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Menntun og þjálfun

• Menntun og endurmenntun í takt við reglugerðir og þjónustusamninga

Forvarnir

• Eftirlitsáætlun SHS endurskoðuð, endurskoðuð árlega

Samningar

• Samningurinn um sjúkraflutninga við ríkið, mitt ár 2021

Fjárfestingar

• Keypt ný körfubifreið, fyrir árslok 2020, frestað

• Byggð ný slökkvistöð, fyrir árslok 2021

• Keypt ný gámabifreið, fyrir árslok 2021, frestað

• Dælubifreið í Grundarhverfi á Kjalarnesi endurnýjuð, fyrir árslok 2021

Brunavarnaáætlun

• Endurskoðun í gangi hjá HMS

• Rannsókn vegna Bræðraborgarstíg, til umsagnar

• Leggja fram nýja brunavarnaáætlun, á vormánuðum 2023



Bræðraborgarstígur 1
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31
jan 20

Fundur almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins með 
sóttvarnalækni og umdæmislækni sóttvarna fyrir 
höfuðborgarsvæðið.

Tilmæli frá sóttvarnalækni eftir fundinn 31. janúar: 

• Að í ljósi óvissustigs væri sveitarfélögunum ráðlagt að kalla saman 

neyðarstjórnir, virkja viðbragðsáætlanir og horfa í því sambandi til 
áætlunar um heimsfaraldur inflúensu. 

• Að kanna með húsnæði sem hægt væri að nota fyrir sóttkví, 

einangrun og aðstoð við LSH. 

• Að búa starfsemi sveitarfélagsins undir að hugsanlega myndi 

þróun mála færast af óvissustigi á hættustig og síðan neyðarstig. 

31
jan 20

Fyrstu skrefin

7
feb 20

Eftir 7 daga er búið að funda með öllum neyðarstjórnum 
sveitarfélaga á HBS og skerpa á næstu skrefum.

28
feb 20

Fundur almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins með 
sóttvarnalækni.



Vika 9 er byrjuð - Sóttkví - Covid flutningar



Smit innanlands og hlutfall í sóttkví



14 daga nýgengi á hverja 100.000 íbúa







Ekki má gleyma að bakvið hverja tölu er einstaklingur



Samanburður við Norðurlöndin









Gögn



Ráðstafanir neyðarstjórna og sveitarfélaga

235 smit

Krár 219 smit

Neyðarstjórnir
• Mikilvægt að neyðarstjórnir séu virkar
• Boðleiðir virkar og reglubundnir fundir

Velferðarsvið
• Búið að halda undirbúningsfund
• Aðgerðir samræmdar

Leik- og grunnskólar 
• Búið að halda undirbúningsfundi
• Mikil vinna í samráði um reglugerðina
• Aðgerðir samræmdar
• Mikil vinna vegna ósamræmis í grunn- og leikskóla

Íþróttir og tómstund
• Búið að halda undirbúningsfund
• Aðgerðir samræmdar 

Menningarstarf
• Búið að halda undirbúningsfund
• Aðgerðir samræmdar

AST / SST
• Búið að taka nokkra stöðufundi
• Vikulegir fundir í SST

Framkvæmdaráð AHS
• Framkvæmdaráð er upplýst
• Upplýsingum dreift á alla almannavarnanefndina
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30. janúar
-

13. nóvember

30. janúar

13. nóvember



Grundvallarreglur 
Lög um almannavarnir nr. 82/2008

Um 2. gr.

Í greininni er sama meginskipulag almannavarna og nú er í gildi áréttað. Við 
útfærslu á skipulaginu er gert ráð fyrir að eftirfarandi reglur verði lagðar til 
grundvallar:

1. Sviðsábyrgðarreglan.
Sá aðili sem fer venjulega með stjórn tiltekins sviðs samfélagsins eða 
tiltekins svæðis eða umdæmis skal skipuleggja viðbrögð og koma að stjórn 
aðgerða þegar hættu ber að garði.

2. Grenndarreglan.
Staðbundin stjórnvöld undirbúa fyrirbyggjandi ráðstafanir og 
viðbragðsáætlanir.

3. Samkvæmnisreglan.
Yfirvald eða stofnun sér á hættustundu um björgunarstörf á verksviði sínu.

4. Samræmingarreglan. 
Allir viðbragðsaðilar samhæfa störf sín við undirbúning aðgerða vegna 
hættuástands þannig að búnaður og mannafli sé nýttur á skilvirkan hátt.



Almannavarnastig 
Reglugerð um flokkun almannavarnastiga nr. 650/2009

Óvissustig:
Þegar sóttvarnaryfirvöld meta þörf á að hefja
undirbúning að viðbúnaði vegna farsótta samkvæmt
ráðleggingum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar
(WHO).

Hættustig:
Ef auka þarf viðbúnað og sóttvarnarráðstafanir vegna
yfirvofandi farsóttar.

Neyðarstig:
Þegar slys eða hamfarir hafa orðið eða þegar
heilbrigðisöryggi manna er ógnað svo sem vegna
farsótta.



Áætlanir sem unnið var eftir, landsáætlanir

Áætlanir sem unnið var eftir, staðbundnar



Unnið með:

• Neyðarstjórnum sveitarfélaganna

• AST á höfuðborgarsvæðinu

• SST

• Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

• Landsneti

• Veðurstofunni

• Vegagerðinni

• Strætó

• Stjórnendum áhaldahúsa og þjónustumiðstöðva

• Upplýsingafulltrúum sveitarfélaganna

• Vinnuhópi neyðarstjórna

• Almannavarnanefnd upplýst





Hópslys
2019

Mengun í vatnsbóli
2017

Bárðarbunga
2015





28
feb 20

Fundur almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins með 
sóttvarnalækni.

Neyðarstjórn sveitarfélagana hafa funda reglulega og sumar 
um 80 sinnum.

Framkvæmdaráð AHS hefur fundað um 40 sinnum.291
dagar

Hef ekki töluna á fundum AST, SST, AVD RLS, SSH, öðrum 
neyðarstjórnum, borgarráði, bæjarráðum, sóttvarnalækni 
og fagaðilum þvert á sveitarfélögin. 

291
dagar

291
dagar

Í 291 daga hafa almannavarnir, sveitarfélögin,
neyðarstjórnir og starfsfólk sveitarfélaganna,
unnið saman að því að draga sem mest úr skaða
af völdum COVID-19 og styðja við samfélagið eins
og hægt er.

31
jan 20

Fundur almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins með 
sóttvarnalækni og umdæmislækni sóttvarna fyrir 
höfuðborgarsvæðið.



mikið álag
-

streita
-

áhyggjur
-

ótti
-

kvíði
-

bjargarleysi
-

reiði
-

sorg



Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu

Tímabundið lagaákvæðið er svohljóðandi: 

Það er borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila 
að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu.

Opinberum aðilum er heimilt að fela starfsmönnum 
tímabundið breyttar starfsskyldur og að flytja 
starfsmenn tímabundið milli starfsstöðva og opinberra 
aðila til að sinna verkefnum sem hafa forgang á 
hættustundu.

Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021.






