
Tilmæli vegna rýmingar
Í skipulagi almannavarna er rýming hluti af mótvægisaðgerðum til að draga úr áhrifum hættu 
á samfélag og íbúa þess, áður en neyðarástand á sér stað eða á meðan neyðarástand varir. 
Það felur í sér að íbúar flytja á öruggari stað og síðan að þeir komist öruggir heim aftur í lok 
neyðarástands. Til að rýming gangi vel fyrir sig er mikilvægt að til sé áætlun um framkvæmd 
rýminganna.

Forboði eldgoss eru jarðskjálftar sem finnast víða og órói sem kemur fram á mælum vísinda-
stofnana. Vísindamenn upplýsa almannavarnir um að gos sé að hefjast og þá virkja almanna-
varnir skipulag sitt og áætlanir. Ríkislögreglustjóri gefur fyrirmæli um brottflutning fólks 
af hættusvæði. 

Vegna óvissustigs er brýnt að íbúar Sveitarfélagsins Voga kynni sér eftirfarandi u pplýsingar.

• Fjölskyldumeðlimir sóttir víða um bæ
 – Börn í leik- og grunnskóla skulu sótt af foreldri eða forráðamanni. Mikilvægt að 
  foreldrar viti ef börn eru í dagskrá utan skólastofu (íþróttum, sundi o.s.frv) á skólatíma. 
 – Hver stofnun hefur sína rýmingaráætlun sem foreldrum ber að kynna sér. 
 – Mikilvægt að kynna sér umferðarskipulag sem gildir í Sveitarfélaginu Vogum við rýmingu. 
 – Aðilar hvattir til að sækja börn sín fótgangandi sé þessi kostur og aðstæður leyfa.
• Ekki er nauðsynlegt að koma við í söfnunarmiðstöðinni sem er í íþróttamiðstöðinni í Vogum, 
 hún er helst ætluð þeim sem þurfa aðstoð við að komast út bænum. 
• Almennar upplýsingar er hægt að fá í hjálparsíma Rauða Krossins símanúmer: 1717. 
• Athugið: Ef lögreglustjóri gefur út fyrirmæli um rýmingu er íbúum skylt að rýma hús sín.
• Ítarlegri upplýsingar má finna á heimasíðu Almannavarnardeildar 
 Ríkislögreglustjóra, www.almannavarnir.is

Fjöldahjálpastöðvar
Reykjanesbær: Sunnubraut
/íþróttahús
Kópavogur: Kórinn
Selfoss: Vallaskóli

Aðstoð og upplýsingar
Þörf á aðstoð: Neyðarlínan - 112
Þörf á upplýsingum: Hjálparsími 
Rauða Krossins: 1717

Undirbúningur:
Að allir fjölskyldumeðlimir

séu upplýstir um áætlun
fjölskyldunar

Söfnunarmiðstöð innan 
Sveitarfélagsins Voga 
verður í Íþróttamiðstöð

Boðun:
SMS um rýmingu

kemur frá Neyðarlínunni
(112)

Frágangur húsa:
- Loka gluggum

- Aftengja rafmagnstæki
- Viðlagakassinn

Tilkynnið um þörf á aðstoð 
og slys í 112

- Sé ekkert símasamband 
setjið hvíta veifu á hurð eða 

í glugga

Skráning inn á 
fjöldahjálpastöð utan 
Sveitarfélagsins Voga

Hugið að nágrönnum 
og samstarfsfólki 

ef hægt er 

Akið með fyllstu aðgát 
innan sem utanbæjar

Takið upp gangandi 
flóttafólk ef rými 

er í bílnum

Heimili yfirgefið: 
Límið miða á áberandi stað

í glugga eða hurð sem
snýr út á götu.

Hlusta á útvarp og 
fylgjast með fjölmiðlum



RÝMINGARÁÆTLUN 
VEGNA ELDGOSA Á REYKJANESI
Viðkomandi eru hverfi sem hafa verið teiknað upp 
í aðgerðargrunn SL og búið að setja upp rýmingarsvæði 
eftir kortum frá Sveitarfélaginu Vogum.

Flóttaleiðir frá bænum:

 Vogar-Appelsínugult hverfi – Vatnsleysuströnd. 
 Þessu hverfi er skipt upp í 4 rýmingarsvæði sem eru eftirfandi: 

 Vogar– Vatnsleysuströnd vestan Nesbús ásamt sjálfu Nesbúinu.
 Um 14 íbúðarhús á þessu svæði sem búið er í.
 Blandaður hópur barna, fullorðinna og eldri borgara.

 Vogar– Vatnsleysuströnd austan Nesbús.
 Um 15 íbúðarhús sem búið er í, að auki eru nokkur hús og íbúðir 
 sem tilheyra ferðaþjónustu. Kirkja, safnaðarheimili, golfvöllur 
 og golfskáli eru innan þessa svæðis.

 Vogar– Vatnsleysubæjir, svínabúið og silungaeldi

 Vogar– Hvassahraun, íbúðarhús.
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VATNSLEYSUSTRANDARVEGUR 
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VATNSLEYSUSTRANDARVEGUR

FLÓTTALEIÐ Í ÁTT AÐ
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

FLÓTTALEIÐ 
Í ÁTT AÐ VOGUM

SVEITARFÉLAGIÐ VOGAR
Rýming vegna eldgoss, stórra jarðskjálfta
eða annara boðana Almannavarna

Flóttaleiðir frá bænum:
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VATNSLEYSUSTRANDARVEGUR 
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VATNSLEYSUSTRANDARVEGUR FLÓTTALEIÐ Í ÁTT AÐ
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

FLÓTTALEIÐ 
Í ÁTT AÐ VOGUM

SVEITARFÉLAGIÐ VOGAR
Rýming vegna eldgoss, stórra jarðskjálfta
eða annara boðana Almannavarna

Flóttaleiðir frá bænum:
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BREIÐAGERÐI

MINNI VATNSLEYSA

GELDINGADALUR

SAMHERJI

SVÍNABÚ

STÓRA VATNLEYSA

VATNLEYSA

KAPELLAN

MIÐENGI
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HVASSAHRAUN

VATNSLEYSUSTRÖND

HVASSAHRAUN

HVASSAHRAUN

HVASSAHRAUNSGÍGAR

FLÓTTALEIÐ Í ÁTT AÐ
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

FLÓTTALEIÐ Í ÁTT AÐ
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

FLÓTTALEIÐ 
Í ÁTT AÐ VOGUM SVEITARFÉLAGIÐ VOGAR

Rýming vegna eldgoss, stórra jarðskjálfta
eða annara boðana Almannavarna

Flóttaleiðir frá bænum:

Lokanir:
 

 

  


