2.tbl.1.árg. júní 2007

Áhættuskoðun í lögregluumdæmum.
Í löggæsluáætlun fyrir árin 2007-2011 er kveðið á um
það að fram fari áhættuskoðun í hverju
lögregluumdæmi. Áhættuskoðunin á að byggja á
einföldu verklagi þar sem skilgreind áhætta í
umdæminu er skoðuð og metin á huglægan hátt. Tekið
er tillit til áhrifa hugsanlegra atburða á líf og heilsu
íbúa, efnahag og umhverfi og félagslegra afleiðinga
þeirra. Með framkvæmd áhættuskoðunar er lagt mat á
þörfina fyrir gerð viðbragðsáætlana og forgangsröðun
þeirra. Áætlað er að ljúka áhættuskoðun í öllum
umdæmum fyrir lok nóvember 2007.
Um mánaðamótin apríl og maí fóru starfsmenn
almannavarnadeildar
(AVD)
til
fundar
við
lögreglustjóra og aðra fulltrúa heimamanna í
umdæmum lögreglunnar á Akranesi og á Hvolsvelli.
Tilgangur fundanna var að ræða umfang, efni og
tilgang áhættu-skoðunar í lögregluumdæmum. Nú eru
starfsmenn AVD að vinna úr niðurstöðum þessara
funda auk þess að setja saman reglur um verklag við
áhættuskoðunina og gátlista til að nota í henni. Í
framhaldi af þeirri vinnu verður síðan efnt til frekari
kynningar á verkefninu.
Neyðarfjarskiptakerfi
Almannavarnir hafa í mörg ár rekið fjarskiptakerfi.
Kerfið er svokallað VHF kerfi og svipar til þess
fjarskiptakerfis sem björgunarsveitirnar hafa byggt
upp. Kerfið er komið til ára sinna og uppfyllir ekki
kröfur nútímans til neyðarfjarskipta. Það er því mikill
áfangi nú þegar verið er að byggja upp nýtt
neyðarfjarskiptakerfi á landsvísu þ.e. TETRA kerfið.
Það er skylda almannavarna að nýta sem best þá
möguleika sem í boði eru og auka með því getu til að
samhæfa neyðaraðgerðir. Því hefur verið ákveðið að
leggja eldra fjarskiptakerfi almannavarna niður og færa
neyðarfjarskipti almannavarna yfir í TETRA. Þetta
verður gert þegar TETRA kerfið hefur náð tilætlaðri
útbreiðslu og almannavarnanefndir hafa keypt
viðeigandi notendabúnað. Sjá nánar grein um
neyðarfjarskiptakerfið á vef almannavarnadeildar.
.
Upplýsingabæklingar fyrir ferðamenn
Nú
um
mánaðarmótin
verða
gefnir
út
upplýsingabæklingar á vegum almannavarnadeildar
RLS um þær hættur sem geta fylgt eldsumbrotum í
Mýrdalsjökli og viðbrögð við þeim. Bæklingarnir eru
gefnir út á sex tungumálum, ensku, þýsku, frönsku,
dönsku, spænsku og íslensku og eru fyrir ferðamenn og
vegfarendur í nágrenni Mýrdalsjökuls. Einnig verða
sett
upp
veggspjöld
í
fjallaskála
og
upplýsingamiðstöðvar ferðamanna á svæðinu með
upplýsingum um hættur sem geta fylgt eldgosi og
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viðbrögð við þeim. Einnig verða sett upp
upplýsingaskilti á vinsælum gönguleiðum í nágrenni
jökulsins. Katla er eldstöð undir Mýrdalsjökli sem
hefur gosið 1-2 sinnum á öld og fylgir jafnan bæði
gjóskufall og jökulhlaup þessum gosum. Áhersla er
lögð á að eldgos gefi ekki tilefni til að forðast ferðalög
um svæðið, heldur að njóta þeirrar náttúrufegurðar og
landslags, sem eldur og ís hafa mótað. Hins vegar er
nauðsynlegt að vegfarendur þekki viðbrögð við eldgosi,
sérstaklega þegar jökulhlaup og aðrar hættur geta fylgt
gosinu. Upplýsingakort sýnir þekkta farvegi
jökulhlaupa um Mýrdalssand, Sólheimasand og
Markarfljótsaura, útbreiðslu þeirra, lokun vega og
flóttaleiðir við eldgos. Bæklingunum verður dreift á
helstu ferðamannastaði á Suðurlandi og einnig verður
hægt að nálgast þá á heimasíðu deildarinnar.
Lögreglustjórar á vinnufundi.
Dagana 2. og 16. maí hittust lögreglustjórar á
vinnufundi vegna áætlanagerðar um heimsfaraldur
inflúensu. Lögreglustjórar og sóttvarnalæknar í héraði
munu
verða
í
lykilhlutverki
við
stjórnun
sóttvarnaraðgerða komi til heimsfaraldurs.
Hér á landi hefur ekki áður verið ráðist í svo viðamikla
sóttvarnaráætlun og því var talið nauðsynlegt að heyra
sjónarmið lögreglustjóra áður en lengra væri haldið
með verkefnið. Þeirra framlag til þessarar vinnu er
þakkarvert og niðurstaða vinnufundanna auðveldar
starfsmönnum verkefnisins að útbúa gátlista fyrir
stjórnendur
heima
í
héraði.
Áætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu
Út er komin stöðuskýrsla vegna þessa verkefnis og má
finna skýrsluna í heild sinni á vefsíðu almannavarna.
www.almannavarnir.is
Flugslysaæfing
Í lok apríl var haldin flugslysaæfing á
Sauðárkróksflugvelli þar sem látið var reyna á nýja
flugslysaáætlun fyrir flugvöllinn. Viðbragðsáætlunin er
samin af viðbragðsaðilum í Skagafirði og Flugstoðum
ohf.
undir
ritstjórn
almannavarnadeildar
ríkislögreglustjórans.
Rýmingaræfing
Í byrjun júní var æfð rýming á áhrifasvæði Hálslóns þar
sem reynd var rýmingaráætlun fyrir svæðið sem unnin
var af heimamönnum með aðstoð almannavarnadeildar
ríkislögreglustjórans.
Einn helsti tilgangur æfinga er að láta reyna á
áreiðanleika viðkomandi áætlunar og nýta þá reynslu
sem fæst til umbóta.
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