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1 Inngangur 

 
Slökkvilið Akureyrar er öflugt alhliða atvinnubjörgunarlið. Liðið samanstendur af 36 
starfsmönnum í fullu starfi, 10 hlutastarfandi slökkviliðsmönnum í Hrísey og 
varaliðsmönnum. Slökkvilið Akureyrar leggur allan sinn metnað í að veita faglega og góða 
þjónustu, til handa þeim sem á þurfa að halda. Ekkert verkefni er svo smátt eða stórt að ekki 
sé leitað til slökkviliðsins með það. Það er eitt af okkar aðalsmerkjum að veita liðsinni og 
hjálp. 
Undirritaður tók við sem slökkviliðsstjóri í desember 2006 og má því segja að fyrsta starfsári 
sé lokið. Talsverðar breytingar hafa orðið innan liðs sem miða að því að efla og virkja 
liðsheildina enn frekar. Gagnkvæm virðing er mikilvæg innan liðs líkt og Slökkvilið 
Akureyrar er. Með sýndri virðingu fær hver einstaklingur að njóta og nýta sína hæfileika á 
sem bestan máta, liðinu til heilla.  
Það hefur oft blásið innan raða liðsins, en  engu að síður hefur tekist að viðhalda góðum 
mannskap þar í gegnum tíðina. Gagnvirkt upplýsingaflæði innan liðsins er afar mikilvægt og 
með því móti eru ávallt réttar upplýsingar upp á borðinu og dregur það úr mistúlkun 
upplýsinga.  
En slökkvilið er ekki bara eining innan bæjar- eða sveitarfélags. Það hefur ávallt verið sagt 
við mig: “ Hvað er það við ykkar starf sem gerir það svo eftirsóknarvert á meðan aðrir flýja 
hið brennandi hús, þá farið þið inn í það".   
Vissulega hljómar þetta einkennilega, en að vera í slökkviliði er bæði hugsjón og vinna. En 
það er þessi samheldna liðsheild sem er hið öfluga afl í öllu starfi liðsins. Áræðni, þekking, 
skynsemi, umhyggjusemi, allt eru þetta orð sem eiga við og eru órjúfanlegur þáttur í starfsemi 
liðsins. 
Það er afar brýnt fyrir slökkvilið að viðhalda þekkingu sinni. Stöðug uppfærsla á menntun og 
vinnubrögðum skilar sér beint í faglegri vinnubrögðum handa þeim sem þurfa á að halda. 
Árið 2007 hefur verið í marga staði viðburðarríkt fyrir Slökkvilið Akureyrar. Þessi ársskýrsla 
stiklar á helstu atriðum liðins árs og birtir einnig tölulegar upplýsingar um útköll liðsins og 
frekari skiptingu þeirra. 
 
Það hefur verið nóg að gera með liðinu undanfarið ár og er ég þakklátur fyrir það góða starfs 
sem liðsheildin hefur gefið af sér. 
Megi Guð og gæfa fylgja störfum fólks í Slökkviliði Akureyrar. 
 
Þorbjörn Haraldsson 
Slökkviliðsstjóri. 
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2 Verkefni liðsheildar. 

2.1 Janúar 
Mikið var lagt upp úr æfingum hjá liðinu í þessum mánuði. Sett var á fót æfingavika sem fékk 
vinnuheitið "Vítisvika" þar sem farið var ofan í öll þau atriði sem komið geta upp í daglegum 
útköllum liðsins.  
Þáttakendur í vikunni voru 8 yngstu menn í starfi hjá liðinu og skipulagning var í höndum 
starfsmanna sem nýverið komu úr stjórnendaþjálfun í Revingen í Svíþjóð. 
Verkefnið var metnaðarfullt og fékk athygli í fjölmiðlum og innan bæjarfélagsins. 

2.2 Febrúar 
Talsverður undirbúningur fór í 112 daginn sem haldinn var hér á stöðinni. Viðbragðsaðilar á 
svæðinu óku í bílalest um bæinn og síðan voru tæki og búnað til sýnis. Talsverður fjöldi fólks 
kom og vakti dagurinn lukku. Slökkviliðsstjóri sótti námskeið við Brunamálaskóla Ríkisins en 
skólinn var formlega opnaður á Miðnesheiði (Varnarsvæðinu) með umhverfisráðherra í lok 
þess námskeiðs en um þessar mundir voru fjórir starfsmenn frá okkur á fyrri hluta námskeiðs 
fyrir atvinnuslökkviliðsmenn. 
Auglýstar voru stöður Slökkviliðs og sjúkraflutningsmanna og voru prýðileg viðbrögð við 
þeirri auglýsingu. Leitað var eftir fjórum starfsmönnum í  stöður.  

2.3 Mars 
Umsækjendur í stöður slökkviliðs og sjúkraflutningamanna voru prófaðir í tengslum við störf 
liðsins. Unnið var í húsnæði stöðvarinnar sem óðum tók á sig endanlega mynd.  Varðliðsmenn 
fóru á flugverndarnámskeið hjá Flugstoðum. Þetta námskeið er undirbúningur fyrir lokun 
Akureyrarvallar, aðgangsstýringu og akstursheimildum innan vallar.  

2.4 Apríl 
Rauði kross Íslands óskaði eftir að fá til sín sjúkrabifreið (svo nefndan kassabíl) sem hefur 
verið í þjónustu liðsins undan farin ár. Slæmt ástand var á Selfossi þar sem tveir bílar lentu í 
altjóni þar. Slökkvilið Akureyrar á von á því að fá til sín nýjan bíl síðla sumars. En fram að 
því þá leysum við verkefnið með þeim þremur bílum sem við höfum, ásamt því að 
neyðarbúnaður hefur verið settur í aðal dælubíl.  
VHF fjarskiptakerfi slökkviliðs Akureyrar varð fyrir miklum truflunum unnu liðsmenn að því 
að koma því í lag og  skipt var út búnaði.  Brugðið var á það ráð að hafa samband við Rauða 
kross Íslands, og óskað eftir að keyptar væru TETRA handstöðvar í sjúkrabílana þar sem að 
við værum sambandslausir. RKÍ sendi strax handstöðvar. Ákveðið var að fara alfarið út í 
TETRA væðingu liðsins og nýta VHF til vara og í reykköfun. Ný endurbætt 
starfsmannaaðstaða var formlega tekin í notkun og eru menn verulega ánægðir og þakklátir 
fyrir þær endurbætur sem gerðar hafa verið.  
Flugvallarfræðsla fór í gang og stóð yfir í nokkrar vikur. Talsverð umræða varð um leyfi til 
sinubruna og umfjöllun í fjölmiðlum hefur farið fram á faglegum nótum. Það er ljóst að fylgja 
þessu máli fast eftir. Það er ljóst að breytinga er þörf á lögum og reglugerðum um 
sinubrunaleyfi. 
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Þjálfun nýliða hófst og stendur fram í byrjun næsta mánaðar. Slökkvilið Akureyrar kom að 
öryggisgæslu í íþróttahöllinni á meðan á söngvakeppni framhaldsskólanna stóð og var talsvert 
annaríki í tengslum við þann viðburð ásamt sinubruna við sjúkrahúsið. 
Settar voru á bakvaktir í sjúkraflugi til að létta af álagi vegna boðunar í vinnu tengdu 
sjúkraflugi, hefur þessi breyting leyst hluta af  þeim vandamálum sem hafa loðað við þennan 
verkþátt liðsins.  
 

2.5 Maí 
Slökkviliðið endurnýjaði slöngubát sem hugsaður er til björgunar hér við strandlengju 
fjarðarins og vötnum, leitast verður  við að koma eldri bát í verð. Þar sem að mikill 
mannauður er í liðinu var hafist handa við að smíða nýja kerru undir bátinn og er hún til 
fyrirmyndar. Farin var æfingaferð A og B vaktar út í Hrísey að morgni laugardags, og hófst 
tilstandið með kjarngóðum morgunverði á slökkvistöðinni við Árstíg. Það er ljóst að mikil 
þörf er fyrir að samhæfa vel þá hlutastarfandi slökkviliðsmenn sem eru í eynni og hér í 
innbænum líkt og eyjaskeggjar kalla okkur. Að morgni 6. maí urðu nokkrar íkveikjur í 
ruslagámum í miðbænum ásamt því að kveikt var í kjallara í Lundargötu 7. Talsvert tjón varð 
í þeim bruna en mannbjörg varð. Þann 8. tók til starfa nýr starfsmaður vel reyndur frá SHS. 
Það er mikill fengur í slíkum manni og vafalaust á hann eftir að styðja vel við liðsheildina. 
Ráðið var í stöðu eldvarnareftirlitsmanns og fyrsta konan sem starfað hefur sem slökkvi- og 
sjúkraflutningamaður kvaddi með kaffi í þessum mánuði og hélt til Svíþjóðar. 

 
Á upphafstigum bruna í Hringrás Akureyri. 

17. Maí varð síðan gríðarlegur bruni í dekkjum á svæði hringrásar við Krossanes. Kalla varð 
út allt tiltækt lið ásamt varaliði. Slökkvistarf gekk vel miðað við allar aðstæður en skjót 
upphafsviðbrögð urðu til að bjarga vélum. Einnig náðist að einangra vel brunasvæðið við einn 
haug og síðan var haugurinn tættur í sundur með krabbakrana og slökkt í honum jafn óðum. 
Það kom vel í ljós í þessu útkalli hversu öflugt liðið er og hversu vel það vinnur saman. Ekki 
má gleyma því útkalli þar sem Slökkviliðsstjóri var ræstur árla morguns þann 22. maí með 
útkalli frá neyðarlínu þar sem skilaboðin voru “ítrekun mæting á stöð” á leiðinni á stöð voru 
fjarskipti í gangi og leit út fyrir að mikið væri að. Þegar á stöðina var komið voru margir 
liðsmenn mættir og allir klári í útkall ef ekki lagðir af stað. Var slökkvilisstjórinn hreinlega 
tekinn og rennbleyttur. Síðan var farið í þurr föt og boðið inn í morgunkaffi og stjóranum 
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óskað til hamingju með 40 ára afmælið. Um var að ræða samræmdar aðgerðir neyðarlínu, 
slökkviliðs og Lögreglunnar sem myndaði atburðinn og verður að segjast að samstarfið 
heppnaðist fullkomlega. 
Tekið var á móti börnum í starfskynningu frá skólunum ásamt ýmsum leikskólahópum.  

2.6 Júní 
Klórgasleki varð í efnaverksmiðjunni Mjöll Frigg við Austursíðu 2. Eiturefnakafarar gerðu sig 
klára og farið var á dælubíl og sjúkrabíl. Húsnæðið var rýmt af slökkviliði og þegar komist 
hafði verið fyrir lekann þá kom í ljós að um samskonar óhapp var að ræða og hafði gerst áður. 
Gerðar voru athugsemdir við frágang og vinnueftirlit tók út svæðið.  
Skólastjóri Brunamálaskólans ásamt umsjónarmanni atvinnuslökkviliðsmannanámskeiðs 
komu til að taka út nemendur vorsins í dæluæfingum. Var það gert í kjölfar þess að kennari 
við námskeiðið felldi alla á verklegu prófi fyrir sunnan. Kom bersýnilega í ljós að okkar menn 
kunnu vel til verka þegar um var að ræða búnað sem að þeir nota reglulega og styður það 
tilgátu slökkvilisstjóra að fyrirkomulag námskeiða fyrir sunnan er ekki rétt. 
 

Verkefnið hjólahjálpin fór af stað. Um er að ræða tvö reiðhjól útbúin með töskum sem 
innihalda fyrstu hjálpar búnað. Verkefnið byggir á þeim grunni að vera með 
sjúkraflutningamenn á hjólum á mannmörgum viðburðum. Með þvi móti er mögulegt að 
bregðast við óhöppum sem verða á viðburðum strax. Einnig er mögulegt að draga úr 
forgangsakstri sjúkrabifeiðar sem er á leið á staðinn og tryggja þannig öryggi vegfarenda 
betur. Óskað var eftir aðstoð slökkviliðsins þegar Twin otter vél flugfélags íslands festis upp á 
Grænlandsjökli. Útvegaðir voru lyftipúðar og tilheyrandi búnaður sem nota átti við björgunina 
og flogið með til Grænlands. Ekki kom til notkunar á þeim búnaði að lokum en verkefnið lýsir 
þeim fjölda beiðna og óska sem slökkvilið Akureyrar berast. Lögreglan kom með starfsmenn 
sína í þjálfun í endurlífgun og yfirferð á búnaði sjúkrabifreiða. Um er að ræða gagnvirk 
samskipti til að tryggja betri samvinnu á vettvangi. Íþróttaskóli KA / Þórs kom í heimsókn 
með um 50 börn og fengu þau góðan sýningaferð um svæðið og prófuðu að prauta með 
vakthafandi varðliði. Bíladagar fóru fram og verður að segja Bílaklúbb Akureyrar það til hrós 
að vel var staðið að virðburðum og gæslu á þeim. Þeir BA menn komu snemma vors að máli 
við SA og óskuðu eftir miklu og góðu samstarfi að öryggismálum.  
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2.7 Júlí 
Hingað komu slökkviliðsmenn frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins á leið sinni austur til að 
hefja þar hjólaverkefni sitt. En markmið ferðarinnar er að hjóla þvert yfir landið í 
áheitasöfnun í líknarsjóð SHS. Mánuðurinn notaður í þolæfingu þar sem gengið var upp og 
niður kirkjutröppurnar í fullum skrúða með reykköfunartæki. Æfingarnar vöktu verðskuldaða 
athygli innlendra sem erlendra ferðamanna sem áttu leið um svæðið. Unnið verður með 
ákveðið mánaðarþema í verklegum æfingum.  

 
Gegnið upp og niður kirkjutröppunar í fullum skrúða með reykköfunartæki. 

2.8 Ágúst 
Undirbúningur fyrir verslunarmannahelgi var settur í gang og liðið mannað miðað við reynslu 
undangengina ára. Ásókn til bæjarins aftur á móti þessa helgi var engan vegin líkt og áður og 
verkefnin liðsins ekki frábrugðin útköllum um venjulega helgi.  
SA vann að björgun manns úr Glerárgili. Strax var óskað eftir aðstoð Björgunarsveitarinnar 
Súlna við að koma hinum slasaða og björgunarliði upp úr gilinu. Það sýndi sig vel í þessu 
útkalli hversu öflugt samstarf Slökkviliðs Akureyrar, Lögreglunar og Björgunarsveitarinnar 
Súlna er.  
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2.9 September 
Nýr starfsmaður tók til starfa og hófst þjálfun hans með fornámi. Blóðbankinn leitaði eftir því 
hvort möguleg væri að hýsa tæki þeirra á meðan á dvöl þeirra hér á norðulandi stæði. 
Vissulega veittu við þessum góða málstað liðsinni okkar og geymdum hér færanlegan 
blóðgjafa bíl þeirra. Altjón varð er eldur kom upp í sumarbústað austur í Vaðlaheiði í miklu 
hvassvirði sem varð til þess að eldur breiddist í öll rými hússins. Starfsmannafélag stóð fyrir 
menningarferð í Listagilið þar sem sýningar voru skoðaðar ásamt hraðkennslu í myndlist. Að 
lokum snæddu menn dýrindis kvöldverð á veitingastaðnum Friðrik V. 

 
 

C og D vakt að lokinni æfingu í Hrísey 

2.10 Október 
Reykköfunaræfingar fóru fram í gömlu húsnæði í miðbænum. Um var að ræða gamla Hótel 
Akureyri sem til stóð að rífa. Allar vaktir fóru í gegnum verkefni í húsnæðinu og er það ávallt 
gott að komast í krefjandi húnæði til æfinga. Námskeið vegna fuglaflensu var haldið fyrir 
dýralækna og þá er tengjast viðbragið vegna þeirra hættu. Aðilar sátu fyrirlestur á 
slökkvistöðinni ásamt því að skoða þann búnað sem liðið hefur í slíku viðbragði. Aðilar frá 
Samteig komu hingað og kynntu hitamyndavél frá Bullard. Um er að ræða gríðarlega öfluga 
vél sem nýtist við leit í eldi og reyk. Námskeið vegna eiturefnaslysa fór fram og sá 
sérfræðingur í SHS um bóklega fræðslu og yfirferð búnaðar. 
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2.11 Nóvember 

 
Nemar glíma við verkefni í reykköfun í Hótel Akureyri. 

Nemendur úr Brunamálaskólanum komu norður og voru við stífar æfingar í reykköfun. Var 
það samdóma álit þeirra að vel hafi tekist til. Margvíslegar æfingar á körfubíl fóru fram. Æfð 
var rýming á Kea Hótel og hún tímamæld ásamt því að körfubíllinn var mátaður við helstu 
stórbyggingar bæjarins. Mikill eldur kom upp í fjósi á bænun Stóra Árskógi og óskaði 
Slökkvilið Dalvíkur eftir aðstoð. SA sendi mikinn viðbúnað og aðstoð en veður var afar slæmt 
á staðnum. SA var beðið um að aðstoða við að dælingu úr flutningaskipinu Axel. Skipið var 
komið til Akureyrar eftir að hafa strandað á skeri utan við Hornafjörð. Mikið magn af 
olíublönduðum sjó var í fremri lest skipsins. Dæling stóð yfir í um hálfan sólahring og var um 
160.000 lítrum dælt úr lestum skipsins.  
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2.12 Desember 
Slökkviliðið var kallað í umferðarslys á Grenivíkurafleggjara. Bifreið hafði farið út af 
veginum þar sem verulega bratt er fram af. Dælubíll fór til aðstoðar sjúkrabifreið og þurfti að 
notast við fjallabjörgunarbúnað liðsins til að síga niður að hinum slösuðu og hífa upp á veg. 

 
Slökkviliðsmaður sígur niður með börur að hinum slasaða. 

Slökkviliðið aðstoðaði við að festa niður þakplötur í hvassviðri sem gekk yfir í mánuðinum.  
Farið var í skoðun og eftirlit á flugeldasölustaði ásamt því að skoðuð voru brennustæði í 
umdæminu. Talsvert annríki var á nýársnótt hjá liðinu enda jörð alauð og sinubrunar komu 
upp í tengslum við flugelda. 
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3 Útköll varðliðs 

3.1 Slökkvilið 
Leitað var aðstoðar slökkviliðsins í 151 skipti.  

Útköll Slökkvilið 2007
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Flest voru útköll á dælubíla slökkviliðsins í ágúst en ljóst er mörg útköll eru í desember og 
janúar. Enda eykst brunaálag á þessum árstíma verulega.  

Dreifing útkalla Slökkvibílar
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Dreifing útkalla slökkvibíla miðað við tíma sólarhringins sýnir að 46 % útkalla koma á 
tímabilið 9 til 18 og um 22% á bilinu 18-00. 
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Dreifing útkalla miðað við forgang
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Dreifing útkalla dælubíla miðað við forgang tilfellis. Rúm 62 % útkalla eru forgangur 1 og 2.  
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3.2 Sjúkraflutningar 
Slökkvilið Akureyrar var kallað út á sjúkrabílum í 1500 skipti þar af var sjúklingur fluttur í 
1230 skipti. Í 270 skipti var um aðstoð að ræða eða afturköllun. 
Af þessum 1230 var í 377 skipti um að ræða utanbæjar flutninga. 

Sjúkraflutningar eftir forgangi
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Flestir flutningar eru forgangur F3 og F4 þar sem um er að ræða væg sjúkdómstilfelli og 
vægari slys, ásamt almennum flutningi.  En 31% flutninga eru forgangsflutningar  F1 og F2 
sem krefjast forgangsaksturs þar sem um er að ræða alvarleg slys eða veikindi. 
 

Útköll sjúkrabíla miðað við tíma sólarhrings.
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60 % flutninga fara fram á tímabilinu 9 til 18 og 35% á bilinu 18 til 00. 
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3.3 Sjúkraflug. 
Slökkvilið Akureyrar fór í 493 sjúkraflug á árinu 2007 í þessum ferðum var farið með 533 
sjúklinga. 

Fjöldi flutninga í sjúkraflugi
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Sjúkraflug aukast talsvert á sumartíma og er það í tengslum við ferðamannastraum um landið. 
Flest voru sjúkraflugin í ágústmánuði eða 74 talsins og er það met á einum mánuði. 
Slökkvilið Akureyrar hefur séð um sjúkraflug í 10 ár og hefur fjöldi þeirra aukist jafnt og þétt. 

Sjúkraflug
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Mikil ánægja er með þjónustuna og nú sér Slökkvilið Akureyrar um sjúkraflug á öllu landinu 
utan Vestmannaeyja.
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4 Forvarnardeild 

 
Forvarnardeild Slökkviliðs Akureyrar sér um eldvarnareftirlit og forvarnarfræðslu. Um er að 
ræða þjónustu við Akureyri og sveitarfélög í kring samkvæmt samningi þar um. Einnig hefur 
verið leitað til forvarnardeildar SA með skoðanir og fræðslu í sveitafélögum utan samnings. 
Um 71 almenn eldvarnareftirlitsskoðun fór fram á svæðinu með tilheyrandi skýrslugjöf og 
ábendingum. 
32 umsagnir komu inn á borð forvarnardeildar frá sýslumanni vegna leyfis skildrar starfsemi. 
Framkvæmdar voru 19 skoðanir hjá dagforeldrum vegna starfsemi þeirra. 
Stöðu eða lokaúttektir með byggingafulltrúa voru 42 á  árinu 2007 

Farið var í skyndiskoðanir á veitingahús milli 24:00-03:00 um helgar voru þær þrjár á árinu. 
Sendar voru stöðuskýrslur til húseiganda/rekstaraðila ef gerðar voru athugasemdir. 
Afgreidd erindi/yfirferðir á teikningum fyrir Byggingarnefnd Eyjafjarðar eru um 80 á árinu, 
ýmis erindi og fyrirspurnir utan þessa bárust til forvarnardeildar.  
Unnnið var að öflun teikninga hjá byggingafulltrúa af Eyjafjarðarsveit vegna skoðana sem 
fram eiga að fara 2008. Gögn af 54 stöðum eru klár og unnið er með 74 staði til viðbótar. 
Síðan liggur fyrir að fara í aðra hreppa og ná í teikningar (gögn) vegna skoðana sem fram eiga 
að fara í öðrum hreppum árið 2009. 
Slökkviliðsstjórar á Dalvík og Grenivík voru aðstoðaðir við leikskólaverkefnið Logi og Glóð, 
og gerðar voru skoðanir á leikskólunum þar og skýrslur sendar. 
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Fræðsluverkefni:  
Verkefni Eignarhaldsfélags Brunabótafélasins “Logi og Glóð” fór fram í öllum leikskólum á 
Eyjafjarðarsvæðinu  um er að ræða 21 leikskóla og er seinni hluti þess verkefnis á dagskrá í 
febrúar og mars 2008 

Farið var í alla 3 bekki Grunnskólanna með fræðslu um eldvarnir og viðbrögð við eldsvoða. 
Um er að ræða árvisst verkefni Landsambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna í 
samstarfi við slökkviliðin í landinu. 
Forvarnarverkefnið “Ekkert fikt” fór af stað í desember. farið var í alla skóla og  8-10 bekkur 
heimsóttir. Markmið verkefnisins var að upplýsa ungmenni um hættu af fikti með eld og 
flugelda. 29 fræðslufundir voru fyrir fyrirtæki með kennslu í meðferð og notkun 
handslökkvitækja. Um 350 manns sóttu þessi námskeið.  
Samanburður á ástandi eldvarna á leikskólum 2004 og 2007.   
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Engin leikskólanna sem skoðaður var árið 2007 var flokkaður í óviðunandi ástandi. Er því 
augljóst að gerðar hafa verið lagfæringar á þeim atriðum sem eftirlitið setti út á árið 2004. 
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5 Akureyrarflugvöllur. 

 
Störf slökkviliðsmanna á flugvelli. 
Slökkvilið Akureyrar sér um slökkvi og björgunarþjónustu á Akureyrarflugvelli samkvæmt 
samningi við Flugstoðir. Tveir menn eru á vakt frá 7:20 á morgnana þar til áætlunarflugi lýkur 
á kvöldin en einn yfir blánóttina, Að jafnaði lýkur áætlunarflugi á tímabilinu frá 21-23 en það 
er misjafnt eftir dögum og eins árstíðum.  Talsverð aukning hefur orðið í millilandaflugi á 
tímabilinu og er þá  flugvöllurinn uppfærður í öryggisflokk Cat- 7. Þá fer tankbíll og 
mannskapur frá aðalstöð sem  viðbót á flugvelli á meðan lending og flugtak millilandavéla fer 
fram. 
Störf slökkviliðsmanna á flugvelli eru fjölþætt.  Meginhlutvert þeirra er að sinna viðbragði 
gagnvart slysum og óhöppum við flugtök og lendingar.  Í raun má þó segja að þeir sinni öllu 
viðbragði gagnvart hverskonar slysum og óhöppum á flugvallarsvæðinu og í næsta nágrenni 
þess.  Þar má telja, auk flugtilvika, mengunarslys, vatnsdæling auk hvers konar 
neyðaraðstoðar, t.d. vegna veikinda eða slysa.  Að öllu jöfnu er sjúkrabíll staðsettur á flugvelli 
þegar tveir menn eru á vakt og nýtist bíllinn og búnaður hans sem viðbragð gagnvart slysum á 
svæðinu. 
Auk viðbragðs, þá sinna slökkviliðsmenn á flugvelli fjölbreyttum verkefnum í formi viðhalds 
og eftirlits.  Auk daglegrar yfirferðar á tækjum og búnaði er vikulega farið ítarlega yfir allan 
búnað og virkni hans prófuð.  
Slökkviliðið sinnir einnig fjölþættu eftirliti á flugvellinum sjálfum.  Fylgst er með ástandi 
brauta og öryggisvæða, fugl er fældur frá svæðinu, fylgst er með ástandi brautarljósa og 
girðinga.  Yfir sumartíman eru brautarskoðanir að meðaltali um 6 á sólarhring en yfir 
vetrartímann  fjölgar þeim mjög og geta hæglega orðið 8-12 á sólarhring en það fer þó eftir 
veðri og ástandi brauta.  Á hverju ári er því farið hátt í 3000 brautarskoðanir.  Yfir vetrartíman 
senda slökkviliðsmenn skýrslur (snowtam) um ástand brauta til turns, þar sem m.a. eru mæld 
bremsuskilyrði á sérútbúnum bremsumælingabíl.  Slökkviliðsmenn ræsa út starfsmenn 
Flugstoða til að hreinsa brautir fyrir flug á morgnana þegar þess þarf.  Slökkviliðsmenn annast 
veðurgjöf fyrir flugvöllinn á klst. fresti á tímanum frá kl. 23-07 og öðrum tímum þegar turn 
óskar þess.  Slökkviliðsmenn annast einnig lokun og eftirlit flugstöðvar eftir að flugi lýkur á 
kvöldin. 
Á árinu 2007 var unnið að lokun flugvallarsvæðis og annast slökkviliðsmenn stjórn á umferð 
inn og út af flugvallarsvæði þegar það verður komið í fulla notkun. 
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6 Nám og æfingar 
Námskeið og æfingar 2007 (auk æfinga vakta á vinnutíma): 

• Atvinnuslökkviliðsmaður fyrri hluti, 7 vikur (6 starfsmenn). 

• Eldvarnareftirlit 3, 1 vika (2 starfsmenn) 

• Grunnnám sjúkraflutningum, 3 vikur ( 3 starfsmenn). 

• Neyðarflutninganám sjúkraflutninga, 5 vikur EMT-I (4 starfsmenn) 

• Endurmenntun grunnnám (EMTB) og neyðarfl. (EMTI), 2 dagar 

(allir) 

• Voræfingar Hrísey, 1 dagur ( allir) 

• Haustæfingar, reykköfun 1 dagur (allir) 

• Fornám slökkviliðsmanna, 4 vikur (4 starfsmenn). 

• Æfingavika nýliða, 8 dagar (7 starfsmenn) 

• Sérhæfð endurlífgun ALS, 2 dagar ( 7 starfsmenn). 

• Bráðameðferð ungbarna PALS, 2 dagar (4 starfsmenn) 

• Sérhæft flugvallarnámskeið Osló, 1 vika (2 starfsmenn) 

• ATSRUAR (Abulance transport service in rural areas), ráðstefna og 

fundur í Skotlandi, 1 vika ( 1 starfsmaður) 

• ATSRUAR (Abulance transport service in rural areas), ráðstefna og 

fundur í Bláa Lóninu, 2 dagar ( 2 starfsmenn) 

• Frumnámskeið vinnuvéla, 3 dagar (2 starfsmenn) 

• EMS today ráðstefna Baltimore, 4 dagar ( 3 starfsmenn á eigin 

vegum). 

• Wildernes EMT og WACLS, 5 dagar (1 starfsmaður). 

• Wildernes leiðbeinendanámskeið USA, 1 vika (1 starfsmaður) 
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• Vaktaferðir B-C-D vaktir 1-2 dagar, (20 starfsmenn). 

• Flugslysaæfing á Gjögri, 3 dagar (2 fulltrúar frá SA). 

• Flugslysaæfing í Grímsey, 3 dagar (2 fulltrúar frá SA). 

• Fræðsludagar um flugvallarmál, 4 tímar (allir) 

• Námskeið og æfingar flugvöllur, 1 dagur (9 starfsmenn) 

• Námskeið um eiturefni, 1 dagur (11 starfsmenn) 

• Námskeið í notkun á LP-12, 4 tímar (allir) 

• Námskeið með körfubíl, 6 tímar, (allir) 

 

 
Námskeið við flugvöllinn í Gardemoen í Noregi 

   

7 Endurnýjun búnaðar 
Endurnýja þurfti búnað liðsins og má þar nefna að björgunarbátur var endurnýjaður. Um er að 
ræða slöngubát af Zodiak gerð sem nýtist vel til björgunarstarfa við strandlengju svæðisins 
sem og á vötnum. Mikill mannauður er í liðsheildinni og smíðuðu menn kerru undir nýja 
bátinn á mettíma. 
 
Skipt var yfir í TETRA fjarskiptakerfi á árinu og varð talsverð bót á við þær breytingar. VHF 
kerfið mun engu að síður áfram þjóna liðinu í reykköfun og sem varakerfi. Búið er að setja 
TETRA stöðvar í nokkra bíla og einnig handstöðvar. Áframhaldandi þróun fjarskiptum er 
fyrirhuguð. 
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8 Heildarútköll  
Slökkvilið Akureyrar var kallað út samtals 2145 sinnum á síðasta ári og sést hér hlutfallsleg 
skipting útkalla. 

Skipting heildarfjölda útkalla
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Dreifing útkalla pr. sólahring
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Fylgni er á tíma útkalla á dælubílum, sjúkrflugi og sjúkrabílum. 
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9 Lokaorð. 

 
Verkefni slökkviliðs Akureyrar eru fjölbreytt og margvísleg. Talsverð aukning er í útköllum 
tengdum sjúkraflutningum. Enn eitt árið er fjölgun í sjúkraflugi á milli ára og hafa þau aukist 
um 9% á milli 2006-2007. Liðsheildin samandstendur af miklum mannauð og er leitast við að 
virkja það besta í hverjum einstaklingi fyrir sig. 
 
Haldið verður áfram að virkja liðsheildina í markvissum æfingum og kennslu  samhliða 
verkefnum liðsins til hagsbóta fyrir þá er njóta þjónustunar. Slökkvilið Akureyrar stefnir að 
því að kenna nám atvinnuslökkviliðsmanna í heimabyggð og hefja það á haustdögum 2008. 
 
 
þorbjörn Haraldsson 
Slökkviliðsstjóri 


