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1. NÝTT SKIPULAG SAMVINNUTALHÓPA - BLÁA BANDIÐ
Helstu atriði:
•

Nýtt skipulag samvinnutalhópa
Almannavarnamöppunnar.

•

Fjarskiptaskipulag verður virkjað strax við boðun hjá Neyðarlínu og byrjunartalhópur tiltekinn í
SMS boðum.

•

Yfirmappa samvinnutalhópa heitir Blár en undirmöppurnar heita frá Blár 1 upp í Blár 9.
Undirmöppurnar eru allar eins upp byggðar og hvert umdæmi (miðast við lögregluumdæmi) hefur
eina undirmöppu til afnota en aðgang að þeim öllum.

•

Upphafstalhópur er hugsaður sem fyrsti snertiflötur í aðgerðum þar sem viðbragðsaðilar koma
saman til að skipuleggja fyrstu viðbrögð.

•

Séu fleiri en ein aðgerðir í gangi innan sama umdæmis verður áfram unnið innan sömu
samvinnumöppu á meðan það gengur upp.

•

Aðgengi að samvinnutalhópum er skipt í blátt, rautt og gult.

•

Ef aðgerð skarast milli umdæma ákveður FMR eða Neyðarlína hvaða samvinnumöppu skal nota.

•

Verður innleitt 2016-2017.

sem

kemur

í

stað
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Bláa
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Mynd 1 Uppsetning talhópa hverri möppu.
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2. SAMVINNUTALHÓPAR VIÐBRAGÐSAÐILA
Frá því að uppbygging TETRA fjarskiptakerfisins hófst, um síðustu aldamót, hefur verið boðið upp á
samvinnutalhópa sem í daglegu tali eru kallaðir Bláa bandið. Í kjölfar niðurlagningar VHF
fjarskiptakerfis almannavarna nokkrum árum síðar var almannavarnamöppunni bætt við
samvinnutalhópana.
Í daglegri notkun hefur skapast sú venja að nota Bláa bandið þegar einfaldrar samhæfingar er þörf en
þegar stærri atburðir verða sem kalla á virkjun almannavarnakerfisins hefur Almannavarnamappan
verið notuð. Gallinn við þetta fyrirkomulag er að þá er í raun verið að notast við tvö kerfi og hefur það
sýnt sig í mörgum stærri aðgerðum að þær byrja á Bláa bandinu en hafa síðan þurft að færast yfir í
Almannavarnamöppuna. Fyrir viðbragðsaðila við vinnu úti á vettvangi er það ekki æskilegt að þurfa
mikið að vera hringla með talhópa í miðri aðgerð og sérstaklega þegar það þarf að færa sig úr einni
möppu og yfir í aðra.
Með nýju skipulagi á samvinnutalhópum er búið að einfalda enn frekar alla samvinnu. Í stað Bláa
bandsins og Almannavarnamöppunnar kemur ein Samvinnumappa með níu undirmöppur. Gert er ráð
fyrir að allir viðbragðsaðilar innan hvers lögregluumdæmis hafi afnot af einni undirmöppu. Með
þessari útfærslu nota viðbragðsaðilar sama umhverfi í stórum sem smáum aðgerðum. Skipulagið er
hannað til þess að geta þanist út og dregist saman eftir þörfum.
Yfirmappa samvinnutalhópa heitir Blár en undirmöppurnar heita frá Blár 1 upp í Blár 9. Innan hverrar
möppu eru talhóparnir númeraðir með vísan í hvaða möppu þeir eru t.d. Blár 1-7 (Blár einn sjö) er þá
í möppu númer 1 og er talhópur númer 7.

Mynd 2 Skipting undirmappa á milli umdæma.
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3. AÐGENGI AÐ SAMVINNUTALHÓPUM
Aðgengi að taltalhópum í hverri möppu er þrískipt og skiptist það í Blátt, Gult og Rautt.
Rautt aðgengi veitir aðgang að öllum talhópum í hverri möppu. Þar eru eru heilbrigðisstofnanir,
Landhelgisgæsla, lögregla, Neyðarlína, sjúkraflutningar og slökkvilið.
Blátt aðgengi veitir aðgang að öllum talhópum í hverri möppu nema rauðum. Þar eru aðgerðastjórnir,
björgunarsveitir, Isavia og Rauði krossinn á Íslandi.
Gult aðgengi veitir eingöngu aðgang að gulum talhópum. Þar eru fjarskiptafyrirtæki, hafnir,
Jarðvísindastofnun, Spölur, Strætó, sveitarfélög, Veðurstofan, Vegagerðin, veitustofnanir og
þjóðgarðar.

Mynd 3 Aðgangsskipting talhópa í hverri möppu.

Undirmöppurnar níu eru allar eins upp settar þannig að viðbragðsaðilar sem læra á sitt skipulag kunna
því sjálfkrafa á hin átta. Með þessu verður kennsla, uppsetning fjarskiptaskipulaga og notkun einfaldari
en áður.
Alls eru 147 talhópar í nýja samvinnuskipulaginu en þrátt fyrir þennan fjölda er í raun verið að einfalda
skipulagið þar sem hvert umdæmi þarf bara að þekkja sína möppu.
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4. BLÁIR TALHÓPAR

Allir þeir sem tilheyra hinum hefðbundnu viðbragðsaðilum hafa aðgang að bláum hópum. Allar stærri
aðgerðir þar sem viðbragðsaðilar koma saman geta því verið samhæfðar þar.
Efsti talhópur í hverri möppu er númer 0 (núll) og er jafnframt eini talhópur hverrar möppu með þetta
númer. Núll talhópurinn er hugsaður sem fyrsti samvinnutalhópur í hverju skipulagi þar sem
viðbragðsaðilar hefja samræmingu aðgerða. Á þessum talhóp er gert ráð fyrir að fyrstu upplýsingar
berist öllum viðbragðsaðilum sem eru á leið á staðinn frá Neyðarlínu og FMR.
Umfangsminni aðgerðir geta farið fram á talhóp 0 (núll) að fullu en þær umfangsmeiri gefa
aðgerðastjórnendum möguleika á að nýta undirhópa 1 til 7 til að stýra vettvangsvinnu eða skipta niður
í verkþætti eftir þörfum. Þetta er samskonar fyrirkomulag og unnið er eftir í séráætlunum
almannavarna. Skipting verkþátta getur einnig kallað á skiptingu á milli landssvæða innan umdæmis
eða jafnvel á milli umdæma og eru þá verkþáttastjórar sem stýra aðgerðum á hverjum talhóp fyrir sig.
Með þessu fyrirkomulagi dreifum við fjarskiptum og reynum að koma því sem skiptir máli fyrir hvern
hóp til skila án þess að aðrir eigi á hættu að drukkna í samskiptum sem snúa lítið að þeirra verkþætti.

5. RAUÐIR TALHÓPAR

Rauðir talhópar eru dulkóðaðir og helst ætlaðir til samvinnu viðbragðsaðila sem tilgreindir eru í rauðu
aðgengi. Það á við um verkefni þar sem engar líkur eru taldar á að viðbragðsaðilar með blátt aðgengi
verði boðaðir eða skiptast þarf á viðkvæmum upplýsingum. Mælst er til þess að umferðaslys utan
þéttbýlis verði boðuð á bláan talhóp þar sem björgunarsveitir eru oft næsta viðbragð sökum fjarlægðar
annarra bjarga.

6. GULIR TALHÓPAR

Mörg fyrirtæki og stofnanir hafa skyldum að gegna þegar áföll ríða yfir. Því er mikilvægt að hægt sé
að samhæfa störf allra milliliðalaust þegar á þarf að halda. Gulir talhópar eru ætlaðir fyrir þessi
samskipti. Verkefnin geta snúist um ófærð, óveður, bilanaleit o.þ.h. Þetta getur einnig átt við þegar
um eldgos eða jarðskjálfta er að ræða. Mælst er til þess að stjórnendur samhæfi samstarf þessara aðila
þannig að samskiptin fari milliliðalaust fram á gulum hópum.
Fyrir þá sem eingöngu eru með þessa hópa úr skipulaginu er gert ráð fyrir að þeir verði allir í einni
möppu í þeirra talstöðvum sem heitir „Gul Samvinna“.
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7. SST TALHÓPAR

í hverri möppu eru þrír SST talhópar sem eru sameiginlegir með öllum möppum en aðgengi að þeim
er þrískipt líkt og lýst er í kafla 3.
Talhópurinn SST-Blár er ætlaður til samskipta á milli samhæfingarstöðvar(SST) og þeirra
aðgerðastjórna (AST) sem eru að störfum á hverjum tíma.
Talhópurinn xSST-Rauður er ætlaður til dulkóðaðra samskipta á milli samhæfingarstöðvar(SST) og
þeirra aðgerðastjórna (AST) sem eru að störfum á hverjum tíma.
Talhópurinn SST-Gulur er ætlaður til samskipta á milli stjórnstöðva þeirra aðila sem einungis hafa
aðgengi að gulum hópum auk SST og aðgerðastjórna viðkomandi svæðis. Hlutverk þessa hóps er því
að reyna að auka upplýsingaflæði á milli grunnstoðanna sem og stjórnkerfis viðbragðsaðila.

8. AST OG VST TALHÓPAR
Í hverri möppu eru tveir talhópar fyrir stjórnun sem sérstaklega eru ætlaðir fyrir samhæfingu AST og
VST í hverju umdæmi. AST talhópurinn er ætlaður fyrir samskipti milli aðgerðarstjórnar(AST) og
vettvangsstjórnar (VST).
VST talhópurinn er ætlaður til samskipta vettvangsstjórnar (VST) og verkþáttastjóra. Ef fleiri en ein
VST er að störfum og stjórnendum finnst ekki hægt að láta þær deila talhóp í sínum samskiptum við
verkþáttastjóra getur viðkomandi AST ákveðið að flytja samskipti annarrar vettvangsstjórnarinnar yfir
á aðra talhópa.

9. HVAÐA MÖPPU Á AÐ NOTA?

Meginreglan er að þeir sem vinna í sömu aðgerð, óháð umdæmum, vinni í sömu möppu.
Í samráði við viðkomandi umdæmi ákveður FMR/Neyðarlínan hvaða möppu skal nota. Ef fleiri en eitt
umdæmi koma að aðgerðinni kann að koma upp óvissa um í hvaða möppu aðgerðin á að vera.
Helstu áhrifavaldar á möppuval eru hvar aðgerðin var fyrst boðuð, hvar megin þungi aðgerða er eða
hver ber ábyrgð á aðgerðinni. Í stuttu máli má segja að aðgerðin eigi skipulagið.
Séu viðbragðsaðilar frá öðrum umdæmum boðaðar munu þau fjarskipti einnig fara fram innan sömu
möppu og aðgerðin hófst í.
Í þannig tilvikum getur reynt á sameiginlega notkun fleiri en einnar stjórneiningar á upphafshópnum.
Slíkar aðgerðir kalla því á stýringu fjarskipta sem og stjórnun á vettvangi fari fram á undirhópum líkt
og lýst er í kafla 4. Aðgerðir eiga því aðeins að geta hafist á einu skipulagi óháð því frá hvaða embætti
einingar taka þátt.
Komi sú ólíklega staða upp að umfang fjarskipta sé það viðamikið að allir talhópar í möppu einhvers
umdæmis séu í notkun er heimilt að nýta talhópa í öðrum möppum. Slíkar ákvarðanir fara í gegnum
æðstu stjórneiningu (FMR, VST, AST eða SST) á hverjum tíma og í samráði við það umdæmi sem leggur
til talhópa úr sinni möppu.
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10. VIRKJUN
Hvenær á ég að fara á samvinnutalhóp?
FMR, Neyðarlínan eða SST munu áfram úthluta samvinnutalhópum eftir þörfum og í þeim tilvikum þar
sem gamla Bláa bandið eða almannavarnamappan hafa verið notuð áður mun nýja Bláa bandið koma
í staðin.
Þegar séráætlanir verða virkjaðar mun verða forskrifað í SMS boðunum á hvaða talhóp aðgerðin á að
vera. T.d. F3 – HÆTTUSTIG –RAUÐUR –Keflavíkurflugvöllur – Blár 2-0 – Boeing 767 lendir kl.16:00,
reykur í stjórnklefa. 188 manns um borð.

Mynd 4 Heildarmynd nýja samvinnutalhópaskipulagsins.

11. HEILDARMYNDIN
Þegar nýja samvinnuskipulagið með sínar níu undirmöppur er skoðað á mynd sést vel hversu margir
talhóparnir eru og ljóst að ólíklegt er að þeir verði allir í notkun á sama tíma.
Skipulagið er hinsvegar hannað þannig að allar möppurnar eru eins og hverfandi líkur eru á árekstrum
á milli fjarskiptakafla séráætlana.

12. ÖRYGGI UPPLÝSINGA - TRÚNAÐUR
Nýja skipulagið felur í sér aðgengi margra og ólíkra aðila að sameiginlegum talhópum. Skipulagið er
hannað til að auka samvinnu viðbragðsaðila og grunnstoða þjóðfélagsins. Fjarskipti á þessum
talhópum geta þurft að vera ítarleg og eru oft mjög viðkvæm. Það er því afar mikilvægt að allir sem
inn á þessa talhópa fara haldi trúnað um viðkvæmar og persónugreinanlegar upplýsingar.
Komi upp tilfelli þar sem viðkvæmar upplýsingar fara út fyrir þessa talhópa getur ríkislögreglustjóri,
sem ábyrgðaraðili skipulagsins, þurft að grípa til viðeigandi ráðstafana. Í þessu samhengi ber m.a. að
líta til þagnarskylduákvæða lögreglulaga og laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
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13. VIÐKOMA Á SAMVINNUTALHÓPUM
Þar sem allar einingar hafa sína eigin innri hópa til samstarfs er ekki ætlast til að talstöðvar eininga séu
stilltar á talhópa skipulagsins nema meðan á aðgerð stendur séu þeir til hennar boðaðir. Einingar eiga
því allar að stilla sínar stöðvar af samvinnutalhópum að aðgerð lokinni. Sé það ekki gert líta
aðgerðastjórnendur svo á að viðkomandi hafi ekki móttekið afturköllun aðgerðar og munu leita eftir
staðfestingu á að svo sé hjá viðkomandi einingu.
Á næstunni er von á nýjum möguleika í Sitewatch flotastýringaviðmótinu sem kemur til með að sýna
viðkomu allra aðila sem inn á samvinnutalhópa koma og auðvelda þannig aðgerðastjórnendum yfirsýn
yfir þá sem þátt taka í aðgerðinni. Viðkomandi mun svo hverfa aftur úr þessari sýn yfirgefi hann
samvinnutalhópinn. Með þessum verður öll viðkoma á talhópa í kerfinu skráð og geymd auk þess að
vera sýnilega í SiteWatch.

14. INNLEIÐING
Nýja samvinnutalhópaskipulagið verður innleitt á þessu ári en það mun taka nokkra mánuði að koma
því í allar talstöðvar hjá viðbragðsaðilum. Stefnt er að því að það verði komið í flestar talstöðvar í haust
og lokið um næstu áramót (2016-2017).
Ljóst er að þessi breyting er umfangsmikil og kallar á að notendur kynni sér nýtt fyrirkomulag
samvinnutalhópa þannig að það nýtist sem best.

15. ÆFINGAR
Þegar viðbragðsaðilar halda sameiginlegar æfingar er notað sama fyrirkomulag og í alvöru atburðum.
Sömu talhópar og sama fjarskiptaskipulag.
Ef æfingin er boðuð af Neyðarlínu skal talhópur fylgja með í boðun.
Áður en æfing er haldin þarf að staðfesta hjá Neyðarlínu eða FMR að engin alvöru atburður sé gangi í
umdæminu og að viðkomandi talhópar séu ekki þegar í notkun.
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16. HEILDARMYND SAMVINNUTALHÓPA
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17. SKIPULAG HVERRAR MÖPPU
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18. DÆMI UM FJARSKIPTASKIPULAG SÉRÁÆTLANA
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19. ORÐALISTI OG SKAMMSTAFANIR
RLS

Ríkislögreglustjóri

AST

Aðgerðastjórn hvers umdæmis

SST

Samhæfingastöðin í Skógarhlíð

VST

Vettvangsstjórn sem sett er upp í nálægð við vettvang

FMR

Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra

Aðgengi

Lýsir því hvaða aðilar hafa leyfi til að hafa hvaða talhópa í sínum talstöðvum

Umdæmi

Skipulagið miðast við skiptingu níu lögregluembætta á landsvísu

Sitewatch

Vefviðmót þar sem ferilvöktun og talhópanotkun er sýnileg

Bláa bandið

Nafn yfir samvinnutalhópa viðbragðsaðila bæði í nýju og gömlu skipulagi

Séráætlun

Almannavarnaáætlun t.d. flugslysaáætlanir

Verkþættir

Verkþættir á vettvangi undir stjórn VST

Grunnstoðir

Þau fyrirtæki og stofnanir sem þjóna grunnþörfum íbúa í hættuástandi

Undirmappa

Ein af níu möppum sem geymdar eru innan aðalmöppu / samvinnumöppu

Gul Samvinna

Heiti möppu þar sem allir gulir hópar er í hjá grunnstoðum

Viðbragðsaðilar

Allir þeir sem taldir eru upp með aðgengi að rauðum og bláum hópum

Samvinnutalhópur

Talhópur ætlaður til samskipta á milli notenda skipulagsins

Samvinnumappa

Mappa sem geymir talhópa til samskipta á milli notenda skipulagsins

Byrjunartalhópur

Sá hópur sem fyrsta samræming fer fram, oftast X-0 en getur verið annar

Fjarskiptaskipulag

Skipulag um hvaða hóp(a) skal nota og hvernig

Almannavarnamappa Mappa úr gamla skipulaginu sem geymdi almannavarnatalhópa
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