Viðtal við Kristján Einarsson slökkviliðsstjóra

„Brunavarnir Árnessýslu
skal það heita“
40 ára afmælisár

Innan slökkvigeirans hafa menn tekið eftir miklum breytingum á rekstri
Brunavarna Árnessýslu, svo miklum að það er nánast um einsdæmi að
ræða hér á landi. E.t.v. eru sveitarstjórnarmenn í Árnessýslu að gefa
tóninn varðandi framtíðarskipan slökkviliða og jafnvel samstarf og sameiningar sveitarfélaga.
Núverandi samstarf sveitafélaga í Árnessýslu um brunavarnir hefur haft langan aðdraganda. Það var um áramótin 1971-72 sem fulltrúar 6 hreppa í kringum Selfoss fóru
að ræða sameiginlegt Brunavarnafélag eins og vinnuheitið hét þá. Á þessum árum
voru 17 hreppar í Árnessýslu, þannig að 11 hreppar tóku ekki þátt í þessu verkefni

Það var síðan þann 6. janúar 1975 sem Brunavarnir
Árnessýslu voru stofnaðar.

Þáverandi brunamálastjóri, Bárður Daníelsson vann með samstarfsnefndinni, hann
kom með tillögu að nafni félagsins „Brunavarnir Árnessýslu skal það heita“ sagði
Bárður á fundinum og fylgdi hugmynd
sinni eftir með því að segja að það gæti
ekki liðið langur tími þar til öll sveitafélög
í sýslunni kæmu inn í BÁ og þá væri nafnið
orðið að réttnefni.
Rúmum 39 árum frá stofnun BÁ varð
sú hugmynd Bárðar að veruleika. Í dag eru
öll sveitafélög í sýslunni innan raða BÁ og
mikil saga hefur orðið til á þessum árum,
t.d. voru slökkvilið í landinu árið 1975 u.þ.b.
100 talsins, í dag eru þau 36.
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Eggert Vigfússon

Það er því ekki úr vegi að taka hús á
slökkviliðinu og ræða við slökkviliðsstjórann, Kristján Einarsson sem hefur unnið
að nánast öllum sameiningarmálum liðsins
til dagsins í dag. „Ég kom inn í slökkviliðið
árið 1994, tók við af Eggerti Vigfússyni
sem hafði verið slökkviliðsstjóri frá stofnun.
Eggert hóf þessa vegferð sem við höfum
fylgt til dagsins í dag, ég tók við góðu búi af
honum.“ sagði Kristján. Góð ráð frá Eggerti eru ávalt vel þeginn og enn þann dag í
dag hef ég samband við hann og fæ ráð.
Áður en ég réðst til slökkviliðsins var ég að
íhuga að ganga í raðir lögreglumanna, Jón
Guðmundsson, þ.v. yfirlögregluþjónn, hafði í tvígang beðið mig að íhuga
þann möguleika.
Þá sagði Eggert starfi
sínu lausu og ég sótti
um. Stjórn BÁ vildi á
þessum tíma efla eldvarnaþáttinn og þar kom
ég nokkuð sterkur inn þar

sem menntun mín var á þeirri línu. Fyrirbyggjandi vinna hefur ávallt verið nokkuð
ofarlega á listanum innan slökkvigeirans.

„Heppilegt að hafa brunabíl“

„Það er mjög gaman að lesa fundargerðir frá
þeim tíma þegar BÁ var stofnað. Einn texti
í fundargerð var svona; „Kom fundarmönnum saman um, að ef farið væri út í samstarf, væri eftir öllum tilvikum heppilegast
að hafa brunabíl staðsettan á Selfossi. Kom
einnig fram, að auka þarf við eða breyta
slökkvistöð Selfosshrepps og breyta þeirri
skipan sem nú er á vöktum slökkviliðsins. Sú
hugmynd var einnig rædd, að brátt bæri að
því einkum ef þessi samvinna kæmist á, að
fastur maður tæki að sér umsjón með tækjum
slökkviliðsins ásamt eldvarnaeftirliti fyrir
þetta svæði.“
„Þetta eru frábærar vangaveltur sem koma
þarna fram“ heldur Kristján áfram.
„Þarna strax eru menn að ræða nauðsyn
þess að koma á vöktum slökkviliðsmanna
og að það þyrfti að hafa mann til að halda
tækjum og tólum slökkviliðsins við.
Eignir BÁ 1975 voru metnar á 2,2 milljónir og fjárhagsáætlun hljóðaði upp á 132
þús. kr.
Í dag eru eignir BÁ metnar hátt í tvo
milljarða og fjárhagsáætlun tæplega 180
milljónir.
„Þegar ég kom að rekstrinum voru þrjár
slökkvistöðvar á svæði BÁ, á Selfossi,
Stokkseyri og Eyrarbakka. Fljótlega var
Eyrabakkastöðinni lokað og starfið sameinað Stokkseyrarstöðinni.
Slökkvistöðvarnar voru þá tvær og slökkviliðsmenn u.þ.b. 38 talsins.
Í dag eru stöðvarnar átta og slökkviliðsmenn kringum 120. Aukning á stöðvum er
300% og á mannafla er aukningin 220%
Breytingunni er erfitt að lýsa, þó er efst á
þeim lista mannauðurinn, slökkviliðsmennirnir.
„Ekkert slökkvilið virkar nema fyrir
góða slökkviliðsmenn sem eru tilbúnir að
vinna fyrir samfélagið það erfiða starf að
sinna slökkvi- og slysastörfum. það vil ég
setja efst á blað“ sagði Kristján.

Kristján Einarsson slökkviliðsstjóri og Pétur Pétursson varaslökkviliðsstjóri

482 milljarðar. 1300 byggingar falla undir
lög um eftirlit með brunavörnum.
Íbúar sýslunnar eru um 15.500
Yfir 7000 sumarhús eru í sýslunni (Um
11.300 sumarhús eru í landinu öllu)
Gera má ráð fyrir að um 30.000 manns
dvelji í sýslunni um helgar fyrir utan erlenda ferðamenn
Nánast 85% erlendra ferðamanna heimsækja Árnessýslu eða u.þ.b. 800 þús. manns.
Umferð bifreiða um Suðurlandsveg er
mikil, u.þ.b. 2,2, milljónir bíla aka undir
Ingólfsfjall árlega.

Slökkvistöðvar eru á eftirtöldum stöðum:

Selfossi, Stokkseyri, Þorlákshöfn, Hveragerði, Laugarvatni, Reykholti, Flúðum og
Árnesi.

„Það var mikil vinna að fylgja eftir öllum
þeim sameiningum sem hafa orðið á
slökkviliðunum innan sýslunnar. Í öllum
tilfellum voru það sveitarstjórnir á viðkomandi stöðum sem tóku endanlega ákvörðun
um sameiningarnar.
“Ferlið var svona eftir að ég kom að liðinu„
heldur Kristján áfram,
2000 sameinast Laugardalshreppur
2002 sameinast Biskupstungnahreppur
2006 sameinast Gnúpverjahreppur
2010 sameinast Sveitafélagið Ölfus
2011 sameinast Hveragerðisbær
2013 sameinast Hrunamannahreppur

„Öll þessi sveitarfélög eru með slökkvistöðvar og þær eru þar enn eftir sameiningu.
Slökkvi- og björgunarmáttur Brunavarna
Árnessýslu er gríðarlegur“ sagði Kristján.

Sögu- og staðreyndaskýring

Stærð Árnessýslu 8.991 ferkílómetri.
Verðmæti fasteigna samkvæmt brunabótamati,

Glaðbeittir BÁ menn á æfingu.
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Ný slökkvistöð á Selfossi
Á Selfossi er ein fullkomnasta slökkvistöð
landsins, stöðin stendur við Ölfusár vestan við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og
á móti Lögreglustöðinni. Slökkvistöðin
er höfuðstöð BÁ, þar eru bílasalur, skrifstofur, funarsalir, æfingasalur, afeitrunarstöð (Sauna) geymslur og m. fl.

Í stöðinni er einnig fullkominn búnaður til að fara yfir reykköfunartæki,
bæði eftir útköll og æfingar og einnig er
sinnt reglubundnu og lögbundnu eftirliti
með þeim af kunnáttumönnum, þ.e.a.s.
slökkviliðsmönnum sem hafa lært fræðin
erlendis sem og hérlendis.

„Byggingasaga hússins er skrautleg,
björgunarsveitarmenn byggðu húsið og
komu því í rúmlega fokhelt ástand. Þá náðu
áform þeirra ekki lengra og byggingafélag
þeirra var gert upp.
Íslandsbanki tók yfir þar til Sveitarfélagið
Árborg keypti húsið af bankanum.
Menn vildu með öllum ráðum aðstoða
björgunarsveitarfólk að komast inn í húsið
og einnig að þau góðu áform að hýsa
slökkvilið og sjúkraflutninga yrðu að veruleika.

Farsæl ákvörðun

Sveitarstjórnarfólk tók þarna farsæla
ákvörðun. Það var síðan árið 2013 sem
Brunavarnir Árnessýslu keyptu húsið af
Árborg og við rekum það núna.
Húsið var ekki hannað sem slökkvistöð
en með nokkrum breytingum tókst að aðlaga húsið ágætlega að starfsemi slökkviliðsins. Nábýlið við lögregluna og sjúkrahúsið
er frábært og hefur sett starfsemina á enn
hærra plan en hún var fyrir. Það er mjög
mikilvægt að efla þetta samstarf sem mest
þar sem við erum jú öll að vinna að sömu
markmiðum, þ.e.a.s. aðstoða og bjarga samborgurunum.“ sagði Kristján.
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Okkur leikur forvitni á að
vita hvað fæst með sameiningum?

„Sveitarstjórnarfólk horfir að stórum hluta
á hugsanlegan sparnað, en um leið eru fulltrúar sveitarfélaganna að hugsa um öryggisþáttinn. Erum við að standa okkur gagnvart
lögum og gagnvart íbúum? Þetta er spurning sem oft á tíðum er ofarlega á lista þeirra
vangavelta sem menn þurfa að skoða þegar
kemur að rekstrarmálum slökkviliðs.
„Sumar sveitarstjórnir í landinu hundsa
nánast algerlega starfsemi slökkviliðsins.
Hin gamla hugsun er þar oft á tíðum ofarlega, „Þeir hafa gaman að þessu strákarnir
að dunda í þessum bílum og tækjum“ Þessir
strákar (og stelpur) skipa þá hlutastarfandi
slökkvilið sem ekki fær nægt fjármagn til að

stunda lögboðnar æfingar eða til að endurnýja tæki. Þetta fólk fær borgað fyrir útköll
og æfingar, það er samfélagsleg krafa til þess
að það standi tilbúið þegar áfall verður og
ekki stendur á gagnrýninni ef ekki gengur
allt smurt og fumlaust.
Þetta er því miður ástand á mörgum
stöðum. Hér í Árnessýslu hafa sveitarstjórnarmenn alltaf náð því að vera fyrir
ofan meðallag hvað viðkemur rekstri
slökkviliða og fóru nánast á toppinn þegar
öll liðin sameinuðust.
Sparnaður verður ekki mikill, vel má vera
að ef ekki hefðu komið til auknar kröfur
á slökkviliðin og áherslubreytingar í formi
laga og reglugerða að sparnaður hefði náðs.
Rekstrarlegar breytingar eru í dag svo
áleitnar að sveitarfélögin þurfa að setjast

niður og ræða málaflokkinn í heild sinni.
Þetta á ekki bara við hjá okkur á Íslandi, í
Danmörku er verið að sameina slökkvilið úr
90 í 20 og í Noregi er verið að sameina liðin
úr 2-300 hundruð í 36-40 lið.

Hvað vannst með sameiningu liðanna í Árnessýslu?

„ Mjög mikið afl slökkviliðsmanna sem við
getum kallað slökkvi- og björgunarmátt.
Til okkar réðst árið 2010 ungur maður,
Pétur Pétursson, slökkviliðsmaður frá Shs.
(Slökkviliði höfuðborgarsvæðis) Hann býr í
Hveragerði. Pétur var ráðinn sem aðstoðarslökkviliðsstjóri, hann tók strax að sér
mannahaldið og er skemmst frá því að
segja að grettistaki hefur verið lyft í þeim
málaflokki.
Allir liðsmenn í sýslunni æfa eftir sama
æfingaformi, allir geta farið á milli stöðva og
æft. Liðsmenn hittast eins oft og mögulegt
er milli svæða. Liðið er eitt lið með sömu
grunn hugsun sem liðsheild. Svæðahugsun
er á undanhaldi.

Smásögur

Ég get best lýst þessu með smá sögu; Einu
sinni kom upp eldur í stóru húsi á Stokkseyri, okkur leyst þannig á það að best væri
að fá aðstoð frá Þorlákshöfn. Þetta var fyrir
sameiningu. Liðið kom frá Þorlákshöfn, en
það gagnaðist nánast ekkert. Menn voru
feimnir við hver annan og óttuðust að gera
mistök þar sem vinnulag milli liða var ólíkt.
Eftir sameiningu komu liðsmenn BÁ frá
Þorlákshöfn í eldvinnu þegar Set röraverksmiðja brann, þá var allt annað upp. Menn
komu að málum án þess að hika, allir voru
með sama verklag.
Slökkvimáttur í Árnessýslu hefur margfaldast með sterkri liðsheild.

„Mig langar að bæta við
sögu sem kom upp um
daginn“ sagði Kristján.

Til mín kom uppsveitamaður sem við köllum, hann er slökkviliðsmaður til magra ára.
Hann sagðist ekki geta lýst nægjanlega vel
að þeim breytingum sem hefðu orðið með
sameiningunni. Hann sagði að fyrir sameiningu var lítið æft og þegar útkall kom var
hann mjög uggandi að fara í útkallið.
Hvað koma margir ?
Verð ég einn ?
Kann ég á tækin ?
„Eftir sameiningu get ég óhræddur farið í
útkallið, ég kann á tækin og ég veit að þegar
ég kem á stöðina er komið ferli í gang og
við fáum þá aðstoð sem þarf.“

Hjónin Snorri Baldursson og Kristín R. Sigurþórsdóttir, þegar Snorri var kvaddur eftir 43 ár í starfi
sem slökkviliðsmaður.

liðin, þetta er lögbundið verkefni sem ber
að hlúa að.
Lög og fjöldi reglugerða kveða svo á um
að reka skuli vel þjálfað og öruggt slökkvilið.
Þessi rekstur er ekki einhver lausamennska
sem mögulegt er að leiða hjá sér, sama hvað
sveitarstjórnarmanni eða öðrum ráðamanni
kerfisins langar til þess.

Sjúkraflutningur á að vera
hjá slökkviliðum landsins

Sjúkraflutningur og slökkvilið fer vel saman
og ekkert vit í öðru en að færa þá vinnu
aftur til sveitarfélaga.
Segjum svo t.d. að Brunavarnir Árnessýslu setti á stofn atvinnulið á Selfossi með
sólarhrings vöktum, nokkuð sem verður. Þá
yrði sett upp a.m.k. 16 manna vaktarlið.
Fyrir í húsinu er 16 manna sjúkraflutningslið sem Heilbrigðisstofnun Suðurlands
rekur. S.s. 32 menn á vöktum í húsnæðinu
(á vaktaskipulagi). Haldið þið að samfélagið
samþykkti svona ráðslag ?
Í stórum dráttum sé ég það fyrir mér
að slökkvilið, sjúkraflutningur, björgunarsveitir og lögregla sameinist í eitt allsherjar
viðbragðslið sem rekið verður af sveitarfélögum.
Einingarnar verða sex til átta og mikil samvinna á milli eininga.

Yfirstjórnendur slökkviliðanna verða háskólamenntað fólk, rekstar- eða viðskiptafræðingar.
Það verða 10 ár þangað til þetta fer á umræðustig og verður að veruleika innan 1520 ára.“ svo mörg voru þau orð hjá Kristjáni
um framtíðarskipan slökkviliða.

„Sá er sæll sem sínu ann“

Ég vil hér að lokum nýta mér tækifærið
og minnast á aðalatriðið, en það er mannauðurinn. Öll þessi uppbygging er ekki
verk fárra manna og kvenna. Að halda úti
hlutastarfandi slökkviliði krefst þess að
starfsmannavelta verður mikil. Mikil fjöldi
slökkviliðsmanna hafa komið og farið á
liðnum árum. Allt þetta fólk lagði stein í
grunninn. Í dag höfum við frábært, áhugasamt fólk hjá okkur í BÁ um alla sýslu, og
einnig sveitarstjórnarfólk.
Alger nýlunda er á skrifstofu BÁ í dag,
nokkuð sem þróaðist með sameiningum.
E-vaktin stendur þar vaktina, bókari og
launafulltrúi, eldvarnaeftirlitsmenn og
tækjamaður, auk okkar slökkviliðsstjóranna.
Allir hafa yfirdrifið nóg að gera við að láta
þetta 120 manna lið virka sem best íbúunum til öryggis.“ sagði Kristján að lokum.

Hver er framtíð slökkviliða í
landinu?
„Það er ekkert vit í öðru en að efla slökkvi-
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Stórir brunar sem ekki urðu

Valhöll brennur 10. júlí 2009.

„Stærstu brunarnir eru þeir sem tekst að
koma í veg fyrir, það er bara aldrei talað um
þá.
Um daginn tókst strákunum að slökkva
eld í sinu rétt við fuglafriðunarlandið ofan
við Eyrarbakka.
Fuglafriðunarlandið er alþjóðlegt svæði
sem hefur verið í uppbyggingu í mörg ár.
Ef ekki hefði tekist að slökkva þessa elda
hefði e.t.v logað í öllum neðrihluta Flóans
frá Eyrarbakka að Selfossi og fuglafriðunarlandið tilheyrði sögunni.“ sagði Kristján.

Valhallarbruninn

Það er svo einkennilegt að stórir brunar
koma í kippum í landshlutana.
Brunavarnir Árnessýslu fengu fjóra í röð á
sínum tíma, Valhöll var einn og eldurinn í
Eden annar.
Valhallarbruninn, 10. júlí 2009 kom ekki
á óvart, eldvarnaeftirlitsmenn BÁ töldu
mjög líklegt að í fyllingu tímans kæmi til
bruna í húsinu. Í mörg ár var staðið í stappi
að fá eigendur Valhallar til að bæta brunavarnir. Húsið var byggt úr timbri, megin
klæðningar að innan voru úr gljúpu grófu
trétexi, þetta sem molnar niður í þurrki.
Vatnsúðakerfi var komið í gistiálmuna,
annað ekki. Húsið var ein brunasamstæða
og því fór sem fór.

Eden brann á 17 mínútum.

Eden bruninn, 22. júlí 2011 var svolítið sérstakur, eldurinn magnaðist um allt húsið á
örfáum mínútum.
Við vorum mjög heppnir að missa ekki
a.m.k. tvo slökkviliðsmenn í þeim eldi.
Húsið var 3000 m2, eitt brunahólf. Bygg-
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Eden brennur 22. júlí 2011.

ingarefni, plast og timbur og mikið af flís
fatnaði á sölusvæði. Það kom upp eldur í
tækni rými hússins, u.þ.b. sem tveir af okkar
mönnum voru að fara inn í húsið með
reykköfunartæki þá nánast sprakk húsið í
eitt eldhaf og húsið brann á 17 mínútum.
Brunahraðinn var gífurlegur, eldurinn sogi
allt lauslegt sem stóð við húsið inn í sig,
þ.á.m. grjót. Hávaðinn frá eldinum var
sennilega eins og tuttugu loftvarnaflautur
blésu samtímis.
Geislunarvarminn var einnig mikill, t.d.
bráðnaði plast í hurðum slökkvibíla sem
stóðu í tuga metra fjarlægð frá eldhafinu..
Geislunarvarmi frá eldinum olli talsverðum

skemmdum á gróðri í nærliggjandi gróðurhúsum en hann varð þess valdandi að frumur plantnanna suðu innan frá og sprungu
með tilheyrandi skemmdum.
Tjón var talsvert af þessum sökum.

Tölulegar staðreyndir:

38 slökkviliðsmenn unnu við slökkvistörf.
Fjöldi vinnustunda slökkviliðsmanna 284
klst.
Launakostnaður 1.500.000 kr.
Fjöldi ökutækja 10 stk.
Búnaðarskemmdir ca. 600.000 kr.

