Hamarshöllin – Rýmingaráætlun - Rýmingarfulltrúar
Yfirmaður öryggismála
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar er yfirmaður öryggismála í höllinni. Hann ber ábyrgð á
að allir rýmingarfulltrúar séu upplýstir um hvaða hlutverki þeir gegna.
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar heyrir undir menningar- og frístundafulltrúa.
Rýmingarfulltrúar
Rýmingarfulltrúar eru: Yfirmaður öryggismála, allir þjálfarar sem bera ábyrgð á
íþróttahópum í höllinni og aðrir, sem yfirmaður öryggismála tilnefnir.
Rýmingaráætlun
Rýmingaráætlun segir fyrir um hvernig standa skuli að rýmingu hallarinnar þegar aðstæður
krefjast þess. Rýmingaráætlun er á rýmingaruppdrætti á útvegg aðstöðuhúss gegnt
aðalinngangi, við stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis og í vallarhúsi.
Rýmingaræfingar
Yfirmaður öryggismála heldur árlega rýmingaræfingar og oftar ef hann telur þörf á því.
Sé árinu skipt í æfingatímabil þar sem búast má við mannabreytingum í þjálfaraliði skal gera
ráð fyrir rýmingaræfingum eða upprifjun á rýmingaráætlun í upphafi hvers æfingatímabils.
Verði miklar mannabreytingar þess á milli skal yfirmaður öryggismála skipuleggja sérstaka
þjálfun fyrir rýmingarfulltrúa.
Hlutverk rýmingarfulltrúa
Rýmingarfulltrúar sjá til þess að áhorfendur séu á svæðum sem þeim er ætlað (sjá
rýmingaruppdrátt).
Í rýmingu aðstoða rýmingarfulltrúar þá sem inni í höllinni eru, við að koma sér út.
Rýmingarfulltrúar skulu fylgjast með hreyfingum hallarinnar og boðum frá öryggiskerfi.
Rýmingarfulltrúar skulu hafa auga með pokum við innblástursstokka frá blásurum.
Allir pokar við aðalblásara eiga alltaf að vera uppblásnir nema þegar verið er að sinna eftirliti
eða viðhaldi á blásarabúnaði. Poki við varablásara er almennt ekki uppblásinn en þegar hann
er það þá er varablásari í gangi. Það gerist þegar aðalblásari bilar eða þegar vindhraði fer yfir
17 m/sek (á 5 mín tímabili).
Þegar fjölmenni er í höllinni (300-1100 manns) skipar yfirmaður öryggismála sérstaka
rýmingarfulltrúa (t.d. skipuleggjendur viðburðar) við aðalinngang og inngang fyrir fatlaða til
að stjórna umferð um þá og við alla neyðarútganga til að stjórna og fylgjast með dreifingu
fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Yfirmaður öryggismála gerir rýmingarfulltrúum nánari grein fyrir hlutverkum þeirra.

Rýming
Rýmingarfulltrúar skulu aðstoða fólk við að koma sér út:
•

•
•
•

Þegar bjöllur brunaviðvörunarkerfis fara í gang eða ef reykur eða eldur sést – hversu lítill
sem hann er - Þá skal strax rýma húsið á skipulegan og yfirvegaðan hátt undir stjórn
rýmingarfulltrúa. Rýmingarfulltrúar safna hópum sínum saman og opna þá
neyðarútganga sem næstir þeim eru. Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu
rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Komi í ljós að einn eða fleiri pokar við aðalblásara eru ekki uppblásnir skal rýma höllina á
yfirvegaðan hátt um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar poki við varablásara er uppblásinn skal höllin rýmd á yfirvegaðan hátt, um
aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar höllin er mjög óstöðug að mati rýmingarfulltrúa skal hún rýmd á yfirvegaðan hátt,
um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.

Söfnunarsvæði
Söfnunarstaður fólks eftir rýmingu er við vallarhús (sjá rýmingaruppdrátt).
Brunaviðvörunarkerfi
Brunabjöllur fara í gang við eldboð frá fyrsta reykskynjara eða frá handboða.
Fólksfjöldi
Í daglegum rekstri má búast við allt að 300 manns samtímis í höllinni en leyfi er fyrir allt að
1100 manns samtímis. Tryggja skal að í höllinni sé til staðar tæki (lúður, hátalarakerfi eða
sambærilegt) til að koma skilboðum til fólks um að rýma höllina ef það fer ekki hiklaust út
– sjá staðsetningu tækis á rýmingaruppdrætti - .
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þjálfun fyrir rýmingarfulltrúa.
Hlutverk rýmingarfulltrúa
Rýmingarfulltrúar sjá til þess að áhorfendur séu á svæðum sem þeim er ætlað (sjá
rýmingaruppdrátt).
Í rýmingu aðstoða rýmingarfulltrúar þá sem inni í höllinni eru, við að koma sér út.
Rýmingarfulltrúar skulu fylgjast með hreyfingum hallarinnar og boðum frá öryggiskerfi.
Rýmingarfulltrúar skulu hafa auga með pokum við innblástursstokka frá blásurum.
Allir pokar við aðalblásara eiga alltaf að vera uppblásnir nema þegar verið er að sinna eftirliti
eða viðhaldi á blásarabúnaði. Poki við varablásara er almennt ekki uppblásinn en þegar hann
er það þá er varablásari í gangi. Það gerist þegar aðalblásari bilar eða þegar vindhraði fer yfir
17 m/sek (á 5 mín tímabili).
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fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Yfirmaður öryggismála gerir rýmingarfulltrúum nánari grein fyrir hlutverkum þeirra.

Rýming
Rýmingarfulltrúar skulu aðstoða fólk við að koma sér út:
•

•
•
•

Þegar bjöllur brunaviðvörunarkerfis fara í gang eða ef reykur eða eldur sést – hversu lítill
sem hann er - Þá skal strax rýma húsið á skipulegan og yfirvegaðan hátt undir stjórn
rýmingarfulltrúa. Rýmingarfulltrúar safna hópum sínum saman og opna þá
neyðarútganga sem næstir þeim eru. Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu
rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Komi í ljós að einn eða fleiri pokar við aðalblásara eru ekki uppblásnir skal rýma höllina á
yfirvegaðan hátt um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar poki við varablásara er uppblásinn skal höllin rýmd á yfirvegaðan hátt, um
aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar höllin er mjög óstöðug að mati rýmingarfulltrúa skal hún rýmd á yfirvegaðan hátt,
um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.

Söfnunarsvæði
Söfnunarstaður fólks eftir rýmingu er við vallarhús (sjá rýmingaruppdrátt).
Brunaviðvörunarkerfi
Brunabjöllur fara í gang við eldboð frá fyrsta reykskynjara eða frá handboða.
Fólksfjöldi
Í daglegum rekstri má búast við allt að 300 manns samtímis í höllinni en leyfi er fyrir allt að
1100 manns samtímis. Tryggja skal að í höllinni sé til staðar tæki (lúður, hátalarakerfi eða
sambærilegt) til að koma skilboðum til fólks um að rýma höllina ef það fer ekki hiklaust út
– sjá staðsetningu tækis á rýmingaruppdrætti - .
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Yfirmaður öryggismála heldur árlega rýmingaræfingar og oftar ef hann telur þörf á því.
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rýmingarfulltrúa (t.d. skipuleggjendur viðburðar) við aðalinngang og inngang fyrir fatlaða til
að stjórna umferð um þá og við alla neyðarútganga til að stjórna og fylgjast með dreifingu
fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Yfirmaður öryggismála gerir rýmingarfulltrúum nánari grein fyrir hlutverkum þeirra.

Rýming
Rýmingarfulltrúar skulu aðstoða fólk við að koma sér út:
•

•
•
•

Þegar bjöllur brunaviðvörunarkerfis fara í gang eða ef reykur eða eldur sést – hversu lítill
sem hann er - Þá skal strax rýma húsið á skipulegan og yfirvegaðan hátt undir stjórn
rýmingarfulltrúa. Rýmingarfulltrúar safna hópum sínum saman og opna þá
neyðarútganga sem næstir þeim eru. Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu
rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Komi í ljós að einn eða fleiri pokar við aðalblásara eru ekki uppblásnir skal rýma höllina á
yfirvegaðan hátt um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar poki við varablásara er uppblásinn skal höllin rýmd á yfirvegaðan hátt, um
aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar höllin er mjög óstöðug að mati rýmingarfulltrúa skal hún rýmd á yfirvegaðan hátt,
um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.

Söfnunarsvæði
Söfnunarstaður fólks eftir rýmingu er við vallarhús (sjá rýmingaruppdrátt).
Brunaviðvörunarkerfi
Brunabjöllur fara í gang við eldboð frá fyrsta reykskynjara eða frá handboða.
Fólksfjöldi
Í daglegum rekstri má búast við allt að 300 manns samtímis í höllinni en leyfi er fyrir allt að
1100 manns samtímis. Tryggja skal að í höllinni sé til staðar tæki (lúður, hátalarakerfi eða
sambærilegt) til að koma skilboðum til fólks um að rýma höllina ef það fer ekki hiklaust út
– sjá staðsetningu tækis á rýmingaruppdrætti - .

Hamarshöllin – Rýmingaráætlun - Rýmingarfulltrúar
Yfirmaður öryggismála
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar er yfirmaður öryggismála í höllinni. Hann ber ábyrgð á
að allir rýmingarfulltrúar séu upplýstir um hvaða hlutverki þeir gegna.
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar heyrir undir menningar- og frístundafulltrúa.
Rýmingarfulltrúar
Rýmingarfulltrúar eru: Yfirmaður öryggismála, allir þjálfarar sem bera ábyrgð á
íþróttahópum í höllinni og aðrir, sem yfirmaður öryggismála tilnefnir.
Rýmingaráætlun
Rýmingaráætlun segir fyrir um hvernig standa skuli að rýmingu hallarinnar þegar aðstæður
krefjast þess. Rýmingaráætlun er á rýmingaruppdrætti á útvegg aðstöðuhúss gegnt
aðalinngangi, við stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis og í vallarhúsi.
Rýmingaræfingar
Yfirmaður öryggismála heldur árlega rýmingaræfingar og oftar ef hann telur þörf á því.
Sé árinu skipt í æfingatímabil þar sem búast má við mannabreytingum í þjálfaraliði skal gera
ráð fyrir rýmingaræfingum eða upprifjun á rýmingaráætlun í upphafi hvers æfingatímabils.
Verði miklar mannabreytingar þess á milli skal yfirmaður öryggismála skipuleggja sérstaka
þjálfun fyrir rýmingarfulltrúa.
Hlutverk rýmingarfulltrúa
Rýmingarfulltrúar sjá til þess að áhorfendur séu á svæðum sem þeim er ætlað (sjá
rýmingaruppdrátt).
Í rýmingu aðstoða rýmingarfulltrúar þá sem inni í höllinni eru, við að koma sér út.
Rýmingarfulltrúar skulu fylgjast með hreyfingum hallarinnar og boðum frá öryggiskerfi.
Rýmingarfulltrúar skulu hafa auga með pokum við innblástursstokka frá blásurum.
Allir pokar við aðalblásara eiga alltaf að vera uppblásnir nema þegar verið er að sinna eftirliti
eða viðhaldi á blásarabúnaði. Poki við varablásara er almennt ekki uppblásinn en þegar hann
er það þá er varablásari í gangi. Það gerist þegar aðalblásari bilar eða þegar vindhraði fer yfir
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fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Yfirmaður öryggismála gerir rýmingarfulltrúum nánari grein fyrir hlutverkum þeirra.
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fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
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rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Komi í ljós að einn eða fleiri pokar við aðalblásara eru ekki uppblásnir skal rýma höllina á
yfirvegaðan hátt um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar poki við varablásara er uppblásinn skal höllin rýmd á yfirvegaðan hátt, um
aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar höllin er mjög óstöðug að mati rýmingarfulltrúa skal hún rýmd á yfirvegaðan hátt,
um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.

Söfnunarsvæði
Söfnunarstaður fólks eftir rýmingu er við vallarhús (sjá rýmingaruppdrátt).
Brunaviðvörunarkerfi
Brunabjöllur fara í gang við eldboð frá fyrsta reykskynjara eða frá handboða.
Fólksfjöldi
Í daglegum rekstri má búast við allt að 300 manns samtímis í höllinni en leyfi er fyrir allt að
1100 manns samtímis. Tryggja skal að í höllinni sé til staðar tæki (lúður, hátalarakerfi eða
sambærilegt) til að koma skilboðum til fólks um að rýma höllina ef það fer ekki hiklaust út
– sjá staðsetningu tækis á rýmingaruppdrætti - .

Hamarshöllin – Rýmingaráætlun - Rýmingarfulltrúar
Yfirmaður öryggismála
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar er yfirmaður öryggismála í höllinni. Hann ber ábyrgð á
að allir rýmingarfulltrúar séu upplýstir um hvaða hlutverki þeir gegna.
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar heyrir undir menningar- og frístundafulltrúa.
Rýmingarfulltrúar
Rýmingarfulltrúar eru: Yfirmaður öryggismála, allir þjálfarar sem bera ábyrgð á
íþróttahópum í höllinni og aðrir, sem yfirmaður öryggismála tilnefnir.
Rýmingaráætlun
Rýmingaráætlun segir fyrir um hvernig standa skuli að rýmingu hallarinnar þegar aðstæður
krefjast þess. Rýmingaráætlun er á rýmingaruppdrætti á útvegg aðstöðuhúss gegnt
aðalinngangi, við stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis og í vallarhúsi.
Rýmingaræfingar
Yfirmaður öryggismála heldur árlega rýmingaræfingar og oftar ef hann telur þörf á því.
Sé árinu skipt í æfingatímabil þar sem búast má við mannabreytingum í þjálfaraliði skal gera
ráð fyrir rýmingaræfingum eða upprifjun á rýmingaráætlun í upphafi hvers æfingatímabils.
Verði miklar mannabreytingar þess á milli skal yfirmaður öryggismála skipuleggja sérstaka
þjálfun fyrir rýmingarfulltrúa.
Hlutverk rýmingarfulltrúa
Rýmingarfulltrúar sjá til þess að áhorfendur séu á svæðum sem þeim er ætlað (sjá
rýmingaruppdrátt).
Í rýmingu aðstoða rýmingarfulltrúar þá sem inni í höllinni eru, við að koma sér út.
Rýmingarfulltrúar skulu fylgjast með hreyfingum hallarinnar og boðum frá öryggiskerfi.
Rýmingarfulltrúar skulu hafa auga með pokum við innblástursstokka frá blásurum.
Allir pokar við aðalblásara eiga alltaf að vera uppblásnir nema þegar verið er að sinna eftirliti
eða viðhaldi á blásarabúnaði. Poki við varablásara er almennt ekki uppblásinn en þegar hann
er það þá er varablásari í gangi. Það gerist þegar aðalblásari bilar eða þegar vindhraði fer yfir
17 m/sek (á 5 mín tímabili).
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rýmingarfulltrúa (t.d. skipuleggjendur viðburðar) við aðalinngang og inngang fyrir fatlaða til
að stjórna umferð um þá og við alla neyðarútganga til að stjórna og fylgjast með dreifingu
fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Yfirmaður öryggismála gerir rýmingarfulltrúum nánari grein fyrir hlutverkum þeirra.
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1100 manns samtímis. Tryggja skal að í höllinni sé til staðar tæki (lúður, hátalarakerfi eða
sambærilegt) til að koma skilboðum til fólks um að rýma höllina ef það fer ekki hiklaust út
– sjá staðsetningu tækis á rýmingaruppdrætti - .

Hamarshöllin – Rýmingaráætlun - Rýmingarfulltrúar
Yfirmaður öryggismála
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar er yfirmaður öryggismála í höllinni. Hann ber ábyrgð á
að allir rýmingarfulltrúar séu upplýstir um hvaða hlutverki þeir gegna.
Umsjónarmaður Hamarshallarinnar heyrir undir menningar- og frístundafulltrúa.
Rýmingarfulltrúar
Rýmingarfulltrúar eru: Yfirmaður öryggismála, allir þjálfarar sem bera ábyrgð á
íþróttahópum í höllinni og aðrir, sem yfirmaður öryggismála tilnefnir.
Rýmingaráætlun
Rýmingaráætlun segir fyrir um hvernig standa skuli að rýmingu hallarinnar þegar aðstæður
krefjast þess. Rýmingaráætlun er á rýmingaruppdrætti á útvegg aðstöðuhúss gegnt
aðalinngangi, við stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis og í vallarhúsi.
Rýmingaræfingar
Yfirmaður öryggismála heldur árlega rýmingaræfingar og oftar ef hann telur þörf á því.
Sé árinu skipt í æfingatímabil þar sem búast má við mannabreytingum í þjálfaraliði skal gera
ráð fyrir rýmingaræfingum eða upprifjun á rýmingaráætlun í upphafi hvers æfingatímabils.
Verði miklar mannabreytingar þess á milli skal yfirmaður öryggismála skipuleggja sérstaka
þjálfun fyrir rýmingarfulltrúa.
Hlutverk rýmingarfulltrúa
Rýmingarfulltrúar sjá til þess að áhorfendur séu á svæðum sem þeim er ætlað (sjá
rýmingaruppdrátt).
Í rýmingu aðstoða rýmingarfulltrúar þá sem inni í höllinni eru, við að koma sér út.
Rýmingarfulltrúar skulu fylgjast með hreyfingum hallarinnar og boðum frá öryggiskerfi.
Rýmingarfulltrúar skulu hafa auga með pokum við innblástursstokka frá blásurum.
Allir pokar við aðalblásara eiga alltaf að vera uppblásnir nema þegar verið er að sinna eftirliti
eða viðhaldi á blásarabúnaði. Poki við varablásara er almennt ekki uppblásinn en þegar hann
er það þá er varablásari í gangi. Það gerist þegar aðalblásari bilar eða þegar vindhraði fer yfir
17 m/sek (á 5 mín tímabili).
Þegar fjölmenni er í höllinni (300-1100 manns) skipar yfirmaður öryggismála sérstaka
rýmingarfulltrúa (t.d. skipuleggjendur viðburðar) við aðalinngang og inngang fyrir fatlaða til
að stjórna umferð um þá og við alla neyðarútganga til að stjórna og fylgjast með dreifingu
fólks um höllina og til að aðstoða fólk við að komast út um neyðarútganga, komi til rýmingar.
Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Yfirmaður öryggismála gerir rýmingarfulltrúum nánari grein fyrir hlutverkum þeirra.

Rýming
Rýmingarfulltrúar skulu aðstoða fólk við að koma sér út:
•

•
•
•

Þegar bjöllur brunaviðvörunarkerfis fara í gang eða ef reykur eða eldur sést – hversu lítill
sem hann er - Þá skal strax rýma húsið á skipulegan og yfirvegaðan hátt undir stjórn
rýmingarfulltrúa. Rýmingarfulltrúar safna hópum sínum saman og opna þá
neyðarútganga sem næstir þeim eru. Athugið: Strax að lokinni rýmingu skulu
rýmingarfulltrúar loka öllum neyðarútgöngum.
Komi í ljós að einn eða fleiri pokar við aðalblásara eru ekki uppblásnir skal rýma höllina á
yfirvegaðan hátt um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar poki við varablásara er uppblásinn skal höllin rýmd á yfirvegaðan hátt, um
aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
Þegar höllin er mjög óstöðug að mati rýmingarfulltrúa skal hún rýmd á yfirvegaðan hátt,
um aðalanddyri, nema yfirmaður öryggismála gefi fyrirmæli um annað.
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