
5.1 Aðalvinnublað viðbúnaðar gegn vá. 

Leiðbeiningar 

–Notið tölur á bilinu 1 (líklegast) til 12 (ólíklegast).  

–Byggið á eigin athugunum og samræðum við þá sem hafa starfað lengst á safninu.  

–Lítið einnig til „nei“–svaranna (já þýðir í lagi, nei ófullnægjandi) á vinnublaði áhættumats 

(eyðublað 5.3).  

Mörg „nei“–svör geta bent til aukinnar áhættu á að úr tiltekinni vá verði stórslys 

 

Heiti aðstöðu/byggingar: 

Vá 

 

Raðið vá 

eftir 

líkindum* 

Fyrirhugaðar helstu 

nauðsynlegar 

úrbætur 

Listi yfir helstu nauðsynlegar 

úrbætur sem búið er að 

framkvæma 

Eldsvoði    

Vatnsskemmdir og flóð    

Fárviðri    

Jarðskjálftar og hrun 

byggingarhluta 
   

Eldgos (þ.m.t. aurskriður)    

Læknisfræðilegt 

neyðartilvik 
   

Veitubilun    

Óhapp (Spilliefni)    

Óhapp (Samgöngur)    

Mótmæli og hryðjuverk    

Sprengingar    

Önnur (tilgreinið)    

 

 



Dæmi um notkun aðalvinnublaðs viðbúnaðar gegn vá 

Vá 
 

Raðið 
eftir 

líkindu
m 

Fyrirhugaðar helstu nauðsynlegar úrbætur 
 

Listi yfir helstu nauðsynlegar úrbætur 
sem búið er að framkvæma 

Eldsvoði 1 1. Fjarlægja nítratnegatífur úr safngeymslum, 

afrita og koma fyrir í geymslu utan lóðarinnar 

2. Fjarlægja eldavél úr vinnurými safnvarða. 

3. Láta fjarlægja runna framan við safnhúsið. 

4. Útvega varaaflgjafa fyrir brunaboða, 

reykskynjara og slökkvikerfi. 

1. Gert 9.5.2010. 

 

2. Verður gert 15.11.2011. 
3. Gert 9.9.2011. 
4. Verður gert 23.11.2011. 

Vatnsskemmdir og 
flóð 
 
 

2 1. Flytja safnkost úr kjallara á 2. hæð. 

2. Laga frárennsla við grunn. 

3. Endurnýja þak. 

4. Koma fyrir vatnsskynjurum. 

5. Hreinsa þakrennur á 

4. mánaða fresti. 

6. Velja málm þegar ný húsgögn eru valin. 

7.Velja flísar og málningu þegar rými er gert upp. 

1. Gert 9.5.2010. 

2. Byrjað 30.10.2010; á að vera 

lokið 15.12.2011 
3. Stendur til vorið 2011 
4. Gert 9.5.2010. 

5. Á viðhaldsáætlun; gert 

reglulega. 

6. Stendur til haustið 2012. 

7. Stendur til vorið 2012 . 
Fárviðri 
 

5 1. Gera við þéttingu kringum glugga, dyr o.s.frv. 

2. Kaupa langbylgjuútvörp með rafhlöðum. 

3. Kenna starfsfólki hvernig á að „slökkva og 

læsa“ safnhúsinu. 

4. Boltið húsgögn í veggi. 

5. Athugið hvort hægt er að flytja nálæga 

raflínu. 

1. Á viðhaldsáætlun haustið 2012. 

2. Gert 10.5.2010. 

3. Gert 10.5.2010. 

4. Á dagskrá haustið 2011. 
5. Tillaga send 

húsverði/viðhaldsdeild þann 

30.6.2010; ákvörðunar beðið. 
Læknisfræðileg/ 
heilsuvá 

6 6 1. Þjálfa starfsfólk safnsins í að átta sig á 

hættum er varða heilsu og öryggi. 

2. Þjálfa einn starfsmann í meðferð hættulegra 

efna og hjálp í viðlögum. 

3. Kaupa sjúkrakassa. 

1. Verður gert 5.9.2011 á 

starfsmannafundi 

2. Senda á sérhæfð námskeið í maí 

og júní 2011. 
3. Gert 1.2.2011. 

Veitubilun 
 

4 1. Útvega varaaflgjafa fyrir öryggis–, 

neyðarlýsingar– og loftræsti– og 

loftjöfnunarkerfi. 

2. Færa kassa frá bakdyrum til gera 

neyðarútgang rýmri. 

3. Kenna starfsfólki hvernig á að „slökkva og 

læsa“ safnhúsinu. 

1. Á verkefnalista húsvarðar frá 

15.8.2012. 

2. Á viðhaldsáætlun til 

framkvæmdar 30.7.2012. 

3. Á dagskrá þjálfunardags 

starfsmanna 15.4.2012. 

Óhapp : spilliefni 7 Verður skoðað 2012.  
Óhapp : samgöngur 10 Verður skoðað 2012.  
Mótmæli og hryðjuverk 9 Verður skoðað 2012.  
Sprengingar   Verður skoðað 2012.  
Jarðskjálftar og hrun 
byggingarhluta 

 

3 1. Geymsluskápa og hillur safnsins verður að festa 

við burðarveggi og skorða með krossböndum úr 

stáli. 

2. Öllum gripum úr gleri, keramík og beini þarf að 

pakka í holrúm í pólýetýlenkubbum og merkja. 

3. Innrömmuð listaverk á að setja á 

geymslugrindur með „S–krókum“ úr stáli. 

4. Kaupa skal sýningarkassa og húsgögn úr 

1. Gert 16.7.2010. 

2. Gert 19.8.2010. 

3. Áætlað að komi til framkvæmda 

5.10.2012, í umsjón safnvarða. 

4. Á dagskrá safnstjórnar að 

skipta út í janúar 2011.  



plexígleri. 

5. Safnskúffur skal fóðra með 

pólýetýlenfrauði (nema í nokkrum 

undantekingartilvikum náttúrugripa).  

5. Gert 15.4.2010. 

 

Vá Raðið 
eftir 

líkind
um  

Fyrirhugaðar helstu nauðsynlegar úrbætur Listi yfir helstu nauðsynlegar úrbætur 
sem búið er að framkvæma 

Eldgos (þ.m.t. 
aurskriður) 

12 Verður fjallað um árið 2012  

Önnur (tilgreinið) 11 Verður gert árið 2012.  
    

 

 

 

 

 


