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Inngangur
Viðbragðsáætlun vegna sjóslysa við suðurströnd Íslands, Herjólfur og önnur farþegaskip, segir fyrir um
skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar sjóslyss í höfnum og á siglingaleiðum við suðurströnd Íslands frá
Þorlákshöfn austur fyrir Höfn í Hornafirði, út að 12 sjómílum frá landi. Með sérstaka áherslu á viðbrögðum
við hópslysum/sjóslysum um borð í Vestmannaeyjarferjunni Herjólfi og öðrum farþegaskipum sem sigla á
þessum slóðum með mikinn fjölda farþega. Áætlunin er unnin af Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
og Lögreglustjórunum í Vestmannaeyjum og Suðurlandi í samvinnu við almannavarnanefnd
Vestmannaeyjarbæjar, Almannavarnanefnd Árnessýslu, Almannavarnanefnd Rangárvalla- og VSkaftafellssýslu, Almannavarnanefnd Hornafjarðar, Landhelgisgæslu Íslands, Samgöngustofa,
Umhverfisstofnun, hafnarstjóra og núverandi rekstaraðila Vestmanneyjarferju. Allir viðbragðsaðilar og
aðrir, sem nefndir eru í áætluninni, voru hafðir með í ráðum.
Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við hópslysum um borð í farþegaskipum í
höfnum og á siglingaleið á ofangreindu svæði og að þolendum berist öll nauðsynleg aðstoð á sem
skemmstum tíma. Viðbragðsáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg
fyrirmæli. Þannig geta lögreglustjórar ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna
hverju sinni.
Ofangreindir lögreglustjórar, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og
Landhelgisgæsluna bera 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.
fjögurra ára fresti en boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur og eigi sjaldnar
en árlega.
Á sama hátt skulu lögreglustjórarnir í Vestmannaeyjum og á Suðurlandi, í samvinnu við almannavarnadeild
Ríkislögreglustjórans, Landhelgisgæsluna og Samgöngustofa, beita sér fyrir því að allir þættir
áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á fjögurra ára fresti. Einnig skulu þeir 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 slysavettvangi.
Við gerð áætlunarinnar er stuðst við ákvæði eftirfarandi laga með síðari breytingum: Lög um
almannavarnir nr. 82/2008, lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006, lögum um siglingavernd nr.
50/2004, lög um rannsókn sjóslysa nr. 68/2000, lög um vaktstöð siglinga nr. 41/2003, lög um sóttvarnir
nr. 19/1997, lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, lög um eiturefni og hættuleg efni nr.
52/1998, lögreglulögin 90/1996, lög um björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn nr. 43/2003, lög um
brunavarnir nr. 75/2000, og lög um skipströnd og vogrek nr. 42/1926. Jafnframt er stuðst við eftirfarandi
reglugerðir með síðari breytingum: Reglugerð um stjórnun leitar- og björgunaraðgerða á leitar- og
björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftara nr. 71/2011, reglugerð um leit og björgun á landi og
samstarf lögreglu og björgunarsveita nr. 289/2003, reglugerð um flokkun almannavarnarstiga nr.
650/2009, reglugerð um vaktstöð siglinga og eftirlit með umferð skipa nr. 672/2006, reglugerð um stjórn
lögreglurannsókna 192/2008.
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Staðhættir
2.1

Vestmannaeyjarhöfn

Staðsetning hafnarinnar:
Höfnin er norðanmegin á Heimaey og takmarkast af Heimakletti, Ystakletti að Klettsnefi og línu þaðan í
hraunkantinn gegnt Skegglutanga.
Hafnarsvæðið:
Innri höfnin takmarkast af skjólgörðum á Hringsskeri og landinu í kring. Ytri höfnin takmarkast af
Heimakletti, Ystakletti og línu þaðan í hraunkantinn gegnt Klettsnefi. Hafnarsvæði austan og norðan
hafnarinnar takmarkast af línu er liggur frá Skegglutanga meðfram hrauninu að Urðarvita. Frá Urðarvita
að Bjarnarey að sunnan og meðfram henni að norðvestur enda. Frá Bjarnarey að Elliðaey að norðvestan
og þaðan í Faxasker að norðan. Frá Faxaskeri að norðan í Rv. Vestur að lengdarbaug 20°17,5´ og þaðan
Rv. Suður að Klifi. Meðfram Klifi, Eiði, Heimakletti, Miðkletti og Ystakletti og þaðan í Skegglutanga. Á landi
takmarkast höfnin af athafnasvæði sem nær frá Hringsskersgarði að austan vestur með höfninni norðan
Tangagötu að Skildingavegi og þaðan norðan Strandvegar vestur undir Hlíðarbrekkur. Athafnasvæði
vestan og norðan hafnarinnar austur að athafnasvæði Hörgeyrargarði. Námasvæði í Skansfjöru.
Strandsvæði ytri hafnar sem nær frá Skansfjöru austur að Urðarvita sunnan við innsiglinguna og að norðan
frá Hörgeyrargarði, um Víkina, fyrir Klettsnef og norður og vestur fyrir Stafsnes.
Bryggjur:
Nausthamarsbryggja, Básaskersbryggja, Friðarhöfn, Binnabryggja, Eiðisbryggja, Friðarhafnarkantur, Eiði,
Gjábakki, Skáinn, Skansinn.
Mannvirki:
Skipalyfta allt að 1100 tonn, tvær fiskimjölsverksmiðjur, fiskvinnsluhús, veiðafærageymslur og önnur þau
mannvirki er tilheyra almennri hafnarstarfsemi
Siglingaraðkoma:
Siglingaraðkoma er jafnan greið og hindrunarlaus og höfnin talin örugg í öllum veðrum. Munur flóðs og
fjöru er 2,5m í stórstreymi en 1,1m í smástreymi.
Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru skv. Admiralty sailing directions (Arctic pilot volume II) 63°26´N –
020°16´W.
Dýpi og lengd:
Bryggjukantar alls eru 2038m á lengd. Mesta dýpi við bryggju er 8m og lengd á þeirri bryggju er 505m.
Innsiglingin er 8 m á dýpt.
Almennar upplýsingar:
Vestmannaeyjahöfn er talin ein besta höfn landsins frá náttúrunnar hendi eftir eldgosið 1973. Höfnin er
skjólgóð. Vestmannaeyjahöfn er ein helsta útgerðarhöfn landsins.
Vestmannaeyjahöfn þjónustar fiskiskipaútgerð, flutningaskip, skemmtiferðskip, ferjur og smábátaútgerð.
Hafnarstjóri hefur yfir að ráða hafnsögu- og dráttarbátum.
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2.2

Dæmi um ferjur og farþegaskip sem koma til Vestmannaeyjahafnar:

Tegund
Herjólfur
Amadea
Maasdam
Europa
Seabourn So
Saga PearI II

2.3

Farþegafjöldi (Max)
388
625
1266
408
450
602

Samtals
400
919
1827
678
785
1114

Helstu vegir að Vestmannaeyjarhöfn

- Vegur 240
- Vegur 239
- Vegur 22
- Vegur nr.
- Vegur nr.

2.4

Áhöfn
12
294
561
270
335
512

Götunafn

Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag

Bundið slitlag

Byggðakjarnar á aðgerðarsvæðinu

Þorlákshöfn
Hvolsvöllur
Selfoss
Vík
Vestmannaeyjabær
Hella
Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip
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2.5

Húsnæði og mannvirki sem hafa hlutverki að gegna í Vestmannaeyjum

Húsnæði Björgunarfélagsins, stjórnstöð
Lögreglustöðin í Vestmannaeyjum
Hafnarskrifstofa
V/húsnæði Björgunarfélagsins á hafnarsvæði
HS veitur, Hús Björgunarfélags Vestmannaeyja , o.fl.
Barnaskólinn
Hús Vestmannaeyjahafnar
Húsið Arnardrangur við Hilmisgötu
Kiwanishúsið við Tangagötu
Markast af Strandvegi

2.6

Aðgerðastjórnstöð (AST)
AST til vara
Vettvangsstjórn (VST)
Móttökustaður (MÓT) (BS)
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)
Fjöldahjálparstöð (FHS)
Söfnunarsvæði látinna (SSL)
Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)
Hvíldaraðstaða hjálparliðs
Ytra biðsvæði (YB)

Þorlákshöfn

Staðsetning hafnarinnar:
Höfnin er í vesturhluta Hafnarvíkur og afmarkast af hafnargörðum
Hafnarsvæðið:
Hafnarsvæðið afmarkast af útivistarsvæði á Hafnarnesi að sunnan, Óseyrarbraut, Hafnarskeiði og
Nesbraut að vestan, Hafnarskeiði, götu sem nefnd er Skötubót og Austurgarði að norðan og austan.
Svæðið er u.þ.b. 36 ha. Að stærð og nær yfir allt hafnarsvæðið að hafnarmannvirkjum meðtöldum.
Takmörk á sjó eru lína sem dregin er réttvísandi 1 sjómíla í austur frá Hafnarnesi og þaðan að línu sem
dregin er réttvísandi til norðurs að fjöruborði. Landsvæði hafnarinnar skiptast í hafnarbakka og bryggjur,
farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði, götur, lóðir, iðnaðara- og baksvæði.
Bryggjur:
Suðurvarargarður,
ferjubryggja,

Norðurvarargarður,

Svartaskersgarður,

Austurgarður,

Skarfaskersbryggja,

Mannvirki:
Afgreiðsla Herjólfs, Skemma á hafnarverndarsvæði, Hafnarhúsið
Siglingaraðkoma:
Siglingaraðkoma er jafnan greið og hindrunarlaus. Mynni hafnarinnar er um 100m breitt. Höfnin er opin
fyrir suðlægum og suðaustlægum vindáttum og getur verið slæmt að liggja við hafskipabryggjuna Þegar
hvasst er. Sandburður er innan hafnarinnar og í mynni hennar. Munur flóðs og fjöru er 2,8m í stórstreymi
en 1,3m í smástreymi.
Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru skv. Admiralty sailing directions (Arctic pilot volume II) 63°51´N –
021°22´W.
Dýpi og lengd:
Bryggjukantar alls eru 1200m á lengd. Mesta dýpi við bryggju er 8,0m og lengd á þeirri bryggju er 400m.
Innsiglingin er 7,0m á dýpt.
Almennar upplýsingar:
Þorlákshöfn þjónustar fiskiskipaútgerð, flutningaskip, vestmannaeyjaferju og smábátaútgerð. Höfnin
hefur yfir að ráða dráttarbát. Þjónusta við skip og báta allan sólarhringinn. Kallrás hafnar er VHF rás 12.
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2.7

Helstu vegir að Þorlákshöfn

- Vegur 38
- Vegur 379
- Vegur 427
- Vegur 39
- Vegur 34
- Vegur
- Vegur
- Vegur
- Vegur

2.8

Þorlákshafnarvegur
Hafnarvegur
Suðurstrandarvegur
Þrengslavegur
Eyrarbakkavegur
Hafnarskeið
Herjólfsbraut
Ölfusbraut
Egilsbraut

Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag
Bundið slitlag

Húsnæði og mannvirki sem hafa hlutverki að gegna í Þorlákshöfn

Björgunarmiðstöðin á Selfossi
Bæjarskrifstofur Hafnarbergi1
Hafnarhúsið við Svartaskersbryggju
Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip
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Vettvangsstjórn(VST)
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Stóra plan við Skötubót, upp af flotbryggju
Heilsugæslustöð við Selvogsbraut
Grunnskólinn í Þorlákshöfn
Anddyri Kuldabola, frystigeymslur
Grunnskóli Þorlákshafnar
Húsnæði björgunarsveita
Stórt plan við Skötubót, upp af flotbryggju

2.9

Móttökustaður (MÓT) (BS)
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)
Fjöldahjálparstöð
Söfnunarsvæði látinna (SSL)
Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)
Hvíldaraðstað hjálparliðs
Ytra biðsvæði (YB)

Landeyjahöfn

Staðsetning hafnarinnar:
Höfnin er í vesturhluta Hafnarvíkur og afmarkast af hafnargörðum
Hafnarsvæðið:
Takmörk hafnarsvæðisins á sjó eru frá fjöru Bakkalóðar og út á 20 metra dýpi sbr. viðauka í
hafnarreglugerð nr. 590. Takmörk á landi er Bakkalóð auk landfyllingar, hafnarsvæða, innri hafnargarða
og brimvarnargarða sbr. viðauka í hafnarreglugerð nr. 590.
Bryggjur:
Ferjubryggja
Mannvirki:
Farmstöðvar, afgreiðslusvæði, brimvarnargarðar og innri garðar.
Siglingaraðkoma:
Siglingaraðkoma er háð viðmiðunarmörkum um ölduhæð samkvæmt hafnarreglugerð nr. 590. Mynni
hafnarinnar er um 90 m breitt. Mikill sandburður er innan hafnarinnar og í mynni hennar. Munur flóðs og
fjöru er 2,44 m
Hnattstaða: Hnit Hafnarinnar eru skv. Siglingastofnun N63°31´6100 W020°06´920
Dýpi og lengd:
Viðlegukanturinn er 70m langur og dýpi við hann er 5,5 m
Almennar upplýsingar:
Landeyjahöfn þjónustar Vestmannaeyjaferju.
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2.10 Helstu vegir að Landeyjahöfn
- Vegur 254
- Vegur 251
- Vegur 253

Landeyjahafnarvegur
Hólmbæjavegur
Bakkavegur
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2.11 Húsnæði og mannvirki sem hafa hlutverki að gegna í Landeyjahöfn
Björgunarmiðstöðinn á Selfossi
Hús Flugbjörgunarsveitarinnar á Hellu
Stjórnstöðvarbíll
Félagsheimilið Gunnarshólma
Flugvallarhús við Bakkaflugvöll
Farþegaaðstaða við Landeyjahöfn
Björgunarsveitarhús Hvolsvelli
Grunnskólinn á Hvolsvelli
Bíllskúrar við Bakkaflugvöll
Félagsheimilið Hvoll Hvolsvelli
Félagsheimilið Heimaland
Félagsheimilið Heimaland

Aðgerðastjórnstöð (AST)
AST til vara
Vettvangsstjórn(VST)
Móttökustaður (MÓT) (BS)
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS) til vara
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS) til vara
Fjöldahjálparstöð
Söfnunarsvæði látinna (SSL)
Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)
Hvíldaraðstað hjálparliðs
Ytra biðsvæði (YB)

2.12 Hornafjörður
Staðsetning hafnarinnar:
Eiginlegt hafnarsvæði liggur inn við Hafnarkaupstað í Hornafirði, milli Álaugareyjar og Óslands.
Hafnarsvæðið:
Stærð og takmörk hafnarinnar skv. 1. Gr. Hafnarreglugerðar nr. 584/2005 er eftirfarandi:
Frá Melatanga í hásuður að flæðarmáli Suðurfjara, þaðan í syðsta hluta Einholtskletta, þaðan í syðsta og
austasta hluta Hvanneyjar, þaðan yfir á syðsta og austasta hluta Þinganesskerja, þaðan í austasta hluta
Mikleyjar og eftir strandlengju hennar til suðurs og í vestasta hluta hennar yfir í syðsta hluta Standeyjar,
þaðan eftir Álaugarvegi í vestur, til suðurs eftir Álaleiru, eftir Krosseyjarvegi til vesturs, þaðan eftir
Óslandsvegi að syðri lóðarmörkum Ásgarðs og eftir þeim til vesturs í vesturmörk þeirra og síðan að
Melatanga.
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Bryggjur:
Bryggjur eru við fiskimjölsverksmiðju sunnan til í hafnarmynni. Einnig við netaverkstæði í Óslandi og á
Ófeigstanga. Þá er innst í höfninni (vestast) flotbryggja fyrir smábáta. Við Miklagarð og hafnarvog eru
viðlegukantar og við Krossey þar sem fiskvinnsla Skinneyjar-Þinganes er. Við Álaugarey er bryggjukantur
þar sem stærri skip leggjast að, skemmtiferða og flutningaskip.
Mannvirki:
Við Hornafjarðarhöfn er fiskimjölsverksmiðja, netarverkstæði smiðja og fiskafurðavinnsla sunnan til.
Vestast, fyrir botni hafnarinnar er ferðaþjónustutengd starfsemi, upplýsingamiðstöð, veitinga- og
gististaðir og við norðurhluta Fiskiðjuver og vöruskemma.
Siglingaraðkoma:
Inn í Hornafjarðarhöfn er varasöm siglingaleið sem mjög getur verið háð ytri aðstæðum svo sem veðri og
sjólagi, hafstraumum og sjávarföllum. Þá er innsiglingin þröng og við Hornafjarðarós grynningar sem geta
verið breytilegar frá einum tíma til annars. Stærri skip sigla ekki um innsiglingu í Hornafjörð nema á
fallaskiptum og þá frekar á flóði en fjöru vegna djúpristu. Almennt er ekki farið um innsiglinguna ef
ölduhæð fer yfir 3 metra.
Sandburður er inn í höfnina og þarf reglulega að viðhalda dýpi með dælingu.
Hnattstaða: 64°15‘00“N 15°12’00“ W.
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Dýpi og lengd:
Almennt takmarkast skipakomur til Hornafjarðar við 100 metra lengd og 6 metra djúpristu. Lengdin
takmarkast vegna þrengsla í höfninni og krappra beygja á siglingaleið inn í höfnina. Djúprista takmarkast
vegna grynninga utan við Hornafjarðarós og sandburðar í höfninni.
Almennar upplýsingar:
Um höfnina gildir hafnarreglugerð um Hornafjarðarhöfn nr. 584/2005.
Reglugerðin kveður á um skyldu til að taka hafnsögumann um borð við siglingu inn og út úr
Hornafjarðarhöfn ef skip er meira en 60 metrar á lengd, það flytur hættulegan farm eða er skráð erlendis.
Hornafjarðarhöfn gerir út lóðsbát sem jafnframt er dráttarbátur.
Slysavarnafélagið Landsbjörg gerir út björgunarskip frá Hornafirði.
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2.13 Helstu vegir að Hornafjarðarhöfn
Víkurbraut
Álaugarvegur
Hafnarbraut

Þjóðvegur í þéttbýli
Þjóðvegur í þéttbýli

2.14 Húsnæði og mannvirki sem hafa hlutverki að gegna við Hornafjarðarhöfn
Húsnæði Björgunarfélags Hornafjarðar
Lögreglustöðin á Höfn
Vöruhús í Álaugarey, björgunarsveitar- eða lögreglubifr., eða annað e.a.
Vöruhús í Álaugarey – fyrsta stigs
Hornafjarðarflugvöllur – seinna stigs
Vöruhús í Álaugarey – gámar á bryggju
Krosseyjarbryggja
Álaugareyjarbryggja
Heppuskóli
Hafnarskóli
Mánagarður

(AST)
(AST) til vara
(VST)
(SSS)
(SSS)
(SSL)
(MÓT)
(LÞ)
(SSA)
hvíldaraðstaða hjálpaliðs
(YB)

Skilgreiningar
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3.1

Virkjun

Viðbragðsáætlunina er hægt að virkja á fjórum ólíkum háskastigum auk þess sem umfang er skilgreint í
þremur litum til þess að gefa til kynna umfang almannavarnaviðbragða þ.e. fjölda þeirra eininga sem
virkjaðar eru í þágu almannavarna í hvert sinn, þörf fyrir víðtæka samhæfingu og fjölda stjórnstiga. Þörf
fyrir umfang bjarga er áætlað miðað við fjölda ætlaðra þolenda í hverju tilviki fyrir sig.
Forsendur virkjunar liggja í samráði Landhelgisgæslunnar og skipstjóra þess skips sem um ræðir ef skip er
statt utan skilgreinds hafnarsvæðis. Þannig tilkynnir Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar Neyðarlínunni um á
hvaða stigi skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina að höfðu samráði við
Landhelgisgæsluna eru:



Lögreglustjórar: Vestmannaeyjum og Suðurlandi
Bakvakt almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra

Forsendur virkjunar liggja í samráði lögreglu og bakvaktar almannavarnadeildar ef skip sem um ræðir er
statt innan hafnarsvæðis eða á strandstað. Þannig tilkynnir almannavarnardeild Neyðarlínunni um á hvaða
stigi skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina að höfðu samráði við
almannavarnadeild eru:



Lögreglustjórar: Vestmannaeyjum og Suðurlandi
Landhelgisgæslan

Þegar viðbragðsáætlunin hefur verið virkjuð vegna atviks innan skilgreinds hafnarsvæðis eða við strand
eru aðgerðir undir stjórn aðgerðastjórnar(AST) á viðkomandi svæði, en ef atvikið á sér stað utan
skilgreinds hafnarsvæðis eru aðgerðir undir stjórn Landhelgisgæslunnar.
Einungis aðgerðastjóri, lögreglustjóri eða Landhelgisgæslan og samhæfingastöðin(SST) hafa heimild til
þess að afboða eða breyta háskastigum eftir að viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð. Aðgerðastjóri,
Lögreglustjóri og Landhelgisgæslan hafa samráð um afboðun eða breytingar á háskastigum.
AST tilkynnir afboðun og breytingar á háskastigi til lögreglustjóra og Landhelgisgæslunnar, sem tilkynna
afboðunina eða breytinguna til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir tilkynningu þar um.
AST tilkynnir auk þess um afboðun á viðeigandi fjarskiptum, til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið
virkjaðir.

3.2

ÓVISSUSTIG

Skilgreining:
Ástand þar sem óvissa ríkir um öryggi skips og þeirra sem um borð eru. Þegar skip hefur ekki komið fram
á ákvörðunarstað eða hefur ekki tilkynnt sig. Skipið getur verið statt utan eða innan við skilgreind
hafnarsvæði eða á strandstað.
Grænt
Umfang þar sem daglegar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku bjarga frá aðliggjandi
umdæmum og svæðum. Miðað við að allt að 50 aðilar séu um borð í skipinu og að þörf sé á samhæfingu
viðbragðsaðila(t.d. bátar minni ferðaþjónustuaðila eða önnur skip og bátar).
Gult
Umfang þar sem allar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku víðtæks hóps bjarga af
öllu landinu. Miðað við að 50-300 aðilar séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila
(t.d. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur eða farþegaskip með álíka marga farþega).
Rautt
Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 300 aðilar
eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. stórt skemmtiferðaskip).
Viðbrögð:
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Tilteknir aðilar, sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt
áætlun þessari. (sjá kafla 4)

3.3

HÆTTUSTIG

Skilgreining:
Ástand þar sem ótti ríkir um öryggi skips og þeirra sem í því eru. Þegar tilraunir til að ná sambandi við skip
hafa ekki borið árangur eða að upplýsingar hafa borist um takmarkaða sjóhæfni skips Skipið getur verið
statt utan eða innan við skilgreind hafnarsvæði eða á strandstað.
Grænt
Umfang þar sem daglegar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku bjarga frá aðliggjandi
umdæmum og svæðum. Miðað við að allt að 50 aðilar séu um borð í skipinu og að þörf sé á samhæfingu
viðbragðsaðila(t.d. bátar minni ferðaþjónustuaðila eða önnur skip og bátar).
Gult
Umfang þar sem allar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku víðtæks hóps bjarga af
öllu landinu. Miðað við að 50-300 aðilar séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila
(t.d. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur eða farþegaskip með álíka marga farþega).
Rautt
Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 300 aðilar
eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. stórt skemmtiferðaskip).
Viðbrögð:
Tilteknir aðilar, sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt
áætlun þessari. (sjá kafla 4)

3.4

NEYÐARSTIG –INNAN HAFNAR/SKIPSSTRAND

Skilgreining:
Ástand þar sem vitað er að skip er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar
aðstoðar. Ítrekaðar tilraunir til að hafa samband við skip hafa reynst árangurslausar og frekari fyrirspurnir
benda til þess að skipið sé í nauðum statt. Skipið er statt innan hafnarsvæðis eða á strandstað. (t.d. bruni
um borð í skipi við land eða á hafnarlegu).
Grænt
Umfang þar sem daglegar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku bjarga frá aðliggjandi
umdæmum og svæðum. Miðað við að allt að 50 aðilar séu um borð í skipinu og að þörf sé á samhæfingu
viðbragðsaðila(t.d. bátar minni ferðaþjónustuaðila eða önnur skip og bátar).
Gult
Umfang þar sem allar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku víðtæks hóps bjarga af
öllu landinu. Miðað við að 50-300 aðilar séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila
(t.d. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur eða farþegaskip með álíka marga farþega).
Rautt
Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 300 aðilar
eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. stórt skemmtiferðaskip).
Viðbrögð:
Tilteknir aðilar sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt
áætlun þessari. (sjá kafla 4)

3.5

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

Skilgreining:
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Ástand þar sem vitað er að skip er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar
aðstoðar. Ítrekaðar tilraunir til að hafa samband við skip hafa reynst árangurslausar og frekari fyrirspurnir
benda til þess að skipið sé í nauðum statt. Skipið er statt utan hafnarsvæðis (t.d. skip sem kominn er mikill
leki að og við það að sökkva).
Grænt
Umfang þar sem daglegar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku bjarga frá aðliggjandi
umdæmum og svæðum. Miðað við að allt að 50 aðilar séu um borð í skipinu og að þörf sé á samhæfingu
viðbragðsaðila(t.d. bátar minni ferðaþjónustuaðila eða önnur skip og bátar).
Gult
Umfang þar sem allar bjargir í viðkomandi umdæmi sinna atvikinu auk þátttöku víðtæks hóps bjarga af
öllu landinu. Miðað við að 50-300 aðilar séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila
(t.d. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur eða farþegaskip með álíka marga farþega).
Rautt
Umfang þar sem allar nauðsynlegar tiltækar bjargir á landsvísu sinna atvikinu. Miðað við að 300 aðilar
eða fleiri séu um borð í skipinu og þörf sé á samhæfingu viðbragðsaðila (t.d. stórt skemmtiferðaskip).
Viðbrögð:
Tilteknir aðilar, sem skilgreindir eru í boðunargrunni Neyðarlínunnar 112, sinna verkskyldum samkvæmt
áætlun þessari.(sjá kafla 4)

3.2

Afboðun

SST tilkynnir afboðun og breytingar á háskastigi til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir
tilkynningu þar um. AST tilkynnir auk þess um afboðun gegnum viðeigandi fjarskipti, til þeirra
viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

3.3

Tengsl aðgerðaráætlunar vegna ferjuslyss og neyðaráætlunar vegna siglingaverndar

Þegar um sprengjuhótun eða vopnamál er að ræða um borð í ferju eða farþegaskipi og neyðaráætlun
vegna Siglingaverndar er virkjuð tekur aðgerðarstjóri á viðkomandi svæði ákvörðun um virkjun
viðbragðsáætlunar samhliða neyðaráætlun. Ef sprengja springur eða aðrar orsakir leiða til þess að
viðkomandi skip lendir í háska, tekur neyðarstig viðbragðsáætlunar þegar gildi og AST vegna sjóslyss tekur
við stjórn aðgerða nema líkur séu taldar á því að hinum meintu ólögmætu athæfum gegn skipinu og
farþegum þess sé ekki lokið.
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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 (Estimated Time of Arrival)

ETD

Áætlaður brottfarartími (Estimated Time of Departure)

F

Verkþátturinn Flutningar

G

Verkþátturinn Gæslustörf

HSU

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

HSU-V

Heilbrigðisstofnun Suðurlands - Vestmannaeyjum

IL

Innri lokun

LHG

Landhelgisgæsla Íslands

L og B

Verkþátturinn Leit og björgun

LSH

Landspítali

LÞ

Lendingarsvæði fyrir þyrlur

MHz

Megahertz

MÓT

Móttökustaður fyrir bjargir

JRCC

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar

RKÍ

Rauði kross Íslands

RNS

Rannsóknarnefnd sjóslysa

S og F

Verkþátturinn Sjúkra- og fjöldahjálp

SÁBF

Stjórnun – Áætlun – Bjargir – Framkvæmd

SLY

Slysstaður / slysavettvangur

SSA

Söfnunarsvæði aðstandenda

SSL

Söfnunarsvæði látinna

SSS

Söfnunarsvæði slasaðra

SST

Samhæfingarstöðin

VHF

Very High Frequency

VST

Vettvangsstjórn / -stjóri

VÞS

Verkþáttastjórar

YL

Ytri lokun

TETRA

Fjarskiptakerfi lögreglu, slökkviliðs, björgunarsveita, RKÍ og fleiri aðila
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Boðun
Eftirtaldir boða þá, sem verkskyldur hafa, til starfa:
Stjórnstöð LHG tilkynnir til Neyðarlínu sem boðar eftirtalda aðila ef atvikið er utan skilgreinds
hafnarsvæðis:
 Lögreglustjórum: Vestmannaeyjum og Suðurlandi
 Aðgerðarstjórnum
 Almannavarnardeild ríkislögreglustjóra
Lögregla tilkynnir til Neyðarlínu sem boðar eftirtalda aðila ef atvikið er innan skilgreinds hafnarsvæðis
eða á strandstað:
 Lögreglustjórum: Vestmannaeyjum og Suðurlandi
 Aðgerðarstjórnum
 Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
 Landhelgisgæsluna
Þegar ákveðið er að virkja viðbragðsáætlunina skulu ofnagreindir aðilar afla frekari upplýsinga til að
ákvarðanatöku um, á hvaða háskastigi skuli vinna og upplýsir Neyðarlínu til boðunar:
Neyðarlínu er þá falið að boða út skv. gildandi boðunaráætlun og hvaða háskastig skuli virkja:





ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG, NEYÐARSTIG-INNAN HAFNAR/SKIPSSTRAND eða NEYÐARSTIG-UTAN
HAFNAR
Grænn, Gulur, Rauður
Líklega staðsetningu atburðar í hnitum skv. korti.
Auk þess veitir hann eftir föngum upplýsingar um atburðinn.

Neyðarlínan/FMR skal tryggja boðun með SMS og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á TETRA
talhóp Blár 9 – 0 og öðrum viðeigandi fjarksiptum fyrir Suðurland og Vestmannaeyjar
SST tilkynnir afboðun og breytingar á háskastigi til Neyðarlínu, sem sér um framkvæmd afboðunarinnar
og sendir tilkynningu þar um. AST tilkynnir auk þess um afboðun gegnum viðeigandi fjarskipti, til þeirra
viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.
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4.1

Óvissustig
Neyðarlína 112 boðar:
ÓVISSUSTIG – GRÆNN – Sjóslys við suðurströnd

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
ÓVISSUSTIG – GULUR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
ÓVISSUSTIG – RAUÐUR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.2

Hættustig
Neyðarlína 112 boðar:
HÆTTUSTIG – GRÆNN – Sjóslys við suðurströnd

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
HÆTTUSTIG – GULUR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
HÆTTUSTIG – RAUÐUR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.3

Neyðarstig
Neyðarlína 112 boðar:
NEYÐARSTIG-INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ – GRÆNN – Sjóslys við suðurströnd

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
NEYÐARSTIG-INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ – GULUR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
NEYÐARSTIG-INNAN HAFNAR/Á STANDSTAÐ – RAUÐUR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
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4.4

Neyðarstig – UTAN HAFNAR

Neyðarlína 112 boðar:
NEYÐARSTIG – GRÆNN – UTAN HAFNAR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
NEYÐARSTIG – GULUR – UTAN HAFNAR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
Neyðarlína 112 boðar:
NEYÐARSTIG – RAUÐUR – UTAN HAFNAR – Sjóslys við suðurströnd
Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
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4.5

Svæði 3 Þorlákshöfn ÓVISSUSTIG

Svæði 03 Þorlákshöfn
Óvissustig – grænn
Almnnavarnir Suðurlandi / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 starfsmenn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn
LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Lögreglan - 06 FMR / boðunaráætlarnir – Yfirmenn – vaktsími
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirmenn
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirstjórn
Lögreglan - 319 Vestmannaeyjar – Yfirmenn
Rannsóknarnefnd samgönguslysa – sjóslys
Samgöngustofa / sjóslys
Sjúkrafluttningar – 81 HSA ??
Slökkvilið – 81 BÁ Yfiremenn
Umhverfisstofnun - Útkallslið
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4.6

Svæði 3 Þorlákshöfn HÆTTUSTIG

Svæði 03 Þorlákshöfn
Hættustig
Almannavarnir Suðurlandi / AST
Almannavarnir / AST - Stoðhópur
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 02 BJSKIP Grindavík
Björgunarsveit 03 Björg - Eyrabakka
Björgunarsveit 03 Mannbjörg - Þorlákshöfn
Björgunarsveit 03 Árborg - Selfossi
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 03 Triton - Grímsnesi
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ - Neyðarmiðstöð
RKÍ – Suðurland - Árnessýsla
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 81 – Suðurland HAS ‘’
Slökkvilið 81- BÁ Yfirmenn
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Suðursvæði - Selfoss
Vegagerðin – Neyðarstjórn
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4.7

Svæði 3 Þorlákshöfn HÆTTUSTIG

Svæði 03 Þorlákshöfn
Neyðarstig
Almannavarnir Suðurlandi / AST
Almannavarnir / AST - Stoðhópur
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 02 BJSKIP Grindavík
Björgunarsveit 03 Björg - Eyrabakka
Björgunarsveit 03 Mannbjörg - Þorlákshöfn
Björgunarsveit 03 Árborg - Selfossi
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 03 Triton - Grímsnesi
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóras
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ - Neyðarmiðstöð
RKÍ – Suðurland - Árnessýsla
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 81 – Suðurland HSU-1
Slökkvilið 81- BÁ Yfirmenn
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Suðursvæði - Selfoss
Vegagerðin – Neyðarstjórn
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4.8

Svæði 16 Landeyjarhöfn ÓVISSUSTIG

Svæði 03 Landeyjahöfn
Óvissustig – grænn
Almnnavarnir Suðurlandi / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 starfsmenn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 15 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Landeyjarhöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar- HS Vestmannaeyjar / Viðbragðsstjórn
Lögreglan - 06 FMR / boðunaráætlarnir – Yfirmenn – vaktsími
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirmenn
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirstjórn
Lögreglan - 319 Vestmannaeyjar – Yfirmenn
Rannsóknarnefnd samgönguslysa – sjóslys
Samgöngustofa / sjóslys
Sjúkrafluttningar – 81 HSU-1
Slökkvilið – 81 BÁ Yfiremenn
Slokkvilið – 85 Hvolsvöllur – Hella
Slökkvilið - 91 Vestmannaeyjum - Yfirmenn
Umhverfisstofnun - Útkallslið
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4.9

Svæði 16 Landeyjarhöfn HÆTTUSTIG

Svæði 16 Landeyjahöfn
Hættustig
Almannavarnir Suðurlandi / AST
Almannavarnir / AST - Stoðhópur
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 02 BJSKIP Grindavík
Björgunarsveit 16 Kyndill - Kirkjubæjarklaustri
Björgunarsveit 16 Bróðurhöndin - Heimaland
Björgunarsveit 03 Árborg - Selfossi
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 16 Víkverji – Vík í Mírdal
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Lögreglan – Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra – yfirmenn - vaktsími
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ – Neyðarmiðstöð
RKÍ – Suðurland - Rangárvallasýsla
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 81 – Suðurland HSU-1
Slökkvilið 81- BÁ Yfirmenn
Slökkvilið – 85 Hvolsvöllur – Hella
Slökkvilið - 91 Vestmannaeyjum - Yfirmenn
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Suðursvæði - Selfoss
Vegagerðin – Neyðarstjórn
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4.10 Svæði 16 Landeyjarhöfn NEYÐARSTIG
Svæði 16 Landeyjahöfn
Neyðarstig
Almannavarnir Suðurlandi / AST
Almannavarnir / AST - Stoðhópur
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 02 BJSKIP Grindavík
Björgunarsveit 16 Kyndill - Kirkjubæjarklaustri
Björgunarsveit 16 Bróðurhöndin - Heimaland
Björgunarsveit 03 Árborg - Selfossi
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 16 Víkverji – Vík í Mírdal
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Lögreglan – Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra – yfirmenn - vaktsími
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ – Neyðarmiðstöð
RKÍ – Suðurland - Rangárvallasýsla
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 81 – Suðurland HSU-1
Slökkvilið 81- BÁ Yfirmenn
Slökkvilið – 85 Hvolsvöllur – Hella
Slökkvilið - 91 Vestmannaeyjum - Yfirmenn
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Suðursvæði - Selfoss
Vegagerðin – Neyðarstjórn
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4.11 Svæði 18 Vestmannaeyjar ÓVISSUSTIG
Svæði 18 Vestmannaeyjar
Óvissustig
Almnnavarnir Vestmannaeyja / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 starfsmenn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 15 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Landeyjarhöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar - HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – HSU Vestmannaeyjum / Viðbragðsstjórn
Lögreglan - 06 FMR / boðunaráætlarnir – Yfirmenn – vaktsími
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirmenn
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirstjórn
Lögreglan - 319 Vestmannaeyjar – Yfirmenn
Rannsóknarnefnd samgönguslysa – sjóslys
Samgöngustofa / sjóslys
Sjúkrafluttningar – 81 HSU - 1 Selfoss / Vestmannaeyjum
Slökkvilið- 81 BÁ Yfiremenn
Slokkvilið - 85 Hvolsvöllur – Hella
Slökkvilið - 91 Vestmannaeyjum - Yfirmenn
Umhverfisstofnun - Útkallslið

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 33 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018

4.12 Svæði 18 Vestmannaeyjar HÆTTUSTIG
Svæði 18 Vestmannaeyjar
Hættustig
Almannavarnir Vestmannaeyja / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 Árborg - Selfossi
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 Bróðurhöndin - Heimaland
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit 16 Kyndill - Kirkjubæjarklaustri
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 16 Víkverji – Vík í Mírdal
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 02 BJSKIP Grindavík
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 18 BFJ Vestmannaeyja
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Landeyjahafnar
LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra
Læknar - LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Læknar - HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – HSU Vestmannaeyjum / Viðbragðsstjórn
Landhelgisgæslan Útkallslið
Lögreglan – Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra – yfirmenn - vaktsími
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ – Neyðarmiðstöð
RKÍ – Vestmannaeyjum
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 81 – Suðurland HSU -1
Slökkvilið 81- BÁ Yfirmenn
Slökkvilið 85 – Hvolsvöllur - Hella
Slökkvilið 91 Vestmannaeyja
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Neyðarstjórn
Vegagerðin – Suðursvæði - Selfoss
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4.13 Svæði 18 Vestmannaeyjar NEYÐARSTIG
Svæði 18 Vestmannaeyjar
Neyðarstig
Almannavarnir Vestmannaeyja / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 Árborg - Selfossi
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 Bróðurhöndin - Heimaland
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit 16 Kyndill - Kirkjubæjarklaustri
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 16 Víkverji – Vík í Mírdal
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 02 BJSKIP Grindavík
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 18 BFJ Vestmannaeyja
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Landeyjahafnar
LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra
Læknar - LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Læknar - HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Læknar – HSU Vestmannaeyjum / Viðbragðsstjórn
Landhelgisgæslan Útkallslið
Lögreglan – Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra – yfirmenn - vaktsími
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ – Neyðarmiðstöð
RKÍ – Vestmannaeyjum
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 81 – Suðurland HSU-1
Slökkvilið 81- BÁ Yfirmenn
Slökkvilið 85 – Hvolsvöllur - Hella
Slökkvilið 90 Vestmannaeyja
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Neyðarstjórn
Vegagerðin – Suðursvæði - Selfoss
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4.14 Svæði 15 Hornafjörður ÓVISSUSTIG
Svæði 15 Hornafjörður
Óvissustig
Almnnavarnir Suðurlandi / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 starfsmenn
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 15 SVSTJ
Björgunarsveit 18 SVSTJ
Björgunarsveit 15 BJSKIP Hornafirði
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Hornafirði LHG sér um þetta
Landhelgisgæslan Útkallslið
Læknar – HSSA – Höfn - Hópslys
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Lögreglan - 06 FMR / boðunaráætlarnir – Yfirmenn – vaktsími
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirmenn
Lögreglan - 318 Suðurland – Yfirstjórn
Lögreglan - 319 Vestmannaeyjar – Yfirmenn
Rannsóknarnefnd samgönguslysa – sjóslys
Samgöngustofa / sjóslys
Sjúkrafluttningar – 76 – Suðurland / Höfn
Sjúkrafluttningar – 81 HAS- 1
Slökkvilið – 75 Hornafjörður - yfirmenn
Umhverfisstofnun - Útkallslið
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4.15 Svæði 15 Hornafjörður HÆTTUSTIG
Svæði 15 Hornafjörður
Hættustig
Almannavarnir / AST - Stoðhópur
Almannavarnir Suðurlandi / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 15 BJF Hornafjarðar
Björgunarsveit 15 BJSKIP Hornafirði
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 15 Kári Öræfum
Björgunarsveit 15 SVSTJ
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit 16 Kyndill - Kirkjubæjarklaustri
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 17 Djúpivogur
Björgunarsveit 17 SVSTJ
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra
Læknar – LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Landhelgisgæslan Útkallslið
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ - Neyðarmiðstöð
RKÍ – Suðurland - Hornafjörður
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 76 – HSSA - Hornafjörður
Sjúkrafluttningar 81 – HSU-1
Slökkvilið 75 Hornafjörður - Yfirmenn
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Austursvæði - Hornafjörður
Vegagerðin – Neyðarstjórn
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4.16 Svæði 15 Hornafjörður HÆTTUSTIG
Svæði 15 Hornafjörður
Neyðarstig
Almannavarnir / AST - Stoðhópur
Almannavarnir Suðurlandi / AST
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 1 - Starfsmenn
Almnnavarnardeild ríkislögreglustjóra / Hópur 2 - Áhöfn
Björgunarsveit 03 HS - Hveragerði
Björgunarsveit 03 SVSTJ
Björgunarsveit 15 BJF Hornafjarðar
Björgunarsveit 15 BJSKIP Hornafirði
Björgunarsveit 18 BJSKIP Vestmannaeyjum
Björgunarsveit 15 Kári Öræfum
Björgunarsveit 15 SVSTJ
Björgunarsveit 16 Dagrenning - Hvolsvelli
Björgunarsveit 16 FBS - Hella
Björgunarsveit 16 Kyndill - Kirkjubæjarklaustri
Björgunarsveit 16 SVSTJ
Björgunarsveit 17 Djúpivogur
Björgunarsveit 17 SVSTJ
Björgunarsveit Landsstjórn
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Þorlákshöfn LHG sér um þetta
Hafnarstjóri - Lóðsinn - Vestmannaeyjum
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra
Læknar – LHS Fossvogi – Viðbragðsstjórn
Læknar- HSU Selfoss / Viðbragðsstjórn
Landhelgisgæslan Útkallslið
Lögreglan Suðurlandi – Allir Selfossi
Lögreglan Suðurlandi – Yfirmenn
Lögreglan Suðurlandi – Yfirstjórn
Lögreglan Vestmannaeyjum – Yfirstjórn
Rannsóknarnefns samgönguslysa – sjóslys
RKÍ - Neyðarmiðstöð
RKÍ – Suðurland - Hornafjörður
Samgöngustofa
Sjúkrafluttningar 76 – HSSA - Hornafjörður
Sjúkrafluttningar 81 – HSU-1
Slökkvilið 75 Hornafjörður - Yfirmenn
Umhverfisstofnun
Vegagerðin – Austursvæði - Hornafjörður
Vegagerðin – Neyðarstjórn
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Stjórnkerfi

5.1

Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins

Stjórnkerfið – Grunneiningar – Hlutverk – Tenging

Aðgerðastjórn
AST

Samhæfingarstöðin
SST

Hlutverk:

Hlutverk:

Stjórn og samhæfing
aðgerða innan umdæmis.
Bakland vettvangsstjórnar

Yfirstjórn á aðstoð milli
umdæma og aðstoð ríkisstofnana
Flutningur slasaðra milli umdæma
Bakland aðgerðastjórna
Samhæfing á landsvísu
Stjórnun á landsvísu

Tenging við viðbragðsaðila:

Tenging við viðbragðsaðila:

Allar starfseiningar
innan umdæmis sem eru ekki
starfandi á vettvangi

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 (AST)

Stjórn aðgerða í héraði þegar almannavarnaástand ríkir er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi
lögregluumdæmi. Hann situr í AST ásamt fulltrúa almannavarnanefndar, fulltrúa Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, fulltrúa Rauða kross Íslands, hlutaðeigandi viðbragðsaðila, sbr. viðbragðsáætlun, svo og
öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni. AST starfar í samvinnu við SST. Í stjórn
aðgerða felst m.a. skipulag björgunar- og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns sem getur eða hefur skapast
og að stýra neyðaraðgerðum í samvinnu við SST.
Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með stjórn og samhæfingu á vettvangi. Landhelgisgæslan
tilnefnir vettvangsstjóra ef slysavettvangur er á sjó utan hafnarsvæðis.
Í aðgerð þar sem tvær eða fleiri AST eru virkjaðar stýrir hver AST aðgerðum í sínu umdæmi en flutningur
og nýting bjarga milli umdæma skal vera undir yfirstjórn og samhæfingu SST.
AST er skipuð:
 Lögreglustjórinn á svæði viðkomandi hafnar eða sá sem hann tilnefnir - aðgerðastjóra
 Hafnarstjóri viðkomandi hafnar eða fulltrúi hans
 Yfirlögregluþjónn og aðstoðaryfirlögregluþjónn
 Slökkviliðsstjóri á svæði viðkomandi hafnar eða staðgengill hans
 Fulltrúi svæðisstjórnar björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar
 Fulltrúi Rauða kross deildar á svæði viðkomandi hafnar
 Fulltrúi frá Heilbrigðisstofnun á svæði viðkomandi hafnar
 Eftir atvikum fulltrúa frá Landhelgisgæslunni

AST skal skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.
Helstu verkefni AST:
 Stjórn, samhæfing og forgangsröðun heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
 Endurmat á háskastigi og umfangi
 Samskipti við VST um Tetra talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 Samskipti við SST um Tetra talhóp SST - Blár
 Virkjun starfseininga innan umdæmisins, umfram áætlun þessa
 Heildarskipulag fjarskipta og annarra samskipta innan aðgerðasvæðisins
 Samskipti við sjúkrastofnanir innan aðgerðasvæðisins
 Samskipti við fjölmiðla (sjá 5.8)
 Samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda(SSA)
 Tryggja, í samráði við skipafélag, að farþegalisti sé réttur
 Upplýsa starfsfólk á hafnarsvæði
 Tryggja aðkomu kennslanefndar
 Yfirfæra vettvanginn til Rannsóknarnefndar sjóslysa og lögreglu við lok aðgerða
 Vinna samkvæmt verkþáttaskipuritinu fyrir AST
Aðsetur AST:
Aðalaðsetur:

Varaaðsetur:

Vestmannaeyjar:
Þorlákshöfn:
Landeyjahöfn:
Hornafirði:
Vestmannaeyjar:
Þorlákshöfn:
Landeyjahöfn:
Hornafirði:

Húsnæði Björgunarfélagsins, stjórnstöð
Björgunarmiðstöðin á Selfossi
Björgunarmiðstöðin á Selfossi
Björgunarmiðstöðinni á Selfossi
Lögreglustöðin
Bæjarskrifstofur Hafnarbergi 1
Hús Flugbjörgunarsveitarinnar á Hellu
Hús Björgunarfélags Hornafjarðar
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5.3

Verkþáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn

Verkaskipting er samkvæmt verkþáttaskipuriti fyrir AST. Aðgerðastjóri getur breytt verkaskiptingu ef hann
telur þörf á.
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5.4

Vettvangsstjórn(VST)

Stjórn og samhæfing á vettvangi er í höndum vettvangsstjóra sem er tilnefndur af lögreglustjóra eða
Landhelgisgæslu ef slysavettvangur er á sjó utan skilgreinds hafnarsvæðis.
Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af
vettvangsstjórnun. Ef slysavettvangur er á sjó er vettvangsstjóri valinn samkvæmt mati
Landhelgisgæsunnar.
VST vegna sjóslyss í og við Vestmannaeyjar, Landeyjahöfn og Þorlákshöfn er skipuð fulltrúum frá:
 Lögreglunni á svæði viðkomandi hafnar
 Slökkviliði á svæði viðkomandi hafnar
 Landhelgisgæslunni, ef hægt er
 Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar
 Verndarfulltrúa viðkomandi hafnar/Hafnarvörður viðkomandi hafnar
Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í VST eftir aðstæðum hverju sinni.
VST skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.
Mikilvæg verkefni VST:
 Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipuritið SÁBF skv. umboði
lögreglustjóra
 Sá sem er skipaður í Framkvæmd skal vera í fjarskiptasambandi við verkþáttastjórana (sjá næsta kafla)
og helst vera hreyfanlegur (hafa bíl til umráða til þess að fara á milli VST og hinna ýmsu starfssvæða)
 Skipulagning fjarskipta á vettvangi
 Að tryggja fjarskipti við AST

Varaaðsetur:

Vestmannaeyjar:
Þorlákshöfn:
Landeyjahöfn:
Hornafjörður:

Lögreglubíll
Lögreglu- eða stjórnstöðvarbíll
Lögreglu- eða stjórnstöðvarbíll
Lögreglubíll eða vöruhús í Álaugarey.
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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
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri

Slökkvilið á svæði viðkomandi hafnar
Heilbrigðisstofnun á svæði v.k. hafnar
Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði
viðkomandi hafnar

Við slysstað
Við söfnunarsvæðin
Hreyfanlegur eftir þörfum
Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkþáttastjóra eru að:
 Hafa samband við VST 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 skip/bryggju, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr skipi,
burð slasaðra frá skipi/bryggju að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Hann skal jafnframt:
 Ákveða bráðaflokkunarsvæði í öruggri fjarlægð frá slysstað.
 Tryggja fjarskipti frá slysstað til vettvangsstjóra og að SSS.
 Staðfesta við VST fjölda þolenda um borð í skipinu.
 Fylgjast með talningu þolenda skv. bráðaflokkun á slysstað og upplýsir Gæslustjóra.
 Setja fólk í hleðslu sjúkrabíla og annarra sjúkraflutningstækja.
Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á SSS og SSÓ. Fyrsta verk aðhlynningarstjóra er að
undirbúa móttöku á þolendum frá slysstað. Hann skal jafnframt:
 Undirbúa SSS fyrir móttöku slasaðra.
 Setja upp áverkamatssvæði fyrir framan SSS.
 Setja fólk í skráningu við áverkamat.
 Tryggja fjarskiptasamband við slysstað, neyðarsveit.
 Tryggja fjarskipti við fulltrúa heilbrigðismála í AST og SST.
Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á
vettvangi. Hann skal jafnframt:
 Setja upp innri lokun við slysstað.
 Tryggja að fyrirfram ákveðnir lokunarpóstar séu uppsettir.
 Ræða við vettvangsstjórn um þörf á umferðarstjórnun og framkvæmd hennar.
 Setja upp SSL
 Umsjón með talningu þolenda og setja upp skipulag fyrir talningu.
 Vernda starfssvæði, eftir því sem þess er óskað.
 Vernda vettvang þar til afhending til RNF hefur farið fram.
 Skipulag akstursleiða.
Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja.
Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Hann skal jafnframt:
 Skrá inn allar bjargir og hafa yfirsýn yfir þær.
 Ræða við VST um flutningsþörf og flutningsleiðir.
 Útvega bíla í flutninga frá slysstað til söfnunarsvæða.
 Gæslustjóri veitir upplýsingar um aksturleiðir.
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5.6

Verkþáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn

STJÓRNUN
TENGILIÐIR

FJÖLMIÐLAR

ÁÆTLUN
UPPLÝSINGAR

ÁSTAND MÁLA

BJARGIR

ÁÆTLANAGERÐ

AÐFÖNG/FJARSKIPTI

MARKMIÐ

AÐFÖNG

GRUNNÞJÓNUSTA

FJARSKIPTI

SÉRÞJÓNUSTA

OG
VERKÁÆTLUN

YTRI AÐSTÆÐUR

AÐBÚNAÐUR

ÞARFIR
VIÐHALD
SKIPULAG

SÉRFRÆÐINGAR

FRAMKVÆMD

LEIT OG
BJÖRGUN

SJÚKRA- OG
FJÖLDAHJÁLP

Leit í nágrenni
skips

Áverkamat

Bráðaflokkun í/við
skip

Aðhlynning / Meðferð
slasaðra

GÆSLUSTÖRF

Lokun svæða innri (IL)
og ytri (YL)

Verndun starfssvæða

FLUTNINGAR

Móttaka bjarga á
við flugstöð

Biðsvæði bjarga
við flugstöð

Flutningstæki
Björgun úr skipi

Forgangsröðun til
flutnings á sjúkrahús

Umferðarskipulag innan
vettvangs

Slökkvistarf

Mengunarvarnir

Söfnun og umsjón
þeirra sem teljast ekki
slasaðir við fyrstu
skoðun – Forgangur 3
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5.7






Hlutverk Samhæfingarstöðvarinnar(SST)
Halda uppi virku sambandi við AST.
Þar sem tvær eða fleiri AST eru virkjaðar þarf SST í meira mæli að taka að sér heildarstjórn aðgerða
sérstaklega m.t.t. samhæfingar bjarga milli umdæma og upplýsa stjórneiningar um stjórnskipulag
aðgerðar.
Skipuleggja stuðning við AST 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 að halda uppi virku sambandi ,:
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.

5.8

Hlutverk Landhelgisgæslunnar

Fulltrúar Landhelgisgæslunnar eru í SST og hlutverk þeirra eru:
 Sérfræðiráðgjöf varðandi björgun á sjó
 Er stjórnandi í SST ef atvik er utan skilgreinds hafnarsvæðis
 Starfa með stjórnanda í SST ef atvik er innan skilgreinds hafnarsvæðis eða á strandstað
 Halda uppi virku sambandi við: Erlendar sjóbjörgunarmiðstöðvar

5.9

Hlutverk Siglingastofnunar Íslands

Fulltrúar frá Siglingastofnun eru í SST og hlutverk þeirra eru:

Sér um tengsl við útgerðaaðila

Sér um tengsl við fánaríki skips

Eru tengiliðir við verndarfulltrúa hafna

5.10 Fjölmiðlar
Hverjir sinna þeim.
Fjórar meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.
 Lögreglustjóri / AST (stjórnandi aðgerðarinnar)
 Útgerð skips (eigandi skips)
 Landhelgisgæslan
 SST (samhæfing aðgerða)
Að jafnaði getur SST aðstoðað lögreglustjóra / AST í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um sinn.
Fulltrúar þessara fjögurra aðila / starfseininga skulu hafa samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á
aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.
Fjölmiðlamönnum sem mæta á staðinn skal vísa á:
Vestmannaeyjar: Básar, húsnæði Eykyndils í Vestmannaeyjum
Þorlákshöfn: Afgreiðsla Herjólfs
Landeyjahöfn: Eftir ákvörðum AST á hverjum tíma
Hornafjörður: Ráðhús Hornafjarðarbæjar
Helstu verkefni:
Eins fljótt og auðið er skal senda 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 stöðu mála.
Sé þess kostur skal ákvarða stað þangað sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar.
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Aðgengi að vettvangi:
Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að vettvangi á landi en Landhelgisgæslan að vettvangi
á sjó, þ.m.t. vegna flugs í samráði við Isavia.

Upplýsingar um afdrif þolenda:
Upplýsingar um afdrif þeirra, sem lenda í sjóslysi, eru eftir atvikum á ábyrgð lögreglustjóra á viðkomandi
stað eða Landhelgisgæslunnar og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna
eftir því sem við á:
 Lögreglustjóra
 Rekstraraðila útgerðar, eiganda viðkomandi skips
 SST
 Landhelgisgæslan

Upplýsingagjöf aðila
Aðeins skal upplýsa um staðreyndir, ekki persónulegt álit starfsmanna, eða velta fyrir sér ástæðum er
leiddu til aðgerðar. Ekki gefa upp nöfn einstaklinga sem í hlut eiga. Ekki gefa upp nafn skips sem í hlut á
fyrr en útgerð hefur verið upplýst.
Landhelgisgæslan:
Upplýsingar um hlutverk Landhelgisgæslunnar í aðgerð og aðrar björgunareiningar á sjó á meðan á
aðgerð stendur. Aðeins skal upplýsa um staðreyndir, ekki persónulegt álit starfsmanna, eða velta fyrir sér
ástæðum er leiddu til aðgerðar. Ekki gefa upp nöfn einstaklinga sem í hlut eiga. Ekki gefa upp nafn skips
sem í hlut á fyrr en útgerð hefur verið upplýst.
Útgerð:
Útgerð sér um að veita upplýsingar um skipið, starfsreglur útgerðar o.fl.
Höfnin:
Ef hafnarstjórn hefur hlutverk, athafnir á hafnarsvæði o.fl.
Lögregla:
Lögreglan sér um upplýsingar um athafnir í landi, þ.á.m. upplýsingar um bjargaða og látna, og hlutverk
lögreglu í aðgerðum.
Rauði kross Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg:
Eins og gert er ráð fyrir í samkomulagi um skipan hjálparliðs almannavarna (mars 2012), þá hefur
almannavarnadeild ríkislögreglustjórans(AVD) umsjón með fréttatilkynningum sem sendar eru frá SST í
almannavarnaaðgerðum. Í sameiginlegum aðgerðum ber Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, Rauða krossi
Íslands og AVD að hafa með sér samráð gagnvart fjölmiðlum og senda afrit af fréttatilkynningum sín á
milli.

5.11 Rannsókn vettvangs
Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna rannsóknar.
Rannsókn vettvangs er tvíþætt. Annars vegar er rannsókn Rannsóknarnefndar samgönguslysa(RNS) sem
lýtur að því að upplýsa orsök slyssins. Hins vegar er rannsókn lögreglunnar, sem lýtur að því að upplýsa
hvort um refsvert athæfi geti verið að ræða.





Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum.
RNS og rannsóknarmenn lögreglu skulu setja sig í samband við VST.
VST afhentir vettvang til lögreglu þegar björgunaraðgerðum er lokið.
Mengunarvarnarstörf geta hafist samhliða björgunaraðgerðum og rannsókn á vettvangi í samráði
við VST ef aðstæður leyfa.
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Eiganda skips er í samráði við hafnaryfirvöld og Umhverfisstofnun heimilt að fjarlægja skipsflak,
eftir að RNS og lögregla hafa lokið störfum og gefið heimild til þess.

5.12 Mengunarvarnir
Svæðisráð vegna bráðamengunar er Umhverfisstofnun til ráðgjafar um aðgerðir vegna bráðamengunar
og hlutverk þess er að fara á vettvang og meta aðstæður eftir að mengun hefur orðið. Sé talið að mönnum
geti stafað hætta af menguninni ber að tilkynna landlækni það tafarlaust.
Bráðamengun: Mengun hafs og stranda sem verður skyndilega og krefst tafarlausra aðgerða.
Mengun innan hafnarsvæða:
Hafnarstjóri ber ábyrgð á og annast aðgerðir vegna mengunar innan hafnarsvæðisins. Hafnarstjóra ber að
tilkynna Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefnd um bráðamengun strax og vart verður við hana.
Heilbrigðisfulltrúi, í umboði heilbrigðisnefndar, hefur eftirlit með hreinsunaraðgerðum og ákveður í
samráði við Umhverfisstofnun hvenær árangur af hreinsun er nægur. Hafnarstjóri getur kallað eftir aðstoð
Umhverfisstofnunar telji hann ástæðu til.
Mengun utan hafnarsvæða:
Hlutaðeigandi heilbrigðisfulltrúi skal í umboði Umhverfisstofnunar fara á vettvang og meta umfang
bráðamengunar og nauðsynlegar aðgerðir og tilkynna Umhverfisstofnun. Umhverfisstofnun ber ábyrgð á
að aðgerðir gegn bráðamengun hefjist og annast stjórn þeirra mála á vettvangi. Umhverfisstofnun er
heimilt að fela heilbrigðisnefnd umsjón með aðgerðum. Umhverfisstofnun, Siglingastofnun Íslands og
Landhelgisgæsla Íslands skulu gera skriflega aðgerðaáætlun um aðkomu stofnananna og um framkvæmd
einstakra verkþátta.
Landhelgisgæslan:
Landhelgisgæslu Íslands er heimilt að grípa til íhlutunar og gera þær ráðstafanir sem taldar eru
nauðsynlegar til að koma í veg fyrir eða draga úr hættu sem hafi eða ströndum stafar af bráðamengun. Í
íhlutun felst m.a. yfirtaka á stjórn skips sé fyrirmælum Landhelgisgæslunnar ekki fylgt. Eftir því sem unnt
er og þörf krefur skal Landhelgisgæslan hafa samráð við Umhverfisstofnun og hafnarstjóra þegar gripið er
til íhlutunar.
Eigandi skips:
Heimilt er að fela mengunarvaldinum sjálfum framkvæmd hreinsunar hafi skrifleg áætlun um slíkt verið
lögð fram. Hafi skip strandað þannig að því verði ekki komið á flot ber eiganda að fjarlægja það sem fyrst.
Aðgerðir:
Aðgerðir vegna mengunar geta hafist samhliða björgunaraðgerðum og vettvangsrannsókn í samráði við
VST, lögreglu og Landhelgisgæslu.

5.13 Loftbrú
Eftir að Neyðarlínan hefur boðað út skv. boðunaráætlun er SST mönnuð. Þá setur neyðarvörður strax í
gang undirbúning loftbrúar sem SST tekur við þegar hún hefur verið mönnuð. Virkjað er strax í upphafi
fyrir flutning á helmingi farþegafjölda eða sætafjölda ef farþegafjöldi liggur ekki fyrir. SST leitar m.a. eftir
upplýsingum frá AST um þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í
gang sér fulltrúi Isavia í SST um samskipti við flugvélar í gegnum flugstjórn og flugturn viðkomandi
flugvallar. Turninn tilkynnir AST um brottfarir sjúkraflugs og fulltrúi Isavia í SST leitar upplýsinga um ástand
sjúklinga í gegnum flugmann vélarinnar.
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Starfssvæði
Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við hópslys. Ljóst er að
ef ekki er um að ræða slys, þar sem margir eru slasaðir, mun ekki verða þörf á að virkja öll starfssvæðin.
Engu að síður þarf að gera ráð fyrir þeim í skipulaginu og frekar að virkja þau frá upphafi og síðan að loka
þeim ef ekki reynist þörf fyrir þau en að ætla að ákveða í miðri aðgerð hvað á að virkja og hvað ekki.
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 óhappsins, 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 slasaðra (SSS)

Biðsvæði hjálparliðs (BH)

Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)

Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Móttaka bjarga (MÓT)

Fjöldahjálparstöð (FHS)
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6.1

Móttökustaður bjarga (MÓT)

Starfsemi:

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

Staðsetning:

2) Annað eftir ákvörðun AST/VST í samráði við flutningastjóra.
3) Lendingarsvæði þyrlu í Vestmannaeyjum: Flugvöllur eftir atvikum
Lendingarsvæði Þyrlu Þorlákshöfn: Á auðu svæði austan við heilsugæslu
Lendingarsvæði Þyrlu Landeyjahöfn: Bakkaflugvöllur eða eftir atvikum
Lendingarsvæði Þyrlu Hornafjörður: Þyrlupallur eða eftir atvikum
Verkþáttastjóri:

Flutningsstjóri

Hverjir sinna:

Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Björgunarsveitir

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:
Móttökustaður

Lendingarsvæði þyrlu

MÓT

LÞ
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6.2

Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)

Starfsemi:

Staðir sem bjargir bíða frekari fyrirmæla eða á meðan þær eru í hvíld. Þaðan eru
bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST. Halda þarf skrá um allar
bjargir í samvinnu við MÓT. Biðsvæði geta verið innan eða utan við ytri lokun
(innri- eða ytri- biðsvæði).

Staðsetning land:

2) Annað eftir ákvörðun VST í samráði við flutningastjóra.
Verkþáttastjóri:

Flutningsstjóri

Hverjir sinna:

Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar

Verkefni og verkaskipting:
Umsjón og eftirlit með hjálparliði á biðsvæði
Virkjun hjálparliðs til verkefna skv. beiðni
Skráning flutningatækja og flutningsgetu
Umsjón og eftirlit virkjun flutningatækja til verkefna
Skráning tækja og búnaðar á biðsvæði
Sending tækja og / eða búnaðar skv. beiðni

Kortatákn:

Biðsvæði
Flutningstækja

BF
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Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir

Biðsvæði
hjálparliðs

BH

Biðsvæði
tækja og búnaðar
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6.3

Ytri biðsvæði (YBF, YBH og YBTB)

Starfsemi:

Staðir sem bjargir bíða frekari fyrirmæla á hættustigi. Þaðan eru bjargir sendar í
verkefni samkvæmt fyrirmælum frá AST.

Staðsetning:

2) Annað eftir ákvörðun AST
Hverjir sinna:

Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði viðkomandi hafnar
Lögregla á svæði viðkomandi hafnar

Verkefni og verkaskipting
Umsjón og eftirlit með hjálparliði á biðsvæði
Skráning flutningatækja og flutningsgeta
Virkjun hjálparliðs til verkefna skv. beiðni frá AST
Sending tækja og búnaðar skv. beiðni frá AST

Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir
Lögregla / björgunarsveitir

Hvíldaraðstaða hjálparliðs
Vestmannaeyjar:
Kiwanishúsið við Tangagötu
Þorlákshöfn:
Húsnæði Mannbjargar, Þorlákshöfn
Landeyjahöfn:
Félagsheimilið Heimaland

Kortatákn:

Ytra Biðsvæði
Flutningstækja

Ytra Biðsvæði
hjálparliðs

YBF

YBH
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6.4

Slysstaður og næsta nágrenni (SLY)

Starfsemi:

Björgun fólks úr hættu, bráðaflokkun, umönnun og undirbúningur fyrir flutning á
SSS til áverkamats, slökkvistörf og eldvarnir, mengunarvarnir, leit umhverfis skipið
og hreinsunarstörf.

Staðsetning land:

Bryggja þar sem skipinu er lagt að og skipið sjálft, næsta nágrenni. Afmarkast oft
af innri lokun.

Staðsetning sjór:

þar sem skipið er statt.

Verkþáttastjóri:

Björgunarstjóri

Aðrir stjórnendur:

Þegar stjórnandi neyðarsveitar á svæði viðkomandi hafnar eða hans staðgengill
mætir á slysstað gefur hann sig fram við björgunarstjóra og tekur yfir stjórnun á
bráðaflokkun og forgangsröðun vegna flutnings á SSS.

Hverjir sinna:

Slökkvilið á svæði viðkomandi hafnar
Starfsmenn viðkomandi hafnarinnar.
Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Neyðarsveitir heilbrigðisstofnunar á svæði viðkomandi hafnar.
Aðrar greiningasveitir s.s. frá LSH og HSS
Björgunarsveitir.
Rannsókn getur farið fram samhliða björgunarstarfi (sjá kafla 5.12). Rannsóknin er í höndum
RNS, lögreglu, kennslanefndar ríkislögreglustjórans (ID-nefnd) og Landhelgisgæslu ef við á.
Verkefni og verkaskipting
Slökkvistörf, eld- og mengunarvarnir Slökkvilið og starfsmenn viðkomandi hafnar/LHG
Lífsbjargandi aðstoð
Slökkvilið/greiningarveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Björgun úr skipi/flaki
Slökkvilið / björgunarsveitir/LHG
Burður slasaðra frá skipi/flaki
Slökkvilið / björgunarsveitir/LHG
Leit umhverfis skipið/flakið
Björgunarsveitir/Lögreglan/LHG
Hreinsunarstörf
Slökkvilið/Umhverfisstofnun/hafnarstarfsmenn/LHG
Bráðaflokkun
Neyðarsveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Umönnun þolenda
Neyðarsveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir/RKÍ
Undirbúningur fyrir flutning á SSS
Neyðarsveitir/sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Hleðslustjórn
Yfirmaður neyðarsveitar HSS/björgunarsveitir
Hleðsla sjúkrabifreiða
Sjúkraflutningslið/björgunarsveitir
Talning í flutningi á SSS
Gæslustjóri/lögreglan
Flutningur slasaðra til SSS.
Sjúkraflutningslið/björgunarsveitir/LHG
Þar starfa einnig RNS og rannsóknarlögregla. Þessir aðilar fylgja sérstakri áætlun um rannsókn svæðisins
og falla ekki undir stjórn björgunarstjóra.

Kortatákn:

SLY
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6.5

Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Starfsemi:

Staður sem þolendum er safnað á til áverkamats, skráningar, umönnunar og
forgangsröðunar til flutnings. Þar fer einnig fram hleðsla og afhleðsla
sjúkrabifreiða. Gefa þarf fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi.

Staðsetning:

Verkþáttastjóri:

Aðhlynningarstjóri

Aðrir stjórnendur:

Stjórnandi neyðársveitar á svæði viðkomandi hafnar eða hans staðgengill stjórnar
greiningu, læknisfræðilegri meðferð og forgangsröðun á SSS.
Fulltrúar Rauða kross Íslands deildar á svæði viðkomandi hafnar undir stjórn
heilbrigðisstarfsmanns starfa á söfnunarsvæði þeirra sem flokkaðir eru grænir, í
samvinnu við aðhlynningarstjóra. Stjórnandi Rauða kross deildar upplýsir
aðhlynningarstjóra um stöðu mála hverju sinni.
Stjórnandi áfallahjálpar er fulltrúi heilbrigðisþjónustu í AST. Hann stýrir starfssemi
samráðshóps um áfallahjálp sem skipuleggur starfsemi áfallahjálpar þar sem þörf
er á

Hverjir sinna:

Neyðarsveitir HSU
Neyðarsveit HSSA
Neyðarsveit LSH

Verkefni og verkaskipting:
Áverkamat
Skráning/talning þolenda við móttöku og brottför
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Rauði kross Íslands Árnesdeild
Rauði kross Íslands Rangárvalladeild
Sjúkraflokkar björgunarsveita
Rauði kross Íslands Vestmannaeyjadeild
Áfallahjálp skv. ákvörðun samráðshóps
Neyðarsveit
Neyðarsveit / björgunarsveitir
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Forgangsröðun í flutningi frá SSS til sjúkrahúss
Stjórnandi, læknir
Fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi
Stjórnandi, læknir
Umönnun og undirbúningur fyrir flutning
Sjúkraflutningslið / björgunarsveitir
Afhleðsla og hleðsla sjúkrabifreiða á SSS
Björgunarsveitir
Flutningur - grænir frá SSS
RKÍ / bj.sveit/Rútufyrirtæki
Innri starfssemi á græna svæðinu og uppl. til aðhlynningarstjóra
RKÍ

Kortatákn:
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6.6

Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Starfsemi:

Staður þar sem líkum eða líkamshlutum er safnað, kennsl, skráning og skýrslugerð
fer fram.

Staðsetning:

Verkþáttastjóri:

Gæslustjóri

Hverjir sinna:

Lögreglan í Vestmannaeyjum
Lögreglan á Suðurlandi
Læknir
Kennslanefnd ríkislögreglustjóra

Verkefni og verkaskipting
Uppsetning svæðisins og gæsla þess
Bera kennsl á látna
Skráning og skýrslugerð
Tryggja vinnuaðstöðu fyrir lækna
Úrskurða einstaklinga látna

Kortatákn:

Lögreglan
Kennslanefnd
Lögreglan / Kennslanefnd
Lögreglan
Læknir

SSL
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6.7

Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi:

Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á
starfssvæðum og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn, umsjón með SSL og
talning þolenda.

Verkþáttastjóri:

Gæslustjóri

Ytri lokun:

Vestmannaeyjar: Miðast við aðstæður
Þorlákshöfn: Afgreiðsla Herjólfs við Herjólfsbryggju

Landeyjahöfn: Miðast við aðstæður
Hornafjörður: Miðast við aðstæður
Innri lokun:

Vestmannaeyjar: Afmarkast af hafnargirðingu
Þorlákshöfn: Eftir slysstað
Landeyjahöfn: Landeyjahafnarvegur við styttingu frá Bakkaflugvelli
Hornafjörður: Við vöruskemmu á hafnarsvæði??????

Hverjir sinna:

Lögreglan í Vestmannaeyjum
Lögreglan á Suðurlandi
Björgunarsveitir á svæði viðkomandi hafnar
Verkefni og verkaskipting
Uppsetning á innri lokun við slysstað
Verndun vettvangs vegna rannsóknar
Skipulag á umferðastjórn og lokunum innan svæðis
Umsjón með SSL
Framkvæmd á gæslu einstakra starfssvæða
Löggæsla og verndun á slysavettvangi
Löggæsla og verndun á söfnunarsvæði
Ytri lokanir
Leiðbeina og stjórna umferð frá biðsvæði á slysstað

Kortatákn:

Innri lokun

IL

Afmarkar þau svæði sem
eru algjörlega lokuð öðrum
en viðbragðsaðilum.
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Lögreglan/LHG
Lögreglan/LHG
Lögreglan/Björgunarsveitir
Lögreglan
Lögreglan/LHG
Lögreglan/LHG
Lögreglan/Björgunarsveitir/LHG
Lögreglan/Björgunarsveitir/LHG
Lögreglan /Björgunarsveitir/LHG

Ytri lokun

YL

Afmarkar
umráðastarfssvæði VST.

og
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6.8

Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Starfsemi:

Staður þar sem aðstandendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar
og áfallahjálpar. Sameining aðstandenda og þeirra sem komust óslasaðir frá
slysinu.
Aðstandendur sem staddir eru í nálægði við viðkomandi höfn safnað saman og
síðan fluttir á SSA hjá viðeigandi höfn við fyrsta tækifæri.

Staðsetning:

Ábyrgð:

AST

Aðrir stjórnendur:

Yfirmaður neyðarnefndar Rauða kross deildar stjórnar innri starfsemi á SSA í
umboði AST og upplýsir AST um stöðu mála hverju sinni.

Hverjir sinna:

Áfallateymi
Rauði kross Íslands Vestmannaeyjadeild
Rauði kross Íslands Árnesingadeild
Rauði kross Íslands Rangárvalladeild
Starfsmenn þjóðkirkju og annarra trúfélaga
Fulltrúi rekstraraðila

Verkefni og verkaskipting
Upplýsingagjöf til aðstandenda
Skráning aðstandenda og tengsl við þolendur
Almenn sálgæsla huggun og andleg uppörvun
Sameining aðstandenda og lítið slasaðra
Undirbúa SSA
Fyrirgreiðsla við erlenda ríkisborgara í samvinnu við
Kortatákn:

RKÍ / fulltrúi rekstraraðila
RKÍ
LSH / RKÍ / prestar
RKÍ
RKÍ/Húsvörður
RKÍ / fulltrúi rekstraraðila/ Utanríkisráðuneytið
og / eða viðkomandi sendiráð / ræðismann

SSA
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6.9

Fjöldahjálparstöð (FHS)

Starfsemi:

Í FHS er safnað saman þeim þolendum sem við læknisskoðun á SSS hafa verið
metnir óslasaðir. Þar fer fram:
Fjöldahjálparstöðvar eru starfræktar á neyðartímum til að bjóða þolendum
náttúruhamfara og annarra alvarlegra atburða öruggt skjól. Þar er þeim séð fyrir
helstu grunnþörfum svo sem mat, fatnaði og húsaskjóli. Einnig er gert ráð fyrir að
í boði sé ýmis frekari þjónusta svo sem skyndihjálp, sálrænn stuðningur, sálgæsla,
ráðgjöf og upplýsingar.

Staðsetning

Verkþáttarstjóri:

AST

Aðrir stjórnendur:

Fjöldahjálpastjóri stjórnar starfsemi í FHS

Hverjir sinna:

Rauði kross Íslands Vestmannaeyjadeild
Rauði kross Íslands Árnesingadeild
Rauði kross Íslands Rangárvalladeild
Rauði kross Íslands Hornafjarðardeild
Samráðshópur um áfallahjálp
Starfsmenn þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga
Félagsþjónustan

Kortatákn:
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6.10 Talning/Skráning
Starfsemi:

Talning og staðsetning þolenda í slysinu. Hafa yfirsýn um hvar þolendur eru á
hverjum tíma. Gæslustjóri eða fulltrúi hans sér um að taka saman tölur frá
talningapóstum og upplýsa VST og AST um fjölda og staðsetningu.

Staðsetning

Talið við slysstað, inn og út af söfnunarsvæðum. Talið við flutning út fyrir YL og
afrifa skilin eftir.

Verkþáttarstjóri:

Gæslustjóri

Hverjir sinna:

Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Björgunarsveitir á svæði viðkomandi hafnar

Kortatákn:

TALNING
Á SLY
Þar fer fram bráðaflokkun og í því kerfi eru þolendur taldir eftir bráðaflokkun og gefur þetta fyrstu
upplýsingar um ástand þolenda á slysstað.
Af SLY (ef þarf).
Þar fer fram talning þeirra sem fluttir eru. Þetta gefur stöðuna á hvað margir eru á slysstað hverju sinni.
Á SSS
Þar er talið inn og út af svæðinu.
Á SSL
Þar fer fram skráning á látnum og líkamshlutum.
Af svæðinu
Þegar þolendur fara af svæðinu á sjúkrastofnanir eða önnur söfnunarsvæði utan VST skilja þeir eftir afrifur
bráðaflokkunar við síðasta talningapóst.
Það er hlutverk VST í samvinnu við SST að vinna úr skráningum og tryggja að vitað sé um alla sem í slysinu
lentu þegar aðgerðum er lokið.
Talningablað – sjá viðauka í 13. kafla
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Stjórnkerfi vegna ferjuslyss utan skilgreinds hafnarsvæðis
7.1

7.1

Inngangur

Sjóslys/vettvangur sem er utan skilgreinds hafnarsvæðis kallar á sértækar aðgerðir. Allt skipulag verður
að laga sig að staðsetningunni og ytri aðstæður s.s. veður geta haft mikil áhrif. Kafli 7 fjallar um atriði sem
sérstaklega snúa að uppbyggingu vegna aðgerða á sjó.
Aðilar eru sammála um að viðbragðsáætlunin gildi sjálfkrafa ef skip í háska er statt í viðkomandi höfn eða
á hafsvæði skammt þar frá að 12 mílna lögsögu, þ.e. að öll boðun og uppbygging fari fram samkvæmt
henni. Ávallt verður þó taka tillit til aðstæðna s.s. varðandi veður og sjólag. Ef vafi er á að slysstaður sé
inni á umræddu hafnarsvæði eða skammt þar frá skal boða samkvæmt NEYÐARSTIGI-UTAN HAFNAR
Sé slysið áætlað enn lengra frá landi en 12 sjómílur fellur það undir önnur viðmið um leit og björgun og
þá aðrar áætlanir. Ávallt er þó hægt að taka ákvörðun um að nýta sér þessa viðbragðsáætlun þó slysstaður
sé lengra í burtu.

7.2

Skilgreiningar

Skilgreiningar vegna aðgerða á sjó eru tvíþættar. Í fyrsta lagi vegna hættustigs, grænn – gulur- rauður,
sem kallar á ákveðinn viðbúna miðað við umfang slyss. Í öðru lagi neyðarstig - utan hafnar, þar sem slys
hefur orðið á sjó utan skilgreinds hafnarsvæðis.

7.3

Boðun

Boðun fer fram samkvæmt kafla 4, NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

7.4

Stjórnun

Landhelgisgæslan ber ábyrgð á og stjórnar leit og björgun vegna skipa sem óttast er um, lenda í slysum
eða er saknað. Landhelgisgæslan ber ábyrgð á vettvangsstjórn ef slysstaður er á hafinu.
Um forræðisskil vegna yfirstjórnar björgunar á sjó, gildir reglugerð nr. 71/2011 um stjórnun leitar- og
björgunaraðgerða á leitar- og björgunarsvæði Íslands vegna sjófarenda og loftfara, milli
Landhelgisgæslunnar og ríkislögreglustjóra.
Forræðið breytist ef slys gerist innan skilgreinds hafnarsvæðis.
Stjórn á sjó – SST: Yfirstjórn leitar og björgunar utan skilgreinds hafnarsvæðis er á ábyrgð Landhelgisgæslu
Íslands. SST eru höfuðstöðvar viðbragðsaðila og þar fer fram heildarsamræming aðgerða. Stjórnun fer
fram í SST og er fulltrúi Landhelgisgæslunnar í SST stjórnandi aðgerða.
VST á sjó: VST, On Scene Coordinator (OSC) á sjó er á höndum þess aðila sem Landhelgisgæslan tilnefnir
og getur hún ákveðið að skipa nýjan vettvangsstjóra á hverjum tíma.
AST í landi: AST er undir stjórn lögreglustjóra. AST er virkjuð vegna sjóslyss innan og utan skilgreinds
hafnarsvæðis. Lögreglustjóri getur í öllum tilvikum ákveðið sjálfur í samráði við almannavarnadeild hvort
virkja eigi AST.
VST í landi: VST er á höndum lögreglunnar (Sjá kafla 5). VST annast móttöku og björgun þolenda í landi.

7.4.1 Uppbygging stjórnunar
Stjórnun björgunaraðgerða á sjó felur í sér nokkur stig, eftir staðsetningu og umfangi atburðarins, en í
þessari áætlun er stjórnun skipt upp í eftirfarandi þætti:
Innan hafnar/strandstað

Samhæfing í SST, VST í landi og björgunarstjóri á SLY

Á sjó innan 12 sjómílna

Samhæfing í SST, björgunarstjóri eða VST á sjó

Á sjó utan 12 mílna,

Samhæfing í SST, VST á sjó.
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7.4.2 Aðgerðastjórn – Sjór
AST viðkomandi lögregluumdæmis er virkjuð til að samhæfa störf viðbragðsaðila í landi vegna björgunar
á sjó. Fulltrúi Landhelgisgæslunnar kemur í AST – sjór þegar því er við komið.

7.4.3 Vettvangsstjórn – LAND
Sé fjarlægð frá landi þannig að möguleiki sé að stjórna aðgerðinni frá landi er byrjað að byggja upp VST í
landi, sbr. kafla 5.4-5.6 um VST. Að auki bætist við fulltrúi LHG. Leitast við að byggja upp skipulag með
björgunarstjóra á slysstað. Allt annað skipulag sett upp í takt við umfang og þarfir, s.s. gæslustjóri,
aðhlynningarstjóri og flutningsstjóri. Biðsvæði bjarga í landi. Biðsvæði bjarga á sjó í samráði við
björgunarstjóra.
Sé umfang eða staðsetning slyssins þannig að það kallar á aðra uppbyggingu skal skipuleggja það, sjá
björgunarstjóri/VST - SJÓR. VST – LAND fer þá í að sinna öðrum hlutverkum sem snúa að aðgerðum á
landi, s.s. biðsvæði bjarga, móttöku, aðhlynningu og flutning í samræmi við fyrirliggjandi þörf.

7.4.4 Vettvangsstjórn – SJÓR (OSC)
Ef aðstæður eru þannig gefur Landhelgisgæslan út hver stjórnar á slysstað, þ.e. björgunarstjóri (On Scene
Coordinator, OSC) strax í upphafi aðgerðanna, þar til annað er ákveðið.
Ef umfang eða staðsetning slysins kallar á VST út við slysstaðinn skal byrja að byggja hana upp. VST gæti
þurft að vera staðsett á sjó og leitast skal við að fulltrúar þeirra sem eru í VST- LAND séu í henni.
Staðsetning um borð í skipi á svæðinu.

7.4.5 Fjarlægð frá landi eykst.
Utan við 12 sjómílna mörkin gildir þessi viðbragðsáætlun ekki, en hægt er að boða og byggja upp
aðgerðirnar skv. henni ef þurfa þykir.

7.5

Fjarskipti

Samskipti við skip í neyð: Stjórnstöð Lanhelgisgæslunnar sér almennt um samskipti við skipið nema ef
atburður verður innan hafnarsvæðis þá sér VST um samskipti við skip(Sjá kafla 9). Varast skal að skipta
um fjarskiptarás við skip í neyð.
Fjarskipti (sjá einnig kafla 9): Fjarskipti milli báta og stjórnstöðvar fara almennt fram á VHF rás 16
(156,8 MHz) (neyðartíðni skipa) og VHF rás 6 (156,3 MHz) Rás 5 (157,975 MHz) sameiginleg rás
björgunarsveita eða endurvarparásir björgunarsveita eru einnig valkostir. Samskipti við loftför í
leit/björgun fer yfirleitt fram á tíðni 123,1 MHz
Úr IAMSAR: “The frequency 156,8 MHz (Channel 16) is the international VHF maritime voice distress,
safety and calling frequency. The frequency 156,3 MHz (Channel 06) may be used for communications
on-scene”.
Frekari útfærsla á skipulagi fjarskipta er ákveðin af stjórnanda á vettvangi í samráði við yfirstjórn. (Sjá kafla
9).

7.6

Starfsvæði í landi

Ef það er mögulegt þá skal leitast við að starfssvæði við slys á sjó, séu þau sömu og við slys á landi, sjá
kafla 6. Þó verður að taka tillit til staðsetningu slyssins og fjarlægðir.
Biðsvæði bjarga skiptast í tvennt, á sjó og á landi. Á sjó, ákveðið biðsvæði sem gefið er upp. Ef ekki er
gefið upp ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt
að slysstaðnum, tilkynna um komu sína á viðgeigandi fjarskiptum þegar þeir nálgast og bíða frekari
fyrirmæla frá Landhelgisgæslunni eða AST.
Móttaka og biðsvæði bjarga:

Skv. ákvörðun AST/VST

Biðsvæði bjarga á landi:

Skv. ákvörðun AST/VST

Söfnunarsvæði slasaðra (SSS):

Skv. ákvörðun AST/VST

Söfnunarsvæði látinna (SSL):

Skv. ákvörðun AST/VST
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Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA):

Skv. ákvörðun AST/VST

Fjöldahjálparstöð:

Skv. ákvörðun AST/VST

7.7

Röð aðgerða

Viðbragðsaðilar gera báta klára, tilkynna sig af til stjórnstöðvar LHG um VHF rás 16.
Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar mun veita bátum á leið á vettvang fyrirliggjandi upplýsingar um
staðsetningu og umfang slyssins.
Björgunaraðilar sigla í átt að uppgefnum slysstað eða biðsvæði
Ef ekki er ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í
átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína á viðeigandi fjarskiptum þegar þeir nálgast og bíða frekari
fyrirmæla frá VST eða Landhelgisgæslunni ef vettvangsstjóri hefur ekki verið tilnefndur.
Skipsstórnandi fyrsta skips eða báts á slysstað er vettvangsstjórnandi þangað til annað er gefið út.
Við langar og/eða flóknar aðgerðir eða aðgerðir lengra frá landi breytist uppbygging vettvangsins í
samræmi við það.
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Verkefni viðbragðsaðila
Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í viðbragðsáætlun þessari gerð skil:
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8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
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NEYÐARLÍNAN – 112 .......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ALMANNAVARNARDEILD ...................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SAMHÆFINGARSTÖÐIN ........................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
AÐGERÐARSTJÓRN Í VESTMANNAEYJUM ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
AÐGERÐARSTJÓRN Á SUÐURLANDI......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
VETTVANGSSTJÓRN Í VESTMANNAEYJUM ................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
VETTVANGSSTJÓRN VIÐ LANDEYJAHÖFN ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
VETTVANGSSTJÓRN VIÐ ÞORLÁKSHÖFN ................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
VETTVANGSSTJÓRN VIÐ HORNAFJARÐARHÖFN ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LÖGREGLAN Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LÖGREGLUSTJÓRINN Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR ................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LÖGREGLA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KENNSLANEFND (ID-NEFND) RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA ................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SÉRSVEIT RÍKISLÖGREGLUSTJÓRANS ....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
FJARSKIPTAMIÐSTÖÐ RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SLÖKKVILIÐ Á SVÆÐI VIÐKOMANDI HAFNAR ............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SLÖKKVILIÐ AF NÆRLIGGJANDI SVÆÐUM ................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SLÖKKVILIÐ HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS.................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 1 ................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 3 ................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 15 ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 16 ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SVÆÐISSTJÓRN – SVÆÐI 18 ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARFÉLAG VESTMANNAYJA – SLYS Í EÐA VIÐ VESTMANNAEYJAR ....................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSVEITIR Á SVÆÐI 16 - EF SLYS ER Í EÐA VIÐ LANDEYJAHÖFN ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSVEITIR Á SVÆÐI 15 – EF SLYS ER Í EÐA VIÐ HORNAFJARÐARHÖFN ............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSVEITIR Á SVÆÐI 3 – EF SLYS ER Í EÐA VIÐ ÞORLÁKSHÖFN ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSVEITIR UTAN SVÆÐIS VIÐKOMANDI HAFNAR ........................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSKIP - HORNAFIRÐI ............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSKIP - GRINDAVÍK............................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSKIP – VESTMANNAEYJUM ................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BJÖRGUNARSKIP - SANDGERÐI .............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LANDSSTJÓRN BJÖRGUNARSVEITA.......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURLANDS - VESTMANNAEYJUM ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURLANDS - SELFOSSI........................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐ – AUSTURLANDS HORNAFIRÐI .......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI (SAK) .......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LANDSPÍTALI - BRÁÐAMÓTAKA .............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SJÚKRAFLUTTNINGAR – VESTMANNAEYJUM ............................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SJÚKRAFLUTTNINGAR HSU – SELFOSSI / HVOLSVELLI / VÍK / KIRKJUBÆJARKLAUSTRI ....... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SJÚKRAFLUTTNINGAR HSSA - HORNAFJÖRÐUR ........................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SJÚKRAFLUTTNINGAR - REYKJAVÍK ......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS VESTMANNAEYJUM – EF SLYS ER Í EÐA VIÐ VESTMANNAEYJAHÖFN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS ÁRNESSÝSLU – EF SLYSIÐ ER Í EÐA VIÐ ÞORLÁKSHÖFN.................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS HVERAGERÐI – EF SLYSIÐ ER Í EÐA VIÐ ÞORLÁKSHÖFN ................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS RANGÁRVALLASÝSLU – EF SLYSIÐ ER Í EÐA VIÐ LANDEYJAHÖFN ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS - HORNAFIRÐI ..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS – DEILDIR Á AÐLIGGJANDI SVÆÐUM ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RAUÐI KROSS ÍSLANDS – NEYÐARMIÐSTÖÐ / LANDSKRIFSTOFA.................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS – STJÓRNSTÖÐ............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LANDHELGISGÆSLAN – FLUGDEILD ......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LANDHELGISGÆSLAN – VARÐSKIP .......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HAFNARSTJÓRI /LÓÐSINN VESTMANNAEYJUM ......................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HAFNARSTJÓRI LANDEYJAHÖFN ............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HAFNARSTJÓRI ÞORLÁKSHÖFN .............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HAFNARSTJÓRI /LÓÐSINN HORNAFIRÐI .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RANNSÓKNARNEFND SAMGÖNGUSLYSA .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SAMGÖNGUSTOFA.............................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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VERNDARFULLTRÚI VIÐKOMANDI HAFNAR .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SAMRÁÐSHÓPAR UM ÁFALLHJÁLP Í UMDÆMI LÖGREGLUNNAR Á SUÐURLANDI ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SAMRÁÐSHÓPUR UM ÁFALLHJÁLP Í UMDÆMI LÖGREGLUNNAR Í VESTMANNAEYJUM ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
UMHVERFISSTOFNUN .......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SKIPAÚTGERÐ (EIMSKIP) ...................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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8.1

Neyðarlínan – 112

ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:

Boðun samkvæmt nánari skilgreiningu um óvissustig
1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4
Óvissustig – [LITUR] – Herjólfur ( svæði nr )
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:

Boðun samkvæmt nánari skilgreiningu um hættustig
1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kalfa 4
Hættustig - [LITUR] – Herjólfur – ( svæði nr )
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:

Boðun samkvæmt nánari skilgreiningu um neyðarstig.
1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt skilgreining um hættustig.
Neyðarstig – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ - [LITUR] – Herjólfur – ( svæði nr )
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG eða lögreglu og framkvæmir:

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt skilgreining um hættustig.
Neyðarstig – UTAN HAFNAR - [LITUR] – Herjólfur – ( svæði nr )
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8.2

Almannavarnardeild

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Bakvakt fylgist með stöðu mála og metur í samráði við aðgerðastjórnir hvort hækka þurfi viðbragðsstig
2. Bakvakt upplýsir aðra starfsmenn AVD og aðra eins og þörf er á
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Fylgist með stöðu mála og metur í samráði við aðgerðastjórnir hvort hækka þurfi viðbragðsstig
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir mönnun SST miðað við umfang aðgerðar
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Fylgist með stöðu mála og metur stöðu mála í samráði við aðgerðastjórnir
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir að SST sé fullmönnuð
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG, lögreglu eða Neyðarlínu:

1. Fylgist með stöðu mála og metur stöðu mála í samráði við aðgerðastjórnir
2. Ræsir aðgerð í SST og tryggir að SST sé fullmönnuð
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8.3

Samhæfingarstöðin

ÓVISSUSTIG
NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS

1. Metur í samvinnu við lögreglustjóra, Landhelgisgæsluna, Samgöngustofu, hvort fara eigi yfir á
hættustig og virkjar skv. því
2. Gefur út viðvaranir til almennings ef efni eru til, í samvinnu við lögreglustjóra
HÆTTUSTIG
NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS og áhafnar SST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mótteknar upplýsingar um hættustig
Koma á samskiptum við AST og VST
Kanna getu sjúkrahúsanna
Kanna virkni fjöldahjálpar og SSA
Kanna hjá AST hugsanlega þörf á frekari björgum m.v. eðli atburðar
Umsjón með virkjuðum björgum utan umdæmis lögreglustjórans á svæði viðkomandi hafnar
Athuguð þörf á frekari aðgerðum í samvinnu við lögreglustjórann á svæði viðkomandi hafnar, LHG og
sérsveit eftir þörfum
8. Tryggja að nafnalisti berist landsskrifstofu RKÍ Efstaleiti til úrvinnslu
9. Gefa út viðvaranir til almennings í samvinnu við lögreglustjórann og LHG
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS og áhafnar SST

1. Virkjar flutning með flugi fyrir neyðarsveit LHS og HSS og tilkynnir AST um áætlaðan lendingartíma á
Vestmannaeyjarflugvelli eða Bakkaflugvelli eða annarstaðar
2. Virkjar flutning með flugi fyrir reykkafara SA og SHS og tilkynnir AST, SA og SHS um áætlaðan
lendingartíma á Vestmannaeyjarflugvelli eða Bakkaflugvelli eða annarstaðar
3. Verkefni eru samkvæmt gátlistum um hópslys
4. Halda uppi virku sambandi við AST
5. Skipuleggja stuðning við AST og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
6. Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma
7. 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
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
NEYÐARLÍNA sér um boðun Almannvarnardeildar RLS og áhafnar SST

1. Virkjar flutning með flugi fyrir neyðarsveit SAK og LSH og tilkynnir AST um áætlaðan lendingartíma á
Vestmannaeyjarflugvelli eða Bakkaflugvelli eða annarstaðar
2. Virkjar flutning með flugi fyrir reykkafara SA og SHS og tilkynnir AST, SA og SHS um áætlaðan
lendingartíma á Vestmannaeyjarflugvelli eða Bakkaflugvelli eða annarstaðar
3. Verkefni eru samkvæmt gátlistum um hópslys
4. Halda uppi virku sambandi við AST
5. Skipuleggja stuðning við AST og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
6. Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma
7. 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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8.4

Aðgerðarstjórn í Vestmannaeyjum

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

1. Fylgist með framvindu og er tilbúin að virkja aðgerðastjórnstöð ef þörf krefur
2. Upplýsir Almannavarnadeild ef AST er mætt til starfa
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AST virkjuð, stjórn og samhæfing heildaraðgerða innan umdæmis sýslumannsins í Vestmannaeyjum
Upplýsir LHG/Vaktstöð siglinga um að AST sé virkjuð
Opna fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp AST-9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp SST-Blár
Skipar fólk í: símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
Tryggir samskipti við SSA

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Virkjar tafarlaust AST og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.2 – 5.3 í viðbragðsáætlun þessari
Stjórnar og samhæfir heildaraðgerðir innan aðgerðarsvæðis og virkjar starfseininga innan umdæmis
2. Er í tengslum við Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga
3. Tryggir samskipti við SSA
4. Tryggir samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.11 fjölmiðlar)
5. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
6. Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á i gegnum SST skv. beiðni lögreglustjóra
7. Tryggir flutning fyrir greiningasveitir frá LHS og SAK frá flugvelli á SSS í samráði við VST
8. Skipar fólk í símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
9. Boða samráðshóp um áfallahjálp í umdæmi
10. Tilkynnir komu greiningasveita í gegnum TETRA talhóp Blár 9 - 5
11. Opnar fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
12. Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp SST - Blár
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust aðgerðastjórnstöð og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.2 – 5.3 í
viðbragðsáætlun þessari. Stjórn og samhæfing heildaraðgerða innan aðgerðarsvæðis og virkjun
starfseininga innan umdæmis
2. Er í tengslum við Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga
3. Tryggir samskipti við SSA
4. Tryggir samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila(sjá kafla 5.11 fjölmiðlar)
5. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefin út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
6. Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á í gegnum SST skv. beiðni lögreglustjóra
7. Tryggir flutning fyrir greiningasveitir frá LHS og SAK frá flugvelli á SSS í samráði við VST og tilkynna
komu greiningasveitar í gegnum TETRA talhóp Blár 9 - 5
8. Skipar fólk í símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
9. Boða samráðshóp um áfallahjálp í umdæmi
10. Opnar fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er
virkjað
11. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á TETRA talhóp SST - Blár
12. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7
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8.5

Aðgerðarstjórn á Suðurlandi

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

1. Fylgist með framvindu og er tilbúin að virkja aðgerðastjórnstöð ef þörf krefur
2. Upplýsir Almannavarnadeild ef AST er mætt til starfa
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. AST virkjuð, stjórn og samhæfing heildaraðgerða innan umdæmis Lögreglunnar á Suðurlandi
2. Upplýsir stjórnstöð LHG um að AST sé virkjuð
3. Opnar fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp SST - Blár
5. Skipar fólk í: símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
6. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
7. Tryggir viðbúnað á HSU
8. Tryggir samskipti við SSA
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Virkjar tafarlaust AST og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.2 – 5.3 í viðbragðsáætlun þessari
Stjórnar og samhæfir heildaraðgerðir innan aðgerðarsvæðis og virkjar starfseininga innan umdæmis
Lögreglunnar á Suðurlandi
2. Er í tengslum við Stjórnstöð LHG
3. Tryggir samskipti við SSA
4. Tryggir samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.11 fjölmiðlar)
5. Tryggja að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
6. Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á i gegnum SST skv. beiðni lögreglustjóra
7. Tryggir flutning fyrir greiningasveitir frá LHS og SAK frá flugvelli á SSS í samráði við VST
8. Skipar fólk í símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
9. Boða samráðshóp um áfallahjálp í umdæmi
10. Tilkynnir komu greiningasveita í gegnum TETRA talhóp Blár 9 - 5
11. Opnar fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
12. Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp SST – Blár
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust AST og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.2 – 5.3 í viðbragðsáætlun þessari.
Stjórnar og samhæfir heildaraðgerðir innan aðgerðarsvæðis og virkjar starfseininga innan umdæmis
Lögreglunnar á Suðurlandi
2. Er í tengslum við Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga
3. Tryggir samskipti við SSA
4. Tryggir samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila(sjá kafla 5.11 fjölmiðlar)
5. Tryggir að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefin út (úrvinnsla er í höndum RKÍ í SST)
6. Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á í gegnum SST skv. beiðni lögreglustjóra
7. Tryggir flutning fyrir greiningasveitir frá LHS og SAK frá flugvelli á SSS í samráði við VST og tilkynna
komu greiningasveitar í gegnum TETRA talhóp Blár 9 - 5
8. Skipar fólk í símsvörun, skráningu, almenna ritvinnslu og meðferð upplýsinga og fjarskipti
9. Boða samráðshóp um áfallahjálp í umdæmi
10. Opnar fjarskiptasamband við VST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
11. Opnar fjarskiptasamband við SST á TETRA talhóp SST – Blár
12. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 – 7
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8.6

Vettvangsstjórn í Vestmannaeyjum

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um anna
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

1. Vettvangsstjóri fylgist með framvindu og er tilbúin að virkja VST ef þörf krefur
2. Fer yfir áætlun
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. Mannar VST og fylgist með framvindu. Tilbúnir að taka að sér stjórn á vettvangi ef þörf krefur
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Skilgreinir áætlaða stærð atburðar, meta þörf á rýmingu, meta þörf á björgum
4. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við aðgerðastjórn á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar aðgerðum á vettvangi skv. 5.4 – 5.6 í Aðgeraráætlun
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Tryggir samskipti við ferju / skip
4. Skipar fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.4 – 5.5 í aðgerðaráætlun.
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Skipar fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
4. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
5. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7, ef
fjarskiptaskipulag er virkjað
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8.7

Vettvangsstjórn við Landeyjahöfn

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

1. Vettvangsstjóri fylgist með framvindu og er tilbúin að virkja VST ef þörf krefur
2. Fer yfir áætlun
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. Mannar VST og fylgist með framvindu. Tilbúnir að taka að sér stjórn á vettvangi ef þörf krefur
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Skilgreinir áætlaða stærð atburðar, meta þörf á rýmingu, meta þörf á björgum
4. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar aðgerðum á vettvangi skv. 5.4 – 5.6 í Aðgeraráætlun
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Tryggir samskipti við ferju / skip
4. Skipar fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust Vettvangstjórn og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.4 – 5.5 í aðgerðaráætlun.
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Skipar fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
4. Opnar fjarskiptasamband við Aðgerðastjórn á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
5. Opnar fjarskiptasamband við Verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 72 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018

8.8

Vettvangsstjórn við Þorlákshöfn

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

1. Fylgist með framvindu og er tilbúin að virkja VST ef þörf krefur
2. Fer yfir áætlun
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1. Mannar VST og fylgist með framvindu. Tilbúnir að taka að sér stjórn á vettvangi ef þörf krefur
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Skilgreinir áætlaða stærð atburðar, meta þörf á rýmingu, meta þörf á björgum
4. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar aðgerðum á vettvangi skv. 5.4 – 5.6 í Aðgeraráætlun
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Tryggja samskipti við ferju / skip
4. Skipa fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
5. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.4 – 5.5 í aðgerðaráætlun
2. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
3. Skipa fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
4. Opna fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
5. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
6. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7
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8.9

Vettvangsstjórn við Hornafjarðarhöfn

Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

3. Fylgist með framvindu og er tilbúin að virkja VST ef þörf krefur
4. Fer yfir áætlun
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

7. Mannar VST og fylgist með framvindu. Tilbúnir að taka að sér stjórn á vettvangi ef þörf krefur
8. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
9. Skilgreinir áætlaða stærð atburðar, meta þörf á rýmingu, meta þörf á björgum
10. Skipar fólk í: Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
11. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
12. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG

7. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar aðgerðum á vettvangi skv. 5.4 – 5.6 í Aðgeraráætlun
8. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
9. Tryggja samskipti við ferju / skip
10. Skipa fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
11. Opnar fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
12. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

7. Virkjar tafarlaust VST og stjórnar samræmdum aðgerðum skv. 5.4 – 5.5 í aðgerðaráætlun
8. VST sinnir heildarstjórn og samhæfingu aðgerða á vettvangi í landi, í samræmi við SÁBF skipurit í
umboði lögreglustjóra
9. Skipa fólk í:Skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum
10. Opna fjarskiptasamband við AST á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
11. Opnar fjarskiptasamband við verkþáttastjóra á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
12. Önnur fjarskipti vegna aðgerða á sjó fara fram á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7
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8.10 Lögreglan á svæði viðkomandi hafnar
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá FMR um ÓVISSUSTIG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aflar upplýsinga af hvers völdum hætta er yfirvofandi
Kannar hvar sé líkleg staðsetning
Er mengunarhætta talin fyrir hendi
Kannar ástand samgöngu- og flutningsleiða
Upplýsir yfirlögregluþjón
Upplýsir Björgunarsveitir
Fer yfir viðbragðsáætlun

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá FMR um HÆTTUSTIG

1. Upplýsir yfirlögregluþjón um ástand
2. Yfirlögregluþjónn upplýsir lögreglustjóra og gerir eftirfarandi ráðstafanir:
 Sendir lögreglumenn til að undirbúa lokun hafnarsvæðis skv. lokunarskipulagi
 Lætur loka akstursleiðum fyrir annarri umferð en umferð hjálparliðs
 Sendir allt tiltækt lögreglulið á vettvang og fer í AST
 Kannar mönnun AST og lætur lögreglustjóra vita um stöðuna
 Tryggir fjarskiptasamband lögreglu við VST, Tetra talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 Tryggir umferðarstjórn á akstursleiðum frá vettvangi að SSS og SSL
 Hefur samband við tollgæslu á svæði viðkomandi hafnar og virkjar hana til starfa
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá FMR um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1. Upplýsir yfirlögregluþjón um ástand.
2. Yfirlögregluþjónn upplýsir lögreglustjóra og felur lögreglu að gera eftirfarandi ráðstafanir:
 Sendir lögreglumenn að undirbúa lokun hafnarsvæðis skv. lokunarskipulagi
 Lætur loka akstursleiðum fyrir annarri umferð en umferð hjálparliðs
 Ákveða staðsetningu og merka lendingarsvæði þyrlu í samráði við gæslustjóra
 Tryggir fjarskiptasamband lögreglu við VST, Tetra talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 Tryggir umferðarstjórn á akstursleiðum frá vettvangi að SSS og SSL
3. Yfirlögregluþjónn framkvæmir því næst:
 Sendir allt tiltækt lögreglulið á vettvang sem setur sig í samband við VST
 Hefur samband við tollgæsluna á svæði viðkomandi hafnar og virkjar hana til að starfa
 Kannar mönnun AST og lætur lögreglustjóra vita um stöðuna
 Setur í gang rannsókn í samvinnu við RNS
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá FMR um NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1. Upplýsir yfirlögregluþjón um ástand
2. Yfirlögregluþjónn upplýsir lögreglustjóra og felur lögreglu að gera eftirfarandi ráðstafanir:
 Sendir lögreglumenn að undirbúa lokun hafnarsvæðis skv. lokunarskipulagi
 Lætur loka aksturleiðum fyrir annarri umferð en umferð hjálparliðs
 Ákveða staðsetningu og merka lendingarsvæði þyrlu í samráði við gæslustjóra
 Tryggir fjarskiptasamband lögreglu við VST, Tetra talhóp AST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
 Tryggir umferðarstjórn á akstursleiðum frá vettvangi að SSS og SSL
3. Yfirlögregluþjónn framkvæmir því næst:
 Sendir allt tiltækt lögreglulið á vettvang sem setur sig í samband við VST
 Hefur samband við tollgæsluna svæði viðkomandi hafnar og virkjar hana til að starfa
 Kannar mönnun AST og lætur lögreglustjóra vita um stöðuna
 Setur í gang rannsókn í samvinnu við RNS
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8.11 Lögreglustjórinn á Svæði viðkomandi hafnar
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá yfirlögregluþjóni um óvissustig vegna ferjuslyss

1.
2.
3.
4.

Metur hvort fara eigi yfir á hættustig og virkjar skv. því
Upplýsir Almannavarnardeild RLS
Upplýsir Almannavarnarnefnd
Gefur út viðvaranir til almennings ef efni eru til í samvinnu við Almannavarnardeild RLS

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá yfirlögregluþjóni um óvissustig vegna ferjuslyss
1. Virkjar áætlun á hættustigi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fer í AST
Tryggir að AST sé fullskipuð og að stjórnstöð AST sé virk
Aðvarar almannavarnarnefnd á svæði viðkomandi hafnar
Aðvarar Almannavarnadeild RLS
Gefur út viðvaranir til almennings ef efni eru til í samvinnu við SST
Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila sbr. Kafla 5.11 Fjölmiðlar
Fer yfir neyðaráætlun
Stjórnar aðgerðum í AST
Er í sambandi við almannavarnarnefnd á viðkomandi stað eftir þörfum
Flytja neyðarsveit á MÓT. Undirbýr móttöku þyrlu

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá yfirlögregluþjóni um neyðarstig vegna ferjuslyss

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Virkjar áætlun á neyðarstigi
Fer í AST
Tryggir að AST sé fullskipuð, að stjórnstöð AST sé virk og að unnið sé eftir SÁBF
Skipar vettvangsstjóra
Tryggir að VST sé fullskipuð og virk.
Aðvarar Almannavarnardeild RLS
Sér til þess að aðgerðir lögreglunnar við verndun, gæslu og rannsókn sé skv. reglum og skipulagi
Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á í gegnum AST
Gefur út viðvaranir til almennings ef efni eru til í samvinnu við AST og SST
Annast samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila skv. kafla 5.11 Fjölmiðlar

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Yfirlögregluþjóni um neyðarstig vegna ferjuslyss

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Virkjar áætlun á neyðarstigi
Fer í AST
Tryggir að AST sé fullskipuð, að stjórnstöð AST sé virk og að unnið sé eftir SÁBF
Skipar vettvangsstjóra
Tryggir að VST sé fullskipuð og virk
Aðvarar Almannavarnardeild RLS
Sér til þess að aðgerðir lögreglunnar við verndun, gæslu og rannsókn sé skv. reglum og skipulagi
Óskar eftir ID-nefnd ef þörf er á í gegnum AST
Gefur út viðvaranir til almennings ef efni eru til í samvinnu við AST og SST
Annast samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila skv. kafla 5.11 Fjölmiðlar
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8.12 Lögregla höfuðborgarsvæðisins
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
LRH hefur ekki hlutverk á Óvissustigi

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá FMR um HÆTTUSTIG

1. Fylgjast með gangi mála
2. Viðbúnir að taka við beiðni frá SST
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá FMR um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

3.
4.
5.
6.

Sækir greiningasveit á LSH Fossvogi og flytur á flugvöll skv. fyrirmælum FMR
Viðbúnir að taka við beiðni frá SST
Senda á svæðið þær bjargir sem óskað var eftir samkv. beiðni SST. Flutningur skipulagður af SST
Aðstoð við vettvangs- og tæknirannsókn

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá FMR um NEYÐARSTIG - UTAN HAFNAR

1.
2.
3.
4.

Sækir greiningasveit á LSH Fossvogi og flytur á flugvöll skv. fyrirmælum FMR
Viðbúnir að taka við beiðni frá SST
Senda á svæðið þær bjargir sem óskað var eftir samkv. beiðni SST. Flutningur skipulagður af SST
Aðstoðar við vettvangs- og tæknirannsókn
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8.13 Kennslanefnd (ID-nefnd) ríkislögreglustjóra
ÓVISSUSTIG
Kennslanefndin hefur engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG
FMR sér um boðun Kennslanefndar

1. Að ósk AST/lögreglustjóra er ID-nefnd boðuð og mæta nefndarmenn í starfstöð sína
2. Yfirfara hlutverk sitt og verklagsreglur
3. SST sér um flutning ef með þarf
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
FMR sér um boðun Kennslanefndar

1. Að ósk AST/lögreglustjóra er ID-nefnd boðuð og mæta nefndarmenn í starfstöð sína
2. Við komu á svæði viðkomandi hafnar setur yfirmaður ID-nefndar sig í samband við AST sem
skipuleggur tengsl nefndarinnar inn í aðgerðirnar
3. Yfirmaður ID-nefndar stjórnar skipulag og innri starfsemi á SSL og metur þörf á utanaðkomandi aðstoð
4. Við störf sín á vettvangi styðst ID-nefnd við verklagsreglur sem mótaðar hafa verið um störf hennar
5. SST sér um flutning ef með þarf
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
FMR sér um boðun Kennslanefndar.

1. Að ósk AST/lögreglustjóra er ID-nefnd boðuð og mæta nefndarmenn í starfstöð sína
2. Við komu á svæði viðkomandi hafnar setur yfirmaður ID-nefndar sig í samband við AST sem
skipuleggur tengsl nefndarinnar inn í aðgerðirnar
3. Yfirmaður ID-nefndar stjórnar skipulag og innri starfsemi á SSL og metur þörf á utanaðkomandi aðstoð
4. Við störf sín á vettvangi styðst ID-nefnd við verklagsreglur sem mótaðar hafa verið um störf hennar
5. SST sér um flutning ef með þarf
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8.14 Sérsveit Ríkislögreglustjórans
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Sérsveit hefur engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG
FMR sér um boðun á Sérsveit.

1. Yfirmaður á bakvakt fær boð og fylgist með gangi mála
2. Köfunarhópur gerir klárt til flutnings
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
FMR sér um boðun á Sérsveit.

1.
2.
3.
4.

Sérsveit er send ef þörf er á og AST/lögreglustjóri óskar eftir henni.
Köfunarhópur gerir klárt til flutnings og fer á MÓT og tilkynnir sig til AST
Sérsveitarmenn á vakt fara á MÓT og tilkynna sig til AST
Gæslustörf/Leit og björgun/Aðstoð við vettvangsrannsóknir(köfunarhópur)

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
FMR sér um boðun á Sérsveit.

1.
2.
3.
4.

Sérsveit er send ef þörf er á og AST/lögreglustjóri óskar eftir henni.
Köfunarhópur gerir klárt til flutnings og fer á MÓT og tilkynnir sig til AST
Sérsveitarmenn á vakt fara á MÓT og tilkynna sig til AST
Gæslustörf/Leit og björgun/Aðstoð við vettvangsrannsóknir(köfunarhópur)
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8.15 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra
ÓVISSUSTIG
1. Fylgist með framvindu mála og miðlar upplýsingum til tækja á leið í aðgerð
2. Sendir fulltrúa í SST ef hún er virkjuð og starfar í Framkvæmdum
HÆTTUSTIG
3. Fylgist með framvindu mála og miðlar upplýsingum til tækja á leið í aðgerð.
4. Sendir fulltrúa í SST ef hún er virkjuð og starfar í Framkvæmdum
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
1. Sendir lögreglubíl á LSH til að flytja neyðarsveit á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
2. Sendir lögreglubíl á SAK til að flytja neyðarsveitt á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
3. Sendir fulltrúa í SST sem starfar í Framkvæmdum
4. Sér um ID nefnd RLS skv. beiðni frá SST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
1. Sendir lögreglubíl á LSH til að flytja neyðarsveitt á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
2. Sendir lögreglubíl á SAK til að flytja neyðarsveit á flugvöll(eða annað eftir aðstæðum)
3. Sendir fulltrúa í SST ef hún er virkjuð og starfar í Framkvæmdum
4. Sér um ID nefnd RLS skv. beiðni frá SST
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8.16 Slökkvilið á svæði viðkomandi hafnar
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
2. Tryggja að tæki og búnaður séu tiltæk ef á þarf að halda
3. Yfirfara áætlun
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.
2.
3.
4.
5.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
Skipar Björgunarstjóra
Skipar fulltrúa í AST
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við vettvangsstjóra.
Yfirfara áætlun

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
2. Skipar Björgunarstjóra sem hefur eftirfarandi hlutverk...
 stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við skip/bryggju, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr
skipi, burð slasaðra frá skipi/bryggju að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Hann
skal jafnframt:
 Ákveða bráðaflokkunarsvæði í öruggri fjarlægð frá slysstað.
 Tryggja fjarskipti frá slysstað til vettvangsstjóra og að SSS.
 Staðfesta við VST fjölda þolenda um borð í skipinu.
 Fylgjast með talningu þolenda skv. bráðaflokkun á slysstað og upplýsir Gæslustjóra.
 Setja fólk í hleðslu sjúkrabíla og annarra sjúkraflutningstækja.
3. Skipar fulltrúa í AST
4. Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við vettvangsstjóra
5. Slökkvi-, björgunar- og mengunarvarnarstörf samkvæmt beiðni VST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
Skipar Björgunarstjóra sem vinnur samkvæmt verkþætti
Skipar fulltrúa í AST
Skipar fulltrúa í VST
Undirbúningur á flutningi búnaðar og mannskaps um borð í samvinnu við VST
Slökkvi-, björgunar og mengunarvarnarstörf samkvæmt beiðni VST
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8.17 Slökkvilið af nærliggjandi svæðum
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
2. Skipar fulltrúa sem fer í AST
3. Yfirfara áætlanir
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
Skipar fulltrúa í AST
Senda slökkvibifreiðar þangað sem AST ákveður
Tryggja að björgunarbúnaður sé tiltækur ef á þarf að halda
Tryggja slökkviliðsmenn á bakvakt ef á þarf að halda
Tryggja flutning björgunarbúnaðar ef á þarf að halda
Yfirfara áætlanir

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
Skipar fulltrúa í AST
Senda slökkvibifreið þangað sem AST ákveður
Tryggja að annara björgunarbúnaður sé tiltækur ef á þarf að halda
Tryggja slökkviliðsmenn á bakvakt ef á þarf að halda
Tryggja flutning björgunarbúnaðar ef á þarf að halda
Bíða frekari fyrirmæla frá VST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíður frekari fyrirmæla
Skipar fulltrúa í AST
Tryggja að slökkvibifreiðar séu tiltækar ef á þarf að halda
Tryggja að annara björgunarbúnaður sé tiltækur ef á þarf að halda
Tryggja slökkviliðsmenn á bakvakt ef á þarf að halda
Senda mannskap og búnað vegna hugsanlegs flutnings um borð í skip á BH
Bíða frekari fyrirmæla frá VST
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8.18 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

70 - maður SHS upplýstur um stöðu mála, fylgist með
NEYÐARSTIG– INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1. Boðar bakvaktarmann/slökkviliðsstjóra samkvæmt verkferlum SHS
2. Upplýsir vakthafandi slökkviliðs- og sjúkraflutningsmenn um eðli atburðarins
3. Gerir kistur með slökkvi,- sjúkra - efna,- og/eða björgunarbúnaði tilbúnar til flutnings samkvæmt
verkferlum SHS m.v. eðli útkallsins
4. Boðar út viðbótarlið á slökkvistöðvar samkvæmt verkferlum SHS og eðli aðstoðarbeiðninnar
5. Sendir mannskap og búnað á vettvang (flugvöll) skv. fyrirmælum SST. SST útvegar flutning
6. Opnar fyrir hlustun á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1. Boðar bakvaktarmann/slökkviliðsstjóra samkvæmt verkferlum SHS
2. Upplýsir vakthafandi slökkviliðs- og sjúkraflutningsmenn um eðli atburðarins
3. Gerir kistur með slökkvi,- sjúkra- efna,- og/eða björgunarbúnaði tilbúnar til flutnings samkvæmt
verkferlum SHS m.v. eðli útkallsins
4. Boðar út viðbótarlið á slökkvistöðvar samkvæmt verkferlum SHS og eðli aðstoðarbeiðninnar
5. Sendir mannskap og búnað á flugvöll skv. fyrirmælum SST. SST útvegar flutning
6. Opnar fyrir hlustun á TETRA talhóp AST - 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
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8.19 Svæðisstjórn – Svæði 1
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Boðar umsjónarmenn stjórnstöðvarbíls
Boðar umsjónarmenn búðartjalda hjá HSSR
Hlustun á TETRA talhóp AST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Boðar umsjónarmenn stjórnstöðvarbíls
Boðar umsjónarmenn búðartjalda hjá HSSR
Sendir mannskap með stjórnstöðvarbíl og búðartjöld í Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn eftir því sem
við á
5. Hlustun á TETRA talhóp AST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Boðar umsjónarmenn stjórnstöðvarbíls
Boðar umsjónarmenn búðartjalda hjá HSSR
Sendir mannskap með stjórnstöðvarbíl og búðartjöld í Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn eða að
strandstað, eftir því sem við á
5. Umsjónarmenn stjórnstöðvarbíls og búðartjalda setja upp aðstoð fyrir VST í samráði við mannskap
VST
6. Upplýsir formenn björgunarsveita á svæði 1
7. Hlustun á TETRA talhóp AST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Boðar umsjónarmenn stjórnstöðvarbíls
Boðar umsjónarmenn búðartjalda hjá HSSR
Sendir mannskap með stjórnstöðvarbíl og búðartjöld í Landeyjahöfn eða Þorlákshöfn eftir því sem
við á
5. Umsjónarmenn stjórnstöðvarbíls og búðartjalda setja upp aðstöðu fyrir VST í samráði við mannskap
VST
6. Upplýsir formenn björgunarsveita á svæði 1
7. Hlustun á TETRA talhóp AST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
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8.20 Svæðisstjórn – Svæði 3
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Yfirfara áætlun og bjargir
Bíða frekari fyrirmæla
Upplýsir formenn björgunarsveita á sínu svæði eftir atvikum
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB.
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB.
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og Blár 9 - 4 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
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8.21 Svæðisstjórn – Svæði 15
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Yfirfara áætlun og bjargir
Bíða frekari fyrirmæla
Upplýsir formenn björgunarsveita á sínu svæði eftir atvikum
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB.
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB.
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og Blár 9 - 4 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB
Hlustun á TETRA talhóp VST – 9 og Blár 9 - 4 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
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8.22 Svæðisstjórn – Svæði 16
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

6.
7.
8.
9.
10.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Yfirfara áætlun og bjargir
Bíða frekari fyrirmæla
Upplýsir formenn björgunarsveita á sínu svæði eftir atvikum
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

6.
7.
8.
9.
10.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB.
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

6.
7.
8.
9.
10.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB.
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og Blár 9 - 4 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

6.
7.
8.
9.
10.

Skipar fulltrúa í AST sem fer í stjórnstöð
Skipar fulltrúa í VST sem fer og gefur sig fram við VST
Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH, og BTB
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og Blár 9 - 4 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
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8.23 Svæðisstjórn – Svæði 18
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Móttekur upplýsingar um viðbúnaðarstig
Yfirfara áætlun og bjargir
Bíða frekari fyrirmæla
Upplýsir formenn björgunarsveita á sínu svæði eftir atvikum
Hlustun á TETRA talhóp VST - 9 og VHF rás 16, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíða frekari fyrirmæla
2. Sendir mann í AST
3. Sendir mann í VST
4. Skipar fluttninsstjóra sem fer á MÓT
5. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH og BTB
6. Mannar starfsstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá AST
7. Hlustar á Tetra talhóp VST – 9 og Blár 9 – 4 ef fjarskiptaskipurlag er virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

8. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíða frekari fyrirmæla
9. Sendir mann í AST
10. Sendir mann í VST
11. Skipar fluttninsstjóra sem fer á MÓT
12. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH og BTB
13. Mannar starfsstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá AST
14. Hlustar á Tetra talhóp VST – 9 og Blár 9 – 4 ef fjarskiptaskipurlag er virkjað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0 og bíða frekari fyrirmæla
Sendir mann í AST
Sendir mann í VST
Skipar fluttninsstjóra sem fer á MÓT
Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH og BTB
Mannar starfsstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá AST
Hlustar á Tetra talhóp VST – 9 og Blár 9 – 4 ef fjarskiptaskipurlag er virkjað
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8.24 Björgunarfélag Vestmannayja – slys í eða við Vestmannaeyjar
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Svæðisstjórn upplýsir formann björgunarfélagsins

1. Undirbúa mönnun Björgunarbátsins Þórs
HÆTTUSTG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0
Mæta í húsnæði BV og taka til þann búnað sem þarf (Sjá þó 2. Og 3. lið)
Manna björgunarbátinn Þór
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra eða (móttöku) MÓT á TETRA talhóp Blár 9-0 nema að búið
sé að virkja fjarskiptaplan, þá Blár 9-4
7. Fylgist með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað
NEYÐARSTIG– INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1. Mæta í Björgunarmiðstöð og gera sig klára og mæta á vettvang (sjá þó lið 8 )
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp 9-0 , nema búið sé að virkja
fjarskiptaskipulag, og fá fyrirmæli
3. Stjórnandi skipar mannskap Björgunarsveitarinnar i verkefni skv. ákvörðun í lið 2
4. Aðstoðar við björgun þolenda og aðstoðar við flutning frá SLYsstað á söfnunarsvæði slasaðra
5. Aðstoðar við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS
6. Aðstoðar við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Mannar björgunarskipið Þór , ef þess þarf.
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

Bátaflokkur
1. Manna björgunarbátinn Þór og sigla á vettvang eða biðsvæði sé það skilgreint
2. Sendir slöngubát tafarlaust á slysstað til björgunar
3. Upplýsingar um slysstað fást hjá flugturni eða VSS ( VHF rás 16)
4. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (VHF rás 118,5)
5. Tryggja fjarskipti við vettvangsstjóra í landi vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutning
heilbrigðisstarfsfólks á vettvang
6. Senda teppi og annann aðhlynningarbúnað um borð í björgunarbáta / báta á leið á slysstað.
Landflokkur
1. Mæta í húsnæði BV og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með búnað á móttökustað; planið fyrir framan hús Bj.félagsins niðri á höfn
3. Stjórnandi tilkynnir sig inn til vettvangsstjóra á landi
4. Taka á móti þolendum við komu í land og flytja á söfnunarsvæði slasaðra
5. Flytja þolendur frá söfnunarsvæði á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
6. Gera björgunarsveitarhús niðri á höfn klárt undir söfnunarsvæði slasaðra
7. Fyrstuhjálparhópur fer á söfnunarsvæði og vinnur með neyðarsveit
8. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
9. Uppsetning og rekstur móttökustaðs niðri á höfn
10. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum vettvangsstjóra
11. Senda mannskap til starfa á SSS

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 89 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018

8.25 Björgunarsveitir á svæði 16 - Ef slys er í eða við Landeyjahöfn
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Svæðisstjórn upplýsir formenn björgunarsveita á svæði 16

1. Móttaka boð og fylgjast með gangi mála
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

2. Mæta í húsnæði og taka til þann búnað sem þarf
3. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST
4. Tilnefna flutningastjóra og sem tilkynnir sig til VST
5. Manna björgunarbáta
6. Undirbúa verkefni
7. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað.
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Mæta í björgunarsveitarhús og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með bíla að SLY
3. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST, fjarskipti á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST
5. Manna björgunarbáta
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarsveit
8. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
9. Uppsetning og rekstur MÓT
10. Uppsetning og stjórn biðsvæða
11. Umsjón og eftirlit með þyrlulendingum, ef þyrlur eru notaðar
12. Skipta hópum niður á verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST
13. Senda fulltrúa í AST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

Bátaflokkar
1. Manna björgunarbáta og sigla á SLY eða biðsvæði sé það skilgreint
2. Upplýsingar um SLY fást hjá Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga ( VHF rás 16)
3. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (VHF rás 118,5)
4. Gefa sig fram við VST (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn)
5. Tryggja fjarskipti við VST í landi vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutning heilbrigðisstarfsfólks
á vettvang
6. Sjósetja slöngubát og sigla á SLY ef aðstæður leyfa
7. Fjarskipti við VST-sjór á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
Landflokkar
1. Mæta í húsnæði sinnar björgunarsveitar og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með búnað á móttökusta.
3. Stjórnendur tilkynnir sig inn til VST á landi, fjarskipti á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er
virkjað
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST á landi
5. Taka á móti þolendum við komu í land og flytja á SSS
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Gera björgunarsveitarhús á Hvolsvelli klárt undir SSS ef með þarf
8. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarsveit
9. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
10. Uppsetning og rekstur móttökustaðs niðri á höfn
11. Uppsetning og stjórn biðsvæða
12. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST
13. Senda fulltrúa í AST
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8.26 Björgunarsveitir á svæði 15 – Ef slys er í eða við Hornafjarðarhöfn
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Svæðisstjórn upplýsir formenn björgunarsveita á svæði 15

1. Móttaka boð og fylgjast með gangi mála
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1. Mæta í húsnæði og taka til þann búnað sem þarf
2. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST
3. Tilnefna flutningastjóra og sem tilkynnir sig til VST
4. Manna björgunarbáta
5. Undirbúa verkefni
6. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað.
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Mæta í björgunarsveitarhús og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með bíla að SLY
3. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST, fjarskipti á TETRA talhóp VST - 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST
5. Manna björgunarbáta
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarveit
8. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
9. Uppsetning og rekstur MÓT
10. Uppsetning og stjórn biðsvæða
11. Umsjón og eftirlit með þyrlulendingum, ef þyrlur eru notaðar
12. Skipta hópum niður á verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST
13. Senda fulltrúa í AST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

Bátaflokkar
8. Manna björgunarbáta og sigla á SLY eða biðsvæði sé það skilgreint
9. Upplýsingar um SLY fást hjá Stjórnstöð LHG/Vaktstöð siglinga ( VHF rás 16)
10. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (VHF rás 118,5)
11. Gefa sig fram við VST (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn)
12. Tryggja fjarskipti við VST í landi vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutning heilbrigðisstarfsfólks
á vettvang
13. Sjósetja slöngubát og sigla á SLY ef aðstæður leyfa
14. Fjarskipti við VST-sjór á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
Landflokkar
3. Mæta í húsnæði sinnar björgunarsveitar og taka til þann búnað sem þarf
4. Fara með búnað á móttökusta.
4. Stjórnendur tilkynnir sig inn til VST á landi, fjarskipti á TETRA talhóp AST 9 – 0 , ef fjarskiptaskipulag
er virkjað
14. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST á landi
15. Taka á móti þolendum við komu í land og flytja á SSS
16. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
17. Gera björgunarsveitarhús á Hvolsvelli klárt undir SSS ef með þarf
18. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarsveit
19. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
20. Uppsetning og rekstur móttökustaðs niðri á höfn
21. Uppsetning og stjórn biðsvæða
22. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST
23. Senda fulltrúa í AST
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8.27 Björgunarsveitir á svæði 3 – Ef slys er í eða við Þorlákshöfn
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Svæðisstjórn upplýsir formenn björgunarsveita á svæði 16

1. Móttaka boð og fylgjast með gangi mála
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Mæta í húsnæði sitt og taka til þann búnað sem þarf
2. Stjórnendur tilkynna sig inn til VST
3. Tilnefna flutningastjóra og sem tilkynnir sig til VST
4. Manna björgunarbáta
5. Undirbúa verkefni
6. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Mæta í björgunarsveitarhús og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með bíla að SLY
3. Stjórnendur tilkynnir sig inn til VST, fjarskipti á TETRA talhóp VST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST
5. Manna björgunarbáta
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Fyrstuhjálparhópar fara á SSS og vinna með neyðarsveit
8. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
9. Uppsetning og rekstur MÓT
10. Uppsetning og stjórn biðsvæða
11. Umsjón og eftirlit með þyrlulendingum, ef þyrlur eru notaðar
12. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum frá VST
13. Senda fulltrúa í AST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

Bátaflokkur
1. Manna björgunarbáta og sigla á SLY eða biðsvæði sé það skilgreint
2. Upplýsingar um slysstað fást hjá stjórnstöð Landhelgisgæslunnar (VHF rás 16)
3. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (VHF rás 118,5)
4. Gefa sig fram við VST-sjór (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn)
5. Tryggja fjarskipti við VST í landi vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutning heilbrigðisstarfsfólks
á vettvang
15. Sjósetja slöngubát og sigla á vettvang ef aðstæður leyfa
16. Fjarskipti við VST-sjór á VHF rás 16 eða TETRA talhóp Blár 9 - 7
Landflokkur
1. Mæta í húsnæði BV og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með búnað á MÓT
3. Stjórnandi tilkynnir sig inn til VST á landi, fjarskipti á TETRA talhóp VST 9 , ef fjarskiptaskipulag er
virkjað
4. Tilnefna flutningastjóra sem tilkynnir sig til VST á landi
5. Taka á móti þolendum við komu í land og flytja á SSS
6. Flytja þolendur frá SSS á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
7. Gera húsnæði niðri á höfn klárt undir SSS
8. Fyrstuhjálparhópur fer á SSS og vinnur með neyðarsveit
9. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
10. Uppsetning og rekstur MÓT niðri á höfn
11. Uppsetning og stjórn biðsvæða
12. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum VST
13. Senda fulltrúa í AST
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8.28 Björgunarsveitir utan svæðis viðkomandi hafnar
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Hefur ekkert hlutverk á þessu stigi.
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mæta í björgunarsveitarhús
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbílar og bátar gerðir klárir til flutnings liðs og búnaðar á MÓT eða SLY
Fjarskiptabúnaður gerður klár með hlustun á TETRA talhóp VST 9 og VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST.
Bíða frekari fyrirmæla

NEYÐARSTIG– INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.

Mæta í björgunarsveitarhús.
Björgunarbílar og búnaður gerður klár.
Senda mannskap á MÓT
Tilkynna til AST fjölda og sérhæfingu mannskaps
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp VST 9, og AST á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mæta í björgunarsveitarhús.
Björgunarbílar og búnaður gerður klár.
Senda mannskap á MÓT
Tilkynna til AST fjölda og sérhæfingu mannskap
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp VST 9, og AST á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
Fjarskipti við sjóbjörgunarlið á VHF rás 16
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8.29 Björgunarskip - Hornafirði
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Hefur ekkert hlutverk á þessu stigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskiptabúnaður gerður klár með hlustun á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað
og VHF rás 16
Bíða frekari fyrirmæla

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
6.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp VST 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á viðkomandi höfn

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
7.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp VST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á SLY
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8.30 Björgunarskip - Grindavík
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Hefur ekkert hlutverk á þessu stigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskiptabúnaður gerður klár með hlustun á TETRA talhóp AST 9 , ef fjarskiptaskipulag er virkjað
og VHF rás 16
Bíða frekari fyrirmæla

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á viðkomandi höfn

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á SLY
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8.31 Björgunarskip – Vestmannaeyjum
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Svæðisstjórn upplýsir formann björgunarfélagsins

1. Undirbúa mönnun á Lóðsinum
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskiptabúnaður gerður klár TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Bíða frekari fyrirmæla

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
7.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskiptabúnaður gerður klár TETRA alhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á MÓT sjór

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
8.
4.
5.
6.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum.
Fjarskiptabúnaður gerður klár TETRA alhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á SLY
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8.32 Björgunarskip - Sandgerði
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Hefur ekkert hlutverk á þessu stigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskiptabúnaður gerður klár með hlustun á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og
á VHF rás 16
5. Bíða frekari fyrirmæla
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á viðkomandi höfn

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Björgunarsveitarmenn mæta til viðbragðsstöðu í stöðvum sínum
Björgunarbúnaður gerður klár, tepp, börur, fyrstuhjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
Fjarskipti við VST á TETRA talhóp AST 9, ef fjarskiptaskipulag er virkjað, og á VHF rás 16
Stjórnandi tilkynnir sveitina tilbúna til VST
Athuga með þörf á flutningi á frekari björgum í gengum AST
Fara á SLY
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8.33 Landsstjórn björgunarsveita
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Landsstjórn björgunarsveita hefur engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Sendir 2 fulltrúa í SST. Þeir skulu setja sig í samband við svæðisstjórnir björgunarsveita á svæðum 3,
15,16 og 18 og vera tilbúnir að annast útvegun á björgum frá örðum umdæmum ef þess gerist þörf
NEYÐARSTIG
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Sendir 2 fulltrúa í SST. Þeir skulu setja sig í samband við svæðisstjórnir björgunarsveita á svæðum 3,
15,16 og 18 og vera tilbúnir að annast útvegun á björgum frá örðum umdæmum ef þess gerist þörf
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun allra björgunarsveita

1. Sendir 2 fulltrúa í SST. Þeir skulu setja sig í samband við svæðisstjórnir björgunarsveita á svæðum 3,
15,16 og 18 og vera tilbúnir að annast útvegun á björgum frá örðum umdæmum ef þess gerist þörf

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 98 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018

8.34 Heilbrigðisstofnun Suðurlands - Vestmannaeyjum
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun á HSU-V

Viðbragðsstjórn HSU-Ve virkjuð og skipar fulltrúa í aðgerðastjórn
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun HSU-V

1. Heilsugæslulæknir á vakt setur sig í samband við VST og fær frekari upplýsingar
2. Viðbragðsstjórn HSU-Ve kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSU-Ve samkvæmt skipulagi
3. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðhlynningarstjóra og tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra á Tetratalhóp Blár 9 – 0 ( vinnurás ef fjarskiptaskipulag er virkjað 9 – 5 )
4. Viðbragðsstjórn HSU-Ve sér um að greiningarsveit sér fullmönnuð og aðstoðar við undirbúning
brottfarar greiningarsveitar. Tryggir farkost greiningarsveitar sem að jafnaði er bíll umsjónarmanns
húss.
5. Greiningarsveit og aðhlynningarstjóri fara á SSS og undirbúa móttöku slasaðra.
6. Greiningarsveit gerir ákverkamat og flokkar slasaða
7. Aðhlynningarstjóri forgangsraðar í flutning og ákveður ákvörðunarstað þolenda i samráði við AST
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun á HSU-V

1. Heilsugæslulæknir á vakt fer á slysstað og tilkynnir komu sína til björgunarstjóra
2. Viðbragðsstjórn HSU-Ve kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSU-Ve samkvæmt skipulagi
3. Viðbragðsstjórn skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer á starfstöð aðgerðastjórnar
a. Hann er tengiliður HSU-Ve og aðhlynningarstjóra við aðgerðastjórn
b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og SST
c. Skipuleggur í samstarfi við Vestmannaeyjadeild Rauða Krossins ef þörf er á aðstoð RKÍ á
HSU-Ve vegna óslasaðra eða aðstandenda
4. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðhlynningarstjóra og tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra á Tetratalhóp Blár 9 - 0 ( vinnurás ef fjarskiptaskipulag er virkjað Blár 9 – 5)
5. Viðbragðsstjórn HSU-Ve sér um að greiningarsveit sér fullmönnuð og aðstoðar við undirbúning
brottfarar greiningarsveitar. Tryggir farkost greiningarsveitar sem að jafnaði er bíll
umsjónarmanns húss.
6. Greiningarsveit og aðhlynningarstjóri fara á SSS og undirbúa móttöku slasaðra
7. Greiningarsveit gerir ákverkamat og flokkar slasaða
8. Aðhlynningarstjóri forgangsraðar í flutning og ákveður ákvörðunarstað þolenda i samráði við
AST og HSU-Ve, það er hverja á að flytja burt og hverjir fara á HSU-Ve. Sér um að HSU-Ve fái
tilkynningu um væntanlega þolendur
9. Öll fjarskipti milli AST, SSS og HSU-Ve er á Tetra talhópi Blár 9, verði talhópum skipt upp fara
fjarskipti fram á vinnurás Blár 9-5
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NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun á HSU-V

1. Heilsugæslulæknir á vakt fer á slysstað og tilkynnir komu sína til björgunarstjóra
2. Viðbragðsstjórn HSU-Ve kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSU-Ve samkvæmt skipulagi
3. Viðbragðsstjórn skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer á starfstöð aðgerðastjórnar
a. Hann er tengiliður HSU-Ve og aðhlynningarstjóra við aðgerðastjórn
b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og SST
c. Skipuleggur í samstarfi við Vestmannaeyjadeild Rauða Krossins ef þörf er á aðstoð RKÍ á
HSU-Ve vegna óslasaðra eða aðstandenda
4. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðhlynningarstjóra og tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra á Tetratalhóp Blár 9-0 ( vinnurás ef fjarskiptaskipulag er virkjað 9 – 5)
5. Viðbragðsstjórn HSU-Ve sér um að greiningarsveit sér fullmönnuð og aðstoðar við undirbúning
brottfarar greiningarsveitar. Tryggir farkost greiningarsveitar sem að jafnaði er bíll
umsjónarmanns húss.
6. Greiningarsveit og aðhlynningarstjóri fara á SSS og undirbúa móttöku slasaðra
7. Greiningarsveit gerir ákverkamat og flokkar slasaða
8. Aðhlynningarstjóri forgangsraðar í flutning og ákveður ákvörðunarstað þolenda i samráði við
AST og HSU-Ve, það er hverja á að flytja burt og hverjir fara á HSU-Ve. Sér um að HSU-Ve fái
tilkynningu um væntanlega þolendur
9. Öll fjarskipti milli AST, SSS og HSU-Ve er á Tetra talhópi Blár 9, verði talhópum skipt upp fara
fjarskipti fram á vinnurás Blár 9-5
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nir á vakt fer á móttökustað;

Setur hópslysaáætlun í gang við að undirbúa

8.35 Heilbrigðisstofnun Suðurlands - Selfossi
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Neyðarlína sér um boðun á HSU

1. Varðstjóri sjúkraflutninga og viðbragðsstjórn HSU er upplýst um atvik og umfang
2. Viðbragðsstjórn HSU starfar samkvæmt innri viðbragðsáætlun HSU
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun á HSU

1.
2.
3.
4.

Vaktlæknir af viðkomandi svæði fer á MÓT og gefur sig fram við VST
Varðstjóri sjúkraflutninga á Selfossi gefur sig fram við VST sem aðhlynningarstjóri
Neyðarsveit kölluð út, mætir á sjúkrahús og gerir kláran búnað.
Neyðarsveit fer á SSS ef þess er óskað af Viðbragðsstjórn HSU og Björgunarfélag Árborgar sér um flutning
neyðarsveitarinnar
5. Viðbragðsstjórn HSU kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSU vegna undirbúnings á móttöku þolenda.
6. Viðbragðsstjórn HSU tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra og AST á Tetra talhóp Blár 9 - 5
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun á HSU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Vaktlæknir af viðkomandi svæði fer á MÓT og gefur sig fram við VST
Varðstjóri sjúkraflutninga á Selfossi gefur sig fram við VST sem aðhlynningarstjóri
Neyðarsveit kölluð út, mætir á sjúkrahús og gerir kláran búnað
Neyðarsveit fer á SSS og Björgunarfélag Árborgar sér um flutning
Viðbragðsstjórn HSU kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSU vegna undirbúnings á móttöku þolenda
Viðbragðsstjórn HSU tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra og AST á Tetra talhóp Blár 9 - 5
Fulltrúi HSU fer í AST
 Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðina
 Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvangsstjórn og SST
 Skipuleggur í samstarfi við Rauða kross ef þörf er á aðstoð RKÍ á sjúkrahúsi vegna
óslasaðra eða aðstandenda
Læknir í neyðarsveit metur hvaða þolendur fara á HSU og hverjir verða fluttir burt
Aðhlynningarstjóri upplýsir fulltrúa HSU í AST
Fulltrúi HSU í AST er í sambandi við Landlæknisembætti í SST
Öll fjarskipti milli AST, SSS og sjúkrahúss eru á TETRA talhóp Blár 9 - 5

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun á HSU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Vaktlæknir af viðkomandi svæði fer á MÓT og gefur sig fram við VST
Varðstjóri sjúkraflutninga á Selfossi gefur sig fram við VST sem aðhlynningarstjóri
Neyðarsveit kölluð út, mætir á sjúkrahús og gerir kláran búnað
Neyðarsveit fer á SSS og Björgunarfélag Árborgar sér um flutning
Viðbragðsstjórn HSU kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSU vegna undirbúnings á móttöku þolenda
Viðbragðsstjórn HSU tryggir fjarskipti við aðhlynningarstjóra og AST á Tetra talhóp Blár 9 - 5
Fulltrúi HSU fer í AST
 Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðina
 Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvangsstjórn og SST
 Skipuleggur í samstarfi við Rauða kross ef þörf er á aðstoð RKÍ á sjúkrahúsi vegna
óslasaðra eða aðstandenda
Læknir í neyðarsveit metur hvaða þolendur fara á HSU og hverjir verða fluttir burt
Aðhlynningarstjóri upplýsir fulltrúa HSU í AST
Fulltrúi HSU í AST er í sambandi við Landlæknisembætti í SST
Öll fjarskipti milli AST, SSS og sjúkrahúss eru á TETRA talhóp Blár 9 - 5
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8.36 Heilbrigðisstofnun Suð – austurlands Hornafirði
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
1. Hefur ekkert hlutverk ÓVISSUSTIGI
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun HSUA

8. Heilsugæslulæknir á vakt setur sig í samband við VST
9. Neyðarsveit kölluð út, mætir á sjúkrahús og gerir kláran búnað. Fer á SSS og gerir klárt
10. Viðbragðsstjórn HSSA kölluð út. Virkjar viðbragðsáætlun HSSA vegna undirbúnings á móttöku
þolenda
11. Tryggir fjarskipti við neyðarsveit og AST á Tetra talhóp Blár 9 - 5
12. Viðbragðsstjórn HSSA tilnefnir Aðhlynningarstjóra og tryggir farkost fyrir neyðarsveit
13. Aðhlynningarstjóri gefur sig fram við VST og samhæfir störf á SSS og SST í umboði VST
14. Neyðarsveit og aðhlynningarstjóri fara á SSS til að undirbúa móttöku slasaðra
15. Aðhlynningarstjórinn tilnefnir lækni til að úrskurða látna á SSL
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun á HSUA

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Heilsugæslulæknir á vakt fer á slysstað og gefur sig fram við björgunarstjóra
Setur hópslysaáætlun í gang við að undirbúa móttöku þolenda
Framkvæmdastjóri tilnefnir aðhlynningarstjóra. Hann gefur sig fram við VST
Framkvæmdastjóri fer í AST eftir að hópslysaáætlun er virkjuð
a. Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðirnar
b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og SST
c. Skipuleggur í samstarfi við Rauða kross ef þörf er á aðstoð RKÍ á sjúkrahúsi vegna óslasaðra
eða aðstandenda
Neyðarsveit fer á sjúkrahús og gerir sig og búnað kláran fyrir flutning og fer á SSS.
Læknir í neyðarsveit metur hvaða þolendur fara á heilbrigðisstofnun og hverjir verða fluttir burt
Læknir upplýsir heilbrigðisstofnun um þolendur sem eru væntanleg þangað
Læknir upplýsir AST vegna sjúklinga sem flytja skal frá Eyjum. AST er í sambandi við
Landlæknisembætti í SST
Öll fjarskipti milli AST, SSS og sjúkrahúss eru á TETRA talhóp Blár 9 - 5

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun á HSUA

1.
2.
3.
4.

Heilsugæslulæknir á vakt fer á slysstað og gefur sig fram við björgunarstjóra
Setur hópslysaáætlun í gang við að undirbúa móttöku þolenda
Framkvæmdastjóri tilnefnir aðhlynningarstjóra sem gefur sig fram við VST
Framkvæmdastjóri fer í AST eftir að hópslysaáætlun er virkjuð
a. Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðirnar
b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og SST
c. Skipuleggur í samstarfi við Rauða kross ef þörf er á aðstoð RKÍ á sjúkrahúsi vegna óslasaðra
eða aðstandenda
5. Neyðarsveit fer á sjúkrahús og gerir sig og búnað kláran fyrir flutning og fer á SSS
6. Læknir í neyðarsveit metur hvaða þolendur fara á HSSA og hverjir verða fluttir burt
7. Læknir upplýsir HSSA um þolendur sem eru væntanlegir þangað
8. Læknir upplýsir AST vegna sjúklinga sem flytja skal frá Eyjum. AST er í sambandi við
Landlæknisembætti í SST
Öll fjarskipti milli AST, SSS og sjúkrahúss eru á TETRA talhóp Blár 9 - 5
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8.37 Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK)
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki verkskyldur á Óvissustigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun SAK

1. Fulltrúi viðbragðsstjórnar SAK fylgist með framvindu mála
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun SAK

1. SAK fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun SAK
2. Neyðarsveit undirbýr brottför til Reykjavíkur, Bakkaflugvallar eða Vestmannaeyjaflugvallar
3. Við komu í umdæmi atviks mun AST sjá um flutning neyðarsveitar á SSS eða SLY
NEYARSTIG - UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun SAK

1. SAK fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun SAK
2. Neyðarsveit undirbýr brottför til Reykjavíkur, Bakkaflugvallar eða Vestmannaeyjaflugvallar
3. Við komu í umdæmi atviks mun AST sjá um flutning neyðarsveitar á SSS eða SLY
Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðirnar
b.
insambandi við Landlæknisembætti í samhæfingarstöð almannavarna
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8.38 Landspítali - bráðamótaka
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
LSH hefur ekki hlutverk á Óvissustigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun á neyðarsveitum.

1. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun LSH
2. Viðbragðsstjórn LHS kemur saman
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun á neyðarsveitum.

1.
2.
3.
4.
5.

LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun LHS
Viðbragðsstjórn LHS kemur saman
Neyðarsveit undirbýr brottför
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sér um flutning á flugvöll eða annað eftir aðstæðum
Við komu í umdæmi atviks mun AST umdæmis sjá um flutning á vettvang

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun á neyðarsveitum.

1.
2.
3.
4.
5.

LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt viðbragðsáætlun LHS
Viðbragðsstjórn LHS kemur saman
Neyðarsveit undirbýr brottför
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sér um flutning á flugvöll eða annað eftir aðstæðum
Við komu til í umdæmi atviks mun AST umdæmis sjá um flutning á vettvang
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8.39 Sjúkrafluttningar – Vestmannaeyjum
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Sjúkrabíll Vestmannaeyjum hefur engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla.

1. Sjúkrabifreið send á SSS til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
2. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla

1. Sjúkrabifreið send á SSS til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
2. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT ef vettvangur er ekki við Vestmannaeyjahöfn
3. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla

1. Sjúkrabifreið send á SSS til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
2. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT ef vettvangur er ekki við Vestmannaeyjahöfn
3. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað
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8.40 Sjúkrafluttningar HSU – Selfossi / Hvolsvelli / Vík / Kirkjubæjarklaustri
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Sjúkraflutningar HSU hafa engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

1. Varðstjóri sjúkraflutninga HSU á Selfossi er upplýstur
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Sjúkraflutninga

1. Sjúkrabifreiðar sendar á SSS til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Sjúkraflutninga

1. Sjúkrabifreiðar sendar á SSS
2. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT eða annað samkv. beiðni
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Sjúkraflutninga

1. Sjúkrabifreiðar sendar á SSS
2. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT eða annað samkv. beiðni
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8.41 Sjúkrafluttningar HSSA - Hornafjörður
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Sjúkraflutningar HSUA hafa engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

2. Varðstjóri sjúkraflutninga HSU á Selfossi er upplýstur
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Sjúkraflutninga

2. Sjúkrabifreiðar sendar á SSS til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Sjúkraflutninga

3. Sjúkrabifreiðar sendar á SSS
4. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT eða annað samkv. beiðni
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Sjúkraflutninga

3. Sjúkrabifreiðar sendar á SSS
4. Sjúkrabifreiðar sendar á MÓT eða annað samkv. beiðni
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8.42 Sjúkrafluttningar - Reykjavík
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Sjúkrabílar í Reykjavík hafa engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI.

HÆTTUSTIG
Sjúkrabílar í Reykjavík hafa engar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla.

1. Sjúkrabifreiðar send á SSS Þorlákshöfn eða Landeyjahöfn til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku
slasaðra.
2. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Sjúkrabíla

1. Sjúkrabifreiðar send á SSS til aðsoðar við undirbúning fyrir móttöku slasaðra
2. Sjúkrabifreiðar sendar annað samkv. beiðni VST ef vettvangur er ekki við Þorlákshöfn eða
Landeyjahöfn
3. Tekur með tiltækar sjúkrabörur og annan nauðsynlegan búnað
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8.43 Rauði kross Íslands Vestmannaeyjum – ef slys er í eða við Vestmannaeyjahöfn
ÓVISSUSTIG
Rauða kross deild hefur engar verkskyldur á óvissustigi

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.

Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar í Vestmannaeyjum
Sambandi komið á við fulltrúa RKÍ í SST
Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð
Neyðarskipulag yfirfarið

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sendir fulltrúa í AST
Fjöldahjálparstjórar fara á SSS
Fjöldahjálparstjórar fara á SSA í Arnardrangi
Sambandi komið á við fulltrúa RKÍ í SST
Annast upplýsingagjöf til aðstandenda vegna afdrifa þolenda í samráði við AST
Starfrækja fjöldahjálparstöð

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sendir fulltrúa í AST
Fjöldahjálparstjórar fara á SSS
Fjöldahjálparstjórar fara á SSA í Arnardrangi
Sambandi komið á við fulltrúa RKÍ í SST
Annast upplýsingagjöf til aðstandenda vegna afdrifa þolenda í samráði við AST
Starfrækja fjöldahjálparstöð
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8.44 Rauði kross Íslands Árnessýslu – Ef slysið er í eða við Þorlákshöfn
ÓVISSUSTIG
Rauða kross deild hefur engar verkskyldur á óvissustigi

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Senda fjöldahjálpastjóra á MÓT

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST, TETRA
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Senda fjöldahjálpastjóra á MÓT
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8.45 Rauði kross Íslands Hveragerði – Ef slysið er í eða við Þorlákshöfn
ÓVISSUSTIG
Rauða kross deild hefur engar verkskyldur á óvissustigi

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG– INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum.
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Senda fjöldahjálpastjóra á MÓT

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST, TETRA
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Senda fjöldahjálpastjóra á MÓT
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8.46 Rauði kross Íslands rangárvallasýslu – Ef slysið er í eða við Landeyjahöfn
ÓVISSUSTIG
Rauða kross deild hefur engar verkskyldur á óvissustigi

HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Senda fjöldahjálpastjóra á MÓT

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Skipa einn fulltrúa á AST
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Starfrækja fjöldahjálparstöð
Starfrækja SSA
Senda fjöldahjálpastjóra á MÓT

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 112 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018

8.47 Rauði kross Íslands - Hornafirði
ÓVISSUSTIG
Rauða kross deild hefur engar verkskyldur á óvissustigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig
Senda aðstoð á fjöldahjálparstöð
Veita aðstoð á SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Senda aðstoð á fjöldahjálparstöð
Veita aðstoð á SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Senda aðstoð á fjöldahjálparstöð
Veita aðstoð á SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST
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8.48 Rauði kross Íslands – deildir á aðliggjandi svæðum
ÓVISSUSTIG
Rauða kross deild hefur engar verkskyldur á óvissustigi
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar aðvaraðir um hættustig
Senda aðstoð á fjöldahjálparstöð
Veita aðstoð á SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Senda aðstoð á fjöldahjálparstöð
Veita aðstoð á SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun Rauðakross deilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neyðarnefnd mætir í bækistöð
Sambandi komið á við fulltrúa í AST
Neyðarskipulag yfirfarið ásamt búnaði
Undirnefnd og samstarfsaðilar virkjaðir eftir þörfum
Senda aðstoð á fjöldahjálparstöð
Veita aðstoð á SSA
Bíða frekari fyrirmæla frá AST
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8.49 Rauði kross Íslands – Neyðarmiðstöð / Landskrifstofa
ÓVISSUSTIG
Landsskrifstofa Rauða krossins hefur engar verkskyldur á óvissustigi

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Bakvaktarfulltrúi mætir í SST
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Bakvaktarfulltrúi mætir í SST
2. Neyðarnefnd landsskrifstofu mætir í stjórnstöð landsskrifstofu og virkjar neyðaráætlun
landsskrifstofu
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Bakvaktarfulltrúi mætir í SST
2. Neyðarnefnd landsskrifstofu mætir í stjórnstöð landsskrifstofu og virkjar neyðaráætlun
landsskrifstofu
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8.50 Landhelgisgæsla Íslands – stjórnstöð
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Við neyðartilkynningu skips við Suðurströnd Íslands:

1. Móttekur upplýsingar og metur hvort fara eigi yfir á hættustig og virkja skv. því í gegnum Neyðarlínuna
2. Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannvarnardeildar Ríkislögreglustjóra
3. Senda fulltrúa í SST
HÆTTUSTIG
Við neyðartilkynningu skips við Suðurströnd Íslands:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Virkjar áætlun í hættustigi í samvinnu við lögreglustjóra og almannavarnadeild RLS
Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannvarnardeildar Ríkislögreglustjóra
Kalla út þyrluáhöfn í viðbragðsstöðu
Upplýsir varðskip
Kannar stöðu björgunarskipa og annarra skipa nærri slysstað
Kannar stöðu danskra varðskipa og annarra herskipa á nálægu hafssvæði
Kannar áhafnar- og farþegalista sbr. Schengen/ISPS og reglugerð 659/2000
Senda fulltrúa í SST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Við neyðartilkynningu skips við Suðurströnd Íslands:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannvarnardeildar Ríkislögreglustjóra
Virkjar áætlun í hættustigi í samvinnu við lögreglustjóra og almannavarnadeild RLS
Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannvarnardeildar Ríkislögreglustjóra
Virkja þyrlu til að fara á vettvang
Virkja flugvél til að fara á vettvang
Kannar þörf á frekari björgum til að senda með þyrlu, flugvél eða varðskipum.
Kannar stöðu danskra varðskipa og annarra herskipa á nálægu hafssvæði
Kannar áhafnar- og farþegalista sbr. Schengen/ISPS og reglugerð 659/2000
Senda fulltrúa í SST

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Við neyðartilkynningu skips við Suðurtrönd Íslands:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Senda boð til Neyðarlínu og bakvaktar Almannvarnardeildar Ríkislögreglustjóra
Virkjar áætlun á neyðarstigi í samvinnu við lögreglustjóra eða Almannavarnardeild RLS
Beinir nálægum varðskipum að slysstað/annað ef við á
Beinir nálægum skipum að slysstað
Kannar fjölda í áhöfn skipa á leið að slysstað
Virkja þyrlu til að fara á vettvang
Virkja flugvél til að fara á vettvang
Kannar þörf á frekari björgum til að senda með þyrlu, flugvél og varðskipum
Kannar stöðu danskra varðskipa og annarra herskipa á nálægu hafsvæði
Kannar hve marga skipbrotsmenn skipin geta tekið við(Setja í gang mat á því hversu marga
skipbrotsmenn er hægt að taka við á hverju skipi, taka m.a. mið af aldri farþega)
11. Kannar áhafnar- og farþegalista sbr. Schengen/ISPS og reglugerð 659/2000
12. Sendir fulltrúa í SST
13. Virkjar EOD/köfunardeild LHG
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8.51 Landhelgisgæslan – flugdeild
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar

1. Setur tiltækan þyrlukost LHG í viðbragðsstöðu samkvæmt fyrirmælum frá stjórnstöð LHG í flugskýli
LHG
HÆTTUSTIG
Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar

1. Móttekur tilkynningu frá stjórnstöð LHG
2. Setur tiltækan þyrlukost LHG í viðbragðsstöðu samkvæmt fyrirmælum frá stjórnstöð LHG í flugskýli
LHG
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar

1. Móttekur tilkynningu frá stjórnstöð LHG
2. Virkjar tiltækar þyrlur LHG til starfa skv. nánari fyrirmælum frá stjórnstöð LHG og samkvæmt beiðni
fra SST
3. Lendingarstaðir Þyrlu (LÞ) eru: Bakkaflugvöllur, Vestmannaeyjaflugvöllur og austan við
Heilsugæslustöð í Þorlákshöfn
4. Undirbýr eftirlitsflugvél til flutnings á slösuðum/ flutnings á björgum/ leitar og eftirlitsstörf
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Stjórnstöð LHG sér um boðun flugdeildar

1. LHG virkjar sína séráætlun

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 117 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018

8.52 Landhelgisgæslan – Varðskip
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips

1. Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang.
2. Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
HÆTTUSTIG
Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang
Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
Gera léttbáta klára til að flytja mannskap og búnað ef aðstæður leyfa
Gera dælur tilbúnar ef leki er
Gera klárt til að gefa þyrlu LHG eldsneyti
Undirbúa sjúkraklefa vegna slasaðra
Gera dráttartaugar klárar

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang
Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
Gera léttbáta klára til að flytja mannskap og búnað ef aðstæður leyfa
Gera dælur tilbúnar ef leki er
Gera klárt til að gefa þyrlu LHG eldsneyti
Undirbúa sjúkraklefa vegna slasaðra
Gera dráttartaugar klárar

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Stjórnstöð LHG sér um boðun varðskips

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Heldur áleiðis með meiri ferð á vettvang
Áhöfn upplýst og sett í viðbragðsstöðu og upplýsir stjórnstöð LHG um stöðu mála
Gera léttbáta klára til að flytja mannskap og búnað ef aðstæður leyfa
Gera dælur tilbúnar ef leki er
Gera klárt til að gefa þyrlu LHG eldsneyti
Undirbúa sjúkraklefa vegna slasaðra
Gera dráttartaugar klárar
LHG virkjar sína séráætlun
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8.53 Hafnarstjóri /Lóðsinn Vestmannaeyjum
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.

Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.
2.
3.
4.

Lóðsinn er mannaður og siglt á vettvang eða biðsvæði sé það skilgreint.
Upplýsingar um slysstað eða biðsvæði fást hjá LHG á VHF rás 16
Gefa sig fram við VST-sjór (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn björgunarliðs á vettvangi)
Tryggja fjarskipti við VST í landi, vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutnings heilbrigðisstarfsfólks
á vettvang.
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8.54 Hafnarstjóri Landeyjahöfn
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Fylgist með gangi mála
2. Setur sig í samband við skipsstjóra Herjólfs
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Setur sig í samband við skipsstjóra og rekstraraðila Herjólfs
2. Undirbýr farþegaaðstöðu fyrir uppsetningu á SSS
3. Sjósetur léttabát
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Setur sig í samband við skipsstjóra og rekstraraðila Herjólfs
2. Aðstoðar björgunarlið við uppsetningu á SSS
3. Sjósetur léttabát
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Setur sig í samband við skipsstjóra og rekstraraðila Herjólfs
2. Aðstoðar björgunarlið við uppsetningu á SSS
3. Sjósetur léttabát
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8.55 Hafnarstjóri Þorlákshöfn
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.

Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.
2.
3.
4.

Lóðsinn er mannaður og siglt á vettvang eða biðsvæði sé það skilgreint
Upplýsingar um slysstað eða biðsvæði fást hjá LHG á VHF rás 16
Gefa sig fram við VST-sjór (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn björgunarliðs á vettvangi)
Tryggja fjarskipti við VST í landi, vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutnings heilbrigðisstarfsfólks
á vettvang
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8.56 Hafnarstjóri /Lóðsinn Hornafirði
Upphafstalhópur Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.

Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúinn að sigla á slysstaði (upplýsingar frá LHG á rás 16)
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.
2.
3.
4.

Lóðsinn er mannaður og siglt á vettvang eða biðsvæði sé það skilgreint.
Upplýsingar um slysstað eða biðsvæði fást hjá LHG á VHF rás 16
Gefa sig fram við VST-sjór (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn björgunarliðs á vettvangi)
Tryggja fjarskipti við VST í landi, vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutnings heilbrigðisstarfsfólks
á vettvang.
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8.57 Rannsóknarnefnd samgönguslysa
ÓVISSUSTIG
Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) starfar samkvæmt gildandi starfsreglum nefndarinnar

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1.
2.
3.
4.

Nefndarmenn mæta í húsakynni Rannsóknarnefndar samgönguslysa
Yfirfara hlutverk sitt og verklagsreglur
Gera ráðstafanir varðandi flutning nefndarmanna á slysstað
Að öðru leiti starfar Rannsóknarnefnd sjóslysa eftir gildandi starfsreglum nefndarinnar

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Rannsóknarnefnd samgönguslysa fer tafarlaust á MÓT og þaðan á slysstað
2. Við komu á SLY setur yfirmaður RNSA sig í samband við VST og upplýsir hann um störf nefndarinnar
og hugsanlega þörf fyrir aðstoð á slysstað
3. Við störf sín á vettvangi styðst RNS við gildandi lög og verklagsreglur, sem mótaðar hafa verið um
störf hennar
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Rannsóknarnefnd samgönguslysa fer tafarlaust á MÓT og þaðan á slysstað
2. Við komu á SLY setur yfirmaður RNSA sig í samband við VST og upplýsir þá um störf nefndarinnar og
hugsanlega þörf fyrir aðstoð á slysstað
3. Við störf sín á vettvangi styðst RNS við gildandi lög og verklagsreglur, sem mótaðar hafa verið um
störf hennar
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8.58 Samgöngustofa
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG

1. Senda fulltrúa í SST
2. Metur í samvinnu við RLS og LHG hvort breyta eigi vástigi
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG.

1. Senda fulltrúa í SST
2. Sjá um samskipti við útgerðaraðila, flokkunarfélög, fánaríki skips og verndarfulltrúa hafna
3. Athuga þörf á frekari aðgerðum
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG

1. Senda fulltrúa í SST
2. Sjá um samskipti við útgerðaraðila, flokkunarfélög, fánaríki skips og verndarfulltrúa hafna
3. Athuga þörf á frekari aðgerðum
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG

1. Senda fulltrúa í SST
2. Sjá um samskipti við útgerðaraðila, flokkunarfélög, fánaríki skips og verndarfulltrúa hafna
3. Athuga þörf á frekari aðgerðum
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8.59 Verndarfulltrúi viðkomandi hafnar
ÓVISSUSTIG
Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar

1. Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
2. Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
3. Hefur samband við Siglingastofnun
HÆTTUSTIG
Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar

1. Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
2. Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
3. Hefur samband við Siglingastofnun
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar

1.
2.
3.
4.

Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
Hefur samband við Siglingastofnun
Aðstoða lögreglu skv. beiðni og fela hafnarstarfsmönnum verkefni skv. því

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlínan sér um boðun verndarfulltrúa hafnar.

1.
2.
3.
4.

Hefur samband við verndarfulltrúa skipsins og upplýsir um hugsanlega hættu
Hefur samband við lögreglu og upplýsir um hugsanlega hættu
Hefur samband við Siglingastofnun
Aðstoða lögreglu skv. beiðni og fela hafnarstarfsmönnum verkefni skv. því
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8.60 Samráðshópar um áfallhjálp í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi
ÓVISSUSTIG
Samráðshópar um áfallahjálp hefur ekki hlutverk á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG
Samráðshópar um áfallahjálp hefur ekki hlutverk á HÆTTUSTIGI

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Samráðshópar eru boðaður af AST Suðurlandi

1. Fulltrúar samráðshópa upplýsa stofnanir er sinna áfallahjálp og kalla jafnframt eftir upplýsingum.
2. Samráðshópar starfar í samráði við félagsþjónustu, viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar, trúfélög,
deildir Rauða kross Íslands og lögreglu innan umdæmis
3. Samráðshóparnir hafa yfirsýn yfir störf áfallateyma innan umdæmis, samhæfir viðbrögð stofnana og
hefur daglegt samráð
4. Samráðshópar kallar eftir björgum utan umdæmis er varða áfallahjálp í samráði við AST og
samráðshóp áfallahjálpar í SST
5. Samráðshópar sendir fundargerð til AST og til samráðshóps áfallahjálpar í SST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Samráðshópur er boðaður af AST Suðurlandi

1. Fulltrúar samráðshópa upplýsa stofnanir er sinna áfallahjálp og kalla jafnframt eftir upplýsingum
2. Samráðshópar starfar í samráði við félagsþjónustu, viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar, trúfélög,
deildir Rauða kross Íslands og lögreglu innan umdæmis
3. Samráðshóparnir hafa yfirsýn yfir störf áfallateyma innan umdæmis, samhæfir viðbrögð stofnana og
hefur daglegt samráð
4. Samráðshópar kallar eftir björgum utan umdæmis er varða áfallahjálp í samráði við AST og
samráðshóp áfallahjálpar í SST
5. Samráðshópar sendir fundargerð til AST og til samráðshóps áfallahjálpar í SST
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8.61 Samráðshópur um áfallhjálp í umdæmi lögreglunnar í Vestmannaeyjum
ÓVISSUSTIG
Samráðshópur um áfallahjálp hefur ekki hlutverk á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG
Samráðshópur um áfallahjálp hefur ekki hlutverk á HÆTTUSTIGI

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Samráðshópur er boðaður af AST Vestmannaeyjum

1. Fulltrúar samráðshóps upplýsa stofnanir er sinna áfallahjálp og kalla jafnframt eftir upplýsingum
2. Samráðshópur starfar í samráði við félagsþjónustu, viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar, trúfélög,
deildir Rauða kross Íslands og lögreglu innan umdæmis
3. Samráðshópurinn hefur yfirsýn yfir störf áfallateyma innan umdæmis, samhæfir viðbrögð stofnana og
hefur daglegt samráð
4. Samráðshópur kallar eftir björgum utan umdæmis er varða áfallahjálp í samráði við AST og
samráðshóp áfallahjálpar í SST
5. Samráðshópur sendir fundargerð til AST og til samráðshóps áfallahjálpar í SST
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Samráðshópur er boðaður af AST Vestmannaeyjum

1. Fulltrúar samráðshóps upplýsa stofnanir er sinna áfallahjálp og kalla jafnframt eftir upplýsingum
2. Samráðshópur starfar í samráði við félagsþjónustu, viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar, trúfélög,
deildir Rauða kross Íslands og lögreglu innan umdæmis
3. Samráðshópurinn hefur yfirsýn yfir störf áfallateyma innan umdæmis, samhæfir viðbrögð stofnana og
hefur daglegt samráð
4. Samráðshópur kallar eftir björgum utan umdæmis er varða áfallahjálp í samráði við AST og
samráðshóp áfallahjálpar í SST
5. Samráðshópur sendir fundargerð til AST og til samráðshóps áfallahjálpar í SST
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8.62 Umhverfisstofnun
ÓVISSUSTIG
Hefur ekkert hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG

1. Sendir fulltrúa í SST(Samhæfingastöð Almannavarna)
2. Metur líkur á mengunarvá
3. Athugar þörf á frekari aðgerðum
NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG.

1. Sendir fulltrúa í SST
2. Fylgist með framvindu mála og ráðleggja varðandi aðgerðir til að draga úr mengunarhættu
3. Athugar þörf á frekari aðgerðum og vera í samskiptum við hafnarstóra í viðkomandi höfn
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Stjórnstöð LHG.

1.
2.
3.
4.
5.

Sendir fulltrúa í SST
Fylgist með framvindu mála og ráðleggja varðandi aðgerðir til að draga úr mengunarhættu
Athugar þörf á frekari aðgerðum
Verður í sambandi við heilbrigðisfulltrúa á viðkomandi svæði
Starfar samkvæmt sameiginlegri aðgerðaráætlun Umhverfisstofnunar, LHG og Siglingastofnunar
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8.63 Skipaútgerð (Eimskip)
ÓVISSUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um ÓVISSUSTIG

1. Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð
2. Viðbragðsstjórn kemur saman
3. Fylgist með gangi mála
HÆTTUSTIG
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um HÆTTUSTIG

1.
2.
3.
4.

Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð og sendir til SST
Viðbragðsstjórn kemur saman
Sendir tengiliði útgerðar í SST eða AST
Fylgist með gangi mála á VHF rás 16 eða TETRA talhóp í samráði við SST

NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEYÐARSTIG – INNAN HAFNAR/Á STRANDSTAÐ

1.
2.
3.
4.
5.

Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð og sendir til SST
Viðbragðsstjórn kemur saman
Sendir tengiliði útgerðar í SST eða AST
Fylgist með gangi mála á VHF rás 16 eða TETRA talhóp í samráði við SST
Sendir tengilið útgerðar á SSA og vera í samvinnu við RKÍ vegna upplýsingagjafar til aðstandenda

NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Móttekur tilkynningu frá Neyðarlínu um NEÐARSTIG – UTAN HAFNAR

1.
2.
3.
4.
5.

Tryggir upplýsingar um fjölda farþega og heildarfjölda um borð og sendir til SST
Viðbragðsstjórn kemur saman
Sendir tengiliði útgerðar í SST eða AST
Fylgist með gangi mála á VHF rás 16 eða TETRA talhóp í samráði við SST
Sendir tengilið útgerðar á SSA og vera í samvinnu við RKÍ vegna upplýsingagjafar til aðstandenda
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Fjarskipti
9.1

9.1

Grunnskipulag fjarskipta

Grunskipulag fjarskipta er sem hér segir:
Í upphafi tilkynna allir viðbragðsaðilar sem eru á leið á vettvang sig inn á BLÁR 9 – 0 og eru á þeim
talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.
Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):


Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á SST - BLÁR



Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn TETRA AST - 9



Vettvangsstjórn - stjórnendur verkþátta TETRA BLÁR 9 – 1,2,3 OG 4



Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)



Aðhlynningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á BLÁR 9 – 5 eftir því sem
við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til) ásamt HSU.

Verkþáttastjórar og þeirra verkþættir geta notað talhópa:
Björgunarstjóri

TETRA BLÁR 9 - 1

Eftirlit og mælingar

TETRA BLÁR 9 - 2

Gæslustjóri

TETRA BLÁR 9 - 3

Flutningastjóri

TETRA BLÁR 9 – 4

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar, SST, AST, VST og VST-sjór eru með samskipti á Blár 9-7
Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar og VST-sjór og bjargir á sjó eru með samskipti á VHF rás 16 eða annarri
VHF rás sem stjórnstöð Landhelgisgæslunnar ákveður.
Blár 9-7 og VHF rás eru síðan gáttaðar saman.
Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA ) er í sambandi við AST / SST á TETRA BLÁR 9 – 6

Fjarskipti milli báta og stjórnstöðva fara fram á VHF rás 16 (156,8 MHz) neyðartíðni skipa og VHF rás 6
(156,3 MHz), rás 5 (157,975 MHz) sameiginleg rás björgunarsveita eða endurvarparásir björgunarsveita
eru einnig valkostir.
Gáttun milli VHF og TETRA er framkvæmd af stjórnstöð Landhelgisgæslunnar við virkjun
viðbragðsáætlunarinnar. Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar sér um að samtengja TETRA talhópa „patsa“
þegar og ef við á.
SST, AST, VST, VST-sjór og stjórnstöð Landhelgisgæslunnar eru með opið fyrir fjarskipti á TETRA talhóp AvLHG_1 og nýta hann til að koma upplýsingum á milli viðbragðsaðila sem nota einungis TETRA annarsvegar
og hefðbundin skipafjarskipti hinsvegar.
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Kort
Hafnir og starfssvæði

Þorlákshöfn og nágrenni
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Þorlákshöfn starfssvæði

Vestmannaeyjar og Landeyjarhöfn

Vegna sjóslysa – Herjólfur og önnur farþegaskip

Blað 133 af 143

Útgáfa 2.0 – 18.12.2018
Vestmannaeyjar starfssöðvar

Landeyjarhöfn starfssvæði
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Hvolsvöllur starfssvæði

Hornafjörður og nágrenni
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Hornafjörður starfssvæði

Dreifingarlisti
Þeir sem hafa hlutverk í þessari áætlun eiga að eiga útprentað eintak af henni.
Áætlunin er vistuð á heimasíðu almannavarnadeildar ríkislögreglustjórans www.almannavarnir.is
Eftirtaldir aðilar eiga eintök af áætlun þessari:
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Viðaukar
13.1 13.1 Talningablað
Talningastaður
SLY
SSS
SSL
LÞ
HLIÐ
___________________________
Númer greiningarspjalds sett í viðeigandi reit fyrir þann sem talin er eftir lit á greiningarspjaldi.

5

Kl.
___:___

5

Kl.
___:___

5

Kl.
___:___

5

Kl.
___:___

10

Kl.
___:___

10

Kl.
___:___

10

Kl.
___:___

10

Kl.
___:___

15

Kl.
___:___

15

Kl.
___:___

15

Kl.
___:___

15

Kl.
___:___

20

Kl.
___:___

20

Kl.
___:___

20

Kl.
___:___

20

Kl.
___:___

Nafn talningamanns:_____________________________________________________
Blað nr._________ Af _________
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SKILIST TIL GÆSLUSTJÓRA

13.2 Skipulagsuppdráttur SSS

Uppdráttur af skipulagi SSS í Vestmannaeyjum:

Mynd nr.1

Hús Hitaveitu Suðurnesja Tangargata 1
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Uppdráttur af skipulagi SSS við Landeyjahöfn:

Mynd nr.2 Farþegamiðstöð á Bakkaflugvelli
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Mynd nr.3 Farþegamiðstöð við Landeyjahöfn, neðri hæð SSS til vara

Mynd nr.4 Farþegamiðstöð við Landeyjahöfn – efri hæð
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Uppdráttur af skipulagi SSS við Þorlákshöfn:

Mynd nr. 5
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Mynd nr. 6
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