr bílflökum, klippuvinnu 
og skyndihjálpar við slasaða. Æskilegt er að þetta hlutfall sé ekki undir 60 %. 

Nauðsynlegt er að slökkviliðið mennti fleiri slökkviliðsmenn til þess að vera hæfa til björgunar fólks úr 
bílflökum. Í menntunaráætlun er gert ráð fyrir að 32 % slökkviliðsmanna ljúki þessari menntun fyrir árið 
2024 og að æskilegu hlutfalli sem er 60 % verði náð árið 2022. 

 

5. Eldvarnareftirlit  

Eldvarnareftirlit er í samræmi við reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnaeftirlit.  

Í kjölfar áhættuskoðunar vegna starfsemi Keflavíkurflugvallar var stöðugildum í eldvarnaeftirliti hjá 

Brunavörnum Suðurnesja fjölgað úr 3 í 4 á árinu 2019, lágmarksstarfshlutfall eldvarnaeftirlits er 350 %. 

Varaslökkviliðsstjóri er forstöðumaður eldvarnaeftirlits og hefur lokið námskeiðum I, II og III fyrir 
eldvarnaeftirlitsmenn. Auk hans starfa 3 eldvarnaeftirlitsmenn á sviðinu sem lokið hafa námskeiði I, einn 

eldvarnaeftirlitsmaður hefur lokið mámskeiði II fyrir eldvarnaeftirlitsmenn og stefnt er að því að aðrir 
starfsmenn ljúki þeirri menntun á árinu 2021. 

Eftirlitsáætlun hvers árs er birt á heimasíðu Brunavarna Suðurnesja http://www.bs.is/ fyrir 1. febrúar ár 

hvert. 

2.2 Önnur þjónusta 
1. Sjúkraflutnigar  

Slökkviliðið sinnir sjúkraflutningum á Suðurnesjum, um 90 % af útköllum liðsins eru vegna sjúkraflutninga. 
Til er skriflegur samningur um það verkefni á skrifstofu Brunavarna Suðurnesja. 

Brunavarnir Suðurnesja er með samning við Sjúkratryggingar Íslands um sjúkraflutninga á Suðurnesjum 
fyrir utan Grindavík. Viðræður eru í gangi um endurnýjun núverandi samnings með mögulegum viðbótum. 
BS er með 4 sjúkrabifreiðar til umráða og allan búnað sem þeim fylgir. 

2. Dælingar  

Slökkviliðið sinnir þjónustu við íbúa sveitarfélaganna ef á þarf að halda t.d. hreinsa upp vatn vegna leka, 

dælingar úr skipum samkvæmt beiðni o.fl. Ávallt er lagt mat á hversu mikið afl óhætt sé að hafa í slíkum 
verkefnum og þau framkvæmd með fyrirvara um að geta slökkviliðsins til að bregðast við lögbundnum 

verkefnum á Suðurnesjum sé ekki rýrð. 
 

http://www.bs.is/
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3. Öryggisvöktun  

Öryggisvöktun er framkvæmd samkvæmt beiðni og/eða fyrirskipun slökkviliðsstjóra og eða sýslumanns 

t.d. á skemmtistöðum, við afgreiðslu á eldsneyti við höfnina og við ýmis önnur atvik. 

 

4. Þjónusta við önnur brunavarnarsvæði  

Slökkvilið sinnir aðstoð við slökkvistörf á öðrum brunavarnarsvæðum samkvæmt beiðni viðkomandi 

slökkviliðsstjóra á því svæði eftir mat á hversu mikið afl óhætt sé að senda án þess að rýra getu 
slökkviliðsins til að bregðast við á Suðurnesjum.  

Slökkviliðið getur einnig óskað aðstoðar frá öðrum brunavarnarsvæðum, til eru skriflegir samstarfs-

samningar þar um.  
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3 Skipulag slökkviliðs  

3.1 Skipulag 
Slökkviliðið er mannað af slökkviliðsmönnum sem hafa fasta viðveru á slökkvistöð auk hlutastarfandi 
slökkviliðsmanna sem ekki hafa fasta viðveru á slökkvistöð en eru skyldugir til að mæta í útköll eftir föstu 

vaktskipulagi, alltaf eru 7 slökkviliðsmenn til taks í fyrsta viðbragð.  

 
Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur slökkviliðsins. Slökkviliðsstjóri skipar staðgengla 
slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á daglegri yfirstjórn gagnvart sveitarstjórn og í forföllum 
hans ber varaslökkviliðsstjóri þá ábyrgð.  

Stjórn útkalla er á ábyrgð slökkviliðsstjóra, varaslökkviliðsstjóra eða varðstjóra í samræmi við vaktskipulag 
slökkviliðsins. Slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri, deildarstjóri, 3 eldvarnaeftirlitsmenn, 8 varðstjórar 
og 16 slökkviliðsmenn eru í fullu starfi hjá Brunavörnum Suðurnesja auk 20 varaliðsmanna sem eru í 
hlutastarfi. 

Helstu verkefni daglegrar yfirstjórnar eru að:  

• Stjórna starfseminni og samræma og sjá til þess að slökkvilið vinni sem traust heild að þeim 
markmiðum sem því eru sett. 

• Sjá um áætlanagerð og fjárhagslegan rekstur slökkviliðsins og að heildarstarfsemin sé innan 
fjárhagsramma. 

• Stuðla að góðri þjónustu fyrir almenning og fylgja eftir þörfum og breytingum samfélagsins. 

• Sjá til þess að starfsemin sé vel kynnt. 

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

• Vinna að því að búnaður liðsins, færni og menntun starfsmanna sé í samræmi við þjónustustig. 

• Stuðla að jákvæðum og framsæknum starfsanda sem hvetur einstaklinga til þess að ná settum 
markmiðum. 

Samstarfssamningur er milli allra sveitarfélaga á Suðurnesjum um gagnkvæma aðstoð slökkviliða. Stutt 
er milli Reykjanesbæjar og Grindavíkur en einnig er samkomulag um aðstoð við slökkvilið Borgarbyggðar. 

Skipurit fyrir slökkviliðið er sýnt á mynd 4. Markmið með þessari skipan er að yfirbygging sé takmörkuð, 

að boðleiðir milli yfir- og undirmanna séu einfaldar og skýrar og að lipurt og gott upplýsingaflæði sé milli 

allra starfsmanna.  
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Mynd 4 Skipurit Brunavarna Suðurnesja. 

 

Slökkviliðið sinnir öllum helstu þáttum slökkvistarfa, vatnsöflun bæði úr brunahönum og úr opnum 
vatnsbólum. Unnið er með flutning vatns á eldstað.  Slökkviliðið er fært til að sinna slökkvistarfi bæði innan 
og utanhúss, vinna að reykköfun og reyklosun.  

Slökkviliðið sinnir björgun á fastklemmdu fólki. 

Slökkviliðið sinnir mengunarvörnum og björgun á fastklemmdu fólki. Æfingar miðast við að allir geti unnið 
þau störf í samræmi við þjálfun, menntun og þjónustustig. 

Öryggisvöktun er sinnt eftir beiðnum húseiganda og/eða kröfu slökkviliðsstjóra og innheimt gjald fyrir í 
samræmi við gjaldskrá slökkviliðsins. 

Við almannavarnaraðstæður er unnið eftir skipulagi almannavarna. Slökkviliðin sjá um slökkvistarf, losun 
fastklemmdra og stöðvun á útbreiðslu mengandi efna. 

Samstarf er á milli lögreglu, björgunarsveita, sjúkraflutningsmanna og slökkviliðsins. Heildar fjöldi 
björgunarsveitamanna sem hægt er að ná í með skömmum fyrirvara er u.þ.b. 30 á svæðinu og alls eru um 
105 lögreglumenn á vegum lögreglunnar á Suðurnesjum. Þeir eru staðsettir 43 í Reykjanesbæ, 14 í 
Rannsókn, 2 í Grindavík og 46 á Keflavíkurflugvelli. 

 

3.2 Forvarnastarf  
Dagleg umsjón forvarna heyrir undir starfssvið varaslökkviliðsstjóra. Fagleg og rekstrarleg ábyrgð forvarna 

er í höndum varaslökkviliðsstjóra. Forvarnarstarf er hluti af stöðugildi varaslökkviliðsstjóra Brunavarna 
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Suðurnesja, ekki er tilgreint í starfslýsingu hlutfall eldvarnareftirlits og forvarnardeildar af starfinu. 

Brunavarnir Suðurnesja gæta þess að nægjanlegur hluti af heildarframlagi til slökkviliðsins sé nýttur til 

forvarna og eftirlitsstarfa. 

Samkvæmt reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit nr. 723/2017 skal að lágmarki vera einn 
eldvarnaeftirlitsmaður í fullu starfi fyrir hverja 10.000 íbúa á starfssvæði slökkviliðsins. Ef íbúar eru færri 
skal lágmarksstarfshlutfall eldvarnaeftirlits vera í réttu hlutfalli við íbúafjölda. Meta þarf hvort aðstæður 
og áhættur í sveitarfélaginu krefjist aukins fjölda eldvarnareftirlitsmanna. Fjöldi eldvarnaeftirlitsmanna 
þarf jafnframt að taka mið af þeim áhættum sem eru í sveitarfélaginu. Íbúar á starfssvæði Brunavarna 
Suðurnesja eru u.þ.b. 24.300 og ef miðað er við lágmarkshlutfall eldvarnaeftirlitsmanna skv. 
reglugerðinni þyrfti staða eldvarnaeftirlitsmanns að vera u.þ.b. 245 %. Á starfssvæði slökkviliðsins eru 
nokkrar stórar áhættur sem eru ráðandi stærðir í mönnun útkallsdeildar slökkviliðsins og hafa jafnframt 
talsverð áhrif á mönnun eldvarnaeftirlitsins. Umfang og mikilvægi Keflavíkurflugvallar auk 
iðnaðarstarfsemi á starfssvæðinu er slíkt að nauðsynlegt er að eitt stöðugildi til viðbótar 
lágmarkshlutfallinu sinni úttektum í mannvirkjum á flugvellinum og í iðnaði og á starfsemi á lóðum, þ.e. 
alls sé starfshlutfall eldvarnareftirlitsmanna 350 %. Auk þess sinnir slökkviliðsstjóri yfirstjórn 
málaflokksins eftir þörfum án þess að það sé skilgreint starfhlutfall. Gott forvarnastarf og eldvarnaeftirlit 
hefur einnig verið grundvöllur undir það mat á mannafla og búnaðarþörf sem lagt er til grundvallar fyrir 
mönnun útkallsliðsins. 

Starfssemin er tvennskonar:  

• Eldvarnaeftirlit og skoðun. 

• Upplýsingar og fræðsla. 

Helstu verkefni forvarna eru:  

• Ráðgjöf til hönnuða. 

• Skoðun teikninga bygginganefndar. 

• Úttekt á skoðunarskyldum stöðum, skv. reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit nr. 723/2017. 

• Umsögn vegna veitinga- og gististaða. 

• Sérstakt eftirlit með mannmörgum stöðum, t.d. veitinga- og samkomuhúsum. 

• Fræðsla fyrir almenning um eldvarnir. 

• Fræðsla í skólum um eldvarnir. 

• Varaslökkviliðsstjóri situr samráðsfundi með skipulags- og byggingarfulltrúa. 

 

Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri hafa lokið námskeiðum I, II og III fyrir eldvarnaeftirlitsmenn.  

Eldvarnaeftirlitsmenn hafa lokið námkseiði I og eldri starfsmenn hafa einnig lokið námskeiði II stefnt er að 

því að eldvarnareftirlitsmenn sem ráðnir voru á árinu 2019 ljúki námskeiði II á árinu 2021.  

Eldvarnareftirlit er haft með mannvirkjum, lóðum og starfsemi þar sem eldhætta getur skapast og ógnað 

lífi, heilsu, umhverfi og eignum.  

Eftirfarandi mannvirki, lóðir eða starfsemi eru skoðunarskyld af hálfu eldvarnareftirlits slökkviliðs eða 
eftir atvikum háð eigin eftirliti eiganda.:  

a. Einu sinni á ári 

• Þar sem margir starfa, koma saman, fara um eða dveljast og/eða þar sem hætta er á 
stórfelldu manntjóni í eldsvoða,  
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• þar sem af fyrirhugaðri starfsemi stafar sérstök eldhætta, þar sem hætta er á stórfelldu 

eignatjóni í eldsvoða eða þar sem eldsvoði getur haft alvarlegar samfélagslegar 

afleiðingar,  

• Allar byggingar í notkunarflokki 4, 5 og 6 skv. ákvæðum byggingarreglugerðar,  

b. Fjórða hvert ár 

• Mikilvægar menningarsögulegar byggingar og mannvirki,  

• Annað atvinnuhúsnæði og opinberar byggingar sem slökkviliðsstjóri telur nauðsynlegt að 
sæti reglubundnu eldvarnareftirliti.  

Tafla 3 Listi yfir þau mannvirki og þá starfssemi sem er mikilvæg í sveitarfélaginu og þar sem margir 
starfa, koma saman, fara um eða dveljast eða þar sem hætta er á stórfelldu eignatjóni í eldsvoða 

Staðsetning Starfsemi/áhætta 

Reykjanesbær Fjölbrautarskóli Suðurnesja 

Holtaskóli 

Myllubakkaskóli 

Njarðvíkurskóli 

Akurskóli 

Stapaskóli (í byggingu). 

Heiðarskóli 

Háaleitisskóli 

Keilir 

Tónlistarskólinn, Hljómahöll 

Leikskólinn Tjarnarsel 

Leikskólinn Heiðarsel 

Leikskólinn Hjallatún 

Leikskólinn Garðasel 

Leikskólinn Gimli 

Leikskólinn Vesturberg 

Leikskólinn Holt 

Leikskólinn Akur 

Leikskólinn Háaleiti 

Leikskólinn Völlur 

Íþróttarhús við Sunnubraut 

Íþróttarhús í Njarðvík 

Íþróttarhús á Vallarheiði 

Fimleikaakademían 

Reykjaneshöllin 

Reiðhöll Mánagrund 
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Sporthúsið 

Metabolic 

Lífstíll 

Stapinn / Hljómahöll 

Ráin 

Paddy´s 

H30 

Offiseraklúbburinn 

Duus Veitingastaður 

Safnaðarheimili Keflavíkurkirkju 

Safnaðarheimilið Innri-Njarðvík 

88 Húsið 

Kaffi Petit 

Duus hús 

Víkingaheimar 

Byggðasafn Reykjanesbæjar 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

Nesvellir-íbúðir fyrir aldraða 

Hrafnista-Nesvellir-hjúkrunar- og öldrunarheimili 

Hrafnista-Hlévangur 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Kirkjuvegur 5 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Kirkjuvegur 11 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Vinaminni 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Hornbjarg 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Suðurgata 15-17 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Suðurgata 12-14 

Keflavíkurkirkja 

Innri-Njarðvíkurkirkja 

Ytri-Njarðvíkurkirkja 

Hvítasunnukirkjan 

Aðventistakirkjan 

Kirkjuvogskirkja 

HS Orka 

Norðurál Helguvík 

Stakksberg Helguvík 

Kalka, sorpeyðingastöð Helguvík 
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SR Mjöl Helguvík – starfsemi hefur verið hætt, húsin standa ónotuð. 

Borgarplast 

Hótel Keflavík 

Flughótel 

Hótel Keilir 

Hótel Berg 

Hótel Jazz 

Hótel Núpan Deluxe 

Hótel Grásteinn 

Alex gistiheimili 

Gistiheimilið Bergás 

Röstin 

BB gistiheimili 

GG gistiheimili 

Gistiheimili Hótel Keflavík 

H-O-H gistiheimili, Vesturbraut 3 

Fit Hostel 

Bed and Breakfast Keilisbraut 762 

Airport Inn Klettatröð 10 

Start Hostel Lindarbraut 637 

Base hótel Valhallarbraut 756-757 

Gistihús Keflavíkur Vallhallarbraut 761-763 

Útlendingastofnun Lindarbraut 636 

Gistiheimilið DUUS 

Hótel Aurora 

Suðurnesjabær Grunnskólinn í Sandgerði 

Grunnskóli Gerðarhrepps 

Leikskólinn Gefnarborg Garði 

Leikskólinn Sólborg Sandgerði 

Íþróttarhús í Garði 

Íþróttahús í Sandgerði 

Samkomuhúsið Garði 

Samkomuhúsið Sandgerði 

Safnaðarheimilið í Sandgerði 

Veitingahúsið Vitinn Sandgerði 

Þekkingarsetur, Sandgerði 
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Keflavíkurflugvöllur ISAVIA 

Flugstöð Leif Eiríkssonar 

Flugturn 

Mötuneyti 

Flugskýli 885 

Rútuþjónusta Isavia 

Símstöð 

Byggðasafnið í Garði 

Nesfiskur Garði 

Fiskmarkaðurinn Sandgerði 

Flatfiskur, Sandgerði 

Nýfiskur, Sandgerði 

Seafood, Sandgerði 

Skinnfiskur, Sandgerði 

Fiskverkun Ásbergs, Sandgerði 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Miðhús-Sandgerði 

Sjúkrahús/ Dvalarheimili Garðvangur Garður, verbúðir fyrir IGS 

Útskálakirkja 

Hvalsneskirkja 

Nesfiskur Garði 

Hótel Garður Norðurljósavegi 2 

Sveitarfélagið Vogar Stóru Vogaskóli Vogum 

Leikskólinn Suðurvellir Vogum 

Íþróttarhús í Vogum 

Ísaga Vogum 

Normex Vogum 

Mótel Best Vogum 

Kálfatjarnakirkja 

Utan þéttbýlis Reykjanesvirkjun 

Veðurstöðin á Miðnesheiði 

Hausaþurrkun Laugafiskur Reykjanesi 

Hausaþurrkun Haustak Reykjanesi 

Stolt Seafarm 

Svínabúið Vatnsleysuströnd 

Kjúklingabú Vatnsleysuströnd 
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Slökkvistöð 

Slökkvistöð 2 (brautaraðstaða) 

Viðhaldsþjónusta 

Varaafl 

Elsta slökkvistöðin 

Gamla slökkvistöðin 

Kapella slökkviliðsins 

Stæði f. Flugvélar (east) 
Áfylling olíu frá bíl 

Stæði f. Flugvélar (við flugstöð) 
Áfylling olíu á bíla til að keyra að stæði east (ath. engin aðstaða/áfyllingarplan) 

Vörugeymsla/Duty Free 
Vöruskemma fríhafnar 
Fríhafnargeymsla 

Geymslur 

Flutningar  

Icelandair Cargo Fraktmiðstöð 
Tollvörugeymsla 

UPS, Express ehf 

Umferðaröryggi  

Þjóðvegur 

Bílaleigur 

Europcar Car Rental  

Sixt bílaleiga 

Avis bílaleiga 

Hertz Afgreiðsla  

Enterprise Rent a car 

Budget bílaleiga 

Bílaleiga Thrifty 

Brimborg/Thrifty 

Brimborg/Thrifty 

Blue Car Rental ehf 

Lotus Car Rental ehf 

Bílaleigan Geysir ehf 
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SADcars á Keflavíkurflugvelli 

Alamao 

Iceland car rental 

Go Iceland car rental 

Campervan Iceland - Motorhome Iceland 

Camper rental 

Ice rentacar 

Icerental 4x4 

MK Car Rental - 4X4 Campers  

Northern Lights Car Rental 

Geysir Motorhome 

MyCar Rental 

Alp bílaleiga 

Geysir bílaleiga 

Olía og bensín 

Olíubirgðastöð, (west) ekki í notkun 

Orkan 

N1 

OB 

Olíubirgðastöð Fálkavöllur  

Oliubirgðastöð (east) ekki í notkun en stendur til að taka í notkun 

Landhelgisgæslan 

Flugskýli 831 

LHG sprengjusveit 

LHG sprengjusveit 

LHG sprengjusveit 

Stjórnstöð 130 

Stjórnstöð 131 

Geymsla utanríkisráðuneytisins 

Gisting f. NATO 8 blokkir og raðhús 
615,616, 617, 618, 627, 628, 629 og 630 (927-1065 m2 hver) 

Skrifstofur f. NATO 
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Mötuneyti f. NATO 

Flugskýli f. NATO 13 skýli (hvert skýli 959 m2) 

Hot cargo stæði 

Flugskóli 780 (Keilir) 

Gömul stjórnstöð 

Sprengiefnageymsla, 1760, 1762,1764, 1769 og1770 (198 -604 m2) 

Stjórnsstöð 

Skrifstofubygging 126 og 128 (873-1137 m2) 

Verkstæði og þjónustubygging 

Geymsla 286 og 302 (372-802 m2) 

Þjónustubygging 

Varahlutabygging 1778 og 1781 (418-465 m2) 

Skýli fyrir eldsneytisbíla 1798 og 1799 (213 m2 hvor) 

Dæluhús 

Flugfélög 

Flugskýli Iclandair 

WOW 

Suðurflug 

Suðurflug verkstæði 

Annað  

GMT ehf 

IGS ehf 

Airport Associates 

A Óskarsson verktaki ehf  

Tækniþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf 

Keilir - flugskóli 

Sérsveitin 

Sérsveitin 

Landsbjörg - geymslur 

Flugeldageymsla 

Landsbjörg geymslur 

Helguvík Olíubirgðastöð 
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Höfn 

 

Varaslökkviliðsstjóri gefur árlega út eftirlitsáætlun ársins þar sem gerð er grein fyrir því hvaða mannvirki, 

lóðir og starfsemi í sveitarfélaginu munu sæta eldvarnareftirliti það árið. Áætlunin er birt á vefsíðu 

slökkviliðsins. 

Varaslökkviliðsstjóri tekur árlega saman skýrslu um framkvæmd eldvarnareftirlits á liðnu ári og hvaða 

árangur hefur náðst og sendir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun afrit af skýrslunni. 

3.3 Útkallsstarf  
Slökkviliðsstjóri samhæfir búnað og menntun starfsmanna í samræmi við mótaða stefnu. Hann leggur 
mat á einstaka þætti starfseminnar og kemur með tillögur um þróun og úrbætur.  

Helstu verkefni eru:  

• Slökkvi- og björgunarstörf í mannvirkjum og gróðri. 

• Viðbrögð við umhverfisslysum. 

• Björgun vegna umferðaóhappa. 

• Slökkvistarf í skipum. 

• Þjálfun og æfingar starfsmanna. 

• Eftirlit tækja og búnaðar. 

• Umhirða húsnæðis, bifreiða og búnaðar. 

• Slökkvistarf á flugvelli. 

 

Fagleg og rekstrarleg ábyrgð útkallsliðs er í höndum slökkviliðsstjóra. Varðstjórar bera faglega ábyrgð 

gagnvart slökkviliðsstjóra.  

Fjöldi slökkviliðsmanna er u.þ.b. 50 í heildina.  

Auk hans eru Í slökkviliðinu eru slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri, 3 eldvarnaeftirlitsmenn, 

deildarstjóri útkallssviðs, 8 varðstjórar, 16 atvinnuslökkviliðsmenn og 20 hlutastarfandi slökkviliðsmenn. 

Stefnt er að því að allir slökkviliðsmenn fái menntun og þjálfun í að leysa sérhvert verkefni sem kemur 
inn á borð slökkviliðsins. Þannig eiga menn að geta gengið í hvaða störf sem upp koma, þó er ekki gert 

ráð fyrir að allir hafi tilskilin réttindi til að aka meiraprófsbílum eða stunda reykköfun.  

Slökkviliðið sinnir vatnsöflun, slökkvistarfi utan- og innanhúss ásamt reykköfun og minni háttar 
mengunarslysum s.s. olíuleka við höfn og á vegum og ammoníakleka. Slökkviliðið sinnir björgun úr 
bílflökum og slökkvistarfi í minni skipum.  

● Slökkviliðið verður með a.m.k. 60 % slökkviliðmanna með reykköfunarréttindi.   

● Hjá slökkviliðinu verða alltaf a.m.k. 60 % slökkviliðmanna þjálfaðir til starfa vegna klippuvinnu.   

● Stefnt er að því að á hverjum tíma verða a.m.k. 60 % slökkviliðsmanna í fullu starfi sem hafi lokið 
námi atvinnuslökkviliðsmanna. 

● Stefnt er að því að á hverjum tíma verða a.m.k. 60 % hlutastarfandi slökkviliðsmanna sem hafi 
lokið grunnnámi hlutastarfandi slökkviliðsmanna. 
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● Stefnt er að því að á hverjum tíma verða a.m.k 60 % slökkviliðmanna þjálfaðir til starfa vegna 

mengunarslysa.  

● Stefnt er að því að á hverjum tíma verða a.m.k 60 % slökkviliðsmanna verði þjálfaðir til að geta 

tekist á við slökkvistarf í iðnaði, olíubirðgðastöðvum, skipum og á flugvelli.  

 

Æfingar eru haldnar einu sinni í mánuði. Æfingar miðast við að slökkvilið geti uppfyllt þær kröfur sem 
fylgja þjónustustigi slökkviliðsins. 

Menntun slökkviliðsmanna er í samræmi við þarfir slökkviliðsins til þess að halda því hlutfalli menntunar 
sem að frama greinir. Endurmenntun er sótt á þau endurmenntunarnámskeið sem boðin er af hálfu 
Brunamálaskólans á starfssvæði slökkviliðsins þannig að kröfur reglugerðar um eitt viðurkennt 
endurmenntunarnámskeið viðurkennt af skólaráði, á hverju sex ára tímabili séu uppfylltar. 
Slökkviliðsmenn hafa sótt námskeið á vegum Brunamálaskólans svo og endurmenntunarnámskeið.  

Í útköllum er unnið eftir aðgerðarskipulagi sem skilgreinir í megin dráttum hvert verkefni manna er í 
ákveðnum stöðum. 

Starfsemi varaliðs slökkviliðsins er skipulögð þannig að 4-6 varaliðsmenn tilheyra hverri vakt (A, B, C og D 
vakt). Helgarvaktir eru hjá varaliði slökkviliðsins á sumrin með öllum slökkviliðsmönnum sem tilheyra 
vaktinni hverju sinni. 

Í fyrsta útkall er þannig á hverjum tíma 6 slökkviliðsmenn vaktarinnar tiltækir við fyrstu boðun. Séu verkefni 
stærri en svo að þessir 6, ráði við útkallið er varaliðið boðað út ásamt bakvaktamönnum. Varaliðsmenn 
vaktarinnar eru 4-6 þannig að við fyrstu boðun eru alltaf tiltækir 10-12 slökkviliðsmenn auk 
bakvaktarmanna. Sé þörf á viðbótarmannskap er boðað út á frívaktarmenn. Reiknað er með að a.m.k. 85% 
slökkviliðsmanna svari boðinu þannig að alltaf fáist þeir 16 slökkviliðsmenn og 5 stjórnendur sem gerð er 
krafa um í stærri aðgerðir á svæðinu. Í stærstu áhættuna þarf 35 slökkviliðsmenn sem eru 14 manns til 
viðbótar við lágmarkskröfu reglugerðarinnar.  

3.4 Önnur verkefni  
Slökkvilið sinnir aðstoð við önnur brunavarnasvæði samkvæmt beiðni viðkomandi slökkviliðsstjóra. 

Slökkviliðið getur einnig óskað eftir aðstoð frá öðrum slökkviliðum samkvæmd samningum  

 

3.5 Viðvaranir, upplýsingagjöf og viðbragð  
Samskipti við samtarfsaðila eru með Tetra fjarskiptakerfi Neyðarlínunnar. Slökkviliðið hefur 50 
Tetrastöðvar sem notaðar eru í útköllum fyrir reykkafara og til fjarskipta við samstarfsaðila. Auk þess 27 
VHF stöðvar. 

Viðvaranir til almennings eru gefnar út í samráði við almannavarnir á svæðinu og sendar til fjölmiðla 
samkvæmt boðleiðum þeirra. Helstu áhættur sem gætu krafist slíkra tilkynninga eru meiriháttar 

mengunarslys á svæðinu t.d. ammoníakleki í fiskvinnslunum eða mengun vegna stórbruna. 

3.6 Útkallstími  
Brunavarnir Suðurnesja skilgreinir viðbragð sitt á eftirfarandi hátt: 

Þéttbýlið í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ er á útkallssvæði 2 þ.e. svæði þar sem minnst ein útkallseining 
fyrir slökkvistarf innanhúss er komin á vettvang og vinna hafin innan 15 mín frá útkalli. 
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Allir staðir utan þéttbýlisins í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ eru á útkallssvæði 4 þ.e. svæði þar sem minnst 
ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss er komin á vettvang eftir meira en 20 mín frá útkalli. Tímalínur 
fyrir starfssvæði slökkviliðsins eru sýndar á mynd 6 sem akstursfjarlægðir eftir vegum. 

Verið er að vinna að því að byggja upp útkallseiningu í Vogum og er langtímamarkmið að það svæði verði 
á útkallssvæði 2. 

Mannvirki sem eru á útkallssvæði 3 og 4 kunna að þurfa auknar brunavarnir, einkabrunavarnir og 
eldvarnaeftirlit vegna útkallstímans, tekið er tillit til þessa í eftirlitsáætlun eldvarnaeftirlitsins. 

 

 
Mynd 5 Allt þéttbýlið í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum er á útkallssvæði 2 
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Mynd 6 Mörk útkallssvæðis 2 utan þéttbýlisins í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum eru merkt 
með grænu, útkallssvæði 3 með bleiku og útkallssvæði 4 afmarkast af sveitarfélagamörkunum. 
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4 Húsnæði og tækjabúnaður  

4.1 Húsnæði  
Reykjanesbær 

Slökkvistöð í Reykjanesbæ er á Hringbraut 125. 

Húsið er byggt árið 1967 (FMR) og er 857,7 m2. Þetta er steinsteypt bygging. Stöðim samanstendur af 
skrifstofurými, bílasal, starfsmannaaðstöðu, hvíldaraðstöðu og rými undir rafstöð. Sex stórar 
útkeyrsluhurðir eru á norðurhlið. Rými undir rafstöð var byggt við árið 1994 og er einnig nýtt sem geymsla 
fyrir aukabúnað. Hvíldaraðstöðu var bætt við árið 2007, starfsmannaaðstöðu árið 2009 og 
eldvarnareftirlitaðstöðu 2016 en þessar aðstöður eru samsettar úr gámaeiningum. 

Þröngt er orðið um starfsemi slökkviliðsins á slökkvistöðinni í Reykjanesbæ og verður starfsemi flutt í nýtt 
húsnæði haustið 2020 að Flugvelli 29. Þar með verður mikil breyting á allri aðstöðu slökkviliðsins. Stöðin 
er byggð með fyrirkomulagi sem tryggir aðskilnað hreins og óhreins svæðis. Góð þvottaaðstaða er á 
slökkvistöðinni þar sem óhreinn fatnaður fer inn í þvottavél á óhreinu svæði og er tekinn út úr vélinni og 
settur í þurrkun á hreinu svæði. Öll aðstaða, búningsaðstaða og baðaðstaða er miðuð við þarfir 
slökkviliðsins. Aðstaða fyrir karla og konur er aðskilin.  

Sandgerði 

Slökkvistöð í Sandgerði er á Strandgötu 17. 

Húsnæðið er steinsteypt 390 m2 að grunnfleti með 130 m2 efri hæð fyrir miðju húsi. Húsið var byggt árið 
1976 og er ástandið á því nokkuð gott. Áhaldahús Sandgerðisbæjar er með um 50 m2 af húsnæðinu, sem 
stækkar í 100 m2 frá hausti 2020. 

Vogar 

Slökkvistöð í Vogum er á Iðndal 4. 

Húsnæðið er stálgrindarhús, 545 m2 að grunnfleti. Húsið var byggt árið 2019 og er ástandið á því mjög 
gott. Í húsinu er Þjónustumiðstöð Voga og er slökkviliðið með um 100 m2 af húsnæðinu sem er í sér 
brunahólfi. 

 

4.2 Búnaður  
Lágmarksbúnaður slökkviliðsins miðast við leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um 
lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar. Auk þess búnaðar þarf slökkviliðið a.m.k. 4 gasþétta 
varnargalla vegna eiturefna á starfssvæði þess.  

Búnaðarlisti þar sem gerð er grein fyrir búnaði og ástandi hans er sendur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 
árlega.  

Hlífðarfatnaði og reykköfunartækjum er viðhaldið jafnt og þétt og hann endurnýjaður þegar þess þarf 
þannig að sá búnaður uppfylli kröfur reglugerða. 

Slökkviliðið á 50 Tetrastöðvar og tilheyrandi talstöðvarsett fyrir alla reykkafara.  

Búnaði til vatnsöflunar, lausar dælur, slöngur, stútar og greinistykki, er viðhaldið jafnt og þétt og hann 
endurnýjaður þegar þess þarf þannig að búnaðurinn sé nægjanlegur til að fást við áhætturnar á starfssvæði 
slökkviliðsins og hann sé í góðu ástandi. 

Vatnslaug er til þannig að tankbíll er ekki bundinn við dælingu á vettvangi.  

Aldur slökkviliðsbíla þarf að vera undir 25 ár, sbr. Leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um 
lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða, það er því nauðsynlegt að endurnýja körfubíl 
slökkviliðsins á gildistíma brunavarnaáætlunarinnar. Einnig er nauðsynlegt að endurnýja tvo elstu bílana 
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auk þess er æskilegt að dælubílar sem endurnýjaðir verða verði með stærri dælum til að tryggja dælumátt 
í stærstu áhætturnar, auk þess sem þannig sparast mannskapur í útköllum með því að ekki þurfi að manna 
jafnmargar lausar dælur. Æskilegt er að eldri bílar verði ekki látnir fara úr slökkviliðinu þar sem þeir geta 
nýst t.d. þegar ekki er hægt að fara með alla bíla úr þéttbýlinu í útköll utan þess og við bilanir í öðrum 
tækjum. 

Búnaði til björgunar á fastklemmdu fólki er viðhaldið jafnt og þétt og hann endurnýjaður þegar þess þarf 
þannig að búnaðurinn sé nægjanlegur til að fást við áhætturnar á starfssvæði slökkviliðsins og hann sé í 
góðu ástandi. 

Slökkviliðið hefur aðgang að búnaði Olíudreifingar ehf. vegna Olíubirgðastöðvarinnar í Helguvík, þar eru 
3.000 l af froðuvökva og dælur með afkastagetu 3.800 l/mín.  

Samkvæmt samningi BS við Björgunarsveitina Suðurnes getur BS fengið aðstoð Björgunarsveitarinnar ef 
aðstæður eru þannig að flytja þurfi búnað eða annað á svæði utan vega.  

4.3 Æfingasvæði  
Æfingarsvæði BS er staðsett við Hafnarveg og er gilt starfsleyfi fyrir því. BS hefur á eigin vegum unnið að 
því að koma upp æfingaaðstöðunni. Árið 2005 lét BS smíða hús sem samsett er úr fjórum 40 feta gámum. 
Þar er hægt að setja upp góðar reykköfunar- og leitaræfingar. Þar er einnig aðstaða til klippi- og 
björgunaræfinga, reyklosun í gegnum þak og margt fleira. S.l. 5 ár hefur verið bætt gámum við 
æfingasvæðið ásamt því að hafa fengið steynsteypta byggingu fyrrum sorpeyðinngarstöðvarinnar til afnota 
og því er aðstaðan til reykköfunar mjög góð. 

5 Slökkvivatn  
 

HS Veitur fær vatn úr borholum Hitaveitu Suðurnesja að Lágum og þaðan er langmestu  neysluvatni dreift 

um starfssvæði BS. Á þessu svæði eru um 600 brunahanar og fer þeim ört fjölgandi með vaxandi byggð. 
Skipting fjölda brunahana milli bæjarfélaga er eftirfarandi:  

Reykjanesbær  

• Um 500 brunahanar  

Suðurnesjabær  

• Um 55 brunahanar  

Vogar  

• Um 24 brunahanar  

Brunahanarnir eru með vatnsþrýsting á bilinu 2-7 bör. Viðhald og prófanir eru í höndum HS Veita. 

Slökkvistjóri sér um mælingar á afköstum brunahana. Í öllum dælubifreiðum er að finna kort með 

staðsetningu brunahana á starfssvæði BS og hefur það verið uppfært reglulega.  

Nánari útlistun á vatnsöflun fyrir hverja og eina áhættubyggingu á svæðinu er í aðkomu- og 
viðbragðsáætlunum þ.e.s. staðsetning brunahana og vatnsbóla í nálægð. Ef útlit er fyrir að vatnsöflun 

verði ekki nægileg er BS með 15.000 lítra tankbíl og vatnslaug til að tæma hann í.  

Á Vatnsleysuströnd og Stafnesi eru engir brunahanar svo að vatnsöflun þar er alltaf miðuð við að senda 
tankbíl og vatnslaug. 
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Vatnsból í dreifbýli er misjafnt eftir stöðum, allt frá því að ekkert vatn og til þess að gnægð vatns er. Víða 

er þokkalegt aðgengi að sjó og lækjum. Til er kort í öllum bílum slökkviliðsins sem sýnir vatnstökusvæði á 

hverjum stað. Vatnsöflun er tryggð með  tankbíl þannig að allsstaðar í dreifbýli fáist nægt vatn til 

slökkvistarfa. Vatnslaug er notuð þannig að tankbíll sé ekki bundinn við dælingu á vettvangi. 

Við olíubirgðastöðina og olíuhöfnina í Helguvík eru brunahanar á nokkrum stöðum innan girðingar í 

olíubirgðastöðvunum og niður eftir bryggjunni. Dælur eru einnig á bryggjunni sem afkasta 3.800 l/mín.  

1 brunahani er á höfninni í Helguvík og 1 hani er utan við höfnina. Auk þess eru 3 tengingar inn á 
sjódælinguna á höfninni. 3 brunahanar eru við kísilverið á iðnaðarsvæðinu í Helguvík. 

Við Reykjanesvirkjun eru 2 hanar sem hægt er að auka afkastagetu á með gangsetningu á dælum. Búið 

er að gera kröfu um sjáfvirka gangsetningu á dælunum og að þær séu tengdar á varaafl. Vatnstankur er 

1.000 m3. Vatnsþrýstingur er 3-4 bör. 

Á Keflavíkurflugvelli er vatnstankur sem rúmar 1.800 m3. Talsverður fjöldi brunahana u.þ.b. 93 stk er 

víðsvegar á flugvallarsvæðinu. Vatnsþrýstingur er á bilinu 2-4 bör. 
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6 Sérstakar bruna- eða mengunarhættur   
Í 12. gr., e. lið, laganna segir að hlutverk eldvarnaeftirlits sveitarfélaga sé m.a. að:  

“halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á manntjóni 
eða umtalsverðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.”  

Í töflu 3 “Listi yfir þau mannvirki og þá starfssemi sem er mikilvæg í sveitarfélaginu og þar sem margir 
starfa, koma saman, fara um eða dveljast eða þar sem hætta er á stórfelldu eignatjóni í eldsvoða” er  skrá 
yfir þau mannvirki og staði sem undir þennan lið falla innan starfssvæðisins. Gerð hefur verið 
viðbragðsáætlun fyrir valdar áhættur. Tíðni eldvarnaskoðunar þessara áhætta kemur fram í eftirlitsáætlun 
slökkviliðsins.   

Berggrunnur á Suðurnesjum gerir svæðið mjög sérstakt m.t.t. öflunar neysluvatns. Lek jarðlög gera það 
afar viðkvæmt fyrir mengun og því kallar skilgreining vatnsverndar á takmörkun landnotkunar á tiltölulega 
stóru svæði. Vatnstökusvæði eru að nokkru leyti sameiginleg. Vatnsból Reykjanesbæjar, Grindavíkurbæjar, 
Sandgerðisbæjar, Garðs og Keflavíkurflugvallar er í Lágum. Hluti neysluvatns í Garði kemur úr Árnarétt á 
Miðnesheiði. Vatnsból Voga er í borholum í Þráinsskjaldarhrauni sunnan byggðarinnar og neysluvatn fyrir 
Hafnir kemur úr hrauninu austan byggðarinnar. Mörg smærri vatnsból eru á svæðinu. Vel skilgreind 
vatnsvernd er óvíða mikilvægari en á Suðurnesjum þar sem vatnsból eru viðkvæm fyrir mengun. 
Staðsetning vatnsverndarsvæða er sýnd í svæðisskipulagi sjá mynd 8. 

Sinubrennur er óheimilar. Ekki hefur verið afmarkað svæði þar sem ábúendum lögbýla er óheimilt að 
brenna sinu að fengnu skriflegu leyfi sýslumanns.  

Ekki er tilgreint brennustæði eða önnur takmörkun á meðferð opins elds.  

Starfrækt er sérstök viðbragðseining á vegum Keflavíkurflugvallar í samræmi við reglugerð um flugvelli. 
Eftir gerð áhættumats og greiningar á mannafla og búnaðarþörf vegna Keflavíkurflugvallar á árinu 2019 
var farið í verkefni við að upplýsa forsvarsmenn flugvallarins um getu slökkviliðsins og ábyrgð flugvallarins 
á eigin brunavörnum vegna umfangs starfseminnar og þess mikla mannfjölda sem fer um flugvöllinn. 
Verkefninu miðar vel en hefur tafist vegna COVID-19 en verður haldið áfram þegar álag vegna 
heimsfaraldursins minnkar. 

Nauðsynlegt er að fylgjast vel með hvort ástæða sé til að gera sérstakar ráðstafanir til brunavarna í 
fyrirtækjum á iðnaðarsvæðinu í Helguvík og hvort skilyrði í byggingarleyfum fyrirtækjanna séu uppfyllt til 
þess að tryggja tímanleg fyrstu viðbrögð við eldsvoðum og öðrum atvikum sem slökkvilið þarf að 
bregðast við. 

Olíubirgðastöðvar á Keflavíkurflugvelli og í Helguvík þurfa að uppfylla hönnunarforsendur stöðvanna að 
öllu leiti og fylgja þarf eftir með eldvarnaeftirliti að úrbætur fari fram. Nauðsynlegt er að gera kröfur um 
froðubirgðir og búnað sem dugi fyrir bruna á svæðinu til þess að tryggja tímanleg fyrstu viðbrögð við 
eldsvoðum. 

Umsvif Reykjaneshafna á starfssvæðinu eru vaxandi og hafa þarf í huga að viðbúnaður slökkviliðsins sé í 
takt við þá starfsemi sem þarna er á hverjum tíma. 

Reykjanesbær:   

• Njarðvíkurhöfn,  

• Keflavíkurhöfn,  

• Smábátahöfnin í Grófinni,  

• Helguvíkurhöfn  
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• Hafnahöfn  

Suðurnesjabær:   

• Sandgerðishöfn   

• Gerðarhöfn  

Sveitarfélagið Vogar:   

• Vogahöfn 
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Mynd 7 Svæðisskipulag Suðurnesja. Heimild Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024 
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7 Samkomulag og samningar  
Brunavarnir Suðurnesja er byggðasamlag Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga 
um að starfrækslu brunavarna í sveitarfélögunum. Tilgangur byggðasamlagsins er einkum að vinna 

að forvörnum, eftirliti og veita fyrstu viðbrögð til að vernda líf heilsu fólks, umhverfi og eignir. 

Slökkviliðið getur óskað aðstoðar frá öðrum brunavarnarsvæðum til eru skriflegir samstarfssamningar 
þar um.  

Samningar eru vistaðir á skrifstofu Brunavarna Suðurnesja. 

 

Samningsbundnir samstarfsaðilar: 

• Sjúkratryggingar Íslands. 

• Slökkviliðin í Grindavík og Borgarbyggð. 

• Björgunarsveitin Suðurnes. 

 

Samstarfsaðilar í stofnunum sveitarfélaganna: 

• Byggingarfulltrúar. 

• HS Veitur vegna brunahana og vatnsbóla. 

 

Samstarfsaðilar eru eftirfarandi: 

• Almannavarnir vegna hlutverks slökkviliða í almannavarnakerfinu.  

• Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vegna brunamála, eldvarnaeftirlits og brunamálaskólans.  

• Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja vegna mengunaróhappa.  

• Heilbrigðisstofnun Suðurnesja vegna slysa. 

• Lögreglustjórinn á Suðurnesjum. 

• Slökkvilið, vegna útkalla í önnur brunavarnarsvæði.  

• Neyðarlínan 112, vegna neyðarsvörunar og boðunar.  

• Reykjaneshafnir vegna slökkvistarfs og mengunarmála.  
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8 Framkvæmdaáætlun  

8.1 Breytingar og/eða endurskoðun á starfsemi slökkviliðsins sem fyrirhugað er að gera á 
gildistíma brunavarnaáætlunar 

 

Húsnæði 

Tekin verður í notkun ný slökkvistöð á árinu 2020 og verður hún 2300 m2 að stærð, sem er staðsett 
við Flugvelli 29. Stöðin er hönnuð með öllum nútíma kröfum um aðbúnað og hollustuhætti.  

Starfsmannarýmið er um 1000 m , bílageymslan 1150 m2 með 12 útaksturshurðum ásamt sér 
þvottarými. Annað rými er 150 m2. Gert er ráð fyrir aðgerðarstjórnstöð Almannavarna Suðurnesja í 
slökkvistöðinni.  

Mannafli 

Slökkviliðsmönnum á vakt var á árinu 2019 fjölgað í 6 á hverri vakt.  

Eldvarnaeftirlitsmönnum var á árinu 2019 fjölgað um einn.  

Menntun og þjálfun 

Viðhalda þarf reykköfunarréttindum slökkviliðsmanna. 

Fjölga þarf slökkviliðsmönnum með menntun til að bregðast við mengunarslysum og björgun á 
fastklemmdu fólki. 

Fjölga þarf eldvarnaeftirltismönnum með eldvarnaeftirlit námskeið II. 

Búnaður 

Yfirfara þarf og endurnýja búnað í kerru fyrir fyrsta viðbragð við mengunarslysi. 

Tryggja þarf aðkomu slökkviliðs að björgun í hæstu og stærstu mannvirkjum með nægjanlega háum 

körfu- eða stigabíl. 

Nýr dælubíll kom til BS árið 2019 en það er Scania 410 með 4000 l/m dælu, 4000 l tank og One Seven 
slökkvibúnaði ásamt nýjum klippu björgunarbúnaði. Tryggja þarf vatnsöflun við stærstu áhættur með 
því að endurnýja dælubíla slökkviliðsins reglulega. Við endurnýjun á fyrsta dælubíl verður núverandi 
dælubíll að öðrum dælubíl og svo koll af kolli. Stefnan er sú að endurnýjun á einum slökkvibíl verði eigi 
sjaldnar en á 5 ára fresti, er þá verið að tala um dælubíl, körfubíl, tankbíl og/eða kassabíl. 

Eldvarnaeftirlit og kröfur til eigenda mannvirkja 

Upplýsa þarf eigendur mannvirkja um getu slökkviliðsins og þær kröfur sem hún geri til úrbóta af 
þeirra hálfu. Gera þarf kröfur um ráðstafanir hjá Olíudreifingu og Keflavíkurflugvelli til að hönnun 
mannvirkjanna sé þannig að slökkviliðið ráði við þær. 

Átak er hafið í eldvarnareftirliti vegna ýmissa stórra áhætta þar á meðal: Keflavíkurflugvelli, 
Olíubirgðastöðin í Helguvík, Reykjaneshafnir, gistingu og iðnað í Helguvík. Skoðuð verður sérskalgega 
vatnsþörf slökkviliðsins og slökkvivatn á svæðinu, efnanotkun og efnageymsla sem hafi áhrif á 
búnaðarþörf slökkviliðsins vegna bráðamengunar. Í framhaldi af þessari vinnu verði gerðar 
viðbragðsáætlanir fyrir þessar áhættur sem taki mið af þeim upplýsingum sem fást úr átakinu. 

 

8.2 Fyrirkomulag á viðhaldi, afskriftum og úreldingu búnaðar og húsnæðis. 
 

Viðhald húsnæðis 
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Verið er að taka í notkun nýja slökkvistöð í Reykjanesbæ sem sniðin er að þörfum liðsins, ekki er gert 
ráð fyrir viðhaldsverkefnum á gildistíma brunavarnaáætlunarinnar. 

Ný slökkvistöð er í Vogum. Endurbótum á slökkvistöð í Sandgerði lauk 2017. Fara þarf í reglulegt 
viðhald utanhúss næstu 5 ár. 

 

Viðhald menntunar og þjálfunar 

Endurmenntun slökkviliðsmanna á 6 ára fresti. 

Þjálfun, almennt slökkvistarf 20 klst. fyrir hvern slökkviliðsmann á ári. 

Þjálfun, reykköfun 25 klst. fyrir hvern reykkafara á ári. 

Reykkafarar fara árlega í læknisskoðun og þrekpróf. 

 

Viðhald og endurnýjun búnaðar 

Gert er ráð fyrir að eignir slökkviliðsins séu afskrifaðar með jöfnum afskriftum 5 % á ári. Minni 
búnaður er afskrifaður hraðar, með allt að 10 % á ári. Þannig séu slökkvibílar og lausar dælur 
afskrifaðar að fullu á 20 árum en annar búnaður afskrifaður að fullu á 10 árum. Gert er ráð fyrir að 
keyptir verði slökkvibíll og körfu- eða stigabíll á gildistíma brunavarnaáætlunarinnar. 

Allan hlífðarfatnað þarf að endurnýja a.m.k. á 10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali þarf að endurnýja 5 
hlífðargalla á ári. 

Allan reykköfunarbúnað þarf að skoða á viðurkenndri þjónustustöð á 2 ára fresti. Reykköfunartæki 
þarf að endurnýja á u.þ.b. 10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali þarf að endurnýja 6 tæki á 2 ára fresti. 

Loftkúta þarf að þrýstiprófa hjá viðurkenndum aðila á 5 ára fresti. Loftkúta þarf að endurnýja á u.þ.b. 
10 ára fresti. Þ.e. að meðaltali þarf að endurnýja 6 kúta á 2 ára fresti. 

Efnagalla (gasþétta varnargalla) þarf að skoða á viðurkenndri þjónustustöð á 2 ára fresti. Efnagalla 
(gasþétta varnargalla) þarf að endurnýja á u.þ.b. 10 ára fresti. Ekki er gert ráð fyrir endurnýjun 
efnagalla (gasþéttra varnargalla) á gildistíma brunavarnaáætlunarinnar þar sem að við upphaf 
gildistíma hennar eru til 4 nýir efnagallar (gasþéttir varnargallar). 

Vatnsöflunarbúnað þarf að endurnýja á 10 ára fresti, gert er ráð fyrir endurnýjun á einhverjum 
slöngum, stútum, greinistykkjum eða safnstykkjum árlega.  

Klippubúnað þarf að endurnýja á u.þ.b. 10 ára fresti. Gert er ráð fyrir að búnaður á einni 
slökkvibifreið verði endurnýjaður á gildistíma brunavarnaáætlunarinnar.  

 

8.3 Framkvæmdaáætlun  
Á árinu 2020  

• Ný slökkvistöð tekin í notkun, skipting í hreinan hluta og óhreinan hluta. 

• Mengunarvarnarbúnaður yfirfarinn og bætt við þannig að lágmarksbúnaður sé til sbr. 
leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. 

• Viðhalda og auka menntun slökkviliðsmanna. 

• Fjölga reykköfurum. 

• Þjálfa og mennta a.m.k. 10 slökkviliðsmenn varðandi mengunarslys. 

• Upphaf átaks í eldvarnareftirliti vegna ýmissa stórra áhætta þar á meðal: Keflavíkurflugvelli, 
Olíubirgðastöðin í Helguvík, Reykjaneshafnir, gistingu og iðnað í Helguvík. 
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• Upplýsa þarf eigendur mannvirkja um getu slökkviliðsins og þær kröfur sem hún gerir til úrbóta 
af þeirra hálfu.  

 

Á árinu 2021: 

• Framhald menntunar slökkviliðsmanna og eldvarnaeftirlitsmanna. 

• Mengunarvarnarbúnaður yfirfarinn og bætt við, áhersla lögð á mælitæki. 

• Fjölga reykköfurum. 

 

Á árinu 2022 

• Kaupa stigabíll með körfu. 

• Sett verður af stað verkefni við að skoða búnað vegna gróðurelda. 

• Menntun nýrra slökkviliðsmanna. 

• Mengunarvarnarbúnaður yfirfarinn og bætt við. 

 

Á árinu 2023 

• Menntun nýrra slökkviliðsmanna. 

• Mengunarvarnarbúnaður yfirfarinn og bætt við. 

 

Á árinu 2024 

• Menntun nýrra slökkviliðsmanna. 

• Mengunarvarnarbúnaður yfirfarinn og bætt við 

• Sett verður af stað verkefni þar se slökkvivatn á Keflavíkurflugvelli verður yfirfarið. 

Á árinu 2025 

• Menntun nýrra slökkviliðsmanna. 

• Mengunarvarnarbúnaður yfirfarinn og bætt við 

 

8.4 Áætlun um viðhald og endurnýjun búnaðar 
Á árinu 2020  

• Endurnýja 5 hlífðargalla. 

• Skoðun 13 reykköfunartækja. 

• Endurnýja 6 reykköfunartæki og 6 loftkúta. 

• Slökkviliðsmenn fari í þrekpróf og læknisskoðun. 

• Loftgæðamælingar. 

Á árinu 2021 

• Endurnýja 5 hlífðargalla. 

• Skoðun 13 reykköfunartækja. 

• Þrýstiprófa 13 lofthylki. 

• Endurnýja 5 stk. 3“ slöngur. 

• Endurnýja 5 stk. 1½“ slöngur. 

• Slökkviliðsmenn fari í þrekpróf og læknisskoðun. 

• Loftgæðamælingar. 
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Á árinu 2022 

• Endurnýja 5 hlífðargalla. 

• Skoðun 13 reykköfunartækja. 

• Endurnýja 6 reykköfunartæki og 6 loftkúta. 

• Endurnýja 5 stk. litla stúta. 

• Endurnýja greinistykki. 

• Viðhald á slökkvistöð. 

• Slökkviliðsmenn fari í þrekpróf og læknisskoðun. 

• Loftgæðamælingar. 

 

Á árinu 2023 

• Endurnýja 5 hlífðargalla. 

• Skoðun 13 reykköfunartækja. 

• Þrýstiprófa 13 lofthylki. 

• Skoðun 4 efnagallar (gasþéttir varnargallar). 

• Endurnýja 5 stk. 3“ slöngur. 

• Endurnýja 5 stk. 1½“ slöngur. 

• Slökkviliðsmenn fari í þrekpróf og læknisskoðun. 

• Loftgæðamælingar. 

 

Á árinu 2024 

• Endurnýja 5 hlífðargalla. 

• Skoðun 13 reykköfunartækja. 

• Endurnýja 6 reykköfunartæki og 6 loftkúta. 

• Endurnýja 2 stk. 5“ slöngur. 

• Viðhald á slökkvistöð. 

• Endurnýjun klippubúnaðar. 

• Slökkviliðsmenn fari í þrekpróf og læknisskoðun. 

• Loftgæðamælingar. 

 

Á árinu 2025 

• Endurnýja 5 hlífðargalla. 

• Skoðun 13 reykköfunartækja. 

• Þrýstiprófa 13 lofthylki. 

• Skoðun 4 efnagallar (gasþéttir varnargallar). 

• Endurnýja 5 stk. 4“ slöngur. 

• Endurnýja 5 stk. stóra stúta. 

• Slökkviliðsmenn fari í þrekpróf og læknisskoðun. 

• Loftgæðamælingar. 

 

8.5 Menntunaráætlun 
Á árinu 2020  

• 4 menn á atvinnumannanámskeið. 

• 4 menn í fornám fyrir nýliða. 

• 2 menn á „Stjórnandi atvinnumanna seinni hluti“. 
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• 8 menn á „Námskeið 4“. 

• 23 menn á „Endurmenntun Brunamálaskólans á 6 ára fresti“ fyrir þá sem luku námi fyrir 2014. 

 

Á árinu 2021 

• 4 menn á atvinnumannanámskeið. 

• 4 menn í fornám fyrir nýliða. 

• 2 menn á „Eldvarnaeftirlit II“ 

• 26 menn á „Endurmenntun Brunamálaskólans á 6 ára fresti“ fyrir þá sem luku námi fyrir 2014. 

• 7 menn á „Námskeið 4“. 

• 10 menn á eiturefnanámskeið í Finnlandi. 

 

Á árinu 2022 

• 3 menn á atvinnumannanámskeið. 

• 10 menn á „Endurmenntun Brunamálaskólans á 6 ára fresti“. 

• 8 menn á „Námskeið 3“. 

• 1 maður á „Eldvarnaeftirlit I“. 

 

Á árinu 2023 

• 3 menn á atvinnumannanámskeið 

• 10 menn á „Endurmenntun Brunamálaskólans á 6 ára fresti“. 

• 2 menn á „Þjálfunarstjóri“. 

• 7 menn á „Námskeið 4“. 

• 1 maður á „Eldvarnaeftirlit II“. 

 

Á árinu 2024 

• 10 menn á „Endurmenntun Brunamálaskólans á 6 ára fresti“. 

• 8 menn á „Námskeið 3“. 

• 4 menn á „Stjórnandi hlutastarf“. 

• 5 menn á „Námskeið 1 og 2“. 

• 2 menn á atvinnumannanámskeið. 

 

Á árinu 2025 

• 10 menn á „Endurmenntun Brunamálaskólans á 6 ára fresti“. 

• 5 menn á „Námskeið 3“. 

• 2 menn á atvinnumannanámskeið. 

 

8.6 Æfingaáætlun 
Slökkviliðsstjóri gerir árlega æfingaáætlun sem kynnt er slökkviliðsmönnum. 

 

8.7 Eftirlitsáætlun 
Slökkviliðsstjóri gerir árlega eftirlitsáætlun sem birt er á heimasíðu Brunavarna Suðurnesja. 

  



 Brunavarnaáætlun fyrir Brunavarnir 
Suðurnesja 

 

 

 

15-september -2020  Bls. 46 

 

9 Heimildir 
 

Inspectionem ehf. og Brunavarnir Suðurnesja, 2019, Áhættumat og greining á mannafla- og 
búnaðarþörf vegna Keflavíkurflugvallar. 

Inspectionem ehf. og Brunavarnir Suðurnesja, 2020, Áhættumat og greining á mannafla- og 
búnaðarþörf fyrir Brunavarnir Suðurnesja án Keflavíkurflugvallar. 

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja, 2012, Svæðisskipulag Suðurnesja, https://sss.is/wp-
content/uploads/2019/07/1_08182_svaedisskipulag-sudurnesja.pdf ,sótt 30.07.2020 

Brunavarnir Suðurnesja, 2020, Eftirlitsáætlun. 

Brunavarnir Suðurnesja, 2020, Æfingaáætlun.  

Brunavarnir Suðurnesja , 2020, Búnaðarlisti 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2015, Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlana, 
http://www.Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/6.042%20Lei%C3%B0beiningar
%20um%20efni%20og%20ger%C3%B0%20brunavarnar%C3%A1%C3%A6tlana%20-%201.0.pdf, sótt 
25.04.2018 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2009, Leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva, 
http://www.Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_01%20-
%20%C3%9Atg1%20Sl%C3%B6kkvist%C3%B6%C3%B0var%20-
%20pl%C3%A1ss%C3%BE%C3%B6rf%202-2-2009.pdf sótt 25.04.2018 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2011, Leiðbeiningar um hlífðarfatnað fyrir slökkviliðsmenn, 
http://www.Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_03%20-
%20Pers%C3%B3nuhl%C3%ADfar%20lei%C3%B0beiningar.pdf sótt 25.04.2018 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2015, Leiðbeiningar um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu 
búnaðar, http://www.Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/6.065%20Lei%C3%B0beiningar
%20um%20l%C3%A1gmarksb%C3%BAna%C3%B0,%20afskriftir%20og%20%C3%BAreldingu%20b%C3
%BAna%C3%B0ar%20-%201.0.pdf, sótt 25.04.2018 

 

https://sss.is/wp-content/uploads/2019/07/1_08182_svaedisskipulag-sudurnesja.pdf
https://sss.is/wp-content/uploads/2019/07/1_08182_svaedisskipulag-sudurnesja.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_01%20-%20%C3%9Atg1%20Sl%C3%B6kkvist%C3%B6%C3%B0var%20-%20pl%C3%A1ss%C3%BE%C3%B6rf%202-2-2009.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_01%20-%20%C3%9Atg1%20Sl%C3%B6kkvist%C3%B6%C3%B0var%20-%20pl%C3%A1ss%C3%BE%C3%B6rf%202-2-2009.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_01%20-%20%C3%9Atg1%20Sl%C3%B6kkvist%C3%B6%C3%B0var%20-%20pl%C3%A1ss%C3%BE%C3%B6rf%202-2-2009.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_01%20-%20%C3%9Atg1%20Sl%C3%B6kkvist%C3%B6%C3%B0var%20-%20pl%C3%A1ss%C3%BE%C3%B6rf%202-2-2009.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_03%20-%20Pers%C3%B3nuhl%C3%ADfar%20lei%C3%B0beiningar.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_03%20-%20Pers%C3%B3nuhl%C3%ADfar%20lei%C3%B0beiningar.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/MVS%20BST_2_03%20-%20Pers%C3%B3nuhl%C3%ADfar%20lei%C3%B0beiningar.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/6.065%20Lei%C3%B0beiningar%20um%20l%C3%A1gmarksb%C3%BAna%C3%B0,%20afskriftir%20og%20%C3%BAreldingu%20b%C3%BAna%C3%B0ar%20-%201.0.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/6.065%20Lei%C3%B0beiningar%20um%20l%C3%A1gmarksb%C3%BAna%C3%B0,%20afskriftir%20og%20%C3%BAreldingu%20b%C3%BAna%C3%B0ar%20-%201.0.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/6.065%20Lei%C3%B0beiningar%20um%20l%C3%A1gmarksb%C3%BAna%C3%B0,%20afskriftir%20og%20%C3%BAreldingu%20b%C3%BAna%C3%B0ar%20-%201.0.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Slokkvilidasvid/Leidbeiningarblod/6.065%20Lei%C3%B0beiningar%20um%20l%C3%A1gmarksb%C3%BAna%C3%B0,%20afskriftir%20og%20%C3%BAreldingu%20b%C3%BAna%C3%B0ar%20-%201.0.pdf

