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Björgunarsveitin Kjölur - ársskýrsla 2021 
 

Árið 2021 var líkt og árinu áður, litað af heimsfaraldri sem hafði áhrif á samfélagið allt. Sveiflur voru í 
smittölum og bakslag kom oftar en einu sinni sem hafði áhrif á innra starf björgunarsveitarinnar. 
Vinnukvöld og æfingar voru í færri lagi og þá undir formerkjum sóttvarna. Einhverjir atburðir féllu niður 
og aðrir fóru fram í netheimum en reynt var eftir fremsta megni að halda uppi eðlilegri starfsemi.  
Gosið í Geldingadölum setti einnig mikinn svip á starfið, sérstaklega er kom að verkefnum í kringum 
gestafjölda og hættur vegna náttúruvár. Nokkur óvissa var með framvinduna í upphafi en fljótlega var 
farið í skipulegar vaktir björgunarsveita. Kjölur fór bæði í útköll og gæslu meðan eldgosið var virkt. 
Neyðarkallasala fór fram tvisvar, fyrst sala að vori, sem frestað hafði verið árinu áður og síðan 
hefðbundin sala aftur um haustið. Gæsla í kringum eldgos sem ekki féll undir skilgreininguna útkall,  var 
greidd vinna. Vegna þessara fjáraflana var fjárhagur góður og svigrúm til þess að bæta við búnað og 
huga að ýmsum endurbótum.  
 
Alls voru 15 manns félagar og engin breyting á útkallslistanum sem taldi 13 manns, nema einn færðist 
af aðal lista yfir á seinni bylgju. Fjórir félagar voru á útkalli seinni bylgju. Virkur hópur telur því um 9 
manns. Engin nýliðun varð á árinu.  
Félagar eru með breiða þekkingu og reynslu og fara í flest útköll sem berast bæði á landi og á sjó. Hafa 
þeir jeppa, fjórhjól, reiðhjól og jetskíði til umráða. Aukin fyrsta hjálpar þekking er til staðar vegna 
vettvangsliðasamnings við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins en annars er engin markviss flokkaskipting. 
Hluti sveitarinnar eru einnig hlutastarfandi slökkviliðsmenn á Kjalarnesi. 
Eitt teymi er virkt með víðavangsleitarhund og æfir með Björgunarhundasveit Íslands. 
Kjölur var með fulltrúa í svæðisstjórn björgunarsveita. Einnig var fulltrúi í landsstjórn SL þar til um 
haustið. 
 

 
Útköll 
Útköll sem sveitin tók þátt í á árinu voru 84, að meðtöldum gosvöktum við Geldingardal. Útköll vegna 
bráðaveikinda og slysa á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru 42. Það er svipaður fjöldi 
útkalla og árinu áður en boðanir heilt yfir voru hins vegar mun fleiri. Mismunur á boðun og útköllum sem 
Kjölur tók þátt í liggur í að oft var enginn tiltækur. 
Vetur var mildur og lítið um óveðurstengd verkefni. Leitir voru á höfuðborgarsvæðinu og á gossvæðinu. 
Nokkuð var um útivistarslys aðallega í fjallendi og tvisvar var kallað út til aðstoðar slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins vegna gróðurelda.  
Dreifing útkalla var ójöfn, stundum erill en líka tækifæri til hvíldar. Í júni voru sem dæmi 7 útköll á 6 
daga tímabili en rólegir  dagar í nóvember þar sem 25 daga voru á milli útkalla. Útkallafjöldi einn og sér 
gefur þó ekki rétta mynd af því hversu margar klukkustundir voru undir hverju sinni.  
Auk hefðbundinna útkalla sinnti sveitin útköllum og öðrum verkefnum á hálendisvöktum um sumarið.      
Kjölur tók tvær vaktir í ágúst – eina viku í Skaftafelli og aðra að Fjallabaki. 
 
Tæki og búnaður 
Eins og ávallt var búnaðar af ýmsu tagi endurnýjaður eða bættur. Mikil endursmíði á jetskíðakerru kláraðist 
snemma árs. Búnaðartöskur í báða bílana og fjórhjólagallar voru endurnýjaðir. Ljósabúnaður fyrir Kjöl 1 var 
bættur. Keyptir voru nýir skór og hjálmar fyrir alla á útkalli.  
Stór hreingerning og tiltekt var gerð í Þórnýjarbúð í lok ársins - gamall búnaður fjarlægður, flokkað og hent. Í 
kjölfarið voru nýir verkfæraskápar settir upp. Ofn var settur upp í kaffistofu og langþráður, eðlilegur innihiti 
loksins í höfn. 

 
Námskeið og æfingar 
Lítið var af æfingum vegna covid-19 en þó tekið þátt í landsæfingu SL á Hafnarfjarðarsvæðinu, aðallega 
komið að undirbúningi og framkvæmd. Önnur fræðsla og upprifjun var bæði í formi fjarfunda og 
staðarkennslu. 
 
Önnur verkefni 
Komið var að könnun vegna bílbelta og minningardegi um fórnarlömb umferðarslysa. Einnig var aðstoðað með 
gæslu á Kjalarnesdögum en önnur hefðbundin verkefni voru líkt og árinu áður ekki á dagskrá.  
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Kjölur á eldgosavakt í Geldingadölum á Reykjannesskaga í júní 2021  

 
 
 
 

 

Upplýsingar um félagseiningu. 
 

Nafn félagseiningar:      Björgunarsveitin Kjölur 
Sveitarfélag:                  Kjalarnes, Reykjavík                                       
Fjöldi félaga:                  15                                                   Félagar á útkallsskrá: 13 
Kallmerki:                       KJÖLUR                                     Kennitala:    690390-1089  

 
 
 

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:kjolurformadur@gmail.com 
 

Varaformaður 

 

Nafn:             Bjarki Þór Arnarson                                               Kt.: 071078-5589 
 

Heimili:    Rauðhamrar 10                                              Staður  Reykjavík           Pnr. 112 
 

Heimasími:                                   Vinnusími:                                   Farsími: 6991700  
 

Gsm                Boðtæki:                                       Netfang: kjolurbjargar@gmail.com

mailto:kjolurformadur@gmail.com


Ársskýrsla 2021 

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: annalyckfilbert@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: annalyckfilbert@gmail.com

mailto:sonjathorey@gmail.com
mailto:finnsson@gmail.com
mailto:arnigs@simnet.is
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Fundir og Útköll 
 

 
Bókfærðir:         Stjórnarfundir:    5    

Félagsfundir:  10  
Aðrir fundir         5  

 

Fjöldi útkalla árið 2019: 84 
 

Leit á landi :     19                  slys og veikindi: 42 
 

Óveður:   3                         björgun : 5 
 

Önnur aðstoð á landi: 14       leit og björgun á sjó: 1 
 
 

 

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

 

Janúar:  6 x útköll 
     Jetskíðakerra klár eftir endurbætur 
 

Febrúar:    5 x útköll 
                     Neyðarkallasala (frestun frá 2020) 
                     Bólusetning vettvangsliða gegn covid 19 
                     Upprifjun vettvangshjálp 
 
  Mars:         9 x útköll 

 
  Apríl:          7 x útköll 
                     Fjáröflunarverkefni fyrir SORPU í Álfsnesi 
 

Maí:           4 x útköll 

 
Júní:           12 x útköll 
                         Kjalarnesdagar – gæsla 
                         Öryggi barna í bíl – könnun Berg 

 
Júlí:             8 x útköll 
                    
Ágúst:          5 x útköll 

                       Láglendisvakt í Skaftafelli 
Hálendisvakt að Fjallabaki 

 
September:   7 x útköll 
                       Landsþing SL 

                          Upprifjun vettvangshjálp 
                  

Október:       11 x útköll 
                       Slysavarnarráðstefna 
                       Landsæfing 
                     

Nóvember:   2 x útköll 
                      Neyðarkallasala 
                      Minningardagur fórnarlamba umferðarslysa við vesturlandsveg 
                       

  Desember:   9 x útköll 
                        Endurbætur i Þórnýjarbúð, verkfæraskápar 
                        Rótarskot seld
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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:                            Óskráður sími:     
 

Farsími:      6168493                                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 : 6 
 
 
 
 
 

Tæki. 
 

Bílar:  
 

Tegund: Ford F-350       Árgerð:  2019    Kallmerki: KJÖLUR 1 
Skr.nr: JYJ-51 
Fjarskipti : farsíma nr.  X VHF  SSB CB  XGPS XTetra 
Annað: Tetra bílstöð (641-3111) 

 
Tegund: Toyota Land Cruiser     Árgerð:  2017   Kallmerki: KJÖLUR 2 
Skr.nr : RRS22 
Fjarskipti : farsíma nr.  X    VHF  SSB  CB  XGPS XTetra 
Annað Tetra bílstöð 641-3110 

 

 
Bátar: 
tegund:   2 x jetskíði    árgerð:  2018   Fjarskipti: X VHF  CB  XGPS XTetra 

 

 
Fjórhjól: 
Tegund: Can Am Outlander  Árgerð: 2020   Skr.nr : BVR47 
Fjarskipti : Farsími  VHF  SSB  CB   XGPS XTetra 

 
Fjórhjól: 
Tegund: Can Am Outlander  Árgerð: 2020  Skr.nr : MMP38 
Fjarskipti : Farsími  VHF  SSB  CB   XGPS XTetra

mailto:bjorgunarsveit@simnet.is
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Viðauki A.  Útköll á árinu 
 

Kjölur fór í alls 84 útköll á árinu að gosvöktum og -útköllum meðtöldum. Útköll vegna veikinda og slysa á 

Kjalarnesi og í Kjós voru 42. 

84. SINUELDAR 
F3 Útkall til aðstoðar slökkviliðinu vegna sinuelda sem loguðu víða um borgina. Þrír Kjalarmenn voru að 
fram eftir nýársnótt. 

F3 
31. desember 2021 

83. LEIT 
F2 Leit að manni sem óttast var um við Elliðaárdal. Tvö fjórhjólateymi og einn göngumaður leituðu á 
svæðinu. 

F2 
28. desember 2021 

82. LEIT 
F2 Útkall vegna gruns um að lítil flugvél hefði brotlent við Skálafell. Tvö fjórhjólateymi, SHS og fleiri leituðu 
af sér allan grun á svæðinu. 

F2 
24. desember 2021 

81. LEIT 
F2 Leit að ungum manni á suðvestur horninu. Kjölur leitaði með tveimur fjórhjólum og einum jeppa á 
höfuðborgarsvæðinu fram eftir kvöldi. 

F2 
20. desember 2021 

80. LEIT 
F2 Útkall vegna leitar á höfuðborgarsvæðinu að unglingsstúlku sem óttast var um. Tvö fjórhjólateymi fóru 
til leitar. 

F2 
8. desember 2021 

79. LEIT 
F2 Útkall vegna leitar að manni í Reykjavík sem óttast var um. Tvö fjórhjólateymi fóru til leitar. Viðkomandi 
fannst heill á húfi skömmu síðar. 

F2 
6. desember 2021 

78. ÓFÆRÐ 
F3 Útkall vegna bíla í vandræðum í hálku og snjókomu á Mosfellsheiði. Kjölur sendi mannskap og bíl til 
aðstoðar. 

F3 
5. desember 2021 

77. ÓVEÐUR 
F2 Útkall vegna mikils hvassviðris á höfuðborgarsvæðinu. Kjölur fór í fokverkefni við Hvalfjarðargöng og í 
Mosfellsbæ. 

F2 
5. desember 2021 

76. ÚTAF AKSTUR 
F2 Útkall vegna útaf aksturs norðan við Hvalfjarðargöng. Einn Kjalarmaður fór á vettvang. 

F2 
4. desember 2021 

75. LEIT 
F2 Útkall vegna leitar að barni. Allar björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu voru boðaðar. Tvö Kjalar 
fjórhjólateymi fóru til leitar 

F2 
9. nóvember 2021 

https://kjölur.is/utkall/84-sinueldar/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/83-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/82-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/81-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/80-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/79-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/78-ofaerd/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/77-ovedur/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/76-umferdaslys/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/75-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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74. UMFERÐASLYS 
F2 Útkall vegna alvarlegs umferðarslyss á Hvalfjarðarvegi í Kjós. Tveir Kjalarmenn fóru á vettvang. 

F2 
3. nóvember 2021 

74. SLYS 
F2 Útkall vegna einstaklings sem slasaðist við útivistariðju á Kjalarnesinu. Tveir fóru á vettvang. 

F2 
30. október 2021 

73. VEIKINDI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna brjóstverks í Kjós. Einn fór á staðinn. 

F1 
20. október 2021 

72. GOSVAKT 
F4 Gæsla vegna gossins í Geldingadölum. Tveir félagar stóðu síðastu vakt björgunarsveita en engin virkni 
hefur verið í 4 vikur. 

F3 
17. október 2021 

71. VEIKINDI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda í Grundarhverfi. Þrír 
Kjalarmenn fóru á vettvang. 

F1 
16. október 2021 

70. GOSVAKT 
F4 Gæsla á gossvæðinu við Fagradalsfjall. Lítil virkni var í gígnum en tveir Kjalarmenn voru á kvöldvakt. 

F3 
10. október 2021 

69. ÁREKSTUR 
F1 Útkall vegna áreksturs þriggja bíla á vesturlandsvegi í Kollafirði. Einn Kjalarmaður fór á vettvang. 

F1 
10. október 2021 

68. LEIT 
F2 Leit að einhverfum einstaklingi á sunnanverðu höfuðborgarsvæðinu. Tvö fjórhjólateymi fóru til leitar. 

F2 
6. október 2021 

67. UMFERÐARÓHAPP 
F2 Útkall vegna bíls sem lenti utanvegar og valt á vesturlandsvegi við Saltvík. Einn fór á vettvang. 

F2 
6. október 2021 

66. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda í Kjós. Einn Kjalarmaður fór á 
vettvang. 

F2 
3. október 2021 

65. LEIT 
F2 Leit að heilabiluðum einstaklingi í Garðabæ. Tvö fjórhjólateymi voru lögð af stað þegar viðkomandi 
fannst heill á húfi. 

F2 
2. október 2021 

64. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna veikinda í heimahús á Kjalarnesi. Einn fór á 
vettvang. 

F2 
1. október 2021 

 

 

https://kjölur.is/utkall/1086/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/74-slys-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/73-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/72-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/71-veikindi-2/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/70-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/69-arekstur/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/68-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/67-umferdarohapp/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/66-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/65-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/64-veujubdu/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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63. KRAMPI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna einstaklings í krampa. Einn fór á vettvang. 

F1 
22. september 2021 

62. LEIT 
F2 Leit að göngumanni sem villtist í slæmu veðri efst á Esjunni. Tvö fjórhjólateymi mættu í aðgerðina. 

F2 
19. september 2021 

61. GOSVAKT 
F4 Gosvakt við Geldingardali. Tveir Kjalarmenn voru ásamt öðrum á kvöldvakt vegna lokunar á leið A. 

F3 
18. september 2021 

60. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegnum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna geðrænna vandamála. Einn maður fór á 
staðinn. 

F2 
13. september 2021 

59. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna veikinda í Kjós. Einn maður fór á staðinn. 

F2 
12. september 2021 
 

58. BÍLVELTA 
F2 Útkall þegar bíll með þremur mönnum valt á Brautarholtsvegi. Tveir Kjalarmenn mættu á slysstað. 

F2 
10. september 2021 

57. LEIT 
F2 Leit að ungri stúlku á höfuðborgarsvæðinu. Þrír Kjalarmenn fóru til leitar á fjórhjólum og jeppa. 

F2 
7. september 2021 

56. VEIKINDI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda í Kjós. Einn maður fór á 
staðinn. 

F1 
30. ágúst 2021 

55. VEIKINDI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda á Kjalarnesi. Einn maður fór á 
vettvang. 

F1 
20. ágúst 2021 

54. LEIT 
F2 Leit að tveimur hjólreiðamönnum sem höfðu villst við Svínaskarð. Tveir Kjalarmenn fóru til leitar. 

F2 
18. ágúst 2021 

53. LEIT 
F2 Leit að eldri heilabiluðum manni á höfuðborgarsvæðinu. Tvö fjórhjólateymi fóru til leitar. 

F2 
12. ágúst 2021 

52. SLYS 
F2 Útkall vegna göngumanns sem slasaðist á fæti við Móskarðahnjúka. Tvö fjórhjólateymi fóru á vettvang. 

F2 
10. ágúst 2021 

51. BÍLVELTA 
F2 Útkall vegna vörubíls sem valt í Kjós. Tveir menn fóru á staðinn. Sem betur fer urðu ekki slys á fólki. 

F2 
27. júlí 2021 

https://kjölur.is/utkall/63-krampi/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/61/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/61-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/60-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/59-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/58-bilvelta/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/57-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/56-veikindi-2/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/55-veikindi-2/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/54-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/53-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/52-slys/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/51-bilvelta-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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50. GOSVAKT 
F4 Gæsla á gossvæðinu við Geldingardal. Tveir félagar stóðu dagvakt og fóru m.a. í eina leit af villtum 
ferðamanni. 

F3 
25. júlí 2021 

 

49. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna áreksturs á gatnamótum vesturlandsvegar og Hvalfjarðarvegar. Einn Kjalarmaður fór á 
vettvang. 

F2 
22. júlí 2021 

48. VEIKINDI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda á Kjalarnesinu. Einn maður fór 
á vettvang. 

F1 
21. júlí 2021 

47. LEIT 
F2 Útkall vegna göngumanns sem villtist í þoku við Móskarðshnjúka. Fjórhjólateymi fór og aðstoðaði 
göngumanninn niður. 

F2 
17. júlí 2021 

46. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegnum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda í Kjós. Tveir Kjalarmenn fóru á 
staðinn. 

F2 
15. júlí 2021 

45. GOSVAKT 
F4 Gæsla á gossvæðinu við Geldingardal. Tveir félagar stóðu dagvakt í Nátthaga og Merardölum. 

F3 
11. júlí 2021 

44. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna veikinda í heimahúsi á Kjalarnesi. Einn fór á 
vettvang. 

F2 
3. júlí 2021 

43. LEIT 
F2 Leit að ferðamanni við gosstöðvarnar. Kjalar hundateymi og aðgerðastjórnandi voru við leit þar til 
maðurinn fannst um kvöldið. 

F2 
26. júní 2021 

42. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna ökumanns sem missti stjórn á bíl sínum í Hvalfjarðargöngunum. Tveir fóru á vettvang. 

F2 
20. júní 2021 

41. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna áreksturs þriggja bíla í Hvalfjarðargöngum. Tveir félagar fóru á slysstað á Kjöl 1. 

F2 
20. júní 2021 

40. SLYS 
F1 Útkall vegna einstaklings sem slasaðist við fall við Meðalfellsvatn í Kjós. Einn Kjalarmaður fór á 
vettvang. 

F1 
20. júní 2021 

39. SLYS 
F3 Útkall vegna göngumanns sem slasaðist við Þverfellshorn. Einn Kjalarmaður á fjórhjóli fór í flutning. 

F3 
19. júní 2021 

https://kjölur.is/utkall/50-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/49-arekstur/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/48-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/47-leit-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/46-veikindi-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/45-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/44-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/43-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/42-arekstur/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/41-arekstur/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/40-slys/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/39-slys/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
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38. SLYS Á VATNI 
F1 Útkall vegna fólks í lekum bát á Þingvallavatni. Tvö jetskíði með þriggja manna áhöfn voru farin úr húsi 
þegar var afturkallað. 

F1 
18. júní 2021 

37. SLYS 
F1 Útkall vegna göngumanns sem féll fram af klettum í Kjós. Sjö Kjalarmenn á öllum ökutækjum 
sveitarinnar fóru á vettvang. 

F1 
15. júní 2021 

36. LEIT 
F3 Aðstoð við lögreglu höfuðborgarsvæðisins vegna vísbendingaleitar við Elliðaá. Einn félagi fór til leitar. 

F3 
15. júní 2021 

35. GOSVAKT 
F4 Gæsla á gossvæðinu við Geldingadal. Fjórir félagar stóðu kvöldvaktina og fylgdust með gasmælingum, 
gestum og hraunrennsli. 

F3 
9. júní 2021 

34. FÆÐING 
F1 Útkall vegna yfirvofandi fæðingar á vesturlandsvegi sem var afturkallað fljótlega. Einn Kjalarmaður fór 
af stað úr húsi. 

F1 
7. júní 2021 

33. BRJÓSTVERKUR 
F1 Útkall vegna ökumanns á vesturlandsvegi sem veiktist skyndilega. Tveir menn fóru á vettvang. 

F1 
4. júní 2021 

32. GOSGÆSLA 
F4 Gæsla á gossvæðinu við Geldingadali. Fimm Kjalarmenn sinntu kvöldvakt og fylgdust með 
hraunrennsli og gestum í góðu veðri. 

F3 
2. júní 2021 

31. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna veikinda á Kjalarnesi. Einn maður fór á 
vettvang. 

F2 
23. maí 2021 

30. SLYS Í ESJU 
F2 Útkall vegna göngumanns sem slasaðist á fæti við Þverfellshorn. Tvö fjórhjólateymi fóru á slysstað, alls 
þrír menn. 

F2 
13. maí 2021 

29. GOSVAKT 
F3 Gosvakt við Geldingadali. Kvöld og næturvakt með fjórum mönnum. Sinna þurfti tveimur fótbrotum auk 
gasmælingar og gæslu. 

F3 
5. maí 2021 

28. GRÓÐURELDAR 
F2 Útkall vegna gróðurelda í Heiðmörk. Tvö fjórhjólateymi fóru til aðstoðar SHS við flutning á 
slökkvibúnaði fram eftir kvöldi. 

F2 
4. maí 2021 

 

 

https://kjölur.is/utkall/38-slys-a-vatni/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/37-slys/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/36-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/34-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/35-faeding/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/33-brjostverkur/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/32-gosgaesla/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/31-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/30-slys-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/29-gosvakt/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/28-grodureldar/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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27. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna bíls sem lenti á ljósastaur á vesturlandsvegi við Grundarhverfi. Tveir Kjalarmenn fóru á 
slysstað. 

F2 
30. apríl 2021 

26. MEÐVITUNDARLEYSI 
F1 Útkall á vegum slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna meðvitundarleysis í Grundarhverfi. Tveir menn 
mættu. 

F1 
25. apríl 2021 

25. SLYS 
F2 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna stúlku sem slasaðist á fæti í Kjós. Tveir fóru á 
vettvang. 

F2 
24. apríl 2021 

24. SJÓSLYS 
F1 Útkall vegna smábáts með þremur mönnum sem strandaði við Brimnes. Þrír Kjalarmenn fóru á 
vettvang ásamt öðrum viðbragðsaðilum. 

F1 
22. apríl 2021 

23. LEIT 
F2 Leit að ungu barni í Árbæ. Tvö fjórhjólateymi voru á leiðinni í leit, þegar barnið fannst heilt á húfi. 

F2 
13. apríl 2021 

22. SNJÓFLÓÐ 
F1 Útkall vegna manns sem lenti í snjóflóði í Skálafelli. Fjórhjól og Kjölur 1 með þremur mönnum fóru á 
staðinn. 

F1 
8. apríl 2021 

21. GOSGÆSLA 
F3 Gæsla við eldgosið í Geldingadölum. Tvö fjórhjólateymi stóðu síðdegis- og kvöldvakt ásamt öðrum 
viðbragðsaðilum. 

F3 
1. apríl 2021 

20. LEIT 
F2 Útkall vegna leitar að barni í Reykjanesbæ. Fjórir menn lögðu af stað til leitar en viðkomandi fannst 
fljótlega heill á húfi. 

F2 
27. mars 2021 

19. LEIT 
F2 Leit að göngumanni á gossvæðinu við Geldingardal. Tveir menn og leitarhundur mættu til Grindavíkur 
en viðkomandi var þá fundinn. 

F2 
27. mars 2021 

18. GOSGÆSLA 
F2 Útkall vegna eldgosins í Geldingardal. Fjórir Kjalarmenn á fjórhjólum og jeppa sinntu leit og gæslu fram 
eftir nóttu. 

F2 
21. mars 2021 

17. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna áreksturs tveggja bíla á vesturlandsvegi við Dalsmynni. Einn fór á slysstað á Kjöl 2. 

F2 
18. mars 2021 

 

 

https://kjölur.is/utkall/27-arekstur-2/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/26-medvitundarleysi/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/25-slys/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/24-sjoslys/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/23-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/22-snjoflod/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/21-gosgaesla/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/20-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/19-leit/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/18-gosgaesla/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/17-arekstur/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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16. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda á Kjalarnesi. Einn Kjalarmaður 
fór á staðinn. 

F2 
16. mars 2021 

15. FÆÐING 
F1 Útkall vegna fæðingar í heimahúsi í Kjós. Móður og barni heilsaðist vel, þegar að var komið. 

F1 
14. mars 2021 

14. LOKUN 
F3 Lokun á vesturlandsvegi um Kjalarnes, sem stóð í 13 klst. Mikil veðurhæð var á svæðinu og blint. Fjórir 
menn og tveir bílar mættu. 

F3 
10. mars 2021 

13. LEIT 
F2 Leit að alzheimer sjúklingi á höfuðborgarsvæðinu. Fimm manns voru lagðir af stað á hjólum og bíl 
þegar viðkomandi fannst. 

F2 
4. mars 2021 

12. LEIT 
F1 Útkall vegna leitar við Kleifarvatn. Tvö fjórhjólateymi voru lögð af stað þegar viðkomandi fannst. 

F1 
2. mars 2021 

11. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna áreksturs á vesturlandsvegi við Hvalfjarðarveg. Fundur var í bækistöð og því stutt 
viðbragð, tveir bíla og alls fimm menn. 

F2 
24. febrúar 2021 

10. AÐSTOÐ 
F3 Útkall til aðstoðar lögreglu vegna göngumanns hugsanlega í vanda í Hvalfirði. Þrír menn voru farnir af 
stað þegar afturköllun barst. 

F3 
22. febrúar 2021 

9. ÁREKSTUR 
F2 Útkall vegna áreksturs á vesturlandsvegi. Einn fór á meintan vettvang, en staðsetning reyndist röng og 
í kjölfarið afturkallað. 

F2 
21. febrúar 2021 

8. ÁREKSTUR 
F1 Útkall vegna áreksturs tveggja bíla á vesturlandsvegi við Grundarhverfi. Einn Kjalarmaður fór á 
vettvang. 

F1 
20. febrúar 2021 

7. BLÆÐING 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna slasaðan einstakling. Tveir menn fóru á 
vettvang. 

F1 
14. febrúar 2021 

6. VEIKINDI 
F1 Útkall á vegum Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna bráðaveikinda á Kjalarnesinu. Einn maður fór 
á staðinn. 

F1 
28. janúar 2021 

 

 

https://kjölur.is/utkall/16-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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https://kjölur.is/forgangur/f1/
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https://kjölur.is/forgangur/f3/
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https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/11-arekstur/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/10-adstod/
https://kjölur.is/forgangur/f3/
https://kjölur.is/utkall/9-arekstur/
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https://kjölur.is/forgangur/f1/
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5. VEIKINDI 
F2 Útkall á vegum slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins vegna meðvitundarleysis í Kjós. Þrír menn fóru á 
staðinn. 

F2 
16. janúar 2021 

4. FÆÐING 
F1 Útkall vegna yfirvofandi fæðingar í heimahúsi á Kjalarnesi. Tveir menn fóru á staðinn en barnið ákvað 
að taka því rólega. 

F1 
14. janúar 2021 

3. SLYS 
F2 Útkall vegna göngumanns sem slasaðist við Kerhólakamb í Esju. Þrír menn mættu en þyrla LHG sótti 
viðkomandi. 

F2 
10. janúar 2021 

2. SLYS 
F1 Útkall vegna tveggja göngumanna sem slösuðust við Móskarðshnjúka. Kjölur 1 og fjórhjól fóru í útkallið 
með þremur mönnum. 

F1 
10. janúar 2021 

1. VEIKINDI 
F2 Útkall vegna veikinda í heimahúsi á Kjalarnesi. Tveir menn fóru ásamt öðrum viðbragðsaðilum á 
vettvang. 

F2 
1. janúar 2021 

 

https://kjölur.is/utkall/5-veikindi/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
https://kjölur.is/utkall/4-faeding/
https://kjölur.is/forgangur/f1/
https://kjölur.is/utkall/3-slys/
https://kjölur.is/forgangur/f2/
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