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Björgunarsveitin Kjölur - ársskýrsla 2016 

Stærstu mál sveitarinnar á árinu sneru að tækja- og útkallsmálum. Nýr Ford Econoline árgerð 2006, varð 
tilbúinn til notkunar snemma sumars eftir árs vinnu við endurbætur og breytingar. Í kjölfarið varð sveitin aftur 
útkallshæf að fullu með 38“ breyttan jeppan. Notaður sjúkrabíll frá Rauða Krossinum, sem hafði brúað bilið 
eftir að gamli Kjölur 1 fauk og skemmdist, var  seldur til slysavarnadeildarinnar í Reykjavík.  
Virkni félaga var líkt og áður mjög góð, þótt fækkað hafi á útkallslista þegar breytingar urðu á 
fjölskylduhögum hjá tveimur félögum. Tólf  manns voru á útkallslista í lok árs. Nýliðahópurinn var sá stærsti 
lengi með þrjá menn í þjálfum. Sveitin eignaðist hundateymi í víðavangsleit í B-flokki um mitt sumar og fór 
teymið strax á útkallslista á landsvísu. 
Útköll sem sveitin sinnti voru með mesta móti, eða 85 á árinu. Ekki náðist að manna öll útköll og voru þau í 
raun nokkuð fleiri. Mesta fjölgun var vegna slysa og veikinda vegna samnings við Slökkvilið 
Höfuðborgarsvæðisins (SHS).  
Fjárhagur var nokkuð þröngur framan af ári og var reynt að nýta öll tækifæri til fjáraflana, án þess að ganga 
of nærri félögum auk aðhalds í útgjöldum.  
 
Útköll 
Útköll sem sveitin sinnti voru, eins og áður sagði, 85 á árinu og hafa aldrei verið fleiri. Inni í þeirri tölu voru 55 
útköll á vegum SHS vegna bráðaveikinda og slysa á Kjalarnesi og í Kjós. Í byrjun árs voru boðunarferlar á 
vegum SHS bættir með innleiðingu skuggaboða og má ætla að mesta aukningin í boðunum skýrist af þeirri 
breytingu. 
Fjölbreytni var í útköllunum;  leitir, óveður, sjálfheldur, vegalokanir, veikindi og slys. Flest voru þau á 
höfuðborgarsvæðinu en nokkrar stórar leitir voru þó á öðrum svæðum, m.a við Ölfusá, á Snæfellsnesi, 
Patreksfirði og Egilsstöðum.  
Auk hefðbundinna útkalla sinnti sveitin ýmsum verkefnum á hálendisvaktinni. Kjölur tók hálfa viku á 
Sprengisandi í júli og tvær vikur á Fjallabaki í ágúst, önnur vikan með blönduðum mannskap. 
 
Tæki og búnaður 
Fjarskiptabúnaður í húsi var bættur og allir virkir félagar á útkalli fengu tetrahandstöð. Öryggis- og 
fjarskiptabúnaður fyrir fjórhjólin var endurnýjaður um vorið.  
Nokkuð var um barnasjúkdóma í nýjum Kjöl 1 framan af árinu og fór mikill tími og kostnaður í endurbætur á 
vél. 
 
Námskeið og æfingar 
Hluti sveitarinnar tók námskeiðið Vettvangshjálp á vegum Sjúkraflutningaskólans um vorið, annað hvort að 
fullu eða sem upprifjun. Stærsti hluti sveitarinnar tók straumvatnsbjörgunarnámskeið 1 um vorið og 
einstaklingar tóku önnur stök námskeið á vegum Björgunarskólans.  Þátttaka var í flugslysaæfingu á 
Reykjavíkurvelli og nokkrum samæfingum sveita.  Einn félagi fór í viku æfingaferð til Englands á vegum 
félagsins og IMRF áhafnskipta. 
Margir félagar nýttu sér fyrirlestra og námskeið á ráðstefnunni Björgun sem haldin var um haustið.  
 
Önnur verkefni 
Meðal verkefna á árinu voru ýmsar gæslur og slysavarnir, launaðar sem ólaunaðar - m.a. Menningarnótt 
Reykjavíkurborgar,  þátttaka í Hátíð Hafsins/Sjómannadeginum í Reykjavíkurhöfn, dreifing endurskinsmerkja, 
og Safe Travel dagur. Að venju var sveitin þátttakandi í nær samfélaginu með fræðslu, gæslu og öðrum 
uppákomum. 
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Námskeið í straumvatnsbjörgun við Tungufljót 2016 

 

Upplýsingar um félagseiningu. 

Nafn félagseiningar: Björgunarsveitin Kjölur 
Sveitarfélag:  Kjalarnes, Reykjavík                                   Kt:  690390-1089 
Fjöldi félaga:  20                                            Félagar á útkallsskrá: 12 
Kallmerki:               KJÖLUR                                     Kennitala:       
 

Ný Stjórn félagseiningar: 
 
Formaður 

Nafn: Brynjar Már Bjarnason                     Kt.: 290480-4509 
 
Heimili: Ljósavík 10   Staður: Reykjavík   Pnr 112 
 
Heimasími:     Vinnusími:            Farsími:  6602962       
 
Gsm:                   Boðtæki:     Netfang:  bimmim80@gmail.com 

 
Varaformaður 

Nafn:                                                          Kt.:               
 
Heimili:                                                   Staður                            Pnr. 
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:  
 
Gsm                 Boðtæki:     Netfang:  

 
 
 
 



Ársskýrsla 2016 

5 

 
Gjaldkeri 

Nafn: Sonja Þórey Þórsdóttir          Kt.: 300578-4119 
 
Heimili:  Leifsgata 16    Staður: Reykjavík Pnr.: 101 
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:  6946434   
 
Gsm                   Boðtæki:     Netfang: sonjathorey@gmail.com 

 
Ritari 

Nafn: Anna Filbert         Kt.: 291158-4049 
 
Heimili:  Esjugrund 35     Staður:  Reykjavík     Pnr.: 116 
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:  6168493   
 
Gsm:             Boðtæki:     Netfang: teddit@simnet.is 

 
Meðstjórnandi 

Nafn: Bjarki Þór Arnarson        Kt.:  
 
Heimili:  Rauðhamrar 10  Staður: Reykjavík  Pnr.: 112 
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:  6991700   
 
Gsm:               Boðtæki:     Netfang: kjolurbjargar@gmail.com 

 
Meðstjórnandi 

Nafn: Adam Finnsson            Kt.: 160189-2079 
 
Heimili:  Jöklasel 1    Staður: Reykjavík   Pnr.: 109 
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:  8455839   
 
Gsm:                   Boðtæki:     Netfang: adam.benedikt.finnsson@gmail.com 

 
Meðstjórnandi 

Nafn: Árni G Sveinsson             Kt.: 231168-4279 
 
Heimili:  Jörfagrund 1    Staður:  Reykjavík      Pnr.: 116 
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:  8933568   
 
Gsm:                   Boðtæki:     Netfang: arnigs@simnet.is 

 
 
Fulltrúi í Svæðisstjórn 

Nafn   Anna Filbert                                          Kt.: 291158-4049 
 
Heimili:  Esjugrund 35      Staður:  Reykjavík     Pnr.:  116  
 
Heimasími:     Vinnusími:     Farsími:     
 
Gsm   6168493      Boðtæki:     Netfang: teddit@simnet.is 
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Fundir og Útköll 

 
Bókfærðir: Stjórnarfundir:  6   

Félagsfundir:    9   
Aðrir fundir       11  

 
Fjöldi útkalla árið 2016:  85 

  Leit á landi :  17                    slys og veikindi: 55  

  Óveður:  1                      björgun : 4 

  Önnur aðstoð á landi: 7        leit og björgun á sjó: 1 

 

Helstu verkefni á árinu 
Í tímaröð: (dags. og stutt lýsing) 

 
 

 
Janúar:    9 x útköll   
                Þrettándasala flugelda 
                Gæsla á Þorrablóti Kjósverja 
                 
                 
Febrúar:   8 x útköll 
                 Vettvangshjálpar-námskeið á vegum SHS í Mosfellsbæ 
 
Mars:        6 x útköll  
                 Fundur með stjórn SL 
 
Apríl:         2 x útköll  
                 Aðalfundur 
                 Nýr Kjölur 1 útkallsklár 
                 Formannafundur á Egilsstöðum 
                 Straumvatnsbjörgun-námskeið fyrir sveitina 
 
Maí:          7 x útköll  
                 Bráðabirgða Kjölur 1 afhentur Slysavarnadeildinni í Reykjavík 
                 
                                                
Júní:         3 x útköll  
                 Hátíð Hafsins/Sjómannadagurinn í Reykjavíkurhöfn 
                 Gæsla WoW cyclothon  
                 Þórsmerkurferð með Svd í Rvk 
                 Kjalarnesdagar  
                  
Júlí:            8 x útköll  
                   Safe travel dagur Mosfellsbæ  
                   Gæsla Iceland Challenge í Kjós 
                   Hálendisvakt á Sprengisandi, hluta úr viku 
 
                                                          
Ágúst:         11 x útköll  
                    Gæsla á Menninganótt í Reykjavík 
                    Hálendisvakt að Fjallabaki, 2 vikur 
                     
                    
                     
 
September:  7 x útköll  
                     IMRF áhafnaskipti Pool Englandi 
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Október:      10 x útköll  
                    Flugslysaæfing Reykjavíkurflugvelli 
                    Björgun ráðstefna 
                    Bleika slaufan opnunarhátíð 
                    Endurskinsmerki í Hvassaleitisskóla 
                   
 
Nóvember:  7 x útköll 
                     Fulltrúaráðsfundur SL 
                     Fyrirlestur um slys og veikindi barna í Fólkvangi, Kjalarnesi 
                     Endurskinsmerki í Klébergsskóla og Berg 
                     Ljósaganga Ljósið í Esjunni 
                     Icelandair áramótaauglýsing - flugeldasýning 
                     Neyðarkallinn – fjáröflun 
                    
                     
 
Desember:  7 x útköll  
                    Flugeldasala í Grundarhverfi 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ársskýrsla 2016 

8 

 
Húsa- og tækjaeign 

Björgunarstöð / Tækjageymsla: 

Húsnæði  / leiguhúsnæði   

Heimilisfang:    Þórnýjarbúð             

Póstnr:   116   Staður:      Reykjavík     
 
Aðstaða í björgunarstöð:   

Stjórnstöð  x Bílageymsla  x Bátageymsla x Sleðageymsla  

Fundarsalur  x Skápar fyrir einstaklingsbúnað 

 
Fjarskiptaleiðir í stjórnstöð: 

Sími:   5667557                          Óskráður sími:      

Farsími:    Farsími:       

Myndriti:   Netfang: bjorgunarsveit@simnet.is 

SSB X VHF. bj.sv.rás   X VHF bátastöð    
VHF alm.v.rás    VHF leitari (skanner)   XTetra  

VHF miðunarstöð   CB rásir   fjöldi  VHF handtalstöðva : 5 

 

 

Tæki. 
 
Bílar:    
 
Tegund:  Ford Econoline        Árgerð:   2005 Kallmerki:  KJÖLUR 1 
Skr.nr  
Fjarskipti : farsíma nr. (841-3111)       X VHF   SSB  CB   XGPS XTetra 
Annað:  Tetra bílstöð (641-3111) 
 
Tegund:  Hundai H1      Árgerð:  2006 Kallmerki:  KJÖLUR 2 
Skr.nr :  RY-888  
Fjarskipti : farsíma nr.  841-3112    VHF   SSB   CB   XGPS  XTetra 
Annað  Tetra bílstöð 641-3112 
 
 
Bátar:  
tegund:  Zodiac   Mk 4   árgerð: 2006  Fjarskipti:  X VHF   CB   XGPS  XTetra 
 
 
Fjórhjól: 
Tegund:  Can Am Outlander   Árgerð:  2014   Skr.nr :  DID74  
Fjarskipti : Farsími   VHF   SSB   CB   XGPS  XTetra 
 
Fjórhjól: 
Tegund:  Can Am Outlander   Árgerð:  2014   Skr.nr :  FFE13  
Fjarskipti : Farsími   VHF   SSB   CB   XGPS  XTetra 
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Viðauki A.  Útköll á árinu 

Árið 2016; 
85 útköll alls, þar af 55 vegna bráðaveikinda og slysa SHS 

85. Leit við Grafarholt 
22. desember 2016 - 20:17 

21. desember kl 22.23 F2  Leit að eldri manni frá Grafarholti. Allar sveitir á 

höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út. Maðurinn fannst heill á húfi innan við klst síðar. Tveir 

Kjalarmenn fóru til leitar með bæði fjórhjólin. 

 

84. Rútuslys og óveður 
20. desember 2016 - 20:47 

20. desember kl 16.34 F2  Viðbragðsaðilar voru boðaðir þegar lítil rúta með ferðamönnum fauk 

af Þingvallavegi og valt. Fólkið slasaðist ekki að ráði en hálka og skafrenningur á 

Mosfellsheiðinni hamlaði björgun. Kjölur 1 með þremur mönnum fór á staðinn og aðstoðaði við 

að fylgja ferðamönnum og bílum til byggða. 

 

83. Leit við Kópavog 
15. desember 2016 - 18:17 

14. desember kl 20.10 F2  Leit að manni í efri byggðum Kópavogs. Allar sveitir á 

höfuðborgarsvæðinu auk leitarhópa af nærliggjandi svæðum voru boðaðar út. Fjórir 

Kjalarmenn fóru til leitar með Kjöl 1 og bæði fjórhjólin. Maðurinn fannst heill á húfi um nóttina. 

 

82. Vinnuslys 
15. desember 2016 - 18:17 

14. desember kl 09.04 F2  Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna vinnuslyss 

þar sem maður slasaðist á hendi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2 en þá var viðkomandi 

farinn af vettvangi. 

 

81. Öndunarerfiðleikar 
12. desember 2016 - 22:37 

12. desember kl 07.49 F2  Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í heimahúsi á Kjalarnesi. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

80. Árekstur á Vesturlandsvegi 
12. desember 2016 - 22:37 

10. desember kl 23.31 F2  Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna áreksturs 

tveggja bíla þegar hrossastóð hljóp yfir vesturlandsveg við Móa. Ekki urðu slys á fólki en báðir 

bílarnir skemmdust töluvert og tveir hestar drápust Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2 og 

aðstoðuðu lögreglu við umferðarstjórnun. 

 

79. Bráðaveikindi 
4. desember 2016 - 20:57 

2. desember kl 21.25 F2  Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna 

bráðaveikinda barns í heimahúsi í Grundarhverfi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2. 

 

78. Öndunarerfiðleikar 
28. nóvember 2016 - 20:57 

28. nóvember kl 13.42 F1  Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í heimahúsi á Kjalarnesi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2. 

 

77. Skert meðvitund 
28. nóvember 2016 - 20:57 

28. nóvember kl 06.00 F1  Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna skertrar 

meðvitundar í heimahúsi í Kjós. Þrír menn fóru á staðinn á Kjöl 2 og einkabíl. 
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76. Leit við Egilsstaði 
21. nóvember 2016 - 17:22 

19. nóvember kl 10.00 F2  Leit að rjúpnaskyttu sem hafði farið til veiða frá Einarsstöðum á 

Héraði daginn áður. Mikil snjókoma og lélegt skyggni torvelduðu leit. Eitt hundateymi og 

aðgerðastjórnandi á vegum sveitarinnar flugu austur til leitar á laugardeginum. Maðurinn 

fannst heill á húfi daginn eftir.  

 

75. Bílvelta á Vesturlandsvegi 
12. nóvember 2016 - 14:53 

11. nóvember kl 07.28 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna bílveltu 

ofan við Grundarhverfi. Lítill vöruflutningabíll fauk af Vesturlandsvegi og valt í suðaustan 

hvassviðri. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 1.  

 

74. Lausir hestar á Vesturlandsvegi 
12. nóvember 2016 - 14:53 

8. nóvember kl 02.35 F2  Kallað út vegna lausra hesta á Vesturlandsvegi. Keyrt var á einn 

þeirra og tuttugu hesta stóð fór á flakk. Þrír menn aðstoðuðu starfsmenn Reykjavíkurborgar 

við að finna stóðið og koma því í örugga girðingu. 

 

73. Leit á Snæfellsnesi 
7. nóvember 2016 - 18:24 

6. nóvember kl 06.00 F2  Leit að tveimur rjúpnaskyttum sem fóru til veiða frá Slitvindastöðum. 

Bjargir víða af landinu komu til aðstoðar á sunnudeginum þegar leit um kvöldið og nóttina bar 

engan árangur. Þoka, rigning og stormur var á svæðinu og fjalllendi erfitt yfirferðar. Fjórir 

Kjalarmenn fóru til leitar á Kjöl 1. Mennirnir fundust heilir á húfi seinna um daginn. 

 

72. Leit á Leggjabrjót 
7. nóvember 2016 - 18:24 

5. nóvember kl 16.39 F2  Leit að göngumanni sem villtist á Leggjabrjót. Þrír Kjalarmenn fóru til 

leitar úr Botnsdal með Kjöl 1 og bæði fjórhjólin en maðurinn fannst að austanverðu eftir 

skamma leit. 

 

71. Yfirlið/kviðverkur 
29. október 2016 - 09:39 

28. október kl 23.53 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna 

bráðaveikinda hjá ferðamanni við norðurljósaskoðun í Kjós. Fjórir Kjalarmenn fóru á vettvang á 

Kjöl 2. 

 

70. Bílvelta 
29. október 2016 - 09:39 

27. október kl 13.39 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna bílveltu 

ofan við Grundarhverfi. Bíllinn hafnaði um 40 metrum utan vegar eftir að hafa lenti í krapa. 

Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2.  

 

69. Rútuslys á Mosfellsheiði 
25. október 2016 - 22:25 

25. október kl 10.35 F1  Rúta með 42 ferðamönnum um borð, fór út af Þingvallavegi og valt á 

hliðina. Allar sveitir á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út ásamt öðrum viðbragðsaðilum. 

Slæmar aðstæður voru á staðnum, hvasst, slydda og krap.  Kjölur 1 og þrír menn aðstoðuðu á 

vettvangi og fluttu einn slasaðan á slysadeild. Fjöldahjálparstöð Rauða Krossins var opnuð í 

Mosfellsbæ en alls voru 17 fluttir á slysadeild.  Kjölur 1 sá um lokun við Laxnes, þar til búið var 

að flytja rútuna á brott. 

 

68. "Umferðaróhapp" á Vesturlandsvegi 
25. október 2016 - 22:25 

23. október kl 22.30 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna 

tilkynningu vegfarenda um umferðaróhapp á Vesturlandsvegi. Lögregla, sjúkrabíll og Kjölur 2 

leituðu af sér allan grun milli Grundarhverfis og Kollafjarðar en ekkert fannst. Þrír Kjalarmenn 

mættu í útkallið. 
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67. Skert meðvitund 
23. október 2016 - 21:09 

22. október kl 9.21 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna vinnuslyss í 

nágrenni Grundarhverfis. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

66. Kviðverkur 
20. október 2016 - 20:11 

18. október kl 18.57 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna kviðverks í 

grennd við Grundarhverfi. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

65. Bráðaveikindi 
16. október 2016 - 18:27 

15. október kl 06.42 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna 

bráðaveikinda í Kjós. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2 og aðstoðuðu sjúkraflutningamenn. 

 

64. Leit við Laugarbakka 
16. október 2016 - 18:24 

9. október kl 04.58 F2  Leit að manni sem saknað var við Laugarbakki í Miðfirði. Nokkrar 

sveitir á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar til aðstoðar leitarhópum fyrir norðan. Maðurinn 

fannst í þann mund er Kjölur kallaði síg úr húsi með K1, leitarhund og þrjá menn. 

 

63. Leit við Úlfarsfell 
8. október 2016 - 13:57 

6. október kl 23.08 F2  Heildarútkall á svæði 1 vegna leitar að manni við Úlfarsfell. 

Sporhundateymi fann manninn eftir stutta leit. Þrír Kjalarmenn tóku þátt í leitinni á tveimur 

fjórhjólum. 

 

62. Brjóstverkur 
8. október 2016 - 13:57 

3. október kl 19.40 F1  Útkall á vegum Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks á 

meðferðarheimilinu Vík. Þrír menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

61. Leit á Esju 
2. október 2016 - 14:15 

27. september kl 23.43 F2  Leit að göngumanni sem varð viðskila við félaga sinn á Esjunni að 

kvöldi til. Sveitir á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út. Frá Kili fóru bæði fjórhjólin og eitt 

hundateymi. Maðurinn fannst neðan við Gunnlaugsskarð af fyrstu hópum. 

 

60. Umferðaslys í Kollafirði 
2. október 2016 - 14:15 

24. september kl 15.52 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna þriggja 

bíla áreksturs í Kollafirði. Einn maður fór á vettvang á Kjöl 2 og aðstoðaði lögreglu við 

umferðastjórnun. Lítil slys urðu á fólki. 

 

59. Leit við Patreksfjörð 
22. september 2016 - 17:10 

20. september kl 19.22 F3  Leit að manni við Patreksfjörð. Björgunarsveitir frá suður-, vestur- 

og norðurlandi voru kallaðar til leitar auk þyrlu LHG. Leitað var á landi og sjó en maðurinn 

fannst látinn á öðrum degi. Kjölur fór vestur á Patreksfjörð um nóttina með þrjá leitarmenn og 

einn leitarhund á Kjöl 2. 

 

58. Leit í Hafnarfirði 
22. september 2016 - 17:10 

14. september kl 22.29 F2  Leit að manni með alzheimer í Hafnarfirði. Menn voru að klára fund 

í húsi þegar boðað bar og var viðbragðstíminn stuttur. Bæði fjórhjólin og Kjölur 2 með þremur 

mönnum voru að leggja af stað frá Kjalarnesi þegar maðurinn fannst. 
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57. Hættustig Keflavíkurflugvöllur 
11. september 2016 - 10:46 

10. september kl 12.56 F2  Viðbragðaðilar voru boðaðir vegna vélarbilunar í farþegavél með 

258 manns um borð. Vélin var á leiðinni frá London til Kanda og óskaði eftir neyðarlendingu 

þegar annar hreyfillinn datt út. Kjölur 2 fór með þremur mönnum á biðsvæði bjarga við 

Straumsvík. Vélin lenti heilu eftir að hafa hringsólað í um eina og hálfa klst til þess að brenna 

eldsneyti. 

 

56. Inntaka 
11. september 2016 - 10:46 

10. september kl 01.12 F1  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna gruns 

um inntöku í Grundarhverfi. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

55. Geðræn vandamál 
9. september 2016 - 19:51 

7. september kl 20.14 F2  Kallað út á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins í nágrenni 

Grundarhverfis. Einn maður fór á vettvang á Kjöl 2. 

 

54. Leit við Hólaskjól 
9. september 2016 - 19:51 

30. ágúst kl 12.59 F2  Leit að ferðamanni sem varð viðskila við hóp í grennd við Hólaskjól á 

Fjallabaki. Sveitir á suðurlandi voru kallaðar út ásamt leitarhundum. Eitt hundateymi frá Kili 

var á leiðinni austur þegar hinn týndi kom fram. 

 

53. Leit í Hafnarfirði 
29. ágúst 2016 - 20:11 

29. ágúst kl 18.34 F2  Leit að einhverfri stúlku í Hafnarfirði. Allar sveitir á höfuðborgarsvæðinu 

voru kallaðar út. Stúlkan fannst heil á húfi eftir skamma leit. Öll farartæki sveitarinnar og fjórir 

leitarmenn fóru til leitar. 

 

52. Öndunarerfiðleikar 
29. ágúst 2016 - 20:11 

21. ágúst kl 20.40 F1  Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í heimahúsi við Grundarhverfi. Kjölur 1 og þrír menn fóru á vettvang.  

 

51. Slys í Fákaseli á suðurlandi 
29. ágúst 2016 - 20:11 

21. ágúst kl 11.30 F2  Kallað í Kjöl 2 á leið á hálendisvakt vegna slyss þar sem ferðamaður féll 

og fékk höfuðáverka. Mikill erill var í sjúkraflutningum á suðurlandi og því bið eftir sjúkrabíl. 

 

50. Aðstoð við SHS 
18. ágúst 2016 - 17:39 

14. ágúst kl 9.51 F2  Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna ungrar stúlku 

sem leitað hafði verið að kvöldið og nóttina áður. Kjölur 2 með einum manni var beðinn um að 

fara á vettvang og bíða komu sjúkrabíls. 

 

49. Leit við Hvalfjörð 
18. ágúst 2016 - 17:39 

13. ágúst kl 21.07 F2  Leit að ungri konu á Hvalfjarðarsvæðinu. Konan fannst heil á húfi af 

þyrlu LHG morguninn eftir. Tveir menn frá Kili fóru til leitar á Kjöl 2 um kvöldið og fram á nótt. 

 

48. Brjóstverkur 
10. ágúst 2016 - 17:18 

9. ágúst kl 8.14 F1  Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks hjá 

farþega í bíl um Hvalfjörð. Einn maður fór í útkallið á Kjöl 2. 

 

47. Brjóstverkur 
10. ágúst 2016 - 17:10 

8. ágúst kl 21.48 F1  Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks í 

sumarbústað í Kjós. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. Sjúkrabíll frá Akranesi flutti í bæinn. 
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46. Kviðverkur 
8. ágúst 2016 - 20:14 

2. ágúst kl 23.00 F2  Óskað eftir aðstoð björgunarsveitarinnar til þess að flytja konu með 

kviðverk úr miðbæ Reyjavíkur á bráðadeild. Kjölur 2 með tveimur mönnum var þá laus á 

hjartagátt eftir flutning. Vegna erils hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins var skortur á lausum 

sjúkrabílum um skamma stund. 

 

45. Brjóstverkur 
8. ágúst 2016 - 20:14 

2. ágúst 22.17 F1  Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks á 

meðferðarheimilinu Vík. Tveir menn fóru á staðinn og fluttu viðkomandi á sjúkrahús á Kjöl 2.  

Enginn sjúkrabíll var tiltækur á höfuðborgarsvæðinu á þessari stundu. 

 

44. Inntaka 
8. ágúst 2016 - 20:14 

2. ágúst  kl 06.47 F2  Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins í grennd við 

Grundarhverfi. Einn Kjalarmaður fór á vettvang. 

 

43. Örmögnun í Esju 
25. júlí 2016 - 21:06 

24. júlí kl 23.10 F3  Óskað eftir aðstoð þegar göngumaður örmagnaðist á leið niður af 

Þverfellshorni. Björgunarsveitarmenn fóru upp stíginn og var konan flutt niður á fjórhjóli. Bæði 

fjórhjólin með tveimur Kjalarmönnum mættu í útkallið. 

 

42. Leit að hvalhræi 
23. júlí 2016 - 19:44 

23. júlí kl 11.10 F3  Óskað eftir aðstoð sveitarinnar við að staðsetja dauðan hval við 

norðanvert Kjalarnesið. Tveir menn fóru út á slöngubát, fundu hræið og vöktuðu uns lögregla 

og viðeigandi aðilar tóku við málinu. 

 

41. Leit við Granda 
23. júlí 2016 - 19:42 

21. júlí kl 01.12 F2  Leit að konu sem óttast var um við Granda. Tvö fjórhjól og eitt 

hundateymi fóru til leitar á vegum sveitarinnar. Konan fannst heil á húfi seinna um nóttina. 

 

40. Gróðureldur 
15. júlí 2016 - 18:11 

14. júlí kl 11.28 F3  Útkall á vegum Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna elds í gróðri í Kjós. 

Kjölur 2 var nýttur til aðkomu að svæðinu. 

 

39. Slys við Glym 
15. júlí 2016 - 18:11 

12. júlí kl 15.25 F3  Björgunarsveitir af Akranesi og höfuðborgarsvæðinu aðstoðuðu þegar 

göngumaður slasaðist á fæti við Glym. Tveir Kjalarmenn aðstoðuðu við böruburð. 

 

38. Meðvitundarleysi 
15. júlí 2016 - 18:11 

10. júlí kl 16.22 F1  Útkall á vegum Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna meðvitundarleysis í 

Grundarhverfi. Tveir menn fóru á vettvang. 

 

37. Slys á barni 
7. júlí 2016 - 22:20 

4. júlí kl 15.00 F2  Útkall á vegum Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna atviks með ungu 

barni í heimhúsi í Grundarhverfi. Einn fór á staðinn á Kjöl 2. 

 

36. Meðvitundarleysi 
3. júlí 2016 - 10:14 

2. júlí kl 12.02 F1  Útkall á vegum Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna meðvitundarleysis í 

heimhúsi í Grundarhverfi. Þrír menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 
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35. Slys við Meðalfellsvatn 
29. júní 2016 - 19:54 

25. júní kl 21.40 F2  Útkall á vegum Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins vegna slyss í 

sumarbústaðahverfi í Kjós. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 1 og 2. 

 

34. Leit við Sveifluháls 
25. júní 2016 - 11:02 

19. júní kl 16.37 F2  Björgunarsveitirinar af höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi voru kallaðar 

út vegna göngumanns sem varð viðskila við félaga sína við Sveifluháls. Leitað var á svæðinu, 

norður að Helgafelli og í kringum Bláfjöll. Björgunarsveitarmenn fundu manninn heilan á húfi 

við Suðurstrandaveg seint um kvöldið. Þrír Kjalarmenn tóku þátt á fjórhjólum og Kjöl 1. 

 

33. Sjálfhelda í Esju 
4. júní 2016 - 19:57 

2. júní kl 16.04 F2  Björgunarsveitirinar Kyndill og Kjölur voru boðaðar vegna tveggja 

göngumanna í sjálfheldu í klettum við Þverfellshorn. Vel gekk að staðsetja fólkið og koma því 

niður. Þrír Kjalarmenn fóru í fjallaið á fjórhjólum og Kjöl 1. 

 

32. Slys á barni 
4. júní 2016 - 19:57 

31. maí kl 21.12 F3  Kallað út á vegum slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna barns sem 

skarst á læri í heimahúsi í Grundarhverfi. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

31. Hættustig Keflavíkurflugvöllur 
28. maí 2016 - 08:20 

26. maí kl 00.43 F2  Hættustig rauður boðað fyrir viðbragðsaðila á Suðurnesjum og 

höfuðborgarsvæðinu vegna flugvélar sem kom inn til lendingar með þrýstingfalls á 

olíuþrýstingi. Þrír menn voru í húsi þegar boðin komu og lögðu strax af stað suður á Kjöl 1. 

Útkallið var afturkallað um 20 mínútum síðar þegar vélin lenti heilu og höldnu. 

 

30. Brjóstverkur 
24. maí 2016 - 20:24 

22. maí kl 23.31 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna manns með 

brjóstverk í Kjósinni. Þrír menn fóru á staðinn á Kjöl 2 og fluttu manninn til móts við sjúkrabíl. 

 

29. Brjóstverkur 
24. maí 2016 - 20:10 

16. maí kl 00.44 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna konu með 

brjóstverk í sumarbústaðabyggð í Kjósinni. Þrír menn óku á staðinn á Kjöl 1 og 2 og fluttu 

viðkomandi til móts við sjúkrabíl. 

 

28. Kviðverkir 
24. maí 2016 - 20:04 

13. maí kl 23.45 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna einstaklings 

með kviðverki í Grundarhverfi. Þrír Kjalarmenn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

27. Umferðarslys 
5. maí 2016 - 13:41 

5. maí kl 10.35 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna manns sem 

slasaðist þegar húsbíll fauk og valt niður í fjöru í Kollafirði. Beðið var á slysstað eftir dráttarbíl 

að beiðni lögreglu og bíl aðstandenda ekið á slysadeild. Alls komu 5 Kjalarmenn á staðinn. 

 

26. Veikindi 
3. maí 2016 - 21:59 

2. maí kl 01.09 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna veikinda í 

Grundarhverfi. Tveir Kjalarmenn fóru með Kjöl 2 á staðinn.  
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25. Öndunarerfiðleikar 
28. april 2016 - 18:34 

26. apríl kl 22.47 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í nágrenni Grundarhverfis. Þrír menn fóru með Kjöl 2 á staðinn og veittu 

vettvangshjálp uns sjúkraflutningamenn komu.  

 

24. Öndunarerfiðleikar 
10. april 2016 - 20:21 

5. apríl kl 20.31 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í Grundarhverfi. Fjórir menn og Kjölur 2 fóru á staðinn og veittu 

vettvangshjálp uns sjúkraflutningamenn komu.  

 

23. Sinueldur 
2. april 2016 - 21:53 

27. mars kl 12.00 F3  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna sinuelds við 

Brautarholtsveg. Búið var að slökkva gróðureldana þegar slökkvilið Kjalarness kom á staðinn. 

Kjölur 1 flutti slökkviliðsmenn til og frá vettvangi.   

 

22. Slys við Vesturlandsveg 
27. mars 2016 - 09:52 

25. mars kl 18.46 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna fjórhjólaslys í 

Kollafirði. Útkallið var afturkallað stuttu eftir að Kjölur 2 með einum manni lagði af stað frá 

Grundarhverfi.  

 

21. Vettvangsaðstoð  
15. mars 2016 - 18:11 

14. mars kl 9.29 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna útkalls í 

heimahúsi í Grundarhverfi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl, 2 uns sjúkrabíll og lögregla mættu.  

 

20. Krampi 
12. mars 2016 - 09:51 

10. mars kl 05.14 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna krampa hjá 

barni í Kjós. Tveir fóru á staðinn á Kjöl 1 og tveir sjúkrabílar komu úr bænum. 

 

19. Öndunarerfiðleikar 
4. mars 2016 - 21:28 

3. mars kl 9.25 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í Grundarhverfi á Kjalarnesi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2. 

 

18. Bráðaveikindi 
1. mars 2016 - 18:26 

1. mars kl 9.25 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna skyndilegs 

höfuðverks hjá konu í Grundarhverfi á Kjalarnesi. Einn maður fór á vettvang á Kjöl 2. 

 

17. Hótun um sjálfsskaða 
1. mars 2016 - 18:26 

29. febrúar kl 20.03 F3  Slökkvilið og vettvangsliðar Kjalarness voru kallaðir út vegna 

hælisleitanda á Arnarholti, sem hótaði að kveikja í sér. Lögregla tryggði vettvang og ekki var 

þörf á frekari aðstoð. Einn Kjalarmaður fór á staðinn auk mannskaps frá slökkviliði Kjalarness. 

 

16. Umferðaróhapp 
27. febrúar 2016 - 09:32 

26. febrúar kl 7.33 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

umferðaróhapps á Vesturlandsvegi við Grundarhverfi, þar sem ökumaður ók á ljósastaur og 

lenti utan vegar. Tveir menn fóru á vettvang á Kjöl 2. 

 

15. Brjóstverkur  
23. febrúar 2016 - 18:28 

22. febrúar kl 5.47 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks í 

heimahúsi. Þrír menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 
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14. Brjóstverkur 
23. febrúar 2016 - 18:28 

21. febrúar kl 8.51 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks. 

Einn maður fór á staðinn á Kjöl 1. 

 

13. Krampi 
13. febrúar 2016 - 18:01 

13. febrúar kl 15.20 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

bráðaveikinda hjá barni. Fimm menn fóru á staðinn á Kjöl 2 uns sjúkrabíll kom. 

 

12. Leit í Reykjavík 
13. febrúar 2016 - 18:01 

9. febrúar kl 00.31 F2  Leit að unglingspilti í Breiðholti og nágrenni. Allar sveitir á 

höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út. Bæði fjórhjólin með tveimur mönnum mættu í leitina. 

Pilturinn fannst seinna um nóttina. 

 

11. "Eldur í bíl" 
6. febrúar 2016 - 12:46 

5. febrúar kl 10.19 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna tilkynningar 

um eld í bíl á Vesturlandsvegi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2. Ekki reyndist um eld að ræða, 

heldur bilaðan bíl og var dælubíl úr bænum snúið við.  

 

10. Lokun á vesturlandsvegi 
6. febrúar 2016 - 12:46 

4. febrúar kl 15.41 F3  Lokun á veginum um Kjalarnes í um 5 klst vegna mikillar veðurhæðar. 

Kjölur 1 ásamt fjórum mönnum, sá um lokunarpóst við Grundarhverfi. Klébergsskóli var 

opnaður sem fjöldahjálparstöð fyrir vegfarendur á meðan. 

 

9. Slys á barni 
27. janúar 2016 - 18:20 

26. janúar kl 18.10 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna barns sem 

slasaðist í heimahúsi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2. 

 

8. Brjóstverkur 
27. janúar 2016 - 18:18 

25. janúar kl 00.18 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

bráðaveikinda í Grundarhverfi. Tveir menn fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

7. Aðstoð vegna elds 
21. janúar 2016 - 16:40 

18. janúar kl 19.18 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins til aðstoðar 

dælubíls á Kjalarnesi. Kjölur 1 með bílstjóra var nýttur til flutnings á slökkviliðsmönnum til og 

frá vettvangi. 

 

6. Skert meðvitund 
16. janúar 2016 - 18:58 

16. janúar kl 10.07 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna skertrar 

meðvitundar í Hvalfirði. Tveir fóru á staðinn á Kjöl 2. 

 

5. Öndunarerfiðleikar 
15. janúar 2016 - 20:18 

14. janúar kl 18.29 F1  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna 

öndunarerfiðleika í heimahúsi. Einn maður fór á staðinn á Kjöl 2. 

 

4. Fastur bíll 
15. janúar 2016 - 20:18 

14. janúar kl 02.47 F3  Ferðamenn á bílaleigubíl fastir í snjó við Vindáshlíð í Kjós. Tveir menn 

fóru á Kjöl 2 og losuðu bílinn. 
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3. Bílvelta 
12. janúar 2016 - 17:38 

11. janúar kl 15.49 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna bílveltu á 

Vesturlandsvegi við Saltvík. Einn maður fór á vettvang á Kjöl 2 og aðstoðaði í framhaldi 

lögreglu við vegalokun. 

 

2. Eftirleit við Ölfusá 
12. janúar 2016 - 17:28 

10. janúar kl 9.00  F3  Eftirleit við Ölfusá þar sem maður fór út í á annan í jólum. Bjargir af 

nokkrum svæðum leituðu í og við ána frá Selfossi niður að ósum. Kjölur fór með 3 menn á Kjöl 
2. Leitað var með árbakka í samvinnu við Kyndil Mosfellsbæ. 

1. Kviðverkur 
6. janúar 2016 - 21:48 

6. janúar kl 18.19 F2  Kallað út á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna kviðverks í 

sumarbústað í Kjós. Tveir Kjalarmenn fóru á vettvang á Kjöl 2. 
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