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1 Almennt 

Árið 2011 var viðburðaríkt hjá slökkviliði Akureyrar. Mikil vinna fór í að endursemja og 

reyna að viðhalda þeim verktakasamningum sem liðið hefur haft um árabil. Mesta breytingin í 

þeim efnum var á vordögum. En þá varð ljóst að Isavia hefði ekki hug á að endurnýja 

samning sinn við SA um slökkvi og björgunarþjónustu á Akureyrarflugvelli. Þessar breytingar 

höfðu það í för með sér að SA varð að fækka starfsmönnum um 10 í varðliði en sumir þeirra 

fóru til starfa hjá Isavia.  

Samningar við Sjúkratryggingar Íslands um sjúkraflutninga og sjúkraflug voru endurnýjaðir 

og gilda út árið 2012.  

Slökkviliðin í Eyjafirði undirrituðu formlega samstarfssamning á árinu. En hann tryggir 

hverju liði fyrir sig gagnkvæma aðstoð í þeirri vá sem að getur steðja að  sveitarfélögunum á 

Eyjafjarðasvæðinu.  

Langþráður draumur slökkviliðsstjóra varð að veruleika á árinu þegar nýjar björgunarklippur 

voru formlega teknar í notkun. Um sl. áramót kom í mannvirkjalög sú krafa að slökkvilið 

landsins skyldu vera með þennan verkþátt og eiga búnað til að bjarga fólki úr fastklemmdri 

aðstöðu. En áður hafði slökkviliðið verið með þennan verkþátt því einhver varð að sinna því. 

Allt frá árinu 2007 hafði undirritaður leitað leiða til að fjármagna þessi búnaðarkaup og núna 

tókst það. Góðir styrktaraðilar Eimskip-Flytjandi, Icelandair og N1 lögðu til góðan fjárstyrk í 

kaupin og einnig gaf framleiðandinn Holmatro (í gegnum umboðsaðilann) sérstaklega gott 

verð í búnaðinn.  

Bæjarstjórn Akureyrar veitti síðan þá fjármuni sem upp á vantaði í kaupin og kunnum við 

þeim aðilum sem komu að þessari framkvæmd bestu þakkir.   

Heimasíðan liðsins var uppfærð á árinu og fékk nýtt útlit. Síðan er mikið heimsótt og þar 

liggja allar upplýsingar um liðið (www.slokkvilid.is). Einnig er innri vefur fyrir starfsfólk þar 

sem fróðleik og öðrum upplýsingum er miðlað.  

30. nóvember urðu svo formleg skipti á flugvelli þar sem ISAVIA tók við björgunar- og 

slökkvistörfum. SA hefur séð um þennan verkþátt sl. 10 ár fyrir flugvöllinn.  

Björn Heiðar Sigurbjörnsson tók við stöðu aðstoðarslökkviliðsstjóra í desember en þá fór 

Ingimar Eydal í árs leyfi frá liðinu og hóf störf hjá ISAVIA.  

Þorbjörn Guðrúnarson  

Slökkviliðsstjóri 
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2 Tölfræði 

2.1 Útköll dælubíla 

Dælubílar liðsins voru kallaðir út í 94 skipti á síðasta ári. það er 11 % fækkun útkalla á milli 

áranna 2010 og 2011. 

 

 

Dreifing útkalla milli mánaða er misjöfn og mest er fjölgunin í janúar en þá var liðið boða út 9 

sinnum vegna tilkynninga um eld. Um var að ræða eld í 6 skipti og grun í 3 skipti. Að öðru 

leyti eru útköll á svipuðu róli og árið 2010 utan febrúar og mars þar sem mikil fækkun varð í 

útköllum dælubíla.   

 

Hér má sjá skiptingu útkalla miðað við tegund útkalla. 
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Flest útköll dælubíla liðsins eru á milli 09:00 og 21:00 á kvöldin eða 82% allra útkalla. 

 

 

Útköll dælubíla flokkast í fjóra forganga hópa. 45 % útkalla flokkast sem F-1 eða F-2 sem 

kallar á forgangsakstur þar sem um mögulega lífsógn er að ræða.  
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Ofangreint rit sýnir staðsetningar á upphafi elds í byggingum á árinu 2010. 

2.2 Útköll sjúkrabíla 

Slökkvilið Akureyrar var kallað út 1,559 sinnum á sjúkrabílum liðsins árið 2011. Um er að 

ræða 8% fækkun flutninga á milli áranna 2010 og 2011 

 

Sjúkraflutningar flokkast í fjóra forgangsflokka  F-1 til F-4. F-1 og F-2 útköll krefjast 

forgangsaksturs. Þar er um að ræða slys eða veikindi. Forgangsflokkar F-3 og F-4 tengjast 

vægum sjúkdómstilfellum, væg slys og eða almennan flutning. Mest er fækkunin á milli ára í 

F-4 flutningum en þar fækkar um 20%  
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Forgangsflutningar eru rétt tæp 30% útkalla á sjúkrabíla liðsins. 

 

 

Skipting sjúkraflutninga milli dag og næturvakta sést hér að ofan og þar sést að 71 % verkefna 

í sjúkraflutningum er á dagavaktartíma liðsins.  
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Frekari rýni á skiptingu útkalla sýnir að 74 % allra útkalla á sjúkrabíla liðsins eru á virkum 

dögum. 

 

 

Utanbæjarflutningar liðsins voru 106 talsins.  Unnið er að því að þessi flutningar séu einungis 

á virkum dögum og  gekk það vel eftir. Einungis 4% flutninga fóru fram um helgar. En þau 

tilfelli eru afar sérstök til að mynda tveir þeirra voru þannig að við fórum til móts við 

austfirðinga og mættum þeim í Mývatnsveit, einn var á Ólafsfjörð og annar á Dalvík. Allt 

tilfelli sem var mætt sökum aðstæðna.  
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2.3 Útköll sjúkraflug 

Sjúkraflugum fjölgaði um 7% á milli áranna 2010 og 2011. Alls voru farin 474 sjúkraflug. 

 

 

Sjúkraflug skiptast í forgangsflokka og varð örlítil fækkun í F-1 flugi á milli ára en fjölgun í 

F-2 og F-3 flugum. Mest varð fjölgunin i F-4 sjúkraflugum þar sem um millistofnana flutning 

er að ræða.  

 

Nokkuð jöfn dreifing var á milli mánað í sjúkraflugi árið 2011 
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81% sjúkafluga fer fram á dagvaktíma liðsins. 

 

Þróun sjúkraflugs sl. 14 ár hjá SA. Fjöldi sjúkrafluga náði hámarki árið 2007 og 2008 en þeim 

fækkaði um nánast 100 flug árið 2009 (kunnugleg niðursveifla). Flugum hefur síðan verið að 

fjölga jafnt og þétt upp frá þeim tíma og nálgast nú hámarkið aftur.  
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2.4 Heildarútköll liðsins.  

Slökkvilið Akureyrar var kallað út í  2.127 skipti á árinu 2011 og er það 5% fækkun í 

útköllum liðsins á milli áranna 2010 og 2011.  

 

Hlutfallslega er mest fækkun í útköllum dælubíla. Um 8% fækkun varð í útköllum á 

sjúkrabíla en 7% aukning í sjúkraflugi.  

 

 

Hér má sjá hlutfallsskiptingu verkefna varðliðsins árið 2011 en 95% þeirra eru tengd 

sjúkraflutningum og sjúkraflugi.  
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2.5 Eldvarnareftirlit. 

Verkefni eldvarnareftirlits eru margvísleg. Árið 2011 voru afgreidd 286 formleg erindi.  

 

 

 

Hér má sjá skiptingu erinda til eldvarnareftirlits fyrir árið 2011. 
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3 Lokaorð.  

Þegar árið er skoðað í heild sinni þá getum við í slökkviliði Akureyrar við vel við unað. 

Aðgerðir til að draga úr áhrifum uppsagna gegnu vel eftir. Nýju ári mætum við svo með 

jákvæðni og bjartsýni í brjósti. Reikna má með einhverjum breytingum í skipuriti sem tengist 

þeirri fækkun sem kom til framkvæmda 1. Desember sl. 

En í öllum breytingum felast tækifæri og SA mun klárlega nýta öll þau tækifæri sem bjóðast á 

nýju ári. Aukin eftirspurn er eftir fræðslu frá liðinu til handa hinum almenna bæjabúa. Leitast 

verður við að auka við fræðsluefni frá liðinu og mun til að mynda nýr upplýsingabæklingur 

líta dagsins ljós. Þar er farið yfir þau verkefni, mannafla og þau markmið sem SA vinnur að.  

Undirritaður vonar að þjónustuþegar SA hafi það sem allra best á árinu 2012 og megi árið 

vera þeim farsælt. 

 

Þorbjörn Guðrúnarson 

Slökkviliðsstjóri.  

 

 


