Starfsemi almannavarnadeildar
Samhæfingarstöðin - Þjálfun áhafnar
Eftir gagngerar breytingar á uppbyggingu og skipulagi Samhæfingarstöðvarinnar í Skógarhlíð
(SST) var haldið áfram að þjálfa áhöfn stöðvarinnar á árinu með námskeiðum í samhæfingu
og stjórnun aðgerða. Á námskeiðunum voru fyrirlestrar um SÁBF kerfið, grunnkerfi í
neyðarstjórn og meðferð og miðlun upplýsinga í aðgerðum. Einungis þeir sem hafa hlotið
þessa þjálfun geta unnið í SST. Einnig var æfing á viðbrögðum við náttúruhamförum þar sem
þjálfað var verklag og samhæfing í SST. Alls hafa rúmlega 100 manns hlotið þjálfun til að
vinna í SST.
Þessi þjálfun kom sér vel þegar jarðhræringar í Bárðarbungu hófust um miðjan ágúst, en þá
var stöðin virkjuð með fullri áhöfn.

Jarðhræringar og eldgos
Starfsmenn almannavarnadeildarinnar tókust á við mörg krefjandi verkefni í tengslum við
jarðhræringar og eldgos á árinu. Allt frá því óvissustigi var lýst yfir um miðjan ágúst til loka
ársins var unnið sleitulaust með viðbúnað og viðbrögð að leiðarljósi vegna jarðhræringanna
í Bárðarbungu. Viðbúnaður í Samhæfingarstöðinni beindist aðallega að hugsanlegum
flóðum og öskufalli vegna eldgoss undir jökli og hættulegum gastegundum frá eldgosinu í
Holuhrauni. Öflugur fréttaflutningur var af atburðinum bæði innanlands og utan.

Alþjóðasamskipti á vegum almannavarnadeildar
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Almannavarnanefndarfundir á vegum EU
EFTA fundir - vinnuhópur í almannavörnum
Námskeið og þjálfun almannavarnastarfi á
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Æfing á vegum almannavarna EU - Danmörk
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Nordred fundur – Finnland
Sérfræðingaskipti á vegum EU til Íslands
(Exchange of experts)
Sérfræðingaskipti á vegum EU frá Íslandi
(Exchange of experts)
Norrænt samstarf –HAGA á Íslandi
Norrænt samstarf – HAGA Danmörk
Fundur yfirmanna almannavarna á
Norðurlöndum í Visby Svíþjóð
Sjóbjörgunarráðstefna Gautaborg
FutureVolc – ráðstefna á Ítalíu
Krisgis – ráðstefna á Íslandi
Námskeið – Strategisk krisehåntering Noregur
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Viðbragðsáætlanir
Tafla Yfirlit yfir viðbragðsáætlanir árið 2014.
Staðsetning
Vopnafjörður
Reykjavík
Bíldudalur
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Grænland
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Rannsóknarverkefni
Í júní skilaði almannavarnadeildin af sér skýrslunni Report on forensic analysis of the
Eyjafjallajökull and Grímsvötn communication and risk management response across
Europe, sem er hluti af FutureVolc verkefninu Skýrslan, sem er um 200 síður, var unnin í
samvinnu við vísindamenn frá Háskóla Íslands, Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnun
Bretlands (BGS). Í henni er gerð grein fyrir viðamikilli rannsókn á samskiptum helstu
hagsmunaaðila, á Íslandi og í Evrópu, í tengslum við eldgosin tvö árin 2010 og 2011.
Niðurstaða skýrslunnar er að vel megi bæta samskipti opinberra stofnanna, vísindamanna og
fyrirtækja í náttúruhamförum sem hafa áhrif þvert á landamæri evrópskra ríkja. Í skýrslunni
er sérstakur kafli með þeim úrbótum sem æskilegt væri að ráðast í. Hluti þeirra útbóta fellur
undir FutureVolc verkefnið og mun koma til framkvæmda fyrir lok verkefnisins sem eru
sumarið 2016.
Almannavarnadeildin tekur þátt í stóru samnorrænu rannsóknarverkefni NORDRESS (Nordic
Centre of Excellence on Resilience and Societal Security) sem norræni rannsóknarsjóðurinn
NordForsk styrkir. Lögð er áhersla á að rannsaka áfallaþol íbúa vegna ýmis konar hættu m.a.
upplifun og viðbúnað íbúa í samfélögum á Norðurlöndunum.

Einnig hefur almannavarnadeildin tekið þátt í verkefni, sem Rauði krossinn á Íslandi leiðir um
móttöku erlendrar neyðaraðstoðar (HNS). Á málþingi sem haldið var í mars kom fram að
ýmis íslensk lög og reglugerðir virka hamlandi á komu alþjóðlegs hjálparliðs til landsins á
neyðartímum m.a. vegabréfsáritun, tímabundið atvinnuleyfi, tollar, matvæla- og
lyfjainnflutningur og innflutningur á dýrum.

