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Minnisblað um slökkvilið Keflavíkurflugvallar.

Efni:
Breyting á þjónustustigi hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli.

Inngangur:
Keflavíkurflugvöllur er langstærsta flugsamgöngumannvirki á íslandi og eitt það 
mikilvægasta. Árið 2006 fóru tvær miljónir farþega1 um flugvöllinn og er áætlaður fjöldi 
farþega árið 2010 tvær og hálfmiljón farþegar2. Vöruflutningar voru árið 2006 tæp 60 
þúsund tonn og gera má ráð fyrir því að þeir aukist líka.

Vamarmálaráðuneyti Bandaríkjanna sá um rekstur slökkviliðsins frá stofnun flugvallaríns 
1943 til 30 september 2006. Slökkvilið Keflavíkurflugvallar(FES) hefur ætíð verið í röð 
fremstu flugvallarslökkviliða og hlotið flestar af æðstu viðurkenningum sem veittar eru 
slökkviliðum innan Bandaríkjanna.

Fram til ársins 1963 var slökkviliðinu stjómað og að mestu leyti mannað 
Bandaríkjamönnum, en þá tók Sveinn Eiríksson við stjóm liðsins, en hann fékk fljótlega 
gælunafnið „Patton“ fyrir stjómunarstíl sinn. Við skipun Sveins sem slökkvistjóra setti 
hann það skilyrði að hann fengi fullt umboð til stjómunar slökkviliðsins. Hóf hann þá 
handa við að skipa slökkviliðið alfarið íslendingum og þannig hefur það verið síðan.

Við skyndilegt fráfall Sveins 1986 tók Haraldur Stefánsson við starfi hans og stýrði hann 
slökkviliðinu allt til 2005. Báðir þessir menn leiddu liðið í fremstu röð slökkviliða og 
árangur af firamsýnu forvamarstarfi og skipulagningu lét ekki á sér standa.
Það að vinna ein af æðstu verðlaunum sem veitt eru slökkviliðum innan Bandaríkjanna ár 
eftir ár, þrátt fyrir að það væri skipað og stjómað af öðrum en Bandaríkjamönnum er 
einstakt afrek. Fjöldi slökkviliðsmanna á þessum árum var mismunandi, en þegar 
starfsemin á svæðinu var hvað mest, voru ekki færri en 18 slökkviliðsmenn á hverri vakt 
og þjónuðu þeir bæði flugvellinum og byggðinni á vamarsvæðinu.

í kjölfar innrásarinnar í írak fóru Bandaríkjamenn að draga saman allar herstöðvar sínar 
vegna fjárskorts og fljótlega fréttist af áhuga æðstu ráðamanna að loka herstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli. Árið 2004 hafði dregið nokkuð úr umsvifum vamarliðsins og var 
mönnun slökkviliðs einungis miðuð við það lágmark sem þarf til að geta staðist þær 
kröfur sem gerðar voru til flugvallarins, en það voru 15 slökkviliðsmenn á vakt. Þess skal 
getið að Bandaríski herinn notar NFPA (Landssamtök um brunavamir) staðla sem 
lágmarks viðbúnað.

Flugmálastjóm á Keflavíkurflugvelli stjómar nú flugvellinum í umboði 
Utanríkisráðuneytisins og því fellur Keflavíkurflugvöllur ekki undir Samgönguráðuneytið

1 http://www.keflavikairport.is/Um Keflavikurflugvoll/farthegar/

2 http://www.keflavikairport.is/resources/Files/2 KEFLGV-20107-130805.pdf
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eða Flugmálastjóm íslands eins og aðrir flugvellir hér á landi, þó til standi að gera 
einhveijar breytingar þar á.

Meginmál:
Tilgangur flugvallaslökkviliða er að bjarga mannslífum. Það tekst þó einungis ef rétt er 
staðið að málum. Flugsamgöngur eru einstakar af því leyti að smáóhöpp geta leitt til 
hópslyss. Það orsakast m.a. vegna mikils magns af eldsneyti og eld einangrun er lítil eða 
engin. Þá hefiir fjöldi farþega um borð ásamt takmarkaðra útgönguleiða áhrif.
Þrátt fyrir að aðflug, lending, flugtak og klifur taki aðeins 18% flugtíma, þá eiga 80% 
flugslysa sér stað á þessum tíma.

Hugmyndir fólks almennt um flugslys er þær að þau séu alltaf banvæn. Það er þó ekki 
reyndin, þó með örfáum undantekningum. Þar sem 80% flugslysa á sér stað í kringum 
flugvelli, þegar vélamar eru á litlum hraða, eru lífslíkur þeirra sem lenda í slíkum slysum 
nokkuð góðar.

Bandaríska Samgönguöryggisráðið (NTSB) rannsakaði öll flugslys sem hugsanlegt væri 
að lifa af, þar í landi árin 1970 til 1995. Alls lentu 7,488 manns í þessum slysum. Af 
þeim létust 452.78% þeirra sem létust, lifðu áreksturinn af, en langflest þeirra eða 95,4% 
létust vegna reyks og/eða bruna. Ef rétt hefði verið staðið að björgunarmálum þá hefðu 
98,3 % lifað af.

Það nægir ekki alltaf að sprauta nógu miklu vatni, það þarf að koma þvf á rétta staði og 
gera það eins hratt og mögulegt er. Rannsóknir sína að lífsmöguleikar fólks sem staðsett 
eru í flugvélum sem kviknar í, hverfa á 3 til 4 mínútum. Þess vegna þarf 
flugvallarslökkvilið að vera mætt á slysstað innan við 3 mínútum eftir að eldur kviknar 
(ICAO mælir með 2 mínútum) Slökkvistarf þarf því að vera markvisst og hnitmiðað og 
allir meðvitaðir um hvemig bregðast skuli við. Flugvallarslökkvilið eru síðasta vöm 
þeirra sem nota flugvélar,

Uppsetning ICAO (Intemational Civil Aviation Organization) á slökkviþætti flugvalla 
byggist á því að flugfreyjur geti komið farþegum frá borði og slökkvilið skal veija 
útgönguleiðir. Settar eru fram lágmarkskröfur um viðbragðstíma, fjölda slökkvibíla, 
vatnsmagn og dælugetu, en þær miðast við stærð þeirra flugvéla sem nota flugvöllinn. 
Umræddar reglur segja hvergi til um fjölda þeirra slökkviliðsmanna sem þarf til að vinna 
þau verkefiii sem ber að leysa.

Sérfræðingar(NFPA) í viðbragði við flugslysum telja að miðað við stærð flugvallarins 
(eldflokkun 9) og þeirra flugvéla sem á honum lenda ættu að vera að lágmarki 15 
slökkviliðsmenn á hverri vakt til að ráða við björgun mannslífa úr flugslysum.

3 Surviving the Crash by Coalition for Airport and Airplane Passenger Safety ISBN 0-942920-39-2
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Flestar flugvélamar sem fara um Keflavíkurflugvöll eru Boing 757-2004, en þær geta flutt 
200 farþega og 43,490 lítra af eldsneyti.

Fyrir 1. október 2006, var uppsetning slökkviliðsins með eftirfarandi hætti: 
Lágmarksmönnun var 15 slökkviliðsmenn, slökkvistöðvar voru tvær, aðalstöð og stöð 2. í 
stöð 2 voru staðsettir 2-3 flugvallarslökkvibílar og 5 slökkviliðsmenn, megintilgangur 
með stöðinni var að komast á braut 11 á innan við 2 mínutum. í aðalstöð voru tveir 
flugvallarslökkvibílar, húsabrunatæki og eiturefnaviðbúnaður.
Einn flugvallarslökkvibíll heftir verið við brautir þegar flugvélar lenda og fara í loftið.

Slökkviliðsmenn voru 15 á vakt að lágmarki, verkefhi þeirra vegna björgunar úr flugslysi 
voru þannig:

• 1 stjómaði aðgerðum.
• 1 sá um öryggi slökkviliðmanna í aðgerðum.
• 4 sáu um slökkvibíla.
• 2 stjómuðu verkefiium.
• 4 í björgun úr vélinni.
• 3 í slönguvinnu.

Við yfirtöku Flugmálastjómar á Keflavíkurflugvelli(FMK) 1. október 2006, voru að 
lágmarki 13 á hverri vakt og óljóst hvaða verkefiium átti ekki að sinna, en líklega hefði 
ekki verið farið í björgun úr flugvél, sem samkvæmt ICAO flugfreyjur sjá um.

ICAO gerir engar kröfur um fjölda slökkviliðsmanna, eða að fólki sé bjargað úr 
flugvélarflaki, né heldur dugar það vatnsmagn sem er lágmarkað til að fara í að slökkva 
elda inní flugvélum. Þetta þýðir að flugvöllur í eldflokkun 9 getur veríð með 3 menn á 
vakt og kallað það slökkvilið með góðri samvisku.

í febrúar 2007 lokaði FMK slökkvistöð 2 og flutti þann mannskap sem þar hafði aðsetur í 
aðalstöð.

í september 2007 ákvað FMK að nýtt lágmark á vakt skildi vera 10 slökkviliðsmenn. Það 
hafa engar upplýsingar boríst frá slökkvistjóra hvaða verkefiii þessir 10 slökkviliðsmenn 
skulu leysa á slysstað og hvaða verkefnum skal ekki sinna.

Þá voru fulltrúum LSS(Landsambands Slökkviliðs og Sjúkraflutningsmanna), tjáð af 
Flugmálastjóra Keflavíkurflugvallar, Bimi I. Knútssyni á fundi sem við áttum með 
honum og nánustu sam starfsmönnum hans að þeir væru að skoða breytingar á eldflokkun 
vallaríns úr 9 í 8 eða 7 og byggja völlinn á sama módeli og Billund, Sturup eða 
Landvetter sem byggja á nágrannaaðstoð og mönnun slökkviliðs í gegnum aðra starfsemi.

Næsta slökkvilið við Keflavíkurflugvöll er Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins (SHS), en 
við bestu aðstæður eru þeir 30 mínútur á leið til Keflavíkurflugvallar, eins og t.d. þegar

4 http://www.bœing.com/commercial/757family/pfi,pf_200tech.htrnl
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Almannavamaráætlun Keflavíkurflugvallar er æfð. Það liggur hins vegar ljóst fyrir að 
SHS mun eiga fullt í fangi með flutning slasaðra þannig að þeir munu líklega ekki koma 
að slökkviþætti.

Lokaorð:

Þjónusta við flugfarþega á Keflavíkurflugvelli hefur veríð ásættanleg þangað til 1. 
október 2006. Við yfirtöku FMK hefur þjónustustigið lækkað á 6 mánaða fresti þannig 
virðist mér að eftir 2 til 3 ár muni þjónustan verða það lágmark sem ICAO setur í þessum 
flokki.
Ekki síst ef það er haft í huga að það á að ohf vsða FMK og sameina FLE.

Staðan nú er þannig að þeim flugfarþegum sem ekki komast út af sjálfs dáðum í flugslysi 
verður ekki hsgt að hjálpa öðruvísi, en með því að slökkviliðsmenn setji sig í bráða 
lífshættu við að fara innf flugvél vitandi það að ef eitthvað kemur uppá þá eru ekki nógu 
margir úti til að bjarga slökkviliðsmönnum sem inni eru. Það að fara inn í flugvél sem 
hefur kviknað í, er það hættulegasta sem slökkviliðsmenn gera.

Hvað er til úrbóta? Það vantar reglur um þjónustustig og menntun slökkviliðs. Fyrir 1. 
október 2006 giltu reglur BNA Department of Defence(BNA DoD) sem byggðust að 
stærstum hluta á NFPA. Það ætti að nota NFPA sem viðmiðun fyrir öryggisþátt 
slökkviliðs, það myndi tryggja þjónustustig og menntunarstig slökkviliðsins, þangað til 
að íslendingar hafa smíðað eigin reglur um öryggis og þjónustustig flugvalia. Þar með 
tryggt öryggi flugfarþega og öryggi slökkviliðsmanna.

Borgar Valgeirsson
Formaður Félags Slökkviliðsmanna á Keflavíkurflugvelli(FSKF)

4.október 2007
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Keflavíkurflugvelli, 8. apríl 2008

Efni: Fyrirhuguð breyting á stðrfum og verksviði.

Hér með tilkynnist að frá og með 1. ágúst n.k. er ráðgert að breyta störfum þínum og 
verksviði þannig að þau „önnur störf‘ sem tilheyra ekki hinu hefðbundnu starfi 
slökkviliðsmanns, s.s. ræstingar og minniháttar viðhald á húsakynnum slökkviliðsins og 
eftirlit með girðingum á flugvemdarsvæði, verða ekki lengur á þínu verksviði.

Hin fyrirhugaða breyting verður gerð með vísan til ráðningarsamnings við þig frá 19. 
september 2006 og 19. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, er 
hljóðar svo:

„Skylt er starfsmanni að hlíta breytingum á störfum sínum og verksviði frá því er hann tók við 
starfi. Starfsmaður getur kosið að segja upp starfi sínu vegna slíkra breytinga, enda skýri hann 
ráðherra eða forstöðumanni frá því innan eins mánaðar frá því að breytingamar voru 
tilkynntar honum. Ef breytingamar hafa í fðr með sér skert launakjör starfsmanns eða réttindi 
skal hann halda óbreyttum launakjörum og réttindum þann tíma sem efitir er af skipunartíma 
hans í embætti eða jafhlangan tíma og réttur hans til uppsagnarfrests er samkvæmt 
ráðningarsamningi, sbr. 46. gr."

Hin fyrirhugaða breyting mun hafa í för með sér að 20 tímar í fastri yfirvinnu á mánuði falla 
niður frá og með 1. ágúst 2008.

Hér með er þér gefinn kostur á að tjá þig um fyrirhugaða breytingu til og með 15. apríl n.k.

Virðingafyllst,

flugvallarstjóri

mailto:bikf@caa.is
http://www.keflavikairport.com


Þingski. nr. 36.a

Ályktun 

Um einkavæðingu slökkviliða

12. þing Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna haldið 11 .-12 . apríl að 
Grettisgötu 89, Reykjavik, ályktar að einkavæðing slökkviliða sé rekstrarform sem 
samrýmist ekki þeim störfúm og skyldum sem slökkviliðsmenn gegna.



12. þingLSS
Þingski. nr. 35.a

#
Ályktun 

Um Viðbúnaðarstig á Keflavíkurflugvelli

12. þing Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna haldið 11.-12. apríl að 
Grettisgötu 89, Reykjavík, hvetur samgönguráðherra og flugmálastjóm til að draga ekki 
úr viðbúnaðarstigi slökkviliðsins á Keflavíkurflugvelli og gera ekki frekari breytingar á 
starfsumhverfi án samráðs við starfsmenn slökkviliðsins og LSS.
Varað er við því að dregið verði úr mönnun slökkviliðsins.

Greínagerð

Síðan Flugmálastjóm á Keflavíkurflugvelli tók við stjóm flugvallarins þann 1. október 
2006, hefur stöðugt verið dregið úr öryggiskröfúm sem gerðar eru til flugvalla. Frá því að 
vamarliðið fór hefur slökkviliðsmönnum á vöktum verið fækkað og þar með dregið úr 
viðbúnaðarstiginu.



12,: bw«L SS
ÞingskJ. nr. 37

Ályktun 

Um Flugmálastjórn og flugslys

12. þíng Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna haldið 11. -  12. apríl 
að Grettisgötu 89, Reykjavík, hvetur flugmálastjóm til að gefa út reglur þess efnis að 
flugvellir taki meðmæli (e recommendation) ICAO sem skyldu varðandi björgun úr 
flugslysi.


