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1.0 Inngangur
Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs við Hálslón segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar
stíflurofs við Hálslón. Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við stíflurofi og að
þolendum slíkra hamfara berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma.

Viðbragðsáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirmæli.
Þannig getur lögreglustjóri ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju
sinni.
Lögreglustjórinn á Seyðisfirði, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans, ber ábyrgð á
virkni áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni en ritstjórn
er á ábyrgð almannavarnadeildar. Áætlunin skal uppfærð á a.m.k. þriggja ára fresti en boðunarlista
hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur og eigi sjaldnar en árlega.
Á sama hátt skal lögreglustjórinn á Seyðisfirði, í samvinnu við almannavarnadeild
ríkislögreglustjórans, beita sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á
fimm ára fresti. Einnig skal hann stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.
Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa
þau verkefni sem þeim eru falin skv. 8. kafla og skila verkáætluninni og gátlistunum til
lögreglustjórans á Seyðisfirði. Gátlistana skal uppfæra árlega.
Áætlunin miðast við verkþáttaskipuritið SÁBF vegna aðgerða á slysavettvangi, sem var gefið út af
Almannavörnum ríkisins í samstarfi við Landlækni, ríkislögreglustjóra, Brunamálastofnun,
Slysavarnafélagið Landsbjörgu og Rauða kross Íslands.
Við gerð áætlunar þessarar var höfð hliðsjón af neyðaráætlun Landsvirkjunar og mikið og gott
samstarf var haft við fyrirtækið og m.a. voru starfsmenn LV vinnuhópnum innan handar við öflun
gagna.
Við gerð áætlunarinnar var stuðst við lög 82/2008 um almannavarnir og 6. grein lögreglulaga nr.
90/1996.
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2.0 Staðhættir
Hálslón er myndað með þremur stíflum, austast er Desjarárstífla, þá er Kárahnjúkastífla sem er sú
hæsta og vestast er Sauðárdalsstífla.
Hálslón verður stærsta miðlunarlón landsins, að rúmmáli, með nýtanlega miðlun um 2.100 Gl
(milljón m³) vatns til raforkuframleiðslu. Vatnasvið lónsins er í heild 1.800 km², þar af eru um 1.400
km² undir jökli. Meðalrennsli í lónið er áætlað um 103 m³/s. Hæsta vatnsstaða Hálslóns verður 625
m y.s. og lægsta vatnsstaða um 560 m y.s. (í meðalári um 580 m y.s.). Flatarmál Hálslóns verður um
57 km² og lengd þess um 25 km við hæstu vatnsstöðu og mesta dýpt þess um 180 m. Vatnshæð við
mesta líklegt flóð er um 628,5 m y.s.
Þótt líkur á stíflurofi við Hálslón séu mjög litlar yrði tjón af völdum þess mikið og er því gripið til
margvíslegra ráðstafana bæði til að draga úr líkum á rofi og úr afleiðingum þess.
Helstu neyðaraðstæður sem upp kunna að koma:
• Jarðskjálftar sem valdið geta skemmdum
• Eldgos undir jökli sem valdið geta stórflóðum
• Aftakarigningar og/eða asahláka sem valdið geta stórflóðum
• Sprunguhreyfingar vegna lónfargs
• Skemmdarverk á mannvirkjum
• Innri skemmdir sem valdið geta leka.
Stíflurofs‐ og flóðaútreikningar1 í staðháttarlýsingu þessari eru vegna:2
•
•

rofs á flóðvari Hálslóns vegna yfirstreymis
innanrofs Kárahnjúkastíflu, Desjarárstíflu og Sauðárdalsstíflu

Stíflustæði Desjarárstíflu liggur í Desjarárdalsdrögum. Stíflan er hefðbundin jarðvegsstífla3 með
kjarna úr jökulruðningi, síum, stoðfyllingum og grjótvörn.
Stíflan er 68 m. há. Stíflubrúnin er í um 630,5 m. hæð yfir sjó, en flóðvarsbrún um 1 m. lægri og það
er 8 m. breitt. Krónubreidd stíflunnar er 6,0 m., lengd stíflukrónu er um 1.100 m. og lengd flóðvars
um 100 m. Botnhæð stíflunnar er 575 m. yfir sjó en botnhæð flóðvars er í 615 m. hæð yfir sjó. Vegur
eftir stíflukrónu, tengdur Kárahnjúkavegi að austan og vegi að Kárahnjúkastíflu að vestan.
Stysti tími frá upphafi rofs á flóðvari þar til flæðir að fyrsta bæ, Gili á Jökuldal eru u.þ.b. 4,7 klst.
Stysti tími frá upphafi innanrofs þar til flæðir að fyrsta bæ Eiríksstöðum á Jökuldal eru tæpar 3 klst.
og stuttu síðar flæðir að Hvanná I og yfir brúna á þjóðvegi 923 við Brú á Jökuldal.
Flóðfarvegurinn liggur um Desjarárdal, sameinast síðan farvegi Jökulsár á Dal skammt neðan við
Hafrahvammagljúfur, liggur þaðan niður Jökuldal og síðan á milli Jökulsárhlíðar annars vegar og hins
vegar vestanverðrar Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár, niður í Héraðsflóa.
Flóðfarvegurinn er í þröngum gljúfrum fyrstu 9 km., en síðan í vel afmörkuðum dal næstu 12 km. Um
Skýrsla LV‐2006/055.
Landsvirkjun 2006, Neyðarstjórnun Landsvirkjunar Viðbragðsáætlun, rof stíflna vegna
Kárahnjúkavirkjunar. Útgáfa 1.0, Viðauki 1.
3
Jarðvegsstífla er hlaðin upp úr völdum jarðvegsefnum. Stíflan er lagskipt, innst er kjarni úr fínu
þéttu efni, þá tekur við sía úr grófara efni sem verndar kjarnann, utan á síunni eru stoðfyllingar úr
enn grófara efni til verndar síunni. Utan á stoðfyllingar vatnsmegin kemur síðan ölduvörn úr stórgrýti
til varnar þeim.
1

2
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21 km. neðan við stífluna þrengist dalurinn og um 2‐3 km. neðar er fyrsta byggða ból, Brú á Jökuldal.
Farvegurinn víkkar mjög þegar komið er niður fyrir brú yfir ána á þjóðvegi 1 og áfram niður á milli
Jökulsárhlíðar annars vegar og hins vegar vestanverðrar Hróarstungu og neðsta hluta
Hjaltastaðaþinghár til sjávar. Leið flóðsins til sjávar er um 120 km.
Hættur vegna rofs á flóðvari (Hálslóns) í Desjarárstíflu: Íbúar, ferðamenn og aðrir þeir sem dvelja á
eða eiga leið um flóðasvæðið eru í hættu. Hætta steðjar að byggðum bólum, svo sem sveitabæjum,
útihúsum og sumarbústöðum beggja vegna árinnar, á Jökuldal, Jökulsárhlíð, vestanverðrar
Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár. Fjöldi þess fólks á svæðinu sem gæti verið í hættu
vegna flóðsins er áætlaður að meðaltali 23 (LV‐2006/054)
Þjóðvegir nr. 923 (Jökuldalsvegur) og þjóðvegur 1 á Jökuldal auk brúa á þjóðvegum við Hrafnkelsdal
og bæina Klaustursel, Merki, Hjarðarhaga og Hnefilsdal, auk þjóðvega nr. 917 (Hlíðarvegur), 921
(Eyjavegur liggur að Hólmatungu ) 925 (Hróarstunguvegur) og 94 (Borgarfjarðarvegur) eru í hættu.
Á Jökuldal er 1 bær neðan flóðmarka en 23 eru ofan flóðmarka, í Jökulsárhlíð og Hróarstungu eru 3
bæir neðan flóðmarka en 27 eru ofan flóðmarka. Þá eru 2 sumarhús eða eyðibýli á Jökuldal og 4
útihús neðan flóðmarka auk rafstöðvar að Hvanná. Í Jökulsárhlíð, vestanverðri Hróarstungu og
Hjaltastaðaþinghá eru 10 sumarhús og eyðibýli og 14 útihús neðan flóðmarka
Hættur vegna innanrofs Desjarárstíflu : Íbúar, ferðamenn og aðrir þeir sem dvelja á eða eiga leið
um flóðasvæðið eru í hættu. Hætta steðjar að ferðamönnum í Desjarárdal og við mynni
Hafrahvammagljúfra, byggðum bólum, svo sem sveitabæjum, útihúsum og sumarhúsum (bústöðum)
beggja vegna árinnar, á Jökuldal, Jökulsárhlíð, vestanverðri Hróarstungu og neðsta hluta
Hjaltastaðaþinghár. Fjöldi þess fólks á svæðinu sem gæti verið í hættu vegna flóðsins er áætlaður að
meðaltali 70 (LV‐2006/054)
Þjóðvegir á Jökuldal nr. 923 og 924 (Jökuldalsvegur og Jökuldalsvegur eystri) og þjóðvegur 1 á
Jökuldal auk brúa á þjóðvegum við Hrafnkelsdal og bæina Klaustursel, Merki, Hjarðarhaga og
Hnefilsdal, auk þjóðvega nr. 917 (Hlíðarvegur), 921 (Eyjavegur liggur að Hólmatungu) 925
(Hróarstunguvegur) og 94 (Borgarfjarðarvegur) eru í hættu.
Á Jökuldal eru 7 bæir neðan flóðmarka en 17 eru ofan flóðmarka, í Jökulsárhlíð og Hróarstungu eru 9
bæir neðan flóðmarka en 21 eru ofan flóðmarka. Þá eru 4 sumarhús og eyðibýli á Jökuldal og 4
samkomustaðir neðan flóðmarka (Skjöldólfsstaðaskóli, sundlaugin og kirkjurnar á Eiríksstöðum og
Hofteigi og 27 útihús með rafstöðvum að Hvanná og við Skjöldólfsstaði, en í Jökulsárhlíðinni,
vestanverðri Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár eru 14 sumarhús og eyðibýli og 27
útihús neðan flóðmarka.
Stíflustæði Kárahnjúkastíflu liggur þvert yfir syðsta hluta Hafrahvammagljúfurs vestan í Fremri
Kárahnjúk. Stíflan er gerð úr möl og grjóti með vatnsþéttri steypuklæðingu vatnsmegin (concrete
faced rockfill dam) með hjárennslisvirkjun svo sem botnrás og yfirfalli.
Stíflan er um 198 m. há. Stíflubrúnin er í um 630,5 m. hæð yfir sjó, en yfirfall stíflunnar í um 625 m.
yfir sjó. Breidd stíflukrónunnar er 10. m., lengd hennar 730 m. og lengd yfirfalla um 140 m. Botn
stíflunnar er í um 442 m. hæð yfir sjó. Vegur tengdur almenna vegakerfinu er á stíflukrónu yfir
gljúfrið.
Stysti tími frá upphafi innanrofs þar til flæðir að fyrsta bæ, Eiríksstöðum á Jökuldal, eru rúmar 2
klst. Í þann mund lokast samgönguleiðir á Jökuldal og skömmu síðar flæðir að Hvanná I. Um svipað
leiti hefur flætt yfir brúna á þjóðvegi 923 við Brú á Jökuldal.
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Flóðfarvegurinn liggur um farveg Jökulsár á Dal þaðan niður Jökuldal og síðan á milli Jökulsárhlíðar
annars vegar og hins vegar vestanverðrar Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár, niður í
Héraðsflóa. Flóðfarvegurinn er í þröngum gljúfrum fyrstu 9 km., en síðan í vel afmörkuðum dal næstu
12 km. Um 21 km. neðan við stífluna þrengist dalurinn og um 2‐3 km. neðar er fyrsta byggða ból, Brú
á Jökuldal. Farvegurinn víkkar mjög þegar komið er niður fyrir brú yfir ána á þjóðvegi 1 og áfram
niður á milli Jökulsárhlíðar og vestanverðrar Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár til
sjávar. Leið flóðsins til sjávar er um 120 km.
Hættur vegna innanrofs Kárahnjúkastíflu: Íbúar, ferðamenn og aðrir þeir sem dvelja á eða eiga leið
um flóðasvæðið eru í hættu. Hætta steðjar að ferðamönnum í Desjarárdal og við mynni
Hafrahvammagljúfra, byggðum bólum, svo sem sveitabæjum, útihúsum og sumarhúsum (bústöðum)
beggja vegna árinnar, á Jökuldal, Jökulsárhlíð, vestanverðri Hróarstungu og neðsta hluta
Hjaltastaðaþinghár. Fjöldi þess fólks á svæðinu sem gæti verið í hættu vegna flóðsins er áætlaður að
meðalatali 101 (LV‐2006/054)
Þjóðvegir á Jökuldal nr. 923 og 924 (Jökuldalsvegur og Jökuldalsvegur eystri) og þjóðvegur 1 á
Jökuldal auk brúa á þjóðvegum við Hrafnkelsdal og bæina Klaustursel, Merki, Hjarðarhaga og
Hnefilsdal, auk þjóðvega nr. 917 (Hlíðarvegur), 921 (Eyjavegur liggur að Hólmatungu), 925
(Hróarstunguvegur) 926 (Húseyjarvegur liggur að Húsey 1) og 94 (Borgarfjarðarvegur) eru í hættu.
Á Jökuldal eru 13 bæir neðan flóðmarka, auk brúa á þjóðvegum við Hrafnkelsdal og bæina
Klaustursel, Merki, Hjarðarhaga og Hnefilsdal. 11 bæir eru ofan flóðmarka, í Jökulsárhlíð,
vestanverðri Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár eru 12 bæir neðan flóðmarka en 18
eru ofan flóðmarka.
Einnig eru 31 útihús auk rafstöðvar að Hvanná, 5 sumarhús og eyðibýli og 4 samkomustaðir á
Jökuldal neðan flóðmarka (Skjöldólfsstaðaskóli, sundlaugin og kirkjurnar á Eiríksstöðum og Hofteigi
og 27 útihús með rafstöðvum að Hvanna og við Skjöldólfsstaði, en í Jökulsárhlíðinni, Hróarstungu og
Hjaltastaðaþinghá eru 14 sumarhús og eyðibýli og 32 útihús neðan flóðmarka.
Stíflustæði Sauðárdalsstíflu liggur á vatnaskilum4 Sauðárdals og Laugavalladals. Stíflan er
jarðvegsstífla, með kjarna úr jökulruðningi, síum og stoðfyllingum og grjótvörn.
Stíflan er um 25 m. há. Stíflubrúnin er í um 630,5 m. hæð yfir sjó. Breidd stíflukrónunnar er 6 m. og
lengd stíflukrónunnar tæplega 1.100 m. Botnhæð stíflunnar er í 605 m. hæð yfir sjó. Vegur er á
stíflunni á stalli loftmegin.5
Stysti tími frá upphafi innanrofs þar til flæðir að fyrsta bæ, Gili á Jökuldal, er u.þ.b. 8 klst og um
svipað leiti flæðir að bænum Hvanná I og yfir brúna á þjóðvegi 923 við Brú á Jökuldal.
Flóðfarvegurinn liggur um Laugavalladal, farveg Reykjaár og fellur niður í farveg Jökulsár á Dal um 19
km. neðan við stífluna. Flóðfarvegurinn liggur síðan þaðan niður Jökuldal, og síðan á milli
Jökulsárhlíðar annars vegar og hins vegar vestanverðrar Hróarstungu og neðsta hluta
Hjaltastaðaþinghár, niður í Héraðsflóa. Hann er í nokkuð víðum dal fyrstu 19 km. Um 21 km. neðan
við stífluna þrengist dalurinn og um 2 – 3 km. neðar er fyrsta byggða ból, Brú á Jökuldal. Farvegurinn
víkkar mjög þegar komið er niður fyrir brú yfir ána á þjóðvegi 1 og áfram niður á milli Jökulsárhlíðar
annars vegar og hinsvegar vestanverðrar Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár til sjávar.
Leið flóðsins til sjávar er um 120 km.

4
5

Svæði þar sem vötn deilast, t.d. hluti heiðar, markalína þaðan sem vatn fellur í mismunandi áttir.
Sú hlið stíflu sem snýr frá lóni.
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Hættur vegna innanrofs Sauðárdalsstíflu: Íbúar, ferðamenn og aðrir þeir sem dvelja á eða eiga leið
um flóðasvæðið eru í hættu. Hætta steðjar að ferðamönnum í Laugarvalladal, byggðum bólum, svo
sem sveitabæjum, útihúsum og sumarhúsum beggja vegna árinnar á Jökuldal, Jökulsárhlíð,
vestanverðri Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðarþinghár. Fjöldi þess fólks á svæðinu sem gæti
verið í hættu vegna flóðsins er áætlaður að meðaltali 27 (LV‐2006/054)
Þjóðvegir á Jökuldal nr. 923 og 924 (Jökuldalsvegur og Jökuldalsvegur eystri) og þjóðvegur 1 á
Jökuldal, auk brúa á þjóðvegum við Hrafnkelsdal og bæina Klaustursel, Merki, Hjarðarhaga og
Hnefilsdal auk þjóðvega nr. 917 (Hlíðarvegur), 921 (Eyjavegur liggur að Hólmatungu), 925
(Hróarstunguvegur) og 94 (Borgarfjarðarvegur).
Á Jökuldal eru 2 bæir neðan flóðmarka en 22 bæir eru ofan flóðmarka, í Jökulsárhlíð, vestanverðri
Hróarstungu og neðsta hluta Hjaltastaðaþinghár eru 3 bæir neðan flóðmarka en 27 eru ofan
flóðmarka.
Á Jökuldal eru 2 sumarhús og eyðibýli og 1 samkomustaður (Kirkjan að Eiríksstöðum) auk rafstöðvar
að Hvanná neðan flóðmarka og 10 útihús, en í Jökulsárhlíðinni, vestanverðri Hróarstungu og neðsta
hluta Hjaltastaðaþinghár eru 10 sumarhús og eyðibýli og 16 útihús neðan flóðmarka.
Við gerð þessarar staðháttalýsingar var tekið úr og stuðst við upplýsingar úr Viðbragðsáætlun
neyðarstjórnar Landsvirkjunar vegna rofs stíflna vegna Kárahnjúkavirkjunar (LV‐2006‐056)6

6

Landsvirkjun 2006, Neyðarstjórnun Landsvirkjunar Viðbragðsáætlun, rof stíflna vegna
Kárahnjúkavirkjunar.
Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs við Hálslón - útgáfa

Blað 8 af 72

Útgáfa 1.0 – 12.09.2009

3.0 Skilgreiningar
3.1 Virkjunarstig
Þeir sem heimild hafa til að virkja þessa áætlun eða óska eftir afboðun á henni eru:
• Lögreglustjórinn á Seyðisfirði
• Almannavarnanefnd umdæmis lögreglustjórans á Seyðisfirði.
• Almannavarnadeild Ríkislögreglustjórans
• Samhæfingarstöðin
Þegar upplýsingar berast sem gefa tilefni til að virkja áætlunina skulu ofangreindir aðilar afla
frekari upplýsinga til ákvarðanatöku um, á hvaða stigi skuli vinna og upplýsa 112 til boðunar.
Neyðarlínunni er þá falið að boða út skv. gildandi boðunaráætlun.
Áætlun þessa er hægt að virkja á þremur ólíkum stigum.

1. ÓVISSUSTIG – Uncertainty Phase
Óljóst hvort stíflurof gæti gerst. Ástand vegna atburða sem leitt geta af sér vá.

2. Hættustig – Alert Phase
Augljós hætta vegna stíflurofs yfirvofandi. Ástand þegar augljós vá gefur tilefni til
aðgerða.

3. Neyðarstig – Distress Phase
Raunveruleg hætta vegna stíflurofs yfirstandandi. Ástand þegar atburður hefur gerst og
tafarlausra aðgerða er þörf.

4. Afboðun
Um leið og ljóst er að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru samkvæmt
áætluninni skal tafarlaust hefja afboðun. Neyðarlína sér um afboðun.
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3.2 Skammstafanir

AHS

Aðhlynningarstjóri

AST

Aðgerðastjórn /‐stjóri

AVN/Av‐nefnd

Almannavarnanefnd

BF

Biðsvæði flutningstækja

BH

Biðsvæði hjálparliðs

BTB

Biðsvæði tækja og búnaðar

ETA

Áætlaður komutími (Esteimated Time of Arrival)

ETD

Áætlaður brottfarartími (Esteimated Time of Departure)

F

Verkþátturinn Flutningar

FST

Flugstoðir

HSA

Heilbrigðisstofnun Austurlands

IL

Innri lokun

L og B

Verkþátturinn Leit og björgun

LSH

Landspítali

LÞ

Lendingarsvæði fyrir þyrlur

Mhz

Megahertz

MÓT

Móttökustaður fyrir bjargir

MRCC

Stjórnstöð sjóbjörgunar (Maritime Rescue Coordination Centreer)

RKÍ

Rauði kross Íslands

RNF

Rannsóknarnefndnfd flugslysa

S og F

Verkþátturinn Sjúkra‐ og fjöldahjálp

SÁBF

Stjórnun‐Áætlun‐Bjargir‐Framkvæmd – verkþáttaskipturit fyrir AST og VST

SLY

Slysstaður / slysavettvangur

SSA

Söfnunarsvæði aðstandenda

SSL

Söfnunarsvæði látinna

SSS

Söfnunarsvæði slasaðra

SST

Samhæfingarstöðin

TWR

Flugturn

G

Verkþátturinn Gæslustörf

VHF

Very High Frequency

VST

Vettvangsstjórn / ‐stjóri

YL

Ytri lokun
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4.0 Boðun
Eftirtaldir listar eru í stafrófsröð. Eftirtaldir boða þá sem verkskyldur hafa til starfa:

Neyðarlínan 112 boðar:
og tilkynnir um virkjun:
• ÓVISSUSTIG, hættustig, neyðarstig
• líklega staðsetningu atburðar í hnitum skv. korti.
• Auk þess veitir hún eftir föngum uppl. um atburðinn (sjá nánar kafla 8).
Ef það kemur í ljós að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru, skal
Lögreglustjórinn á Seyðisfirði, að höfðu samráði við stjórnanda á vettvangi, fela
Neyðarlínu að hefja afboðun.

4.1 ÓVISSUSTIG

Neyðarlína 112 boðar:

ÓVISSUSTIG – Kárahnjúkavirkjun – Hálslón
Aðgerðastjórn á Egilsstöðum
Almannavarnanefnd umdæmis lögreglustjórans á Seyðisfirði
Lögreglan Húsavík
Lögreglustjóraembættið á Seyðisfirði
Ríkislögreglustjórann almannavarnadeild hóp 1
Stjórnstöð Landsnets

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

Neyðarlína 112 boðar:

HÆTTUSTIG – Kárahnjúkavirkjun – Hálslón
Aðgerðastjórn á Egilsstöðum
Almannavarnanefnd umdæmis lögreglustjórans á Seyðisfirði
Björgunarsveitin Garðar Húsavík
Björgunarsveitin Hérað Fljótsdalshéraði
Björgunarsveitin Ísólfur Seyðisfirði
Björgunarsveitin Stefán Mývatnssveit
Björgunarsveitin Sveinungi Borgarfirði Eystra
Björgunarsveitin Vopni Vopnafirði
Brunavarnir á Austurlandi
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Héraðs‐ og Borgarfjarðardeild Rauða kross Íslands
Hjálparsveit Skáta Aðaldal
Hjálparsveit Skáta Fjöllum Fljótsdalshéraði
Landhelgisgæslan
Lögreglan Húsavík
Lögreglustjóraembættið á Seyðisfirði
Rauða kross deild Húsavík
Rauða kross deild Seyðisfjarðar
Rauða kross deild Vopnafjarðar
Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild hóp 1 og 2
Stjórnstöð Landsnets
Svæðisfulltrúi Rauða kross deilda á Austurlandi
Svæðisstjórn Björgunarsveita svæði 13

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

Neyðarlína 112 boðar:

NEYÐARSTIG – Kárahnjúkavirkjun – Hálslón
Aðgerðarstjórn á Egilsstöðum
Almannavarnanefnd umdæmis lögreglustjórans á Seyðisfirði
Björgunarsveitin Garðar Húsavík
Björgunarsveitin Hérað ‐ Fljótsdalshérað
Björgunarsveitin Ísólfur Seyðisfirði
Björgunarsveitin Stefán Mývatnssveit
Björgunarsveitin Sveinungi Borgarfirði Eystra
Björgunarsveitin Vopnafirði
Brunavarnir á Austurlandi
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Héraðs‐ og Borgarfjarðardeild Rauða kross Íslands
Hjálparsveit Skáta Aðaldal
Hjálparsveit Skáta Fjöllum – Fljótsdalshérað
Landhelgisgæslan
Lögreglan Húsavík
Lögreglustjóraembættið á Seyðisfirði
Rauða kross deild Húsavík
Rauða kross deild Seyðisfjarðar
Rauða kross deild Vopnafjarðar
Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild hóp 1 og 2
Stjórnstöð Landsnets
Svæðisfulltrúi Rauða kross deilda á Austurlandi
Svæðisstjórn Björgunarsveita svæði 13

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.
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5.0 Stjórnkerfi
5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins

Stjórnkerfið ‐ grunneiningar‐hlutverk‐tenging
Aðgerðastjórn
AS

Samhæfingarstöðin
SST

Hlutverk:
Stjórn og samhæfing
aðgerða innan umdæmis.
Bakland vettvangsstjórnar

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

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

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

Vettvangsstjórn
VS
Hlutverk:
Stjórn og samhæfing
vettvangsaðgerða
Bakland verkþáttastjóra
Tenging við viðbragðsaðila:
Allar starfseiningar
við störf á vettvangi
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5.2 Aðgerðastjórn

Yfirstjórn aðgerða samkvæmt viðbragðsáætluninni er á ábyrgð lögreglustjórans á Seyðisfirði
sem getur skipað aðgerðastjórn í samvinnu við almannavarnanefnd.
Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:
Lögreglustjórinn á Seyðisfirði eða staðgengill hans ‐ aðgerðastjóri
Fulltrúi Brunavarna á Austurlandi
Fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Austurlands
Fulltrúi Svæðisstjórnar björgunarsveita ‐ svæði 13
Fulltrúi Rauða kross deildar Fljótsdalshéraðs
Aðgerðastjórn skal huga að starfsliði til að sinna eftirtöldum verkefnum:
• Símsvörun
• Skráningum og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
• Fjarskiptum
Helstu verkefni aðgerðastjórnar:
• Stjórn og samræming heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
• Virkjun starfseininga innan umdæmis
• Yfirstjórn og bakland vettvangsstjórnar
• Tengsl við Samhæfingarstöðina
• Tryggja samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda
• Tryggja samskipti við flugvöll og flugturn
• Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.9 ‐
fjölmiðlar)
• Tryggja samskipti við stöðvarstjóra Fljótsdalsstöðvar

Aðsetur aðgerðastjórnar:

Aðalaðsetur:
Björgunarmiðstöðin
Egilsstöðum
Miðási 1
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5.3 Verkþáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn

STJÓRNUN
TENGILIÐIR

FJÖLMIÐLAR

ÁÆTLUN
UPPLÝSINGA
ÁSTAND MÁLA

BJARGIR

ÁÆTLANAGERÐ

AÐFÖNG OG FJARSKIPTI

MARKMIÐ

AÐFÖNG

GRUNNÞJÓNUSTA

FJARSKIPTI

SÉRÞJÓNUSTA

OG
VERKÁÆTLUN

YTRI AÐSTÆÐUR

AÐBÚNAÐUR

ÞARFIR
VIÐHALD
SKIPULAG
SÉRFRÆÐINGAR

FRAMKVÆMD

Samskipti við
vettvang

Samskipti innan
umdæmis

Afgreiðsla beiðna
frá vettvangi

Við sjúkrastofnun

Könnun á
afleiðingum

Við veitustofnanir

Skilgreining
hættusvæða
Mat á rýmingu

Samskipti utan
umdæmi
Samband við
Samhæfingarstöðina

Flutningur hjálparliðs
milli umdæma

Talning og flæði
þolenda
Fjöldi þolenda

Tímaháð
stöðuyfirlit

Við áhaldahús og
verktaka

Staðsetning
þolenda

Við ferðaþjónustuaðila

Umsjón og lok
aðgerða

Mat á mengun
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5.4 Vettvangsstjórnir
Heildarstjórn aðgerða á vettvangi samkvæmt viðbragðsáætluninni er í höndum
vettvangsstjóra skv. umboði lögreglustjóra. Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum
lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af vettvangsstjórn, sé þess kostur.
Vettvangsstjórn er skipuð fulltrúum frá:
Austan megin:
Lögreglunni á Egilsstöðum.
Brunavörnum á Austurlandi.
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 12

Norðan megin:
Lögreglunni Húsavík
Lögreglunni Vopnafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita ‐ svæði 13.

Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í vettvangsstjórn eftir aðstæðum hverju
sinni.
Vettvangsstjórn skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.
Mikilvæg verkefni vettvangsstjórnar:
• 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
vettvangsstjórnarinnar og hinna ýmsu starfssvæða).
• Skipulagning fjarskipta á vettvangi.
• Að tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn.
• Tryggja samskipti við vinnuflokka Landsvirkjunar á vettvangi.

Aðsetur vettvangsstjórnar:
Aðalaðsetur: Eftir aðstæðum
Varaaðsetur: Eftir aðstæðum
Merkja skal vettvangsstjórnarbíla tryggilega með segulmerki eða fána: VS
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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.
Austan megin:
Verkþáttastjórar
Björgunarstjóri
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri

Aðilar sem skipa verkþáttastjóra
Brunavarnir á Héraði
Heilbrigðisstofnun Austurlands

Vinnusvæði
Hreyfanlegur eftir þörfum
Á sjúkrahúsi/hreyfanlegur ef
þarf
Lögreglan á Egilsstöðum
Hreyfanlegur eftir þörfum
Svæðisstjórn björgunarsveita ‐ Svæði Hreyfanlegur eftir þörfum
13

Norðan megin:
Verkþáttastjórar
Björgunarstjóri
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri

Aðilar sem skipa verkþáttastjóra
Lögreglan Húsavík
HSA /Vopnafjörður

Vinnusvæði
Hreyfanlegur eftir þörfum
Við
söfnunarsvæðin
Möðrudal
Lögreglan á Vopnafirði
Hreyfanlegur eftir þörfum
Svæðisstjórn björgunarsveita ‐ Svæði Hreyfanlegur eftir þörfum
12

Fyrstu verk allra verkþáttastjóra eru að:
• Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.
• Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
• Skipa undirstjórnendur og útdeila verkefnum.
Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við vettvang. Hann undirbýr sig til að
bjarga fólki sem ekki hefur komst frá áhrifasvæðinu í tíma og kemst ekki þaðan án aðstoðar
samkvæmt fyrirmælum VS.
Aðhlynningarstjóri. Ekki er gert ráð fyrir því að aðhlynningarstjóri þurfi að fara út á vettvang
til að setja upp SSS. Þess í stað undirbýr heilbrigðisstofnun Austurlands sig til að taka á móti
þolendum frá áhrifasvæðinu sem kunna að þurfa leita þangað og gerir ráðstafanir til að geta
farið út á vettvang ef til þess kæmi.
Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra
starfssvæða. Hann tryggir að fyrirfram ákveðnir lokunarpóstar séu settir upp og
umferðarstjórn sé virk þar sem á þarf að halda. Gæslustjóri sér til þess að lokunum sé haldið
svo lengi sem þurfa þykir.
Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu
flutningatækja. Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á
óslösuðum. Hann tryggir að móttökustaður og biðsvæði séu mönnuð.
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5.6 Verkþáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn

STJÓRNUN
TENGILIÐIR

FJÖLMIÐLAR

ÁÆTLUN
UPPLÝSINGAR
ÁSTAND MÁLA

BJARGIR

ÁÆTLANAGERÐ
MARKMIÐ

AÐFÖNG/FJARSKIPTI

OG

AÐBÚNAÐUR

AÐFÖNG

GRUNNÞJÓNUSTA

FJARSKIPTI

SÉRÞJÓNUSTA

VERKÁÆTLUN

YTRI AÐSTÆÐUR
ÞARFIR

VIÐHALD
SKIPULAG
SÉRFRÆÐINGAR

FRAMKVÆMD

LEIT OG
BJÖRGUN

SJÚKRA- OG
FJÖLDAHJÁLP

GÆSLUSTÖRF

Leit á áhrifasvæði

Áverkamat

Lokun svæða

Bráðaflokkun

Aðhlynning / Meðferð
slasaðra

Verndun starfssvæða

FLUTNINGAR
Móttaka bjarga

Biðsvæði bjarga

Flutningstæki
Björgun

Forgangsröðun til
flutnings á sjúkrahús

Umferðarskipulag

Slökkvistarf/dæling

Mengunarvarnir

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

Halda uppi virku sambandi við aðgerðastjórn.
Skipuleggja stuðning við aðgerðastjórn 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 við:
• 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 Verkefni sem lúta að tenglum við Landsvirkjun og aðrar veitur.
5.8 Fjölmiðlar
Hverjir sinna þeim.
Tvær meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.
• Lögreglustjóri / Aðgerðastjórn (stjórnandi aðgerðarinnar)
• Samhæfingarstöðin (samhæfing aðgerða)
Að jafnaði getur Samhæfingarstöðin aðstoðað lögreglustjóra / aðgerðastjórn í samskiptum
við fjölmiðla, fyrst um sinn.
Mikilvægt er að fulltrúar þessara tveggja aðila / starfseininga hafi samráð vegna samskipta
við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.
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.
Aðgengi að vettvangi:
Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að áhrifasvæði meðan á
björgunaraðgerðum og lokunum stendur.
Upplýsingar um afdrif þolenda:
Upplýsingar um afdrif þeirra eru á ábyrgð lögreglustjóra og skulu ekki veittar fjölmiðlum
nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:
• Lögreglustjóra
• Samhæfingarstöðvarinnar
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5.9 Rannsókn vettvangs

Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna
rannsóknar.
Rannsókn lögreglu beinist fyrst og fremst að því að upplýsa hvort um refsivert athæfi geti
verið að ræða.
• Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum.
• Rannsókn er í höndum lögreglu.
• Lögregla skal setja sig í samband við vettvangsstjóra og stöðvarstjóra
Fljótsdalsvirkjunar vegna starfa sinna við rannsókn.
• Rannsókn fer að hætti laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og stjórnar
lögregla henni sbr. 66.gr.
• Sérstaklega er vísað til 3. mgr. 66.gr. oml: Rannsókn skal fara fram svo sem tíðkast
hefur út af mannslátum, mannshvörfum, eldsvoðum, slysum og öðrum óförum, enda
þótt ekki liggi fyrir sérstakur grunur um refsivert atferli. Einnig skulu haldast sérreglur
annarra laga um opinbera rannsókn.
5.10 Loftbrú
Eftir að Neyðarlínan hefur boðað út skv. boðunaráætlun er Samhæfingarstöðin mönnuð. Þá
setur neyðarvörður strax í gang undirbúning loftbrúar sem Samhæfingarstöðin tekur við
þegar hún hefur verið mönnuð. Samhæfingarstöðin leitar m.a. eftir upplýsingum frá AS um
þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í gang sér FS‐
maður í Samhæfingarstöðinni um samskipti við vélina í gegnum flugstjórn og turn á
Egilsstöðum. Turninn á Egilsstöðum tilkynnir AS um brottfarir sjúkraflugs frá Egilsstöðum og
FS‐maður í Samhæfingarstöðinni leitar upplýsinga um ástand sjúklinga í gegnum flugmann
vélarinnar.
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6.0 Starfssvæði
Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við
afleiðingar stíflurofs. Það er ljóst að ef ekki er um að ræða atburð, 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 óslasaðra (SSÓ)
• Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

• Biðsvæði hjálparliðs (BH)
• Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)
• Biðsvæði flutningstækja (BF)
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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 austan: 1) Björgunarmiðstöðin Egilsstöðum.
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning norðan: Fjallakaffi í Möðrudal.

Verkþáttastjóri:

Flutningastjóri

Hverjir sinna:
Austan:

Lögreglan á Egilsstöðum
Svæðisstjórn björgunarsveita ‐ svæði 13

Norðan:

Lögreglan Vopnafirði/Húsavík

Kortatákn:

MÓT
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6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)
Starfsemi:

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

Staðsetning austan: 1) Björgunarmiðstöðin Egilsstöðum.
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning norðan: Fjallakaffi í Möðrudal.

Verkþáttastjóri:

Flutningastjóri

Hverjir sinna:
Austan:

Lögreglan á Egilsstöðum
Svæðisstjórn björgunarsveita ‐ svæði 13

Norðan:

Lögreglan Vopnafirði/Húsavík

Kortatákn:

Biðsvæði
flutningstækja

Biðsvæði
hjálparliðs

BF
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6.3 Áhrifasvæði flóðs úr Hálslóni
Viðfangsefni:

Móttaka fólks er leitar til fjöldahjálparstöðvar, aðstoð við fólk sem
kemst ekki sjálft frá svæðinu, björgun fólks úr hættu, skráningar,
mengunarvarnir, leit og hreinsunarstörf.

Staðsetning austan: Hrafnkelsdalur og Jökuldalur austan ár, vestari Hróarstunga og neðsti
hluti Hjaltastaðaþinghár allt til sjávar.
Staðsetning norðan: Jökuldalur norðan ár og Jökulsárhlíðin allt til sjávar.

Verkþáttastjóri:

VS samhæfir heildaraðgerðir

Hverjir sinna austan:
•
•
•

Brunavarnir á Austurlandi
Lögreglan á Egilsstöðum
Greiningarsveit Heilbrigðisstofnunar Austurlands

•
•
•
•
•

Björgunarsveitir
Björgunarsveitin Hérað
Björgunarsveitin Ísólfur
Björgunarsveitin Sveinungi
Hjálparsveit skáta á Fjöllum

•
•
•
•
•
•

Lögreglan Vopnafirði
Lögreglan Húsavík
Björgunarsveitin Vopni
Björgunarsveitin Stefán Mývatnssveit
Björgunarsveitin Garðar Húsavík
Hjálparsveit Skáta Aðaldal

Hverjir sinna norðan:

Eftir atvikum annast lögreglan rannsókn.
Kortatákn:

Áhrifasvæðið er afmarkað með útlínum á korti.
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6.4 Gæslustörf á vettvangi
Starfsemi:

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

Verkþáttastjóri:

Gæslustjóri

Lokanir

Þjóðvegi 1, Hringvegi við Heiðarenda. Hróarstunguvegur við Kirkjubæ
Hellisheiði Vopnafjarðarmegin, Þjóðvegur 1, Hringvegur við afleggjara
að Möðrudal og Sænautaseli 901.
Þá verður Vegaskarði á Hringvegi norðan Möðrudals lokað og mun
lögregla stýra umferð um skarðið.
Að norðanverðu er nokkuð um vegslóða sem björgunarsveitir verða
látnar loka.

Hverjir sinna:

Lögreglan á Egilsstöðum
Lögreglan Vopnafirði
Lögreglan Húsavík
Björgunarsveitir

Kortatákn:

Innri lokun

Ytri lokun

IL

YL

Afmarkar þau svæði sem
eru algjörlega lokuð öðrum
en neyðarþjónustuaðilum.
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6.5 Fjöldahjálparstöð – Skráning

Starfsemi:

Staður sem fólk af rýmingarsvæði fer á til skráningar og aðstoðar.
Þeim sem ekki hafa í önnur hús að vernda er útvegað húsaskjól

Staðsetning austan: Fjöldahjálparstöð Grunnskóla Fljótsdalshéraðs Egilsstöðum.

Staðsetning norðan: Reykjahlíð Mývatnssveit Grunnskóli/ Grunnskólinn Vopnafirði.

Verkþáttastjóri:

Þetta starfssvæði fellur ekki undir vettvangsstjórn heldur undir
lögreglustjóra / aðgerðastjórn.

Verkþáttastjóri:

Aðhlynningarstjóri

Aðrir stjórnendur:

Yfirmaður neyðarnefndar Rauða kross deildar Fljótsdalshéraðs stjórnar
innri starfsemi í Fjöldahjálparstöð í umboði HSA og upplýsir fulltrúa
HSA í AS um stöðu mála hverju sinni.
Yfirmaður
áfallahjálparteymis
HSA
skipuleggur
starfsemi
áfallahjálparfólks á þeim starfssvæðum sem aðhlynningarstjóri
ákveður.

Hverjir sinna:

Áfallahjálparteymi HSA
Rauða kross deild Fljótsdalshéraðs
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7.0 Rýmingaráætlun
Þegar viðvaranir berast frá Landsvirkjun eða öðrum aðilum sem leiða til að þess að
viðbragðsáætlun þessi sé virkjuð á Hættu‐ eða Neyðarstigi skal Neyðarlínan (112) hefja
boðun til rýmingar samkvæmt eftirfarandi rýmingaráætlun.
Ekki er hægt að sjá fyrirfram með hvaða hætti hugsanlegt stíflurof ber að og þar af leiðandi
ekki hægt að slá föstu hversu langan fyrirvara er hægt að gefa til rýmingar. Hægt er að
skipta fyrirvara rýmingar í þrennt.
Aðdragandi stíflurofs er dagar eða vikur
Líklegast er að aðdragandi rýmingar verði nokkrir dagar og því ætti að gefast ráðrúm til að
undirbúa hana vel. Almannavarnir hefðu þá samband við íbúa með heimsóknum eða
símtölum þar sem þeim yrði gerð grein fyrir ástandinu og þeim gefnar leiðbeiningar um
hvernig þeir ættu að standa að því að rýma, þ.e.a.s. hvað þeir geti tekið meðferðis af
persónulegum eigum, hvaða ráðstafanir eigi að gera varðandi skepnur, hvernig eigi að skilja
við húsnæðið og hvernig eigi að skilja við þær skepnur sem ekki gefst ráðrúm til að flytja.
Íbúar rýma samkvæmt áætlun og gefa sig fram í fjöldahjálparstöð á Egilsstöðum til
skráningar þegar þeir hafa yfirgefið svæðið.
Aðdragandi stíflurofs er klst. eða dagar
Ef um skemmri aðdraganda er að ræða verði haft samband við íbúa með sama hætti og að
ofangreinir eða þeim send boð í gegnum SMS og Boða (sjálfvirk talskilaboð). Tilgreint verður
í boðunum hversu langan frest þeir hafa til að rýma og hafa þeir þá þann tíma sem
tilgreindur er til að hafa til persónulegar eigur og fara af stað. Íbúar rýma samkvæmt
áætlun og gefa sig fram í fjöldahjálparstöð á Egilsstöðum til skráningar þegar þeir hafa
yfirgefið svæðið.
Stíflurof hefst án aðdraganda
Ef aðdragandi rýmingar er mjög skammur og rýma þarf þegar stíflurof er hafið fá íbúar boð
þess efnis í gegnum SMS og Boða (sjálfvirk talskilaboð). Íbúar rýma samkvæmt áætlun og
gefa sig fram í fjöldahjálparstöðvar á Egilsstöðum eða Reykjahlíð/Vopnafirði til skráningar
þegar þeir hafa yfirgefið svæðið. Ef ljóst er að fyrirvari rýmingar telst of skammur til að íbúar
hafi ráðrúm til að leita í fjöldahjálparstöð munu þeir fá boð þess efnis í gegnum SMS og Boða
(sjálfvirk talskilaboð). Þeir skulu þá leita í skyndi á næsta örugga stað og tilkynna
staðsetningu sína til 112.
Í öllum tilvikum skulu íbúar fylgjast með tilkynningum í útvarpi.
Eftirfarar
Til þess að tryggja að allir hafi móttekið skilaboð um rýmingu hafa nokkrir lykilmenn á
svæðinu verið tilnefndir sem eftirfarar. Þeirra hlutverk er að kanna með fólk, á því svæði
sem þeim hefur verið úthlutað, um leið og þeir fara sjálfir af svæðinu.
Verkefni eftirfara er að finna í heildaráætluninni sem ekki er gefin út á vef formi.
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8.0 Verkefni viðbragðsaðila bls. 43‐76.
Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í viðbragðsáætlun vegna
stíflurofs við Hálslón, gerð skil. Nauðsynlegt er að allir þekki og skilji sín verkefni. Allir aðilar,
sem hér hafa hlutverk, skulu útbúa gátlista byggða á þessum verkefnum og leggja þá fyrir
lögreglustjórann á Seyðisfirði til samþykktar.
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Almannavarnanefnd umdæmis lögreglustjórans á Seyðisfirði
ÓVISSUSTIG
1. Almannavarnarnefnd fær upplýsingar frá Neyðarlínu.
2. Nefndarmenn upplýstir um stöðuna
3. Aflar upplýsinga um hugsanlega vá og leggur mat á hættuna og þá hvort virkja skuli á hættustigi
4. Nefndarmenn tilkynna sig og eru tilbúnir að mæta í stjórnstöð með skömmum fyrirvara
5. Fer yfir skipulag neyðaraðgerða vegna stíflurofs Kárahnjúkastíflu
6. Upplýsir aðgerðarstjórn og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra um stöðuna
7. Aflýsir ÓVISSUSTIGi ef hætta reynist ekki vera fyrir hendi

HÆTTUSTIG
1. Almannavarnarnefnd fær upplýsingar frá Neyðarlínu.
2. Nefndarmenn kallaðir til starfa í stjórnstöð
3. Aflar upplýsinga um hugsanlega vá og leggur mat á hættuna og þá hvort virkja skuli á Neyðarstigi
4. Fer yfir skipulag neyðaraðgerða vegna stíflurofs Kárahnjúkastíflu
5. Kallar saman aðgerðarstjórn og skipar aðgerðarstjóra. Upplýsir almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra um stöðuna og kemur á samráði
6. Tekur afstöðu til rýmingar af flóðasvæði til að tryggja öryggi þeirra sem eru á áhrifasvæðinu og
taldir eru í hættu
7. Sér um að tryggð verði samskipti við fjölmiðla í samráði við almannavarnardeild
ríkislögreglustjórans
8. Aflýsir hættustigi ef hætta reynist ekki vera fyrir hendi

NEYÐARSTIG
1. Almannavarnarnefnd fær upplýsingar frá Neyðarlínu.
2. Nefndarmenn kallaðir til starfa í stjórnstöð
3. Aflar upplýsinga um hugsanlega vá og leggur mat á hættuna.
4. Fer yfir skipulag neyðaraðgerða vegna stíflurofs Kárahnjúkastíflu
5. Kallar saman aðgerðarstjórn og skipar aðgerðarstjóra. Upplýsir almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra um stöðuna og kemur á samráði
6. Tekur afstöðu til rýmingar af flóðasvæði til að tryggja öryggi þeirra sem eru á áhrifasvæðinu og
taldir eru í hættu
7. Sér um að tryggð verði samskipti við fjölmiðla í samráði við almannavarnardeild
ríkislögreglustjórans
8. Aflýsir Neyðarstigi ef hætta reynist ekki vera fyrir hendi
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Björgunarsveitin Vopnafirði
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á Óvissustigi.

HÆTTUSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn
2. Hlutverk þeirra getur orðið tvíþætt sem er:
a) Að fara upp á Hellisheiði og bíða þar frekari fyrirmæla, annast lokun vegarins
b) Að fara á gatnamót Þjóðvegar 1 og Vopnafjarðarheiðar og bíða þar frekari
fyrirmæla, annast lokun vegarins
3. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
NEYÐARSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn
2. Hlutverk þeirra getur orðið tvíþætt sem er:
a) Að fara upp á Hellisheiði og bíða þar frekari fyrirmæla, annast lokun vegarins
b) Að fara á gatnamót Þjóðvegar 1 og Vopnafjarðarheiðar og bíða þar frekari
fyrirmæla, annast lokun vegarins
3. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
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Björgunarsveitin Garðar, Húsavík
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á Óvissustigi.

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
3. Yfirfara búnað vettvangsstjóra, ef við á
NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
3. Yfirfara búnað vettvangsstjóra, ef við á
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Björgunarsveitin Stefán, Mývatnssveit
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á Óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið

NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
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Hjálparsveit Skáta, Aðaldal
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi.

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið

NEYÐARSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðastjórn
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
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Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Boðar hópslysastjórn skv. 2. kafla hópslysaáætlunar sjúkrahúss
2. Undirbýr sendingu greiningarsveitar í samráði við aðgerðastjórn.

Stjórnandi

greiningarsveitar gefur sig fram við vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar, og
undirbýr að taka að sér stjórn greiningar, fyrstu hjálpar og umönnunar þolenda á
söfnunarsvæði slasaðra.

Sjá einnig um forgangsröðun í sjúkraflutningstæki og um

ákvörðunarstað til framhaldsmeðferðar slasaðra
3. Annað starfsfólk sjúkrahúss undirbýr móttöku og umönnun þolenda, sem sendir verða á
sjúkrahúsið
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til
almannavarnarnefndar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn
NEYÐARSTIG
1. Boðar hópslysastjórn skv. 2. kafla hópslysaáætlunar sjúkrahúss
2. Undirbýr sendingu greiningarsveitar í samráði við aðgerðastjórn. Stjórnandi greiningarsveitar
gefur sig fram við vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar, og undirbýr að taka að sér
stjórn greiningar, fyrstu hjálpar og umönnunar þolenda á söfnunarsvæði slasaðra. Sér einnig um
forgangsröðun í sjúkraflutningstæki og um ákvörðunarstað til framhaldsmeðferðar slasaðra
3. Annað starfsfólk sjúkrahúss undirbýr móttöku og umönnun þolenda, sem sendir verða á
sjúkrahúsið
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til
almannavarnarnefndar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn

Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs við Hálslón - útgáfa

Blað 35 af 72

Útgáfa 1.0 – 12.09.2009

Brunavarnir á Asturlandi
ÓVISSUSTIG
Hafa ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
3. Taka við boðum frá Neyðarlínu og halda í stjórnstöð slökkviliðsins
4.

Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt neyðaráætlun þessari

5.

Yfirfara búnað s.s.:
1.

Fjarskiptabúnað

2.

Tækjabúnað s.s. klippur og lyftibúnað

6.

Hafa samband við Aðgerðastjórn

7.

Taka við fyrirmælum frá aðgerðarstjórn eftir þörfum

NEYÐARSTIG
1. Taka við boðum frá Neyðarlínu og halda í stjórnstöð slökkviliðsins
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt neyðaráætlun þessari
3. Yfirfara búnað s.s.:
a)

Fjarskiptabúnað

b)

Tækjabúnað s.s. klippur og lyftibúnað

4. Hafa samband við Aðgerðastjórn
5. Taka við fyrirmælum frá aðgerðastjórn eftir þörfum
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Svæðisstjórn Björgunarsveita á svæði 13
ÓVISSUSTIG
Hafa ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð í björgunarmiðstöðinni Egilsstöðum.
2. Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa hennar er falið í
aðgerðastjórn
3. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn, sem fer á flugvöll og gefur sig fram við vettvangsstjóra
4. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
‐

Setur upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)

NEYÐARSTIG
1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð í björgunarmiðstöðinni Egilsstöðum.
2.

Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa hennar er falið
í aðgerðastjórn

3. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn sem fer á slysstað og gefur sig fram við vettvangsstjóra
4. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
a. Setur upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)
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Rauða kross deild Fljótsdalshéraðs
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar á Egilsstöðum
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
3. Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð
4. Neyðarskipulag yfirfarið
5. Undirnefndir og samstarfsaðilar aðvaraðir um ÓVISSUSTIG

NEYÐARSTIG
1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð á Egilsstöðum
2. Fjöldahjálparstjórar mæta í fjöldahjálparstöð í Grunnskólann á Egilsstöðum
3. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
4. Stuðningsaðilar kallaðir út
5. Fjöldahjálparstöð og Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt
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Samhæfingarstöðin
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Á hættustigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem eru á
áhrifasvæðinu og hættumati hverju sinni samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum‐hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni
hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu 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 fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
c) þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
d) þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

NEYÐARSTIG
1. Á hættustigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem eru á
áhrifasvæðinu og hættumati hverju sinni samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum‐hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni
hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu 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 fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
c. þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
d. þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð
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Rauða kross deild Húsavíkur
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1.
Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar á Húsavík
2.

Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ

3.

Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð

4.

Neyðarskipulag yfirfarið

5.

Undirnefndir og samstarfsaðilar aðvaraðir um ÓVISSUSTIG

NEYÐARSTIG
1. Fjöldahjálparstjórar mæta í fjöldahjálparstöð í Grunnskólann í Reykjahlíð
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
3. Stuðningsaðilar kallaðir út
4. Fjöldahjálparstöð og Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt
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Landhelgisgæslan
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Kannar stöðu þyrlna og flugvélar
2. Kannar stöðu varðskipa
3. Er í viðbragðsstöðu
4. Sendir flugvél í könnunarflug yfir áhrifasvæði ( frá upphafsstað að Héraðsflóa ) og kannar
með ferðir fólks á svæðinu
NEYÐARSTIG
1. Kannar stöðu þyrlna og flugvélar
2. Kannar stöðu varðskipa
3. Er í viðbragðsstöðu
4. Sendir flugvél í könnunarflug yfir áhrifasvæði ( frá upphafsstað að Héraðsflóa ) og kannar
með ferðir fólks á svæðinu
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Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjórans
ÓVISSUSTIG
1. FMR aðstoðar við fjarskipti og boðanir
2. Fylgist með ástandi mála og er í viðbragðsstöðu.

HÆTTUSTIG
1. FMR aðstoðar við fjarskipti og boðanir
2. Fylgist með ástandi mála og er í viðbragðsstöðu.

NEYÐARSTIG
1. FMR aðstoðar við fjarskipti og boðanir
2. Fylgist með ástandi mála og er í viðbragðsstöðu.
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Lögreglustjórinn á Seyðisfirði
ÓVISSUSTIG
1. Lögreglustjóri fær upplýsingar frá Neyðarlínu
2. Felur Neyðarlínunni að upplýsa nefndarmenn Almannavarnanefndar Fljótsdalshéraðs og
Borgarfj.‐Eystra um stöðu mála og er í sambandi við aðra nefndarmenn
3. Sjá skipulag Almannavarnarnefndar á ÓVISSUSTIGi

HÆTTUSTIG
1. Lögreglustjóri fær upplýsingar frá Neyðarlínu
2. Felur Neyðarlínunni að virkja nefndarmenn Almannavarnanefndar Fljótsdalshéraðs og Borgarfj.‐
Eystra sem fara í stjórnstöð
3. Sjá skipulag Almannavarnarnefndar á Hættustigi

NEYÐARSTIG
1. Lögreglustjóri fær upplýsingar frá Neyðarlínu
2. Felur Neyðarlínunni að virkja nefndarmenn Almannavarnarnefndar Fljótsdalshéraðs og Borgarfj.‐
Eystra sem fara í stjórnstöð
3. Sjá skipulag Almannavarnarnefndar á Neyðarstigi
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Lögreglan á Egilsstöðum
ÓVISSUSTIG
1. Yfirlögregluþjónn eða næstráðandi lögreglumaður felur Neyðarlínu að boða
lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv. frekari fyrirmælum eftir eðli
yfirvofandi vár
2. Setur lögreglubifreið/ar í viðbragðsstöðu
3. Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað ( þar á meðal búnað vettvangsstjóra )
4. Kannar yfirvofandi hættu með því að leita upplýsinga
HÆTTUSTIG
1. Yfirlögregluþjónn eða næstráðandi lögreglumaður felur Neyðarlínu að boða
lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv. frekari fyrirmælum eftir eðli
yfirvofandi vár
2. Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað ( þar á meðal búnað vettvangsstjóra )
3. Sendir lögreglubifreið og lögreglumenn á þjóðveg 1 í Heiðarenda við Jökuldalsveg eystri
þar sem komið verður upp lokunarpósti, eftir atvikum öðrum lokunum
4. Er í sambandi við AS og bíður fyrirmæla:
a)
b)
c)
d)
e)

Stjórnandi hópsins gefur sig fram við vettvangsstjórn og síðan aðhlynningarstjóra.
Vinna að uppsetningu móttökusvæðis.
Annast skráningu bjarga.
Annast skráningu þolenda.
Annast gæslustörf í samráði við gæslustjóra

NEYÐARSTIG
1. Yfirlögregluþjónn eða næstráðandi lögreglumaður felur Neyðarlínu að boða
lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv. frekari fyrirmælum eftir eðli
yfirvofandi vár
2. Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað ( þar á meðal búnað vettvangsstjóra )
3. Sendir lögreglubifreið og lögreglumenn á þjóðveg 1 í Heiðarenda við Jökuldalsveg eystri
þar sem komið verður upp lokunarpósti, eftir atvikum öðrum lokunum s.s innri og ytri
lokun vettvangs
4. Er í sambandi við AS og bíður fyrirmæla:
a)
b)
c)
d)

Stjórnandi hópsins gefur sig fram við vettvangsstjórn og síðan aðhlynningarstjóra.
Vinna að uppsetningu móttökusvæðis.
Annast skráningu bjarga.
Annast skráningu þolenda.
e) Annast gæslustörf í samráði við gæslustjóra
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Aðgerðastjórn á Egilsstöðum
ÓVISSUSTIG
1.
2.
3.
4.
5.

Aðgerðarstjórn fær upplýsingar frá Neyðarlínu
Nefndarmenn upplýstir um stöðuna
Aflar upplýsinga um hugsanlega vá og leggur mat á hættuna
Nefndarmenn tilkynna sig og eru tilbúnir að mæta í stjórnstöð með skömmum fyrirvara
Farið yfir skipulag neyðaraðgerða vegna stíflurofs Kárahnjúkastíflu

HÆTTUSTIG
1. Mannar aðgerðarstjórnstöð samkvæmt kafla 5.2
2. Almannavarnadeild RLS upplýst um ástand og þróun
3. Neyðaráætlun yfirfarin og tryggt að aðgerðarstjórn þekki hlutverk sitt skv. kafla 5.2 í
áætlun þessari
4. Stjórnstöð yfirfarin og tryggt að til reiðu séu öll nauðsynleg gögn og áhöld skv. 3.8 og 3.9
í A‐hluta neyðarskipulags Almannavarna Fljótsdalshéraðs ( appelsínugul mappa )
5. Búnaður vettvangsstjóra yfirfarinn og tryggt að þar sé allt til reiðu s.s. rafhlöður og önnur
hjálpargögn
6. Vettvangsstjóri sendur að áhrifasvæði og falin uppsetning starfssvæða og stjórn aðgerða
með búnað sinn þangað sem hans er þörf á hverjum tíma
7. Fjarskipta‐ og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð
8. Vettvangsstjóra og hjálparliði tryggð fjarskiptatæki og tíðnum úthlutað samkvæmt
fjarskiptaskipuriti í kafla 9
9. Viðbúnaður aðila skv. köflum 3 ‐ 8 yfirfarinn og tryggður
10. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
11. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður m.t.t.:
a. hópslysaviðbúnaðar
b. birgðastöðu (blóð, vökvar, lyf og sjúkragögn)
c. mannafla
d. raforku, hita og vatnsöflunar
e. ‐útskriftar á inniliggjandi sjúklingum
12. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti
við fjölmiðla
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NEYÐARSTIG
1. Mannar aðgerðarstjórnstöð samkvæmt kafla 5.2
2. Almannavarnadeild RLS upplýst um ástand og þróun
3. Neyðaráætlun yfirfarin og tryggt að aðgerðarstjórn þekki hlutverk sitt skv. kafla 5.2 í
áætlun þessari
4. Stjórnstöð yfirfarin og tryggt að til reiðu séu öll nauðsynleg gögn og áhöld skv. 3.8 og 3.9
í A‐hluta neyðarskipulags Almannavarna Fljótsdalshéraðs ( appelsínugul mappa )
5. Búnaður vettvangsstjóra yfirfarinn og tryggt að þar sé allt til reiðu s.s. rafhlöður og önnur
hjálpargögn
6. Vettvangsstjóri sendur að áhrifasvæði og falin uppsetning starfssvæða og stjórn aðgerða
með búnað sinn þangað sem hans er þörf á hverjum tíma
7. Fjarskipta‐ og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð
8. Vettvangsstjóra og hjálparliði tryggð fjarskiptatæki og tíðnum úthlutað samkvæmt
fjarskiptaskipuriti í kafla 9
9. Viðbúnaður aðila skv. köflum 3 ‐ 8 yfirfarinn og tryggður
10. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
11. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður m.t.t.:
a. hópslysaviðbúnaðar
b. birgðastöðu (blóð, vökvar, lyf og sjúkragögn)
c. mannafla
d. raforku, hita og vatnsöflunar
e. ‐útskriftar á inniliggjandi sjúklingum
12. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti
við fjölmiðla
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Lögregla á Húsavík
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Yfirlögregluþjónn eða næstráðandi lögreglumaður tekur við boðum frá Neyðarlínu og
felur Neyðarlínu jafnframt að boða lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv.
frekari fyrirmælum eftir eðli yfirvofandi vár
2. Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað ( þar á meðal búnað vettvangsstjóra )
3. Sendir lögreglubifreið og lögreglumenn á þjóðveg 1 í vegaskarð norðan Möðrudals þar
sem komið verður upp lokunarpósti, eftir atvikum öðrum lokunum
4. Er í sambandi við AS og bíður fyrirmæla
a) Stjórnandi hópsins gefur sig fram við vettvangsstjórn og síðan aðhlynningarstjóra.
b) Vinna að uppsetningu móttökusvæðis.
c) Annast skráningu bjarga.
d) Annast skráningu þolenda.
e) Annast gæslustörf í samráði við gæslustjóra

NEYÐARSTIG
1. Yfirlögregluþjónn eða næstráðandi lögreglumaður tekur við boðum frá Neyðarlínu og
felur Neyðarlínu jafnframt að boða lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv.
frekari fyrirmælum eftir eðli yfirvofandi vár
2. Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað ( þar á meðal búnað vettvangsstjóra )
3. Sendir lögreglubifreið og lögreglumenn á þjóðveg 1 í vegaskarð norðan Möðrudals þar
sem komið verður upp lokunarpósti, eftir atvikum öðrum lokunum
4. Er í sambandi við AS og bíður fyrirmæla:
a) Stjórnandi hópsins gefur sig fram við vettvangsstjórn og síðan aðhlynningarstjóra.
b) Vinna að uppsetningu móttökusvæðis.
c) Annast skráningu bjarga.
d) Annast skráningu þolenda.

e) Annast gæslustörf í samráði við gæslustjóra
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Lögregla á Vopnafirði
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1 Lögreglumaður tekur við boðum frá Neyðarlínu.
2 Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað.
3 Sendir lögreglubifreið og lögreglumenn á þjóðveg 1 að gatnamótum við þjóðveg 901
(gamli Möðrudalsvegur að austanverðu) þar sem komið verður upp lokunarpósti, eftir
atvikum öðrum lokunum
4

Er í sambandi við AS og bíður fyrirmæla

NEYÐARSTIG
1 Lögreglumaður tekur við boðum frá Neyðarlínu.
2 Tryggir að fjarskiptasamband sé til staðar, yfirfer fjarskiptabúnað og eftir atvikum annan
búnað.
3 Sendir lögreglubifreið og lögreglumenn á þjóðveg 1 að gatnamótum við þjóðveg 901
(gamli Möðrudalsvegur að austanverðu) þar sem komið verður upp lokunarpósti, eftir
atvikum öðrum lokunum
4

Er í sambandi við AS og bíður fyrirmæla
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Neyðarlínan
ÓVISSUSTIG
1. Kemur boðum til viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR ÓVISSUSTIG:
VIÐBÚNAÐRSTIG – Kárahnjúkavirkjun – Hálslón
HÆTTUSTIG
1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.
2. Hefur boðun til rýmingar samkvæmt rýmingaráætlun í kafla 7 í neyðaráætlun þessari

BOÐUNARKÓÐI FYRIR HÆTTUSTIG:
HÆTTUSTIG – Kárahnjúkavirkjun ‐ Hálslón
NEYÐARSTIG
1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.
2. Hefur boðun til rýmingar samkvæmt rýmingaráætlun í kafla 7 í neyðaráætlun þessari

BOÐUNARKÓÐI FYRIR NEYÐARSTIG:
NEYÐARSTIG – Kárahnjúkavirkjun ‐ Hálslón
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Björgunarsveitin Hérað, Fljótsdalshéraði
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a. Verndun og gæsla
b. Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c. Björgunar og ruðningssvið
3. Yfirfara búnað vettvangsstjóra, ef við á
NEYÐARSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
3. Yfirfara búnað vettvangsstjóra, ef við á
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Hjálparsveit Skáta Fjöllum, Fljótsdalshérað
ÓVISSUSTIG
Hafa ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal

2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a. Verndun og gæsla
b. Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c. Björgunar og ruðningssvið
NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
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Björgunarsveitin Sveinungi, Borgarfirði Eystra
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað halda upp í Vatnsskarð og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn,
annast lokun vegarins ef þarf
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið

NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað halda upp í Vatnsskarð og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn,
annast lokun vegarins ef þarf
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
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Björgunarsveitin Ísólfur, Seyðisfirði
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda í björgunarmiðstöðina á Egilsstöðum þar sem þeir bíða
fyrirmæla aðgerðarstjórnar
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda í björgunarmiðstöðina á Egilsstöðum þar sem þeir bíða
fyrirmæla aðgerðarstjórnar
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a. Verndun og gæsla
b. Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c. Björgunar og ruðningssvið
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Björgunarsveitin Vopnafirði
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn
2. Hlutverk þeirra getur orðið tvíþætt sem er:
a) Að fara upp á Hellisheiði og bíða þar frekari fyrirmæla, annast lokun vegarins
b) Að fara á gatnamót Þjóðvegar 1 og Vopnafjarðarheiðar og bíða þar frekari fyrirmæla,
annast lokun vegarins
3. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið

NEYÐARSTIG
1. Félagar mæta í hús, taka til búnað og bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn
2. Hlutverk þeirra getur orðið tvíþætt sem er:
a) Að fara upp á Hellisheiði og bíða þar frekari fyrirmæla, annast lokun vegarins
b) Að fara á gatnamót Þjóðvegar 1 og Vopnafjarðarheiðar og bíða þar frekari fyrirmæla,
annast lokun vegarins
3. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
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Björgunarsveitin Garðar, Húsavík
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
3. Yfirfara búnað vettvangsstjóra, ef við á

NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
a) Verndun og gæsla
b) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
c) Björgunar og ruðningssvið
3. Yfirfara búnað vettvangsstjóra, ef við á
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Björgunarsveitin Stefán, Mývatnssveit
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
d) Verndun og gæsla
e) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
f)

Björgunar og ruðningssvið

NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
g) Verndun og gæsla
h) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
i)

Björgunar og ruðningssvið
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Hjálparsveit skáta Aðaldal
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
j)

Verndun og gæsla

k) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
l)

Björgunar og ruðningssvið

NEYÐARSTIG
1. Félagar taka til búnað og halda á BH ( Biðsvæði hjálparliðs ) við Fjallakaffi í Möðrudal
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt viðbragðsáætlun þessari s.s.:
m) Verndun og gæsla
n) Fyrstahjálp og sjúkraflutninga
o) Björgunar og ruðningssvið
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Heilbrigðisstofnun Austurlands
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Boðar hópslysastjórn skv. 2. kafla hópslysaáætlunar sjúkrahúss
2. Undirbýr sendingu greiningarsveitar í samráði við aðgerðastjórn. Stjórnandi greiningarsveitar
gefur sig fram við vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar, og undirbýr að taka að sér
stjórn greiningar, fyrstu hjálpar og umönnunar þolenda á söfnunarsvæði slasaðra. Sjá einnig um
forgangsröðun í sjúkraflutningstæki og um ákvörðunarstað til framhaldsmeðferðar slasaðra
3. Annað starfsfólk sjúkrahúss undirbýr móttöku og umönnun þolenda, sem sendir verða á
sjúkrahúsið
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til
almannavarnarnefndar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn

NEYÐARSTIG
1. Boðar hópslysastjórn skv. 2. kafla hópslysaáætlunar sjúkrahúss
2. Undirbýr sendingu greiningarsveitar í samráði við aðgerðastjórn. Stjórnandi greiningarsveitar
gefur sig fram við vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar, og undirbýr að taka að sér
stjórn greiningar, fyrstu hjálpar og umönnunar þolenda á söfnunarsvæði slasaðra. Sjá einnig um
forgangsröðun í sjúkraflutningstæki og um ákvörðunarstað til framhaldsmeðferðar slasaðra
3. Annað starfsfólk sjúkrahúss undirbýr móttöku og umönnun þolenda, sem sendir verða á
sjúkrahúsið
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til
almannavarnarnefndar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn
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Brunavarnir á Austurlandi
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Taka við boðum frá Neyðarlínu og halda í stjórnstöð slökkviliðsins
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt neyðaráætlun þessari
3. Yfirfara búnað s.s.:
a. Fjarskiptabúnað
b. Tækjabúnað s.s. klippur og lyftibúnað
4. Hafa samband við Aðgerðastjórn
5. Taka við fyrirmælum frá aðgerðarstjórn eftir þörfum

NEYÐARSTIG
1. Taka við boðum frá Neyðarlínu og halda í stjórnstöð slökkviliðsins
2. Fara yfir hlutverk sitt samkvæmt neyðaráætlun þessari
3. Yfirfara búnað s.s.:
a. Fjarskiptabúnað
b. Tækjabúnað s.s. klippur og lyftibúnað
4. Hafa samband við Aðgerðastjórn
5. Taka við fyrirmælum frá aðgerðarstjórn eftir þörfum
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Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 13
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð í björgunarmiðstöðinni Egilsstöðum.
a. Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa hennar er falið í
aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn, sem fer á flugvöll og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
a. Setur upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)

NEYÐARSTIG
1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð í björgunarmiðstöðinni Egilsstöðum.
a. Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa hennar er falið í
aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn, sem fer á flugvöll og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
a. Setur upp móttöku MÓT og biðsvæði bjarga (hjálparliðs BH og flutningstækja BF)
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Rauða kross deild Fljótsdalshéraðs
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar á Egilsstöðum
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
3. Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð
4. Neyðarskipulag yfirfarið
5. Undirnefndir og samstarfsaðilar aðvaraðir um ÓVISSUSTIG

NEYÐARSTIG
1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð á Egilsstöðum
2. Fjöldahjálparstjórar mæta í fjöldahjálparstöð í Grunnskólann á Egilsstöðum
3. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
4. Stuðningsaðilar kallaðir út
5. Fjöldahjálparstöð og Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt
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Rauða kross deild Húsavíkur
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar á Egilsstöðum
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
3. Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð
4. Neyðarskipulag yfirfarið
5. Undirnefndir og samstarfsaðilar aðvaraðir um ÓVISSUSTIG

NEYÐARSTIG
1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð á Egilsstöðum
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
3. Stuðningsaðilar kallaðir út
4. Fjöldahjálparstöð og Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt
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Samhæfingarstöðin
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Á hættustigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem eru á áhrifasvæðinu og
hættumati hverju sinni samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum ‐ hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu 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 fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
c) þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
d) þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

NEYÐARSTIG
1. Á neyðarstigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem eru á áhrifasvæðinu og
hættumati hverju sinni samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum ‐ hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu 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 fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
c. þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
d. þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð
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Landhelgisgæslan
ÓVISSUSTIG
Hefur ekki hlutverk á óvissustigi

HÆTTUSTIG
1. Kannar stöðu flugvéla
2. Kannar stöðu varðskipa
3. Er í viðbragðsstöðu
4. Undirbýr að senda flugvél í könnunarflug yfir áhrifasvæði (frá upphafsstað að Héraðsflóa) og
kannar með ferðir fólks á svæðinu

NEYÐARSTIG
1. Kannar stöðu flugvéla
2. Kannar stöðu varðskipa
3. Er í viðbragðsstöðu
4. Sendir flugvél í könnunarflug yfir áhrifasvæði (frá upphafsstað að Héraðsflóa) og kannar með
ferðir fólks á svæðinu
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Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjórans
ÓVISSUSTIG
1. FMR aðstoðar við fjarskipti og boðanir
2. Fylgist með ástandi mála og er í viðbragðsstöðu

HÆTTUSTIG
1. FMR aðstoðar við fjarskipti og boðanir
2. Fylgist með ástandi mála og er í viðbragðsstöðu

NEYÐARSTIG
1. FMR aðstoðar við fjarskipti og boðanir
2. Fylgist með ástandi mála og er í viðbragðsstöðu
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Landsvirkun
ÓVISSUSTIG
Vaktmaður í Stjórnstöð LN:

Kallar út skoðunaraðila.
Setur aðilar að neyðarstjórnun Landsvirkjunar í viðbragðsstöðu
með aðstoð Neyðarlínu.
Upplýsir neyðarstjórn um stöðu.
Metur upplýsingar og undirbýr aðgerðir til að draga úr tjóni í
samráði við neyðarstjórn.

Allir aðilar að neyðarstjórnun Landsvirkjunar eru í viðbragðsstöðu.
Neyðarstjórn LV:

Kannar stöðu – tryggir upplýsingagjöf til Samhæfingarstöðvarinnar
og annarra ytri aðila.
Metur hættu og afleiðingar.
Ákveður viðbrögð Landsvirkjunar.

Vettvangsstjóri LV Fljóts.stöð:

Gerir ráðstafanir til að draga úr hættu í samráði við neyðarstjórn.
Hefur samráð við neyðastjórn og stjórnstöð.
Upplýsir Stjórnstöð um aðgerðir.
Er í sambandi við aðgerðastjórn almannavarna á svæðinu.

Starfsmenn neyðarstjórnar:

Undirbúa fjarskiptakerfi, tölvukerfi og skráningarkerfi til notkunar
við neyðarstjórnun.

Tengiliðir neyðarstjórnar:

Eru í viðbragðsstöðu.

HÆTTUSTIG
Vaktmaður í stjórnstöð LN:

Kallar út skoðunaraðila.
Kallar út aðila að neyðarstjórnun Landsvirkjunar með aðstoð
Neyðarlínu.
Upplýsir neyðarstjórn um stöðu.
Metur stöðu og gerir ráðskafanir til að draga úr tjóni í samráði við
neyðarstjórn.

Allir aðilar að neyðarstjórnun Landsvirkjunar mæta eins fljótt og unnt er í neyðarstjórnstöð eða á
vettvang.
Neyðarstjórn LV:

Kannar stöðu – tryggir upplýsingagjöf til Samhæfingarstöðvarinnar
og annarra ytri aðila.
Metur hættu og afleiðingar.
Ákveður viðbrögð Landsvirkjunar.

Vettvangsstjóri LV Fljóts.stöð:

Er í sambandi við neyðarstjórn og Stjórnstöð.
Meta stöðu og gera ráðstafanir til að draga úr hættu.
Boða starfsmenn til að stoðar.
Upplýsa neyðarstjórn um aðstæður og aðgerðir.
Er í sambandi við Aðgerðastjórn almannavarna á svæðinu.

Starfsmenn neyðarstjórnar:

Gagnsetja og hafa umsjón með fjarskiptakerfi, tölvukerfi og
skráningarkerfi til notkunar við neyðarstjórnun.

Tengiliðir neyðarstjórnar:

Eru neyðarstjórn til aðstoðar.
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NEYÐARSTIG
Vaktmaður í Stjórnstöð LN:

Kallar tafarlaust út skoðunaraðila.
Kallar tafarlaust út aðila að neyðarstjórnun Landsvirkjunar með
aðstoð Neyðarlínu.
Upplýsir neyðarstjórn tafarlaust um stöðu.
Metur stöðu og gerir tafarlausar ráðstafanir til að draga úr tjóni í
samráði við neyðarstjórn.

Aðilar að neyðarstjórnun Landsvirkjunar mæta tafarlaust í neyðarstjórnstöð eða á vettvang.
Neyðarstjórn LV:

Kannar stöðu – tryggir upplýsingagjöf til Samhæfingarstöðvarinnar
og annarra ytri aðila.
Ákveður viðbrögð Landsvirkjunar.

Vettvangsstjóri LV Fljóts.stöð:

Er í sambandi við neyðarstjórn og Stjórnstöð.
Metur stöðu og gera tafarlausar ráðstafanir til að draga úr hættu.
Boðar starfsmenn tafarlaust til að stoðar.
Upplýsir neyðarstjórn tafarlaust um aðstæður og aðgerðir.
Er í sambandi við Aðgerðastjórn almannavarna á svæðinu.

Starfsmenn neyðarstjórnar:

Gagnsetja og hafa umsjón með fjarskiptakerfi, tölvukerfi og
skráningarkerfi til notkunar við neyðarstjórnun.

Tengiliðir neyðarstjórnar:

Eru neyðarstjórn til aðstoðar.
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9.0 Skipulag fjarskipta
Grunnskipulag fjarskipta er sem hér segir:
Fyrstu upplýsingar um staðsetningu slysstaðar og ástand mála tilkynnir aðgerðarstöð á
björgunarrás 5 og Tetra rás lögreglu.
Einungis stjórnendur starfseininga mega kalla aðgerðastöð (þannig að ekki myndist
ofurálag).
Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):
‐ Aðgerðastjórn – Samhæfingarstöðin
[TETRA‐AV_uppkall]
‐ Aðgerðastjórn – Vettvangsstjórn
[TETRA‐Slys 2]
‐ Vettvangsstjórn – Verkþáttastjórar
[TETRA‐Neyð 1]

Stöðvarstjóri
Kárahnjúkav.
TETRA
AV_veitur

SST
Samhæfingarstöð
Skógarhlíð

TETRA

TETRA
AV_
veitur

Slys
2

AS

TETRA
AV_upp
kall

VS
Stjónrás
VS
Björgunarstjóri

Slökkvilið
sérrás

Aðhlynningarst

Gæslustjóri

Flutningastjóri

Rás 6
VHF

Lögreglan
Tetra
Sérv. 2
VHF 7

VHF 5

TETRA
Neyð 1

Fjöldahjálp
RKÍ
VHF
Sérrás RKÍ

Frekari skipting fjarskipta er svo ákveðin af vettvangsstjóra. Endurskoða þarf þennan lið
þegar ljóst er hvert skipulag og dekking Tetra sendinga verður á svæðinu.
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10.0 Kort

Mynd 1 Afstaða stífla við Hálslón. Á mynd 2.2 eru þversnið stíflanna þriggja við Hálslón sýnd þar sem
sjá má stærðarmun stíflanna.

Mynd 2 Þversnið í stíflur við Hálslón.
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Mynd 3 Farvegir flóða vegna stíflurofa.
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11.0 Dreifingarlisti
Eftirtaldir aðilar skulu eiga eintök af skipulagi þessu:

Aðgerðastjórn á Egilsstöðum
Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans
Almannavarnarnefnd umdæmis lögreglustjórans á Seyðisfirði
Björgunarsveitin Garðar, Húsavík
Björgunarsveitin Hérað, Fljótsdalshérað
Björgunarsveitin Ísólfur, Seyðisfirði
Björgunarsveitin Jökull, Fljótsdalshéraði
Björgunarsveitin Stefán, Mývatnssveit
Björgunarsveitin Sveinungi, Borgarfirði Eystra
Björgunarsveitin Vopnafirði
Brunavarnir á Austurlandi
Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjálparsveit Skáta Aðaldal
Hjálparsveit Skáta Fjöllum – Fljótsdalshéraði
Landhelgisgæsla (stjórnstöð)
Landhelgisgæslan (flugdeild)
Lögreglan á Egilsstöðum
Lögreglan Húsavík
Lögreglustjóraembættið á Seyðisfirði
Neyðarlínan
Rauða kross deild Seyðisfjarðar
Rauða kross deild Fljótsdalshéraðs
Rauða kross deild Húsavík
Ríkislögreglustjórinn FMR
Slysavarnafélagið Landsbjörg
Svæðisstjórn Björgunarsveita svæði 12
Svæðisstjórn Björgunarsveita svæði 13
Vettvangsstjórn Húsavík
Vettvangsstjórn Fljótsdalshérað
Landsvirkjun
Landsnet
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12.0 Breytinga saga
Útgáfa
1.0

Dagsetning Skýringar / breytingar
12.09.2009 Útgáfa 1.0 undirrituð
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