Útgáfa 1.0
09.05.2017

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN
ALMANNAVARNA

Viðbragðsáætlun fyrir
Austurland vegna öskufalls

Lögreglustjórinn á Austurlandi
Almannavarnanefnd Austurlands
Ríkislögreglustjórinn

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017

Viðbragðsáætlun vegnaeldgoss undir
Vatnajökli með tilliti til öskufalls
Unnin af Lögreglustjóranum á
Austurlandi
almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
almannavarnanefnd Austurlands
Athugasemdir við áætlunina skal senda
til almannavarnadeildar
ríkislögreglustjóra í netfangið
almannavarnir@logreglan.is

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 2 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017

EFNISYFIRLIT
1.

INNGANGUR......................................................................................................................................................... 5

2.

SAGA, STAÐHÆTTIR OG HÆTTUR ......................................................................................................................... 6
2.1
2.2

3.

SKILGREININGAR .................................................................................................................................................11
3.1
3.2
3.3
3.2
3.3
3.4

4.

MÓTTÖKUSTAÐUR (MÓT)....................................................................................................................................... 26
BIÐSVÆÐI (BH-BF-BTB) ........................................................................................................................................ 26
GÆSLUSTÖRF Á VETTVANGI ...................................................................................................................................... 27
FJÖLDAHJÁLPARSTÖÐVAR ......................................................................................................................................... 28

RÝMINGARÁÆTLUN ............................................................................................................................................29
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.

GRUNNEININGAR, HLUTVERK OG TENGINGAR STJÓRNKERFISINS ....................................................................................... 17
AÐGERÐASTJÓRN ................................................................................................................................................... 18
VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR AÐGERÐASTJÓRN ................................................................................................................ 19
VETTVANGSSTJÓRN ................................................................................................................................................. 20
VERKÞÁTTASTJÓRAR................................................................................................................................................ 21
VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR VETTVANGSSTJÓRN ............................................................................................................. 23
HLUTVERK SAMHÆFINGARSTÖÐVARINNAR .................................................................................................................. 24
FJÖLMIÐLAR .......................................................................................................................................................... 24
LOFTBRÚ .............................................................................................................................................................. 24

STARFSSVÆÐI ......................................................................................................................................................25
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

ÓVISSUSTIG - LÍKUR Á ELDGOSI UNDIR VATNAJÖKLI ................................................................................................... 14
HÆTTUSTIG - ELDGOS ER AÐ HEFJAST UNDIR VATNAJÖKLI ............................................................................................... 15
NEYÐARSTIG - ELDGOS ER HAFIÐ UNDIR VATNAJÖKLI ..................................................................................................... 16

STJÓRNKERFI .......................................................................................................................................................17
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6.

VIRKJUN ............................................................................................................................................................... 11
AFBOÐUN ............................................................................................................................................................. 11
ÓVISSUSTIG........................................................................................................................................................... 11
HÆTTUSTIG ....................................................................................................................................................... 11
NEYÐARSTIG ...................................................................................................................................................... 11
SKAMMSTAFANIR ................................................................................................................................................... 12

BOÐUN ................................................................................................................................................................13
4.1
4.2
4.3

5.

ÁHRIF ELDGOSS MEÐ TILLITI TIL ÖSKUFALLS .................................................................................................................... 8
ÞÆTTIR SEM LÍKLEGIR ERU TIL AÐ VERÐA FYRIR ÁHRIFUM VEGNA ELDGOSS .......................................................................... 10

ÁSTANDSKÖNNUN SVÆÐA ..................................................................................................................................... 30
HEIMILI ................................................................................................................................................................ 30
VINNUSTAÐIR ........................................................................................................................................................ 30
MANNVIRKI........................................................................................................................................................... 30
SVÆÐASKIPTING ..................................................................................................................................................... 30

VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA ...............................................................................................................................31
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

LÖGREGLAN Á AUSTURLANDI .................................................................................................................................... 32
NEYÐARLÍNAN - 112 ............................................................................................................................................... 33
BJÖRGUNARSVEITIR Á AUSTURLAND ........................................................................................................................... 34
SVÆÐISSTJÓRN BJÖRGUNARSVEITA Á SVÆÐI 13 ............................................................................................................ 35
LANDSSTJÓRN BJÖRGUNARSVEITA .............................................................................................................................. 36
ALMANNAVARNADEILD RÍKISLÖGREGLUSTJÓRANS ......................................................................................................... 37
AÐGERÐARSTJÓRN.................................................................................................................................................. 38
RAUÐI KROSSINN Á ÍSLANDI - AUSTURLAND ................................................................................................................ 39
LANDHELGISGÆSLAN ............................................................................................................................................... 40
LANDSVIRKJUN, LANDSNET OG RARIK........................................................................................................................ 41
VEITUSTOFNUN FJARÐABYGGÐAR .............................................................................................................................. 42
SAMHÆFINGARSTÖÐIN ............................................................................................................................................ 43

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 3 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017
8.13
VEGAGERÐIN ......................................................................................................................................................... 44
8.14
FERÐAÞJÓNUSTUAÐILAR .......................................................................................................................................... 45
8.15
HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS ......................................................................................................................... 46
8.16
SJÚKRABIFREIÐAR Á AUSTURLANDI............................................................................................................................. 47
8.17
SLÖKKVILIÐ Á AUSTURLANDI ..................................................................................................................................... 48
8.18
FJARSKIPTAMIÐSTÖÐ RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA (FMR) ..................................................................................................... 49
8.19
MATVÆLASTOFNUN ................................................................................................................................................ 50
8.20
SÓTTVARNALÆKNIR ................................................................................................................................................ 51
8.21
ALMANNAVARNADEILD............................................................................................................................................ 52
8.22
VEÐURSTOFAN....................................................................................................................................................... 53
8.23
VINNUEFTIRLITIÐ .................................................................................................................................................... 54
8.24
JARÐVSINDASTOFUNUN HÁSKÓLA ÍSLANDS .................................................................................................................. 55
8.25 SVEITARFÉLÖG ............................................................................................................................................................ 56
9.

FJARSKIPTI...........................................................................................................................................................57

10. KORT ...................................................................................................................................................................58
11. DREIFINGARLISTI .................................................................................................................................................59
12. BREYTINGASAGA .................................................................................................................................................60

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 4 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017

1. INNGANGUR
Viðbragðsáætlunin segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar eldgoss í Vatnajökli,með tilliti til
öskufalls í umdæmi lögreglustjórans á Austurlandi. Hún er unnin af almannavarnadeild ríkislögreglustjóra,
Lögreglustjóranum á Austurlandi og almannavarnanefndum lögreglustjórans á Austurlandi.
Allir
viðbragðsaðilar og aðrir, sem nefndir eru í áætluninni, voru hafðir með í ráðum.
Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð vegna eldgoss í Vatnajökli með tilliti til öskufalls .
Viðbragðsáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirmæli. Þannig getur
lögreglustjóri ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju sinni.
Lögreglustjórinn á Austurlandi, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans, ber ábyrgð á virkni
áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni en ritstjórn er á ábyrgð
almannavarnadeildar. Áætlunin skal uppfærð á a.m.k. fjögura ára fresti en boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal
uppfæra eins oft og þörf krefur.
Á sama hátt skal Lögreglustjórinn á Austurlandi, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans beita
sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á fjögurra ára fresti. Einnig skal hann
stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.
Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa þau
verkefni sem þeim eru falin skv. 8. Kafla. Uppfærsla gátlista er á ábyrgð viðkomandi starfseininga.
Áætlunin miðast við verkþáttaskipuritið SÁBF vegna aðgerða á vettvangi.
Við gerð áætlunarinnar var stuðst við lög 82/2008 um almannavarnir, og 6. grein lögreglulaga nr. 90/1996.
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2. SAGA, STAÐHÆTTIR OG HÆTTUR
Jarðskjálftar: Vart hefur orðið við jarðskjálfta frá Öskjusvæðinu og vegna framhlaupa Brúarjökuls, sem er einn
stærsti framhlaupsjökull Íslands (1964), þegar hann hljóp fram um 8 og 10 km á nokkrum mánuðum.
Framhlaupunum fylgir mikill vöxtur í jökulám sem falla frá jökulsporðinum. Þá hafa verið tíðar
jarðskjálftahrinur í Upptyppingum frá árinu 2007.
Upptyppingar, eða Álftadalsdyngja, hafa sýnt mikla jarðskjálftavirkni undanfarin ár og voru uppi hugmyndir hjá
jarðvísindamönnum um að dyngjugos gæti verið í aðsigi. Heldur hafði þó dregið úr virkninni í lok árs 2009 og
nýlegar rannsóknir gefa sterklega til kynna að jarðskjálftaóróinn hafi stafað af kvikuinnskotum í jarðskorpuna
sem hafi numið staðar á um 15 km dýpi. Aftur komu jarðskjálftahrinur á árinu 2010.
Eldvirkni: Kverkfjöll eru virk megineldstöð í jaðri Vatnajökuls (mynd 2). Sprungusveimur eldstöðvakerfisins
sem kennt er við Kverkfjöll er 90 til 100 km. langur, það teygir sig frá Kverkfjöllum í suðri og norður um
Krepputungu allt norður í Möðrudal. Í Kverkfjöllum eru tvær öskjur sem hvor um sig eru 8 km langar og 5 km
breiðar. Eldgosum í Kverkfjöllum fylgir öskufall og þau valda jökulhlaupum, sem renna norður af um Jökulsá á
Fjöllum og Kreppu en gjósi austanvert í fjöllunum gæti það valdið jökulhlaupi í Jökulsá á Brú. Gossaga
Kverkfjalla er fremur óljós m.a. vegna þess hversu afskekkt þau eru. Þó er ljóst að fjórar goshrinur hafa orðið
þar eftir að ísöld lauk fyrir 11.000 árum. Þá hafa verið umbrot í fjöllunum nokkrum sinnum á 20. öldinni en ekki
er víst að þar hafi orðið eldgos. Jarðhitavirkni er mikil í Kverkfjöllum og gætu umbrotin hafa tengst henni.
Austurland getur orðið fyrir öskufalli og flúormengun frá eldgosum. Einnig getur gasmengun orðið veruleg,
sbr. eldgosið í Holuhrauni. Helstu eldfjöll sem gætu valdið slíkum skaða í Austurlandi eru Askja, Kverkfjöll,
Bárðarbunga, Krafla og Grímsvötn.
Öskufall: Við eldgos í Öskju árið 1875 varð mikið öskufall, einkum á Jökuldal. Öskugeirinn var allt frá Berufirði
og að Ósfjöllum. Byggð lagðist af um tíma á Jökuldal í framhaldinu. Einnig var gos í Bárðarbungukerfinu 1477
og er þykkasta gjóskulag í jarðvegi á Norðaustur- og Austurlandi eftir landnám, frá því gosi. (skv. samantekt
Magnúsar Á. Sigurgeirssonar um Gjóskulög á Austurlandi frá júní 2000) Í Öskjugosinu 1961 var lítið öskufall,
enda að mestu um hraungos að ræða.
Jökulhlaup. Í fornum annálum er getið um jökulhlaup í Jökulsá á Fjöllum, sem talið er að tengist eldgosum. (
Skv. Náttúrufræðingurinn 5. Árgangur 1985, eftir Sigurjón Pál Ísaksson. Stórhlaup í Jökulsá á Fjöllum á fyrri
hluta 18. aldar) Sigurjón rekur annála aftur til 1477 sem tengjast hlaupum og eldsumbrotum þeim samfara í
Jökulsá á Fjöllum.
Frá árinu 1976 til 1999 hafa orðið 15 jökulhlaup í Jökulsá á Fjöllum þar af 12 sem tengjast jökullónum en 3.
jarðhitasvæðum. ( Samkv. samantekt frá Oddi Sigurðssyni hjá Veðurstofu Íslands frá 29.01 2015).
Varðandi jökulhlaup í Jökulsá á Dal gætu þau tengst eldsumbrotum allt vestur að Grímsvötnum, en litið er vitað
um þau.

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 6 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 7 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017

2.1

Áhrif öskufalls

Gjóskufall á veitumannvirki.
Gjóskufall getur valdið verulegum truflunum á veitumannvirki og helst á raflínur, tengivirki og loftnetsbúnað
og getur valdið skammhlaupi og skemmdum sérstaklega í votviðri, þá getur gjóskufall haft áhrif á loftkælibúnað
virkjana og veitustöðva.
Afleiðing stöðurafmagns í lofti sem bundið er við gosmökk, eru truflanir og skemmdir á rafbúnaði, síma- og
talstöðvabúnaði og mannvirkjum.
Samkvæmt upplýsingum frá Landsvirkjun er til áætlun um fyrstu viðbrögð sem er að snúa við blástursátt á
kælibúnaði en eftir það tekur við visst öryggisteimi á landsvísu.
Samkvæmt upplýsingum frá Landsnet. Engin svör hafa borist.
Samkvæmt upplýsingum frá Rarik...
Veitustofnanir á Fljótsdalshéraði.

Samkvæmt upplýsingum frá HEF, Hitaveita Egilsstaða og Fella, sem er veitustofnun Fljótsdalshéraðs og sér um
hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu, eru helstu ógnanir vegna gjóskufalls í virkjuninni við Urriðavatn, varðandi
kælibúnað í dælustöðvum og varaflstöð og því mikilvægt að eiga auka birgðir af síum sem er hægt að skipta út
í kælibúnaðinum og á loftinntökum á diselrafstöðvum (varafl).

Gjóska sem gæti komist í holræsakerfi ef votviðri er samfara öskufalli, gæti valdið truflunum á hreinsivirkjum
og holræsakerfi. Hægt er að loka niðurföllum með sandpokum og einnig með gúmmí eða plast mottum með
þyngingu á. þetta er því ekki talin veruleg ógnun ef rétt er brugðist við.

Neysluvatn fyrir Egilsstaði og Fellabæ er aflað úr borholum við Köldukvísl á Eyvindardal og talin lítil hætta á að
gjóskufall valdi mengun en búnaður sem nemur breytingar á efnainnihaldi vatnsins, (leiðnimælingar) er fyrir
hendi hjá veitunni. Vatnsveita á Eiðum er einnig tekin úr borholu og lítil hætta á mengun. Fylgjast þarf með
öðrum neysluvatnsveitum, Hallormsstað og Brúarási ef til gjóskufalls kemur.
Lágmarksbúnaður af rykgrímum og hlífðargleraugum þyrfti að vera til hjá stofnuninni.

Hér þarf kannski að setja texta um sundlaugar?.

Veitustofnanir Vopnafjarðarhrepps.
Samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands er vatnsveita fyrir þéttbýlið á Vopnafirði nær
eingöngu brunnar í fjalli og þarf því að fylgjast með efnainnihaldi vatnsins ef til gjóskufalls kemur.

Gjóska sem gæti komist í holræsakerfi ef votviðri er samfara öskufalli, gæti valdið truflunum á holræsalögnum
og rotþróm. Hægt er að loka niðurföllum með sandpokum og einnig með gúmmí eða plast mottum með
þyngingu á. þetta er því ekki talin veruleg ógnun ef rétt er brugðist við.

Veitustofnanir Seyðisfarðarkaupstaðar.
Samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands er vatnsveita fyrir Seyðisfjarðarkaupstað
yfirborðsvatn og þarf því að fylgjast mjög vel með efnainnihaldi vatnsins ef ef til gjóskufalls kemur.

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 8 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017
Gjóska sem gæti komist í holræsakerfi ef votviðri er samfara öskufalli, gæti valdið truflunum á holræsalögnum
og rotþróm. Hægt er að loka niðurföllum með sandpokum og einnig með gúmmí eða plast mottum með
þyngingu á. þetta er því ekki talin veruleg ógnun ef rétt er brugðist við.

Veitustofnanir Borgarfjarðarhrepps.
Samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands eru vatnsból fyrir þéttbýli brunnar í fjalli og þarf því
að fylgjast með efnainnihaldi vatnsins ef til gjóskufalls kemur.

Gjóska sem gæti komist í holræsakerfi ef votviðri er samfara öskufalli, gæti valdið truflunum á holræsalögnum
og rotþróm. Hægt er að loka niðurföllum með sandpokum og einnig með gúmmí eða plast mottum með
þyngingu á. þetta er því ekki talin veruleg ógnun ef rétt er brugðist við.
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2.2

Þættir sem líklegir eru til að verða fyrir áhrifum vegna eldgoss

1. Íbúar (líkamleg og andleg áhrif)
2. Byggingar
3. Samgöngumannvirki (vegir, hafnarmannvirki, flugvellir))
4. Byggðaveitur (hitaveita, vatnsveita, rafveita, fráveita)
5. Almannaþjónusta (viðbragðsaðilar, almenn þjónusta)
6. Önnur mannvirki (t.d. olíutankar og lagnir)
7. Náttúra og lífríki (mengun)
8. Búfénaður
9. Ferðaþjónusta
10. Atvinnustarfssemi ( Álver, fiskvinnsla, matvælaframleiðsla)
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3. SKILGREININGAR
3.1

Virkjun

Viðbragðsáætlunina er hægt að virkja á þremur ólíkum almannavarnastigum .
Forsendur virkjunar liggja í samráði lögreglu og bakvaktar almannavarnadeildar. Þannig tilkynnir
almannavarnardeild Neyðarlínunni um á hvaða stigi skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að að
virkja áætlunina eru:


Lögreglustjórinn á Austurlandi



Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

Þegar áætlunin hefur verið virkjuð eru aðgerðir í umdæminu undir stjórn aðgerðastjórnar. Aðgerðastjórn
metur hvort þörf er á að boða fleiri aðila til starfa.
Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi hefur einn heimild til að breyta
almannavarnastigum eftir að áætlun hefur verið virkjuð.
Þeir viðbragðsaðilar sem bregðast við á þessum stigum eru boðaðir samkvæmt boðunargrunni Neyðarlínunnar
og fá boð samkvæmt þessum kafla. Verkefni viðbragðsaðila er að finna í 8. kafla.

3.2

Afboðun

Lögreglustjórinn á Austurlandi og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hafa heimild til afboðunar á
áætluninni

3.3

Óvissustig

Skilgreining:
Þegar grunur vaknar um að eitthvað sé að gerast af náttúru- eða mannavöldum sem á síðari stigum gæti leitt
til þess að heilsu og öryggi fólks, umhverfis eða byggðar sé ógnað.

3.2

HÆTTUSTIG

Skilgreining:
Ef heilsu og öryggi manna, umhverfis eða byggðar er ógnað af náttúru- eða mannavöldum þó ekki svo
alvarlegar að um neyðarástand sé að ræða

3.3

NEYÐARSTIG

Skilgreining:
Þegar slys eða hamfarir hafa orðið eða þegar heilbrigðisöryggi manna er ógnað svo sem vegna farsótta
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3.4

Skammstafanir

AHS

Aðhlynningarstjóri

AST

Aðgerðastjórn /-stjóri

AVN/Av-nefnd

Almannavarnanefnd

BF

Biðsvæði flutningstækja

BH

Biðsvæði hjálparliðs

BTB

Biðsvæði tækja og búnaðar

ETA

Áætlaður komutími (Esteimated Time of Arrival)

ETD

Áætlaður brottfarartími (Esteimated Time of Departure)

HSA

Heilbrigðisstofnun Austurlands

IL

Innri lokun

ISAVIA

ISAVIA, rekstraraðili flugvalla og flugleiðsöguþjónustu á Íslandi

JRCC

Stjórnstöð sjóbjörgunar ( Joint Rescure Coordination Centreer)

LHG

Landhelgisgæslan

LSH

Landspítali Háskólasjúkrahús

LÞ

Lendingarsvæði fyrir þyrlur

Mhz

Megahertz

MÓT

Móttökustaður fyrir bjargir

MRCC

Stjórnstöð sjóbjörgunar (Maritime Rescue Coordination Centreer)

OACC

Flugstjórnarmiðstöðin (Oceanic Area Control Center)

RKÍ

Rauði kross Íslands

SÁBF

Stjórnun – Áætlun – Bjargir - Framkvæmd

SLY

Slysstaður / slysavettvangur

SSA

Söfnunarsvæði aðstandenda

SSL

Söfnunarsvæði látinna

SSS

Söfnunarsvæði slasaðra

SST

Samhæfingarstöðin

TWR

Flugturn: bygging, starfstöð flugumferðarþjónustu ýmist flugturns eða
flugupplýsingaþjónustu

VHF

Very High Frequency

VST

Vettvangsstjórn / -stjóri

VÞS

Verkþáttastjórar

YL

Ytri lokun

FSN

Fjórðungssjúkrahús á Neskaupsstað
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4. BOÐUN
Neyðarlínan 112 annast boðun samkvæmt áætlun þessari eftir beiðni eins af eftirtöldum aðilum:
Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans
Lögreglustjórans á Austurlandi
Þegar ákveðið hefur verið að virkja viðbragðsáætlunina skulu ofangreindir aðlar
upplýsa Neyðarlínu á hvaða almannavarnastigi áætlunin skuli virkjuð
Neyðarlína skal þá boða út skv. gildandi boðunaráætlun.



ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG, NEYÐARSTIG
Líklega staðsetningu atburðar í hnitum skv. korti.
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4.1

Óvissustig - Líkur á eldgosi undir Vatnajökli
Neyðarlína 112 boðar:með SMS
ÓVISSUSTIG – Eldgos – Vatnajökull

Aðrir:
Aðgerðastjórn- Allir
Brunavarnir á Austurlandi
Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupstað
Flugvöllurinn á Egilsstöðum
Flugvöllurinn á Vopnafirði
HSA
ISAVIA - Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
Landhelgisgæslan
Landsnet
Landsvirkjun
Lögreglustöðin Djúpavogi
Lögreglustöðin Egilsstöðum
Lögreglustöðin Eskifirði
Lögreglustöðin Fáskrúðsfirði
Lögreglustöðin Neskaupstað
Lögreglustöðin Vopnafirði
RARIK
Rauði kross Íslands – RKÍ Austurlandsdeild
Ríkislögreglustjórinn – Almannavarnadeild RLS/Hópur 1
Ríkislögreglustjórinn – Almannavarnadeild RLS/Hópur 2
Ríkislögreglustjórinn - Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar
RÚV
Samhæfingarstöðin
Sjúkrabifreiðar
Slysavarnafélagið Landsbjörg – Björgunarsveitir á svæði 13/Heildarútkall
Slysavarnafélagið Landsbjörg - Landsstjórn björgunarsveita/Heildarútkall
Slökkvilið Breiðdalsvíkur
Slökkvilið Fjarðabyggðar
Svæðisstjórn Björgunarsveita á svæði 13
Veðurstofan
Vegagerðin
Veitustofnun Fjarðabyggðar
Vísindamannaráð
Yfirdýralæknir (MATÍS)
Ferðaþjónustuaðilar (sms á svæðið)

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
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4.2

Hættustig - Eldgos er að hefjast undir Vatnajökli
Neyðarlína 112 boðar:með SMS

HÆTTUSTIG – Eldgos – Vatnajökull
Aðgerðastjórn.Allir
Brunavarnir á Austurlandi
Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupstað
Flugvöllurinn á Egilsstöðum
Flugvöllurinn á Vopnafirði
HSA
ISAVIA - Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
Landhelgisgæslan
Landsnet
Landsvirkjun
Lögreglustöðin Djúpavogi
Lögreglustöðin Egilsstöðum
Lögreglustöðin Eskifirði
Lögreglustöðin Fáskrúðsfirði
Lögreglustöðin Neskaupstað
Lögreglustöðin Vopnafirði
RARIK
Rauði kross Íslands – RKÍ Austurlandsdeild
Ríkislögreglustjórinn – Almannavarnadeild RLS/Hópur 1
Ríkislögreglustjórinn – Almannavarnadeild RLS/Hópur 2
Ríkislögreglustjórinn - Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar
RÚV
Samhæfingarstöðin
Sjúkrabifreiðar
Slysavarnafélagið Landsbjörg – Björgunarsveitir á svæði 13/Heildarútkall
Slysavarnafélagið Landsbjörg - Landsstjórn björgunarsveita/Heildarútkall
Slökkvilið Breiðdalsvíkur
Slökkvilið Fjarðabyggðar
Svæðisstjórn Björgunarsveita á svæði 13
Veðurstofan
Vegagerðin
Veitustofnun Fjarðabyggðar
Vísindamannaráð
Yfirdýralæknir (MATÍS)
Ferðaþjónustuaðilar (sms á svæðið)

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
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4.3

Neyðarstig - Eldgos er hafið undir Vatnajökli
Neyðarlína 112 boðar:með SMS

NEYÐARSTIG – Eldgos – Vatnajökull
Aðrir:
Aðgerðastjórn Allir .
Brunavarnir á Austurlandi
Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupstað
Flugvöllurinn á Egilsstöðum
Flugvöllurinn á Vopnafirði
HSA
ISAVIA - Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
Landhelgisgæslan
Landsnet
Landsvirkjun
Lögreglustöðin Djúpavogi
Lögreglustöðin Egilsstöðum
Lögreglustöðin Eskifirði
Lögreglustöðin Fáskrúðsfirði
Lögreglustöðin Neskaupstað
Lögreglustöðin Vopnafirði
RARIK
Rauði kross Íslands – RKÍ Austurlandsdeild
Ríkislögreglustjórinn – Almannavarnadeild RLS/Hópur 1
Ríkislögreglustjórinn – Almannavarnadeild RLS/Hópur 2
Ríkislögreglustjórinn - Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar
RÚV og aðrir fjölmiðlar
Samhæfingarstöðin
Sjúkrabifreiðar á Austurlandi
Slysavarnafélagið Landsbjörg – Björgunarsveitir á svæði 13/Heildarútkall
Slysavarnafélagið Landsbjörg - Landsstjórn björgunarsveita/Heildarútkall
Slökkvilið Breiðdalsvíkur
Slökkvilið Fjarðabyggðar
Svæðisstjórn Björgunarsveita á svæði 13
Veðurstofan
Vegagerðin
Veitustofnun Fjarðabyggðar
Vísindamannaráð
Yfirdýralæknir (MATÍS) (Sms á svæðið)
Veituaðilar í Fjarðarbyggð (Jónas)

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
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5. STJÓRNKERFI
5.1

Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins

Aðgerðastjórn
AST

Samhæfingarstöðin
SST

Hlutverk:
Stjórn og samhæfing
aðgerða innan umdæmis.
Bakland vettvangsstjórnar

Hlutverk:
Yfirstjórn á aðstoð milli
umdæma og aðstoð ríkisstofnana
Flutningur slasaðra milli umdæma
Bakland aðgerðastjórnar
Samhæfing á landsvísu

Tenging við viðbragðsaðila:
Allar starfseiningar
innan umdæmis sem eru ekki
starfandi á vettvangi

Tenging við viðbragðsaðila:
Allar bjargir á landinu sem eru
starfandi utan umdæmis áfallsins.
Ríkisstofnanir
Erlendar bjargir

Vettvangsstjórn

VST
Hlutverk:
Stjórn og samhæfing
vettvangsaðgerða
Bakland verkþáttastjóra

Tenging við viðbragðsaðila:
Allar starfseiningar
við störf á vettvangi

Björgunarstjóri

Aðhlynningarstjóri
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5.2

Aðgerðastjórn

Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi
lögregluumdæmi. Hann situr í aðgerðastjórn ásamt fulltrúa almannavarnanefndar ,fulltrúa Slysavarnafélagsins
Landsbjargar fulltrúa Rauða kross íslands hlutaðeigandi viðbragðsaðila sbr viðbragðsáætlun svo og öðrum
hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni. Aðgerðastjórn starfar í samvinnu við
Samhæfingarstöðina. Í stjórn aðgerða felst m.a skipulag björgunar og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns sem
getur eða hefur skapast og að stýra neyðaratgerðum í samvinnu við samhæfingarstöðina.
Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með stjórn og samhæfingu á vettvangi.
AST er skipuð:



Lögreglustjóranum á Austurlandi eða þeim sem hann tilnefnir - aðgerðastjóri
Fulltrúa slökkviliðs



Fulltrúa svæðisstjórnar björgunarsveita





Fulltrúa Rauða krossins,
Fulltrúa frá heilbrigðisstofnun
Sveitarstjóri

AST skal huga að starfsliði til að sinna eftirtöldum verkefnum:
 Símsvörun
 Skráningu og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
 Fjarskiptum
Helstu verkefni AST:
 Stjórn, samhæfing og forgangsröðun heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
 Virkja VST samkvæmt VST plani
 Endurmat á háskastigi og umfangi
 Samskipti við VST
 Samskipti við SST um Tetra talhóp AV-uppk_1
 Virkjun starfseininga innan umdæmisins, umfram áætlun þessa
 Sjá um heildarskipulag fjarskipta og annarra samskipta innan aðgerðasvæðisins
 Hafa samskipti við sjúkrastofnanir innan aðgerðasvæðisins
 Hafa samskipti við fjölmiðla (sjá 5.8)
 Hafa samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda(SSA)
 Vinna samkvæmt verkþáttaskipuritinu fyrir AST

Aðsetur aðgerðastjórnar Björgunarsveitarhúsið á Egilsstöðum
Til vara:

Lögreglustöðin á Egilsstöðum

Aðsetur aðgerðastjórnar : Slökkvistöðin á Hrauni, Reyðarfirði.
Til vara: Lögreglustöðin á Eskifirði.
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5.3

Verkþáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn
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5.4

Vettvangsstjórn

Ef þurfa þykir skal skipa vettvangsstjóra til að stýra aðgerðum á vettvangi, þetta gæti t.d. átt við í þeim tilfellum
að rýma þyrfti ákveðin byggðarlög, bjarga þyrfti fólki og/eða búpeningi af lokuðum svæðum eða slys yrðu á
fólki.
Heildarstjórn aðgerða á vettvangi samkvæmt áætlun þessari er í höndum vettvangsstjóra í umboði
lögreglustjóra. Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af
vettvangsstjórn, sé þess kostur.
Vettvangsstjórn verður á sjá hér að neðan til þess að stýra þar aðgerðum undir stjórn AST á Ef samband rofnar
við vettvangsstjórnir munu þær taka að sér htutverk aðgerðastjórnar, hver á sínu svæði.
Staðsetning VST

Vettvangsstjórn er að jafnaði skipuð fulltrúum frá:
 Lögreglunni, vettvangsstjóri
 Slökkviliði
 Svæðisstjórn björgunarsveita - svæði 13
Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í vettvangsstjórn eftir aðstæðum hverju sinni.

Mikilvæg verkefni vettvangsstjórnar:


Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipuritið SÁBF skv. umboði
lögreglustjóra.



Að tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn og aðra verkþáttastjóra samkvæmt fjarskiptaplani



Tryggja samskipti við vinnuflokka frá veitum og fjarskiptafyrirtækjum sem starfa á svæðinu.



Skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum .

Aðsetur vettvangsstjórnar:
Aðalaðsetur: Ákvörðun aðgerðastjórnar-vettvangsstjóra.
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5.5

Verkþáttastjórar

Á hverju starfssvæði og við hvern verkþátt starfa margar verkeiningar eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að
samhæfa störf þeirra og er það hlutverk verkþáttastjóranna en þeir eru millistjórnendur sem stýra og samhæfa
verkþætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.
Verkþáttastjórar

Aðilar sem skipa verkþáttastjóra

Vinnusvæði

Björgunarstjóri

Svæðisstjórn björgunarsveita/slökkvilið

Hreyfanlegur eftir þörfum

Aðhlynningarstjóri

Heilsugæslan

Við söfnunarsvæði

Gæslustjóri

Lögreglan

Hreyfanlegur eftir þörfum

Flutningastjóri

Svæðisstjórn björgunarsveita

Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkþáttastjóra eru að:
 Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.
 Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
 Skipa undirstjórnendur og útdeila verkefnum.
Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við vettvang. Hann undirbýr sig til að bjarga fólki sem
ekki hefur komist frá áhrifasvæðinu í tíma og kemst ekki þaðan án aðstoðar samkvæmt fyrirmælum VST.
Verkefni Björgunarstjóra eru


Leit: Finna og staðsetja þolendur



Bráðaflokkun: Forgangsraða áður en flutt er frá innri lokun



Björgun: Bjarga þeim sem lokast hafa inn



Viðbrögð við mengun : Koma fólki út af hættusvæði svo fljótt sem verða má í samstarfi við VST

Aðhlynningarstjóri. Ekki er gert ráð fyrir því að aðhlynningarstjóri þurfi að fara út á vettvang til að setja upp
SSS. Þess í stað undirbýr heilsugæslan að taka á móti þolendum frá áhrifasvæðinu sem kunna að þurfa leita
þangað og gerir ráðstafanir til að geta farið út á vettvang ef til þess kæmi.
Verkefni Aðhlynningarstjóra:


Áverkamat: Með tilliti til flutnings . Hreyfanlegt. Greina ástand og skrá þolendur



Meðferð: Til að tryggja öryggi þolenda veita þá umönnun sem möguleg er fram að og við flutning .



Forgangsröðun: Hverja á að flytja , hvert, hvenær, með hverskonar tæki og hvaða meðferð á að veita.

Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða. Hann
tryggir að fyrirfram ákveðnir lokunarpóstar séu settir upp og umferðarstjórn sé virk þar sem á þarf að halda.
Gæslustjóri sér til þess að lokunum sé haldið svo lengi sem þurfa þykir. Hraðkannar innviði á áhrifasvæðinu
s.s. vegir, brýr, helstu mannvirki, rafmagn, fjarskipti. Kallar til sérfræðinga til skoðunar á mannvirkjum og
innviðum sem hafa orðið fyrir skemmdum.
Verkefni Gæslustjóra:


Lokun svæða: Innri lokun, slysstaður og hættusvæði, Ytri lokun, vettvangurinn.



Verndun svæða: Vettvangur og einstök starfssvæði. Verndun rannsóknarvettvangs gæsla á
lendingarsvæðum, verndun á öðrum starfssvæðum.



Umferðarskipulag: Skipulag umferðar innan innri lokunar,lokanir, almenn umferð og umferð til og frá
SSS



Talning: Talning og flæði þolenda
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Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja. Hann
hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Hann tryggir að móttökustaður og
biðsvæði séu mönnuð.
Verkefni flutningastjóra:


Móttaka: Skráir inn í aðgerðina allar bjargir. (Bjargir mæta á MÓT nema annað sé tekið fram)



Biðsvæði: Biðsvæði hjálparliðs (BH) Biðsvæði flutningstækja (BF) Biðsvæði tækja og búnaðar (BTB)



Flutningstæki: Heildaryfirlit (hvað, hvar, hvenær), stýrir nýtingu bjarga . tæknileg framkvæmd

Undirstjórnendur vinna undir verkþáttastjórum við stjórnun á ákveðnum verkefnum eða vinnusvæðum.
Þeir stýra ákveðnum hóp björgunarmanna.
Helstu verkefni undirstjórnenda:


Aðstoðarmaður fylgir verkþáttastjóra í aðgerð og sér um fjarskipti



Stýrir hópi björgunarmanna við ákveðin verkefni eða vinnusvæði.
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5.6

Verkþáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn

STJÓRNUN
Tengiliðir

Fjölmiðlar

ÁÆTLUN
Upplýsingar

BJARGIR

Áætlanagerð

Aðföng og
fjarskipti

Aðbúnaður

Ástand mála

Markmið og
verkáætlun

Aðföng

Grunnþjónusta

Ytri aðstæður

Þarfir

Fjarskipti

Sérþjónusta

Skipulag

Viðhald

Sérfræðiráðgjöf

FRAMKVÆMD
Leit og Björgun

Sjúkra- og
Fjöldahjálp

Gæslustörf

Flutningar

Leit

Áverkamat

Lokun svæða

Móttaka

Bráðaflokkun

Meðferð

Verndun svæða

Biðsvæði

Björgun

Forgangsröðun

Umferðarskipulag

Flutningstæki

Slökkvistarf

Talning

Viðbrögð við
mengun

Ástandskönnun
svæða
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5.7

Hlutverk Samhæfingarstöðvarinnar



Halda uppi virku sambandi við aðgerðastjórnir og samræma störf þeirra



Skipuleggja stuðning við aðgerðastjórnir og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni



Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma



Sjá um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:

5.8

o

höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf

o

þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis

o

þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum

o

þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

o

erlendar björgunarmiðstöðvar, eftir þörfum

Fjölmiðlar

Hverjir sinna þeim:
Meginstarfseiningar sem koma að samskiptum við fjölmiðla.


Lögreglustjórar/Aðgerðastjórn (stjórnendur aðgerða)



Samhæfinarstöðin (SST) (samhæfing aðgerða)

Að jafnaði getur Samhæfingarstöð aðstoðað lögreglustjóra/aðgerðastjórn í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um
sinn.
Mikilvægt er að fulltrúar lögreglustjóra eigi samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur
og hugsanlega eftir að henni lýkur.
Helstu verkefni:


Eins fljótt og auðið er skal senda út fréttatilkynningu til fjölmiðla og síðan reglulega eftir því sem þurfa
þykir.



Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla.



Ákvarða skal fasta tíma til að senda út upplýsingar um gang mála.



Sé þess kostur skal ákvarða stað þar sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar um gang mála.

Aðgengi að vettvangi:
Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að vettvangi meðan á björgunaraðgerðum stendur og
meðan hugsanleg rannsókn fer fram.
Upplýsingar um afdrif þolenda:
Upplýsingar um afdrif þeirra sem lenda í afleiðingum eldsumbrota undir Vatnajökli eru á ábyrgð lögreglustjóra
og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:


Lögreglustjóra



Samhæfingarstöðin

5.9

Loftbrú

Ef þörf verður á að flytja fólk af hættusvæðum með þyrlum eða flugvélum mun starfsstöð Isavia í
Samhæfingarstöðinni annast skipulagningu og framkvæmd þess.
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6. STARFSSVÆÐI
Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við náttúruhamfarir.
Einnig er hér fjallað um verkefni og lokanir sem ekki er hægt að setja niður sem ákveðið starfssvæði.
Starfsvæðum má skipta í tvo megin flokka. Söfnunarsvæði, sem ætluð eru þolendum og biðsvæði sem ætluð
eru þeim björgum er bíða eftir verkefnum eða hafa lokið sínum verkefnum og bíða eftir því að vera leystar frá
störfum. Um nánari skilgreiningar á starfssvæðum og verkefnum, sem nefnd eru í þessum kafla, vísast til
vettvangsstjórnarheftis almannavarna.

Söfnunarsvæði fyrir þolendur

Biðsvæði fyrir bjargir

Söfnunarsvæði þolenda ( SSS )

Móttaka bjarga (MÓT)

Fjöldahjálparstöð (FHS)
Aðgerðastjórn ákveður staðsetningu þessara svæða hverju sinni.

Viðbragðsáætlun vegna eldgoss undir Vatnajökli

Blað 25 af 60

Útgáfa 1.0 – 09.05.2017

6.1

Móttökustaður (MÓT)

Starfsemi:

Staður þar sem bjargir tilkynna sig til skráningar inn á svæðið í verkefni, ýmist með því
að mæta á staðinn eða að tilkynna sig inn í gegnum fjarskipti og fá staðfestingu á
ákvörðunarstað.

Staðsetning:

Ákvörðun vettvangsstjóra/aðgerðarstjórnar

Verkþáttastjóri:

Flutningastjóri

Hverjir sinna:

Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 13

Verkefni og verkaskipting:
Skráning allra bjarga, tegund sveitar, stærð og kallmerki:

Svæðisstjórn björgunarsveita

Staðfesting á hvert hver verkeining skal fara til starfa:

Svæðisstjórn björgunarsveita

Upplýsa bjargir um varðaðar akstursleiðir:

Lögregla

Kortatákn:

MÓT

6.2

Biðsvæði (BH-BF-BTB)

Starfsemi:

Staðir sem bjargir bíða á þangað til þeim hefur verið úthlutað verkefnum eða á meðan
þær eru í hvíld. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum
vettvangsstjóra. Halda þarf skrá um allar bjargir í samvinnu við Móttöku. Biðsvæði geta
verið innan eða utan við ytri lokun (innri eða ytri biðsvæði).

Staðsetning:

Ákvörðun vettvangsstjóra/aðgerðarstjórnar

Verkþáttastjóri:

Flutningastjóri

Hverjir sinna:

Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 13

Verkefni og verkaskipting:
Umsjón og eftirlit með hjálparliði á biðsvæði

Lögregla / björgunarsveitir

Virkjun hjálparliðs til verkefna skv. beiðni

Lögregla / björgunarsveitir

Skráning flutningatækja og flutningsgetu

Lögregla / björgunarsveitir

Umsjón og eftirlit virkjun flutningatækja til verkefna

Lögregla / björgunarsveitir

Skráning tækja og búnaðar á biðsvæði

Lögregla / björgunarsveitir

Sending tækja og / eða búnaðar skv. beiðni

Lögregla / björgunarsveitir

Kortatákn:

Biðsvæði hjálparliðs

BH
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6.3

Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi:

Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á starfssvæðum
og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn.

Ytri lokun:

Eftir ákvörðun gæslustjóra í samráði við VST

Innri lokun:

Eftir ákvörðun gæslustjóra í samráði við VST

Verkþáttastjóri:

Gæslustjóri

Aðstoðarmaður:

Lögreglumaður eða svæðisstjórn björgunarsveita svæði 13. Kallmerki „Gæslustjóri“

Undirstjórnandi:

Verkefnisstjóri / Svæðisstjóri eftir eðli verkefnis

Hverjir sinna:

Lögreglan
Björgunarsveitir
RKÍ

Verkefni og verkaskipting
Uppsetning á innri lokun við hamfarasvæði

Lögreglan/Björgunarsveitir

Skipulag á umferðastjórn

Lögreglan/Björgunarsveitir

Framkvæmd á gæslu einstakra starfssvæða

Lögreglan/Björgunarsveitir

Löggæsla og verndun á slysavettvangi

Lögreglan/Björgunarsveitir

Löggæsla og verndun á söfnunarsvæði

Lögreglan/Björgunarsveitir

Ytri lokanir

Lögreglan/Björgunarsveitir

Kortatákn:

Innri lokun

IL
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6.4

Fjöldahjálparstöðvar

Starfsemi:

Staður þar sem þolendum og aðstandendum er safnað saman

Staðsetning:

Djúpavogsskóli, Egilsstaðaskóli, Grunnskóli Borgarfjarðar, Grunnskóli Eskifjarðar,
Grunnskóli Mjóafjarðar, Grunnskóli Reyðarfjarðar, Grunnskólinn í Breiðdalshreppi,
Nesskóli, Seyðisfjarðarskóli, Skólamiðstöðin Fáskrúðsfirði, Stöðvarfjarðarskóli og
Vopnafjarðarskóli.

Ábyrgð:
Aðrir stjórnendur:
Hverjir sinna:

AST
Rauði krossinn stýrir opnun og starfrækslu fjöldahjálpastöðva.
Rauði krossinn á Austurlandi
Áfallateymi
Heilbrigðisstofnun
Starfsmenn þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga
Félagsþjónustan

Verkefni og verkaskipting:
Skráning aðstandenda og tengsl við þolendur
Sálrænn stuðningur/áfallahjálp
Sameining aðstandenda og lítið slasaðra
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7. RÝMINGARÁÆTLUN
Ekki eru líkur til að komi til rýmingar vegna öskufalls á Austurlandi.
Engu að síður verða fjöldahjálpastöðvar virkjaðar ef nauðsyn ber til.
Ferðaþjónustuaðilar á svæðinu skulu vera með eigin rýmingaráætlanir.
Lögreglustjóri ákveður rýmingu, ef nauðsyn ber til.
Aðgerðastjórn sér um framkvæmd og skipulagningu í umboði lögreglustjóra.
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7.1

Ástandskönnun SVÆÐA

Í kjölfar eldgoss er mikilvægt að ná sem fyrst yfirsýn yfir ástandið í umdæminu. Ástand samgöngumannvirkja
(vegir, brýr), húsa, breytingum á landslagi (hrun, skriður, sprungur, jarðfall). Einnig er mikilvægt að kanna
ástandið á stórum vinnustöðum, skólum, heilbrigðisstofnunum o.þ.h. (fer eftir því á hvaða tíma dags og árs
atburður er).
Skipuleggja þarf samskipti við hvert heimili á svæðinu til þess að kanna ástand og hvort þörf sé á aðstoð.
Í þessum kafla þarf að koma fram skipulag þessarar vinnu sem er lýst hér á undan.
Skipta þarf umdæminu í viðráðanleg svæði eða reiti sem úthlutað verður til viðbragðsaðila og afla
upplýsinga um helstu mannvirki, stofnanir og vinnustaði.

7.2

Heimili

Skipulag og svæðaskipting: Gera þarf ráð fyrir að halda uppi samskiptum við heimili á svæðinu. Meta þarf
ástand á hverjum stað, veita upplýsingar og meta þörf á frekari aðstoð.

7.3

Vinnustaðir

Vinnustaðir og fyrirtæki sem ástæða er til að hafa upplýsingar um: s.s. sjúkrahús, dvalarheimili, grunnskóla,
framhaldsskóla, leikskóla,veitustofnanir, virkjanir og aðra almenna atvinnustarfsemi.

7.4

Mannvirki

Sérstök mannvirki á svæðinu sem ástæða er til þess að hafa upplýsingar um, stíflumannvirki (séráætlanir)

7.5

Svæðaskipting

Skipting umdæmisins í svæði eða reiti sem hægt er að deila til viðbragðsaðila.
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8. VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA
Í þessum kafla er gerð grein fyrir verkefnum þeirra aðila, sem skyldum hafa að gegna í séráætlun vegna
eldgoss í Vatnajökli:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
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8.1

Lögreglan á Austurlandi

ÓVISSUSTIG
Áætlun tekin fram og varðstjóri lætur yfirmenn vita
Óvissustig – Eldgos - Öskufall
HÆTTUSTIG
Aðgerðastjórn mönnuð. Vettvangs- og gæslustjórar skipaðir. Lokanir framkvæmdar samkvæmt fyrirfram
ákveðnu skipulagi. Er í sambandi við SST.
Hættustig – Eldgos – Öskufall
NEYÐARSTIG
Aðgerðastjórn mönnuð. Vettvangs- og gæslustjórar skipaðir. Lokanir framkvæmdar samkvæmt fyrirfram
ákveðnu skipulagi. Allsherjarútkall lögreglu. Er í sambandi við SST.
Neyðarstig-Eldgos-Öskufall
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8.2

Neyðarlínan - 112

ÓVISSUSTIG
1. Samkvæmt beiðni frá almannavarnadeild RLS eða Lögreglustjóranum á Austurlandi er boðað samkvæmt
boðunaráætlun viðbraðgsaðila í kafla 4 - Óvissustig
2. Senda starfsmann í SST
3. Senda út svæðisbundnar SMS tilkynningar samkvæmt beiðni almannavarnadeildar RLS
HÆTTUSTIG
1. Samkvæmt beiðni frá almannavarnadeild RLS eða Lögreglustjóranum á Austurlandi er boðað samkvæmt
boðunaráætlun viðbraðgsaðila í kafla 4 - Hættustig
2. Senda starfsmann í SST
3. Senda út svæðisbundnar SMS tilkynningar samkvæmt beiðni almannavarnadeildar RLS
NEYÐARSTIG
1. Samkvæmt beiðni frá almannavarnadeild RLS eða Lögreglustjóranum á Austurlandi er boðað samkvæmt
boðunaráætlun viðbraðgsaðila í kafla 4 - Neyðarstig
2. Senda starfsmann í SST
3. Senda út svæðisbundnar SMS tilkynningar samkvæmt beiðni almannavarnadeildar RLS
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8.3

Björgunarsveitir á Austurland

ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi, og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
Fara yfir tæki og tryggja að þau séu í lagi.
Fara yfir búnað og tryggja að hann sé í lagi.
HÆTTUSTIG
Koma saman í bækistöðvun sveita.
Taka til búnað sem þarf að nota.
Tilkynna sig inn til Svæðisstjórnar.
Bíða nánari fyrirmæla frá svæðisstjórn/Aðgerðastjórn
NEYÐARSTIG
Koma saman í bækistöðvun sveita.
Taka til búnað sem þarf að nota.
Tilkynna sig inn til Svæðisstjórnar.
Bíða nánari fyrirmæla frá svæðisstjórn/Aðgerðastjórn
Björgunarsveitir sem hafa hlutverk í áætluninni.
 Björgunarsveitin Bára
 Björgunarsveitin Eining
 Björgunarsveitin Geisli
 Björgunarsveitin Ársól
 Björgunarsveitin Brimrún
 Björgunarsveitin Gerpir
 Björgunarsveitin Ísólfur
 Björgunarsveitin Sveinungi
 Björgunarsveitin Hérað
 Björgunarsveitin Jökull
 Björgunarsveitin Vopni
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8.4

Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 13

ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi, og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Mannar starfstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá aðgerðastjórn.
Sér um að kalla til björgunarsveitir á svæðinu í samráði við aðgerðastjórn.
Finnur menn í fyrirskrifuð verkefni
NEYÐARSTIG
Mannar starfstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá aðgerðastjórn.
Sér um að kalla til björgunarsveitir á svæðinu í samráði við aðgerðastjórn.
Finnur menn í fyrirskrifuð verkefni
.
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8.5

Landsstjórn björgunarsveita

ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi, og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Mannar starfsstöð í SST
Sér um að kalla til björgunarsveitir utan svæðis 13 í samráði við aðgerðastjórn.
NEYÐARSTIG
Mannar starfsstöð í SST
Sér um að kalla til björgunarsveitir utan svæðis 13 í samráði við aðgerðastjórn.
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8.6

Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans

ÓVISSUSTIG
1. Bakvakt fylgist með stöðu mála og metur í samráði við AST hvort hækka þurfi viðbragðsstig
2. Bakvakt upplýsir aðra starfsmenn AVD og aðra eins og þörf er á
3. Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
4. Upplýsir um óvissustig:
 Ríkislögreglustjóra
 Innanríkisráðherra
 ISAVIA
 Landhelgisgæsluna
 Vaktstöð siglinga
 Rafmagnsveitur ríkisins
 Landsvirkjun
 Umhverfisstofnun
 Landsstjórn Bjsv.
5. Framkvæmir:
 Gagna og upplýsingasöfnun um þróun hættunnar í samvinnu við vísindastofnanir
 Heldur sambandi við AST og almannavarnanefndir
 Kannar fjarskiptaleiðir
 Veitir ráðgjöf vegna viðbúnaðar
HÆTTUSTIG
1. Fylgist með stöðu mála og metur í samráði við AST hvort hækka þurfi viðbragðsstig.
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir mönnun SST miðað við umfang aðgerðar.
NEYÐARSTIG
1. Fylgist með stöðu mála og metur stöðu mála í samráði við AST.
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir að SST sé mönnuð miðað við umfang aðgerðar.
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8.7

Aðgerðarstjórn

ÓVISSUSTIG
1. Virkjuð, stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð.
2. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð.
3. Fréttatilkynning send út ef á þarf að halda.
Hættustig
1. Virkjuð, stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun
tryggð.
2. Skipar í stöður samkvæmt SÁBF. Kemur á sambandi við SST.
3. Fréttatilkynning send út.
NEYÐARSTIG
1. Virkjuð, stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð.
2. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð.
3. Skipar í stöður samkvæmt SÁBF. Kemur á sambandi við SST.
4. Fréttatilkynningar sendar út regluglega.
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8.8

Rauði krossinn á Íslandi - Austurland

ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem honum eru ætluð á hættu og neyðarstigi, og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé
fyrir hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Starfrækir fjöldahjálparstöðvar samkvæmt fyrirmælum aðgerðarstjórnar hverju sinni. Eftirfarandi byggingar
gegna hlutverki fjöldahjálparstöðva á Austurlandi: Djúpavogsskóli, Egilsstaðaskóli, Grunnskóli Borgarfjarðar,
Grunnskóli Eskifjarðar, Grunnskóli Mjóafjarðar, Grunnskóli Reyðarfjarðar, Grunnskólinn Breiðdalshreppi,
Nesskóli, Seyðisfjarðarskóli, Skólamiðstöðin Fáskrúðsfirði, Stöðvarfjarðarskóli og Vopnafjarðarskóli.
Móttaka fólks, skráning, upplýsingamiðlun, fæði, klæði og húsnæði fyrir þá sem þurfa að yfirgefa heimili sín.
Aðstoðar ferðamenn og strandaglópa sem kunna að dvelja í fjöldahjálparstöð til að komast til síns heima strax
og aðstæður leyfa.
Vinnur að sameiningu fjölskyldna.
NEYÐARSTIG
Starfrækir fjöldahjálparstöðvar samkvæmt fyrirmælum aðgerðarstjórnar hverju sinni. Eftirfarandi byggingar
gegna hlutverki fjöldahjálparstöðva á Austurlandi: Djúpavogsskóli, Egilsstaðaskóli, Grunnskóli Borgarfjarðar,
Grunnskóli Eskifjarðar, Grunnskóli Mjóafjarðar, Grunnskóli Reyðarfjarðar, Grunnskólinn Breiðdalshreppi,
Nesskóli, Seyðisfjarðarskóli, Skólamiðstöðin Fáskrúðsfirði, Stöðvarfjarðarskóli og Vopnafjarðarskóli.
Móttaka fólks, skráning, upplýsingamiðlun, fæði, klæði og húsnæði fyrir þá sem þurfa að yfirgefa heimili sín.
Aðstoðar þá sem kunna að dvelja í fjöldahjálparstöð til að komast til síns heima strax og aðstæður leyfa.
Vinnur að sameiningu fjölskyldna
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8.9

Landhelgisgæslan

ÓVISSUSTIG
Við boðun:
1. Senda fulltrúa í SST
HÆTTUSTIG
Við boðun:
1. Kalla út þyrluáhöfn í viðbragðsstöðu
2. Virkja flugvél
3. Upplýsir varðskip
4. Senda fulltrúa í SST
NEYÐARSTIG
Við boðun:
1. Virkja þyrlur til að fara í verkefni
2. Virkja flugvél
3. Kannar þörf hjá SST á flutningi með þyrlu, flugvél eða varðskipum.
4. Senda fulltrúa í SST
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8.10 Landsvirkjun, Landsnet og RARIK
ÓVISSUSTIG
Fara yfir þau verkefni sem þeim eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggja að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Vinna samkvæmt eigin áætlunum.
NEYÐARSTIG
Vinna samkvæmt eigin áætlunum.
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8.11 Veitustofnun Fjarðabyggðar
ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi, og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Setur starfsmenn í viðbragðsstöðu og fylgist með aðstæðum.
NEYÐARSTIG.
Setur starfsmenn í viðbragðsstöðu og fylgist með aðstæðum. Vinnur skv. eigin áætlun.
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8.12 Samhæfingarstöðin
ÓVISSUSTIG
1. Metur ástandið í samvinnu við jarðvísindamenn og stofnanir og hvort fara eigi yfir á hættu- eða
neyðarstig
2. Kalla vísindamannaráð til fundar
3. Gefur út viðvaranir til almennings ef efni eru til, í samvinnu við lögreglustjóra
4. Fylgjast með framvindu mála
HÆTTUSTIG
1. Koma á samskiptum við AST
2. Kalla vísindamannaráð til fundar
3. Kanna getu sjúkrahúsanna
4. Kanna virkni fjöldahjálpar og SSA
5. Kanna hjá AST hugsanlega þörf á frekari björgum m.v. eðli atburðar
6. Umsjón með virkjuðum björgum utan umdæmis
7. Athuguð þörf á frekari aðgerðum í samvinnu við lögreglustjórann á Norðurlandi eystra
8. Gefa út viðvaranir til almennings í samvinnu við lögreglustjórann
9. Metur ástandið í samvinnu við jarðvísindamenn og stofnanir
NEYÐARSTIG
1. Upplýsir um neyðarstig:























1.
2.
3.
4.
5.

Ríkislögreglustjóra
Lögreglustjóra (Norðurlandi eystra / Norðurland vestra / Austuirland)
Innanríkisráðuneytið
Forsætisráðuneyti
Utanríkisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneyti
Sendiráð
ISAVIA
Landhelgisgæsluna/ Vaktstöð siglinga
Póst og fjarskiptastofnun
Fjarskiptafyrirtæki (Síminn, Tal, o.fl.)
Orkufyrirtæki(Landsnet, Landsvirkjun , RARIK o.fl)
Umhverfisstofnun
Landsstjórn og Bakvakt Landsbjargar
Samgöngustofu
RKÍ
LSH
FSA
Sóttvarnalæknir
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands
Ferðamálastofnun
Vegagerðin

Kalla vísindamannaráð til fundar
Halda uppi virku sambandi við AST (Norðurlandi eystra – Austurlandi og Suðurlandi)
Skipuleggja stuðning við AST og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma
Sjá um heildarstjórn og -samræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku
sambandi við:
a. Höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
b. Þær fjöldahjálpastöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
c. Þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum.
d. Þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð
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8.13 Vegagerðin
ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Fulltrúi Vegagerðarinnar mætir í samhæfingarstöð.
Sér til þess að starfstöðvar Vegagerðarinnar á Egilsstöðum og Fjarðabyggð séu mannaðar.
Gerir ráðstafanir til að vera með lokunarbúnað til staðar.
Bíður fyrirmæla lögreglu um lokanir.
Sér til þess að til staðar séu bifreiðar og vinnuvélar til að halda vegum opnum eins og hægt er.
NEYÐARSTIG
Heldur vegum opnum eins og hægt er og kemur fyrir lokunarbúnaði samkvæmt fyrirmælum lögreglu.
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8.14 Ferðaþjónustuaðilar
ÓVISSUSTIG
Fara yfir þau verkefni sem þeim eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggja að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Aflýsa öllum ferðum um áhrifasvæði eldsumbrota.
Kalla inn hópa sem hugsanlega eru á þessum svæðum.
Þeir sem reka gistingu skulu hafa tiltæka lista yfir þá sem dvelja hjá þeim.
NEYÐARSTIG
Viðhalda banni við skipulögðum ferðum inn á áhrifasvæði eldsumbrota og senda aðgerðastjórn skrá yfir þá
aðila á þeirra vegum sem hugsanlega eru innan hættusvæðis eða á leið út af því.
Aflýsa öllum ferðum á áhrifasvæði eldsumbrota.
Kalla inn hópa sem hugsanlega eru á þessum svæðum.
Þeir sem reka gistingu skulu hafa tiltæka lista yfir þá sem dvelja hjá þeim.
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8.15 Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÓVISSUSTIG
Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi, og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
Starfar samkvæmt innri áætlun.
Sendir mann í aðgerðastjórn.
NEYÐARSTIG
Tryggir öryggi skjólstæðinga og eigna samkvæmt eigin áætlun.
Sendir mann í aðgerðastjórn.
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8.16 Sjúkrabifreiðar á Austurlandi
Óvissustig
Hafa ekki hlutverk á óvissustigi.
Hættustig
1. Tryggja fjarskipti vegna aðgerðarinnar við vettvangsstjórn um TETRA talhóp Av_AL_2
2. Sjúkrabifreiðar settar í viðbragðsstöðu við bækistöðvar.
Neyðarstig
1. Tryggja fjarskipti vegna aðgerðarinnar við vettvangsstjórn um TETRA talhóp Av_AL_2
2. Sjúkrabifreiðar settar í viðbragðsstöðu við bækistöðvar.
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8.17 Slökkvilið á Austurlandi
ÓVISSUSTIG
Fara yfir þau verkefni sem þeim eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggja að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
Fara yfir hvaða mannvirki skal reyna að verja gegn vatnsflóði við það mat skal fara eftir eftirfarandi
forgangsröðun:
Húsnæði þar sem fólk hefst við og ekki er hægt að flytja á öruggan stað.
Húsnæði þar sem mikilvæg kerfi eru
Spennustöðvar
Hitaveitur
Vatnsveitur
Símstöðvar
Skolpdælur
Fjármálastofnanir
Hús þar sem búfénaður er hýstur
Lögreglustjóri tekur endanlega ákvörðun um hvað húsnæði skal verja
HÆTTUSTIG
Hefja vinnu við varnir gegn vatnsflóðum við þær byggingar sem ákveðið hefur verið að reyna að verja, í þessu
felst:
Setja upp varnarvirki við húsin
Koma fyrir dælubúnaði
Verja sérstaka húshluta ef þörf er á
Skipuleggja flóttaleið ef vatn fer að ógna öryggi slökkviliðsmanna
NEYÐARSTIG
Hefja vinnu við varnir gegn vatnsflóðum við þær byggingar sem ákveðið hefur verið að reyna að verja, í þessu
felst:
Setja upp varnarvirki við húsin
Koma fyrir dælubúnaði
Verja sérstaka húshluta ef þörf er á
Skipuleggja flóttaleið ef vatn fer að ógna öryggi slökkviliðsmanna
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8.18 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra (FMR)
ÓVISSUSTIG
Fer yfir verkefni á hættustigi.
HÆTTUSTIG
Mannar starfsstöð FMR í Samhæfingarstöðinni.
Stýrir lögreglumönnum á umferðarpósta.
NEYÐARSTIG
Mannar starfsstöð FMR í Samhæfingarstöðinni.
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8.19 Matvælastofnun
ÓVISSUSTIG
1. Fer yfir þau verkefni sem stofnuninni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður
sé fyrir hendi til að sinna þeim.
2. Aðvarar yfirdýralækni.
HÆTTUSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun og virkjar ráðunauta.
2. Sendir fulltrúa í SST.
3. Aðvarar yfirdýralækni.
NEYÐARSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun.
2. Sendir fulltrúa í SST.
3. Aðvarar yfirdýralækni.
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8.20 Sóttvarnalæknir
ÓVISSUSTIG
1. Fer yfir þau verkefni sem Sóttvarnarlækni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks
viðbúnaður sé fyrir hendi til að sinna þeim.
2. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum.
HÆTTUSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun
2. Gefur út hættumat og leiðbeiningar fyrir íbúa á hættusvæði
3. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
NEYÐARSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun
2. Gefur út hættumat og leiðbeiningar fyrir íbúa á hættusvæði
3. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
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8.21 Almannavarnadeild
ÓVISSUSTIG
6. Bakvakt fylgist með stöðu mála og metur í samráði við AST hvort hækka þurfi viðbragðsstig
7. Bakvakt upplýsir aðra starfsmenn AVD og aðra eins og þörf er á
8. Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður sé fyrir
hendi til að sinna þeim.
9. Upplýsir um óvissustig:
 Ríkislögreglustjóra
 Innanríkisráðherra
 ISAVIA
 Landhelgisgæsluna
 Vaktstöð siglinga
 Rafmagnsveitur ríkisins
 Landsvirkjun
 Umhverfisstofnun
 Landsstjórn Bjsv.
10. Framkvæmir:
 Gagna og upplýsingasöfnun um þróun hættunnar í samvinnu við vísindastofnanir
 Heldur sambandi við AST og almannavarnanefndir
 Kannar fjarskiptaleiðir
 Veitir ráðgjöf vegna viðbúnaðar
HÆTTUSTIG
3. Fylgist með stöðu mála og metur í samráði við AST hvort hækka þurfi viðbragðsstig
4. Ræsir aðgerð í SST og tryggir mönnun SST miðað við umfang aðgerðar
NEYÐARSTIG
3. Fylgist með stöðu mála og metur stöðu mála í samráði við AST
4. Ræsir aðgerð í SST og tryggir að SST sé mönnuð miðað við umfang aðgerðar
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8.22 Veðurstofan
ÓVISSUSTIG
1. Fer yfir þau verkefni sem stofnuninni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður
sé fyrir hendi til að sinna þeim.
2. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
HÆTTUSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun
2. Gerir hættumat og viðbragðsáætlun (skv. verkáætlun stofnunarinnar) fyrir starfsfólk sitt sem fer inn fyrir
lokuð svæði og hættusvæði
3. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
NEYÐARSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun
2. Gerir hættumat og viðbragðsáætlun (skv. verkáætlun stofnunarinnar) fyrir starfsfólk sitt sem fer inn fyrir
lokuð svæði og hættusvæði
3. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
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8.23

Vinnueftirlitið

ÓVISSUSTIG
1. Fer yfir þau verkefni sem stofnuninni eru ætluð á hættu og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður
sé fyrir hendi til að sinna þeim.
HÆTTUSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun
NEYÐARSTIG
1. Starfar samkvæmt eigin áætlun
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8.24

Jarðvsindastofunun Háskóla Íslands

ÓVISSUSTIG
3. Fer yfir þau verkefni sem stofnuninni eru ætluð á hættu- og neyðarstigi og tryggir að lágmarks viðbúnaður
sé fyrir hendi til að sinna þeim.
4. Skipuleggur ferðir vísindamanna sem sinna vöktun innan lokana, tilkynnir og sækir um leyfi til SST
5. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
HÆTTUSTIG
4. Starfar samkvæmt eigin áætlun
5. Gerir hættumat og viðbragðsáætlun fyrir starfsfólk sitt sem fer inn fyrir lokuð svæði og hættusvæði
6. Skipuleggur ferðir vísindamanna sem sinna vöktun innan lokana, tilkynnir og sækir um leyfi til SST
7. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
NEYÐARSTIG
4. Starfar samkvæmt eigin áætlun
5. Gerir hættumat og viðbragðsáætlun fyrir starfsfólk sitt sem fer inn fyrir lokuð svæði og hættusvæði
6. Skipuleggja ferðir vísindamanna sem sinna vöktun innan lokana, tilkynnir og sækir um leyfi til SST.
7. Tekur þátt í vísindamannaráðsfundum
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8.25 Sveitarfélög
ÓVISSUSTIG
1. Setja sig í samband við AST og fylgjast með gangi mála.
2. Tryggja að til staðar sé fulltrúi til að senda í AST ef óskað er eftir því
HÆTTUSTIG
1. Senda fulltrúa í AST
NEYÐARSTIG
1. Senda fulltrúa í AST
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9. FJARSKIPTI
Grunnskipulag fjarskipta
Grunskipulag fjarskipta er sem hér segir:
Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á SST-Blár
Aðgerðarstjórn og Vettvangsstjórn eru á AST-7
Vettvangsstjórn er í samskiptum við Verkþáttastjóra á VST-7

Fjarskiptaskipulag Austurlands
(með nýju talhópunum)
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10. KORT
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11. DREIFINGARLISTI
Þeir aðilar sem hafa hlutverk samkvæmt áætluninni eiga að eiga útprentað eintak af henni.

Áætlunin er vistuð á www.almannavarnir.is þar sem hægt er að nálgast hana til útprentunar
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12. BREYTINGASAGA
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