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Inngangur 
Samantekt þessi er hluti af undirbúningi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu til að takast á við áföll og 

neyðarástand, hvort sem tilfellið er skilgreint sem formlegt almannavarnaástand eða ekki.   

Markmiðið með samantekt þessari er að kynna TETRA fjarskipti og möguleika þeirra fyrir neyðarstjórnir 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, og að leiðbeina við fræðslu, þjálfun, geymslu og notkun á búnaði sem því 

tengist.  

 

Neyðarfjarskipti sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 
Þegar upp koma atburðir sem kalla á fumlaus viðbrögð sveitarfélaga og viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu þarf 

að tryggja örugg og góð fjarskipti milli lykilaðila. Skiptir þar einu hvort atburðurinn hefur áhrif á eitt eða fleiri 

sveitarfélög eða hvort um formlegt almannavarnaástand sé að ræða eða ekki.   

TETRA fjarskiptakerfið er sameiginlegt neyðarfjarskiptakerfi allra viðbragðsaðila í landinu. Vinnuhópur 

neyðarstjórna  telur því mikilvægt að sveitarfélögin taki upp TETRA sem fjarskiptakerfi fyrir neyðarstjórnir 

sveitarfélaganna. 

Vinnuhópurinn leggur til að hvert sveitarfélag verði með að lágmarki tvær TETRA stöðvar fyrir neyðarstjórn 

sveitarfélagsins.  Önnur stöðin verði notuð fyrir fjarskipti neyðarstjórnarinnar við viðbragðsaðila og aðgerðastjórn, 

ásamt samskiptum við aðrar neyðarstjórnir ef svo ber undir. Hin stöðin verði notuð fyrir öll önnur fjarskipti, s.s. 

innan sveitarfélagsins.  

Með því að nota TETRA tryggja sveitarfélögin örugg fjarskipti sín á milli og við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 

(SHS) sem getur komið upplýsingum til allra á sama tíma.  

Reynslan hefur sýnt að við þær aðstæður þegar truflun verður á farsímakerfum, t.d. vegna álags, hafa 

viðbragðsaðilar getað treyst á að TETRA -kerfið hefur virkað eins og til var ætlast. 

SHS mun sjá um að samræma fræðslu fyrir neyðarstjórnir og þá lykilaðila sem þurfa að nota TETRA og viðhalda 

henni. SHS mun einnig hafa eftirlit með stöðvunum og standa fyrir reglulegum prófunum á þeim innan kerfisins. 

Vinnuhópurinn mun vinna drög að frekari útfærslu á þessu, þar á meðal að fjarskiptaáætlun. 

 

Um TETRA fjarskiptakerfið 

TETRA-kerfið er öflugt, stafrænt og miðlægt fjarskiptakerfi sem tengt er við fjölda senda sem staðsettir eru víða 

um landið. Meginreglan er sú að notendur verða að ná sambandi við sendi til þess að geta haft samskipti sín á 

milli. Kerfið er þó þannig uppbyggt að missi einn eða fleiri sendar samband við miðstöð geta þeir samt sem áður 

haldið uppi fjarskiptum á því dreifisvæði sem þeir ná til. TETRA býður upp á ferilvöktun talstöðva innan kerfis þar 

sem hver talstöð hefur sitt númer. Því er mögulegt að hringja með einni stöð í aðra, eða í önnur farsímakerfi eins 

og GSM. Rétt er þó að forðast að nota þann möguleika (hringimöguleika) því honum fylgir meira álag á kerfið en 

þegar notuð eru talstöðvarsamskipti. 

  



Tæknibúnaður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd1 og 2: TETRA stöðin Motorola MPT6550, Stöðin að framan og á hlið. 

  



Að nota og  tala í TETRA stöð 

Þegar neyðarstjórn þarf að ná í SHS eða aðgerðarstjórn þá þarf að hringja í 112 og óska eftir sambandi 

við 70 mann SHS og óska eftir að opnað sé fyrir talhóp „ xNeyðarstj 1“. 

Að tala í TETRA stöð er eins  og að tala í talstöð. Í talstöðvarham (hópfjarskipti) þarf að halda senditakka inni 

á meðan talað er. Aðeins einn aðili getur talað í einu og allir sem stilltir eru á þann talhóp (rás) sem notaður er 

heyra það sem sagt er.  

Varasamt er að geyma stöðina lengi ónotaða því slíkt getur farið illa með rafhlöðuna. Best er að 

kveikja reglulega á stöðinni og leyfa henni að tæma sig alveg. Að því loknu er hún hlaðin aftur. 

 

Kveikt á stöð 

Af/ Á- hnappur er notaður til að slökkva og kveikja á stöðinni. 

 

Mynd 3 Kveikt á stöð 

Stilla á hóp sem á að nota 

Hér koma upplýsingar um stillingar, halda þarf inni flýtivalstökkum til þess að skipta um talhóp. (sjá mynd 4 

og 5). 

Flýtivalstakki A (græni takkinn) fer yfir á talhóp sem er notaður til að tala við Aðgerðarstjórn, xNeyðarstj 1.  

Flýtivalstakki B (svarti takkinn) fer yfir á talhópa sveitarfélagsins.  

Flýtivalstakki # fer yfir á xNeyðarstj 2. 

Flýtivalstakki 1. fer yfir á Gulan 1.1. 

Flýtivalstakki 2. fer yfir á Gulan 1.2. 

Flýtivalstakki 3. fer yfir á Gulan 1. 3.  



                                 

Mynd 4 og 5 Flýtvalstakkar 

Senditakki 

Á mynd 6  sést hvar senditakkinn er  á stöðinni  

 

Mynd 6 Senditakki 

Til að kalla þarf að þrýsta á senditakkann og halda honum inni á meðan talað er, sjá ,,Uppkall“. 

Uppkall 

- Uppkall: “Slökkviliðið – *Sveitarfélag*” Hér er sveitarfélag  að kalla á SHS 

- Svar:  “Slökkviliðið svarar *Sveitarfélag* ” Hér er SHS að svara sveitarfélaginu  

Almennar reglur 

- Ekki nota skammstafanir eða styttingar. 

- Reyndu að komast hjá innöndun í miðri  setningu. 

- Haltu  hátalaranum ca. 5 sm frá munninum og talaðu beint í hann. 

- Vertu stuttorð/ur og hnitmiðuð/aður þegar þú talar. 

 

Númer þess sem talar kemur upp hjá öðrum sem eru stilltir inn á sama hóp og því er hægt að rekja samtöl í 

TETRA. 

Þegar stöðin er í símaviðmóti er hægt að tala eins og um venjulegan síma væri að ræða þar sem báðir geta 

talað í einu. 



Þegar talað er í talstöð skal vanda mál sitt og gæta þess að tala skýrt og rólega. 

 

 

 

 

 

 

Neyðarhnappur 

 

Mynd 7 Neyðarhnappur 

Allar TETRA talstöðvar hafa neyðarhnapp og ef ýtt er á hann fer í gang neyðarsending sem berst til 112..   

Athugið að ef ýtt er á neyðarhnappinn þá virkjast sjálfkrafa sending frá stöðinni sem varir í 10 sekúndur. Á þeim 

tíma er mögulegt að tala í stöðina án þess að ýta á sendihnappinn.    

Hvenær skal nota neyðarhnappinn 

Sendi notandi neyðarboð er hann að gefa til kynna neyðarástand, eða aðrar aðstæður  þar sem kallað er eftir 

tafarlausu viðbragði og aðstoð.  

Ef send eru neyðarboð af ástæðulausu (óvart) skal strax tilkynna það til 112.  

Algengt er að notendur sem senda óvart neyðaboð grípi til þess ráðs að slökkva á talstöðinni en það virkar ekki því 

neyðarboðin lifa í kerfinu þar til slökkt er á þeim af þeim sem sendi þau. 

  



Viðauki 1. Boðunaráætlun sveitarfélaganna 

 


