
Hraunbúðir 

Hjúkrunar – og dvalarheimili aldraðra 
       í   Vestmannaeyjum 

 

Rýmingaráætlun og öryggismál 
 

Handbók   stjórnenda.  



FORMÁLI 
  

 TILGANGUR ÞESSARAR HANDBÓKAR ER AÐ VERA STJÓRNENDUM HRAUNBÚÐA TIL LEIÐBEININGAR VARÐANDI 
RÝMINGARÁÆTLUN OG ÖRYGGISMÁL. 

MEÐ HANDBÓKINNI ER LEITAST VIÐ AÐ GERA UMHVERFI STARFSMANNA OG SKJÓLSTÆÐINGA SEM ÖRUGGAST OG 
LÁGMARKA LÍKUR Á TJÓNI EF HÆTTA STEÐJAR AÐ. 

STJÓRNENDUR ERU HVATTIR TIL ÞESS AÐ KYNNA SÉR EFNI HANDBÓKARINNAR REGLULEGA OG FRÆÐA STARFSFÓLK 
EFTIR ÞÖRFUM HVERJU SINNI. 

  

MIKILVÆGT ER AÐ VERA ÁVALLT VAKANDI YFIR ÖRYGGISMÁLUM HRAUNBÚÐA OG BREGÐAST VIÐ HÆTTUM Á 
VIÐEIGANDI HÁTT. 
  

UNDIRBÚNINGSHÓPUR: 

  

TÓMAS SVEINSSON 

LEA ODDSDÓTTIR 

INGIBJÖRG ÞÓRHALLSDÓTTIR 

G.ÁSTA HALLDÓRSDÓTTIR 

EGILL EGILSSON 
 



Rýmingaráætlun 
  
Hlutverk yfirmanna deilda 
  
Stjórna rýmingu og leiðbeina fólki á söfnunarsvæði. 
Tryggja þeim aðstoð sem ekki geta gengið sjálfir eða þurfa einhverja hjálp. 
Gera manntal í samstarfi við hópinn til að fá sem besta vitneskju um hvort einhverja vanti og upplýsa slökkvilið og björgunaraðila. 
  
2.Hlutverk allra starfsmanna Hraunbúða 
Að virða brunaboðin og aðstoða við rýmingu. 
Að kynna sér vel rýmingar- og viðbragðsáætlanir. 
Að rifja reglulega upp öryggisleiðbeiningar og viðbragðsáætlanir. 
  
Ef upp kemur eldur ! 
• Gerið öðrum viðvart og ýtið strax á handbrunaboða  til að virkja rýmingaráætlun. 
  
• Reynið að slökkva eldinn með handslökkvitæki ef þið treystið ykkur til þess.  
Ekki taka áhættu. 
  
• Hafið samband við 112 og staðfestið eldinn, staðsetningu hans og umfang. Haldið sambandi við 112 svo lengi sem þeir óska og 
gefið þeim eins miklar upplýsingar um það sem er að gerast og hægt er. 
  
• Hefjið rýmingu samkvæmt rýmingaráætlun. 
  



  
Ef einhver slasast eða veikist alvarlega. 
• Hafið samband við vakthafandi lækni í síma  864– 0195 og/eða 112 og tilkynnið um atburðinn. 
 
•  Síma og vaktþjónust lækna og hjúkrunarfræðinga á HSU er 1700 
  
• Verið róleg í símanum og segið frá því sem gerðist. 
  
• Haldið símasambandinu þar til neyðaraðilar koma á vettvang. 
. 
• Sendið einhvern út til að taka á móti neyðaraðilum og vísa þeim veginn, ef hægt er. 
 



Yfirlitsmynd rýmingaráætlunar 



Rýmingaráætlun – Hættustig 



 Slökkvilið 

BOÐUN FRÁ 112 

112 AFLAR UPPLÝSINGA 
FRÁ HRAUNBÚÐUM OG  
KEMUR TIL SLÖKKVILIÐS 



Lögreglan 

BOÐUN FRÁ 112 

112 AFLAR UPPLÝSINGA 
FRÁ HRAUNBÚÐUM 

OG KEMUR TIL LÖGREGLU 

VERNDAR VETFANG 
OG AÐSTOÐAR  
VIÐ RÝMINGU 



Handslökkvibúnaður og notkun 
 Handslökkvitæki 

Handslökkvitæki er slökkvitæki sem mönnum er ætlað 
 að bera og beita með handafli og vegur í mesta lagi 20 kg. (Skilgr. Mannvirkjastofnun ) Slökkvitækjum ber að koma fyrir 
alls staðar þar sem þeirra er krafist samkvæmt  
byggingareglugerð. 
 

  
 Öll slökkvitæki sem  seld eru hér á landi þurfa að hafa hlotið viðurkenningu Brunamálastofnunar ríkisins og vera prófuð og 
merkt í samræmi við staðalinn ÍST-EN-3. 
Slökkvitæki skulu vera staðsett í flóttaleiðum, sem næst  
útgöngum og þar sem sérstök eldhætta er.  
Ekki skal staðsetja slökkvitæki bak við hurðir, inni í 
skápum eða undir fatahengjum.  
Handslökkvitæki skal hengja upp á þar til gerðar festingar þannig að handfangið sé í 70—80 sm. hæð frá gólfi. 
Öll handslökkvitæki skulu yfirfarin árlega af viðurkenndum  
þjónustuaðila. 
Skoðunarmiði á hverju tæki skal segja til um hvenær síðasta skoðun fór fram.  
Ef slökkvitæki er ekki í lagi eða á sínum stað þá tilkynnið  
það rekstrarstjóra það tafarlaust. 
  
 



Eldvarnarteppi 
Eldvarnateppi eru til í nokkrum stærðum og þau má nota aftur og aftur.  
Teppið er lagt þétt yfir brennandi hlut eða vökva til að 
kæfa eld eða hægja á útbreiðslu hans. Gæta skal þess að verja hendur 
þegar teppi er lagt yfir eld.  
Ekki fjarlægja eða lyfta teppi sem lagt hefur verið yfir eld. 
Yfirleitt eru eldvarnarteppi í eldhúsum og mötuneytum. 
 

                                              Brunaslöngur 
Brunaslanga á að vera upprúlluð á kefli sem hengt er á vegg, oft í málmkassa til hlífðar gegn hnjaski. 

Slöngukefli skulu vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun 
Þess ber að  krefjast af seljanda að framan á kassa  
slöngukeflis eða á veggnum við hliðina séu skýrar 
leiðbeiningar á íslensku um notkun þess. 
 



Yfirleitt þarf að skrúfa frá krana á vegg við slöngukeflið  
til að hleypa vatni á slönguna.  
Vatnsmagni og dreifni er svo stjórnað með stút slöngunnar. 
Gott er að hafa brunaslöngu og slökkvitæki saman í kassa. 
    
  
Ef slökkvitæki er ekki í lagi eða á sínum stað þá tilkynnið 
það rekstrarstjóra það tafarlaust. 
 



Tegundir elda 
  
  
Til eru nokkrar gerðir af slökkvitækjum og hafa þau mismunandi slökkviefni sem ætluð 
er á mismunandi gerð elda.  
Tækin eru merkt með bókstöfum sem sýna á hvaða elda má nota viðkomandi 
slökkvitæki. 
  
 





Bókstafurinn A 
á slökkvitæki þýðir að nota má viðkomandi tæki á elda í föstum efnum, svo sem timbur og 
pappír. 
Heppilegur slökkvibúnaður fyrir A elda: 
• Vatnstæki 
• Léttvatnstæki 
• Brunaslanga 
  

  Bókstafurinn B 
  
 á slökkvitæki þýðir að nota má 
viðkomandi tæki á elda í vökvum, svo sem 
olíur, eldsneyti og alkahól. 
Heppilegur slökkvibúnaður fyrir B elda: 
• Kolsýrutæki 
• Dufttæki 
• Léttvatnstæki 
• Eldvarnarteppi 
 



Bókstafurinn C  
  
á slökkvitæki þýðir að nota má 

viðkomandi tæki á gas- og rafmagnselda, t.d. 
eld í rafmagnstæki. 
Heppilegur slökkvibúnaður fyrir C elda: 
• Kolsýrutæki 
• Dufttæki 
• Léttvatnstæki (allt að 1000 voltum í minnst metra fjarlægð) 
  
Sum handslökkvitæki má nota á fleiri en einn flokk og er þá 
viðkomandi tæki 
merkt þannig. Tæki sem er t.d. merkt A B má nota bæði á eld í 
föstum efnum 

og fljótandi, en ekki á rafmagnseld. 
Þegar ráðist er til atlögu við eld með handslökkvitæki skal beina 
tækinu að rótum eldsins og dreifa vel en rólega úr 
slökkviefninu. 



Notkun handslökkvitækja 
  
Ef fólk þekkir til handslökkvitækja, kann 
að nota þau og eldur uppgötvast fljótt eru 
góðar líkur á að slökkvistarf takist. Hins 
vegar geta handslökkvitæki skapað falskt 
öryggi ef fólk þekkir ekki tækin eða kann 
ekki að nota þau. 
Mikilvægt er að kunna að nota 
handslökkvitæki og beita þeim rétt, 
kunna skil á mismunandi tegundum 
slökkviefna og að vita um staðsetningu 
tækjanna á hverjum vinnustað.  
 Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um 
notkun  handslökkvitækja þar sem fram 
kemur rétt og röng beiting þeirra.                                                
Tækin eiga að vera merkt með 
bókstöfum sem sýna á hvaða tegundir 
elda þau henta. 





 Öryggisbúnaður og viðvörunarkerfi 

     Brunaviðvörunarkerfi 

Brunaviðvörunarkerfi hafa tvíþættan 
tilgang. Í fyrsta lagi að vara við eldi og 
reyk svo fljótt sem auðið er svo að 
ráðrúm fáist til að rýma húsnæði eða 
byggingu áður en hættuástand skapast. Í 
öðru lagi að vara við eldi og reyksvo fljótt 
sem auðið er til að slökkvistarf geti hafist 
sem fyrst og draga megi úr eignatjóni 
eftir föngum. 

Brunaviðvörunarkerfi samanstendur af 
stjórnstöð, brunaskynjurum, hljóðgjöfum/
bjöllum, handboðum og oftast 
boðflutningsbúnaði. 



Brunaviðvörunarkerfi gefur frá sér tilhæfulaus boð er mjög mikilvægt að láta réttan 
aðila vita. Skoða aðstæður og yfirfara kerfið til að finna orsök þeirra.  
Orsökin getur verið bilun í búnaði eða t.d. reykur frá brauðrist eða gufa í mötuneyti 
eða kaffistofu. 
Í sumum tilfellum gæti þurft að færa skynjara til eða skipta um gerð skynjara. 
 



Skynjarar eru af ýmsum gerðum og skynja mismunandiástand. Optískir 
reykskynjarar þurfa að “sjá” reyk tilþess að gefa viðvörun. Jónískir skynjarar 
“þefa” uppi brennandi agnir sem ekki eru sýnilegar berum augum, t.d. frá 
brauðrist. Hitaskynjarar gefa ekki viðvörun fyrren hitinn umhverfis þá er kominn 
upp fyrir tiltekiðhitastig. 

Þegar brunaviðvörunarkerfi er hannað er  gjarnan gert ráð fyrir mörgum gerðum 
skynjara þannig að kerfiðhenti sem best viðkomandi húsnæði. Tilhæfulaus boð frá 
bruna-viðvörunarkerfum verða of oft vegna þess aðskynjarar henta ekki 
aðstæðum. Þegar skynjari fer í boðstöðu logar rautt ljós á honum. 

Gaumljós eru tengd brunaskynjurum í lokuðum rýmum,t.d. ofan við fölsk loft eða í 
hvelfingum. Ef skynjari í lokuðu rými gefur viðvörun, kviknar á gaumljósinu sem er 
þá staðsett þar sem auðvelt er að koma auga á það. 



Handbrunaboðar eru til þess að gangsetja brunabjöllur ef eldur 
uppgötvast áður en kerfið skynjar hann eða ef endur-ræsa þarf 
bjöllur. Handboða má einnig nota ef rýma þarf húsnæði af öðrum 
ástæðum. 

Brunabjöllur eru staðsettar þannig að allir í húsnæðinu eiga að 
heyra þegar þær fara í gang. 

Allar einingar brunaviðvörunarkerfis eru tengdar í stjórnstöð sem 
stýrir öllum aðgerðum kerfisins. 

Stjórnstöðvar geta verið rásaskiptar eða “analog”. 

Helsti munurinn er að rásaskiptar stöðvar greina aðeins frá hvaða 
svæði boð berast á meðan “analog” stöðvar greina frá hvaða 
skynjara boð berast. 



Brunaviðvörunarkerfin eru yfirleitt tengd 
til vaktmiðstöðvar. Vaktmiðstöðin hefur 
það hlutverk að bregðast við boðum frá 
kerfinu, hafa samband við 

Neyðarlínu, boða slökkvilið og senda 
öryggisvörð á staðinn ásamt því að hafa 
samband við tengiliði. 

Til eru fleiri útgáfur af 
brunaviðvörunarkerfum, t.d. ofurnæm 
reyksogskerfi og aðrar gerðir kerfa sem 
eru notuð þar sem aðstæður eru 
viðkvæmar eða óvenjulegar. 



ÚT-ljós, neyðarlýsing og flóttaleiðir 
 

Á öllum vinnustöðum eiga að vera ÚT-ljós sem sýna útgönguleiðir og neyðarlýsing sem veitir lágmarkslýsingu á 
flóttaleiðum komi til rafmagnsleysis. 
 
ÚTLJÓS: Eru sílogandi 
NEYÐARLJÓS: Koma inn í rafmagnsleysi 
 
 



 ÚR BYGGINGAREGLUGERÐ 
 

Útljós skal setja yfir eða við útgöngudyr til að leiðbeina fólki að þeim. Auk þess skal koma fyrir 
útljósum á öðrum stöðum þannig að þau séu sýnileg frá hvaða stað sem er í sölum eða flóttaleiðum 
og rata megi með hjálp þeirra einna út undir bert loft á jörð niður eða til öruggs staðar innanhúss, 
hvort heldur að um sé að ræða aðal- eða neyðarútganga. Útljós skulu vera græn að lit með hvítu 
merki eða hvít með grænu merki, auk leiðbeininga eftir því sem við á, sbr. reglur um öryggis- og 
heilbrigðismerkingar á vinnustöðum. Mesta lesfjarlægð á útljós í metrum er 200 x p fyrir merki lýst 
innan frá og 100 x p fyrir merki lýst utan frá, þar sem p er hæð merkis í mm. Þau skulu vera 
sílogandi. Neyðarlýsing skal þannig uppsett að hún gefi sem jafnasta birtu í sölum og á flóttaleiðum. 
Lýsingin skal vera a.m.k. 1 lúx við gólf á flóttaleiðum og 0,5 lux í stærri sölum. Neyðarlýsing skal taka 
sjálfkrafa við er aðalstraumgjafi bregst og gefa fullt ljósmagn í a.m.k. 60 mínútur. Full lýsing skal vera 
komin á innan 15 sekúndna en 50% af henni eftir 5 sekúndur. Á stöðum þar sem fólki er sérstök 
hætta búin skal lýsingin vera minnst 15 lúx eða 10% af fullri lýsingu og skal að fullu vera komin á eftir 
0,25 sekundur.Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar eða rafhlöður sem taka sjálfvirkt við ef 
aðalstraumgjafi bilar. 
 



 Neyðarútgangar 

Mikilvægt er að starfsmenn þekki til neyðarútganga og kanni 
reglulega hvort þeir eru í lagi og flóttaleiðir greiðar. Aðgengi þarf að 
vera óhindrað að og um útganginn og læsingar þess eðlis að 
auðvelt sé að opna þá í flóttaátt 

Útljós eru sílogandi og Neyðarljós koma inn í rafmagnsleysi 



 Náttúruhamfarir 
 Jarðskjálftar 

Jarðskjálftar gera sjaldnast boð á undan sér. Því 
eru forvarnir og þekking á réttum viðbrögðum 
nauðsynleg. 
 



                   Forvarnir: 

Húsgögn Festa hillur, skápa og aðra þunga muni við 
veggi og gólf. Læsa hjólum undir húsgögnum. 

Lausir munir Fjarlægja eða festa þunga muni ofan á 
eða ofarlega í hillum og skápum. 

Ofnar og kynditæki 

Myndir, loftljós, o.fl. 

Festa ofna og kynditæki. 

Festa myndir og loftljós tryggilega og setja venjulega 
læsingu eða barnalæsingu á skáphurðir. 



Rúðubrot  

Haldið ykkur fjarri stórum rúðum sem geta brotnað. 

Byggingarhlutar 

 Við jarðskjálfta geta fallið hlutar úr byggingunni. Haldið ykkur fjarri 
þeim stöðum í húsinu þar sem hætta er á slíku. 



Gott er að setja á minnið orðaröðina: 
 



Eftir jarðskjálfta  

•  Innandyra / utandyra 

•  Klæðist skóm  

•  Klæðist skóm, ef brak og/eða glerbrot eru á gólfum. 

•  Slys - Meiðsli  

•  Athugið hvort einhver hafi slasast. Séu slys á fólki tilkynnið það strax 
Neyðarlínunni í síma 112 og veitið fyrstu hjálp. Munið að tilkynna frá 
hvaðan er hringt. 

•  Síminn virkar ekki  

•  Ef ekki næst í hjálp símleiðis, auðkennið þá slysstað með hvítri 
veifu.. 



Hússkemmdir: 

•  -Vatnsleki 

•  -Rafmagn 
Lokið fyrir vatnsinntak ef leki er óviðráðanlegur, og loka fyrir höfuðrofa í rafmagnstöflu ef 
húsið er skemmt.  

•  Eldur - eldmatur  
Athugið hvort eldur er laus. Notið ekki opið ljós eða eld ef hætta er á að eldfim efni hafi hellst 
niður eða gas lekið. 

•  Rýming  
Sé það mat þitt að húsið sé óíbúðarhæft eftir skjálfta, skal fara rólega út (mörg slys verða 
þegar fólk hleypur út í óðagoti úr húsum, eftir jarðskjálfta). Farið á fyrirfram ákveðinn 
söfnunarstað utanhúss og safnið fjölskyldunni saman áður en næsta skref er tekið. 

•  Farið eftir rýmingaráætlun hússins. 



Klæðist vel  

Sé húsið yfirgefið, skal klæðast vel. 

Bíllinn fyrsta skjólið  

Munið að bifreið er oft fyrsta upphitaða 
skjólið sem völ er á og þar er útvarp. Akið 
með fyllstu aðgát og athugið að vegir og 
brýr geta hafa skemmst. 

Útvarp - tilkynningar  

Opnið fyrir útvarpstæki og stillið á rétta 
bylgjulengd. Muniðeftir 
langbylgjusendingum Ríkisútvarpsins. 



Fallnar raflínur -  Fjöldahjálparstöðvar 

•  Snertið aldrei fallnar raflínur. 

•  Gefið ykkur fram hjá fjöldahjálparstöð sem eru alla jafnan í skólum. 

•  Upplýsingar um fjöldahjálparstöðvar eru á vefsíðum 

•  Almannavarna og Rauðakrossins. Kannaðu hvar þín fjöldahjálparstöð er. 

•  Frekari upplýsingar er að finna á vefsíðum almanna- varnardeildar 
Ríkislögreglustjóra 

•   www.almannavarnir.is 

•   og velja “Forvarnir og viðbrögð” 



Neyðarútgangar á Hraunbúðum 
 

1. Aðaldyr 2. Vestur gangur 3. Í gegnum Sólstofu 



Neyðarútgangar á Hraunbúðum 
 

4. Austur gangur 5. Úr matsal í suður 6. Úr matsal í vestur 



Neyðarútgangar á Hraunbúðum 
 

7. Í gegnum eldhúsið 



Áætlun þarf að endurskoða reglulega og uppfæra 
vegna starfsfólks og annar breytinga sem geta átt 
sér stað. 
 
 

Þessi áætlun er unnin og gerð 2016 
Tómas Sveinsson 


