Trygdarætlan
Trygdarætlan fyri Bátastevnuna í Vestmanna

Innihald:
Vakttelefonir ………………………….

síða 1

Lýsing av samlaða tiltakinum ………..

síða 2

Trygdarviðurskifti ..…………………..

síða 3

Trygd á sjónum ……………………….

síða 3-4

Trygd við bátabrúgvarnar ……………

síða 4

Trygd á landi ………………………….

síða 4-5

Dansur og konsertir í tjøldunum..........

síða 5

Ferðsluviðurskifti & onnur viðurskifti

síða 5-6

Vakttelefonir
Høvuðstelefon 599350
Bárður Nielsen 724650

bsn@hey.fo

Samarittar 283629

Eyðun Leo 210496

el@miv.fo

Norðoya Bjargingarfelag 224148

Jan Haldansen 522248

jan.haldansen@gmail.com

og 285900

Jónfinn Egilsnes 591628 jonfinn67@gmail.com
e.l. 21.03.18

Jan Haldasen er trygdarleiðari
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Lýsing av samlaða tiltakinum

Í vikuni áðrenn stevnuna:

Húsvognar og bátar kunnu koma

Bátastevnan í Vestmanna er í mai á hvørjum árið . Gjørt verður klárt, so bátar og húsvognar
kunnu koma í vikuni áðrenn stevnuna. Kort við frámerki fyri ymisk tiltøk verður gjørt.
Bátabrúgvar verðar lagdar út í keihylinum. Húsvognaøkið verður gjørt klárt. Sunnudagin eftir
stevnuna sigla teir flestu bátarnir heim aftur. Mánadagin & týsdagin eftir stevnuna verður alt,
sum hevur verið brúkt til Bátastevnuna, tikið burtur aftur av havnalagnum.
Á sjónum:
Hósdagin og
Fríggjadagin

Eingin aktivitetur á sjónum, sum Bátastevnan skipar fyri. Bátar sum
koma á Bátastevnu hava møguleika at koma og brúgvar við
trygdarútgerð eru klárar.
Bátar koma úr øllum landinum. Talan er um vanligar føroyskar
maskinbátar eins og smærri og størri skjóttgangandi bátar. Einstøk
deksfør plaga eisini at luttaka. Kl. 14.30 savnast allur flotin við
Fútaklett, og stór felags innsigling verður skipað av gamla
postbátinum ”Ólavi” inn á Vestmanna. Bátarnir verða lagdir við
bátabrúgvarnar. Bjargingarroynd inni á vágni við tyrlu og
bjargingarbátum.

Leygardagin

Sunnudagin

Flestu bátarnir sigla heim aftur umleið kl. 12.00.

Á landi:
Hósdagin

Felags sangur í stóra tjaldinum

Fríggjadagin

Barna- & ungdómstiltøk og konsertir í tjøldunum. Matsøla í stóra
tjaldinum. Spæliland fyri børn v.m.

Leygardagin

Suppa, tónleikur, matsøla og dansur í tjøldunum. Spæliland fyri børn.

Tiltakið hevur verið væl vitjað og roknast kann við uml 80 kampingvognum, 150 bátum og 35.000 fólkum. Veðrið hevur sjálvandi stóra ávirkan á luttøkuna.




e.l. 21.03.18

Alt havnaøkið verður stongt av sambært tekning.
Vaktarhald við allar inngongdir.
Skipað verður fyri munadyggum vaktarhaldi á øllum økinum
uttandura og inni í tjøldunum.
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Trygdarviðurskifti
Endamál:
1. Fyribyrgja at nakað óhapp ella vanlukka skal henda
2. Fremja neyðugar atgerðir um óhapp ella vanlukka hendir
Mannagongd um óhapp ella vanlukka hendir
Altíð:
Veit fyribyrgjandi 1. hjálp
Á landi:
Ring 112 hjá alarmsentralinum. Samarittar tlf 283629.
Á sjónum: Send út neyðarkall á kanal 16, hav altíð neyðkanalina, kanal 16 tendraða.
Tá ringt verður 112
Tú skalt upplýsa:
 hvat er áfatt
 hvussu nógv eru í vanda
 hvør tú ert
 hvaðani tú ringir

Trygd á sjónum
MRCC Tórshavn hevur ábyrgdina fyri íverksetan og samskipan av leiting og bjarging á
føroyskari havleið.
Áheitan frá MRCC á fólk sum ferðast við báti:
1. Siglið ikki ávirkaði.
2. Siglið ikki troytt og móð.
3. Havið kravda bjargingarútgerð umborð.
4. Minnist til at VHF rás 16 er neyðrásin, og eigur at verða nýtt, tá ið á stendur. Tí skal rás
16 altíð vera opin og fartelefonin eigur koma í aðru røð.
5. Roynið radioútgerðina við jøvnum millumbilum. Kallið Tórshavnradio til eina
radioroynd, endi kallið við at siga hvørji rás tit eru á. Tað er ókeypis at gera hesa roynd.
6. Nýtið vit og skil og góðan sjómansskap.
MRCC hevur tlf. nr 351300 og heimasíðu: www.mrcc.fo
Áðrenn Bátastevnuna hava fyrireikararnir havt samskifti við Vørn. Vaktar- og bjargingarskip eru
á farleiðini til og frá Vestmanna. Stakroyndir verða gjørdar, har trygdarútgerðin verður kannað
eins og kannað verður hvussu fólk eru skikkaði at sigla. Bjargingarbáturin “Loytnanturin” hjá
Vestmanna sløkki- og bjargingarliði er á vágni og í Vestmannasundi, tá innsiglingin er
leygardag. Bjargingarbátarnir Lív og Ziska, umframt aðrir bjargingarbátar, eru við í
bátafylginum til Vestmanna.
Heitt verður staðiliga á øll sum koma sjóvegis:
 at fólk eru í bjargingarvesti undir sigling
 at í minsta lagi tveir bátar fylgjast meðan siglt verður
 at verða liggjandi og ikki sigla millum kl. 22.00 leygarkvøld og kl. 10.00 sunnumorgun
e.l. 21.03.18
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Um óhapp ella vanlukka hendir á sjónum: Send út neyðarkall á rás 16.
Vegleiðing til smábátar
Víst verður til “Løgtingslóg nr. 25 frá 12. apríl 2006 um bjargingarútgerð á opnum bátum
og førum undir 20 tons (BT), sum broytt við løgtingslóg nr. 32 frá 19. mai 2008”.
Lógin kann lesast á www.logir.fo.

Trygd við bátabrúgvarnar
Bátabrúgvar verða lagdar út frá keiini. Sí kort yvir økið. Harumframt liggja størri bátar og
dekksfør framvið bryggjukantinum móti Havnaskrivstovuni. Pláss er fyri umleið 200 bátum.
Bátshakar og bjargingarkransar eru tøkir og sjónligir á hesum økjum:





á hvørjari brúgv
á keiini við landgongdirnar
við flakavirki
elsteyra við Skivuna og elsteyra við stóra tjaldið

Sí kort yvir øki.
Net at taka fólk upp úr sjónum eru við hvørja bátabrúgv. Um persónur dettur á sjógv, royn at fáa
viðkomandi upp aftur skjótast gjørligt. Gev fyribyrgjandi fyrstuhjálp alt fyri eitt. Send boð eftir
lækna, um neyðugt. Gev boð til samarittar tlf. 283629. Norðoya Bjargingarfelag hevur fólk á
staðnum, tlf. 224148 og 285900. Ringjast kann til alarmsentralin 112.

Mannagongd um eldur kemur í ein bát, sum liggur við bátabrúgvarnar:
1. Bjarga teimum sum eru í vanda
2. Fá øll fólk, sum eru í bátinum uppá land
3. Flyt bátin burtur frá øðrum bátum
4. Royn at sløkkja
5. Ring til alarmsentralin tlf. 112

Trygd á landi
Tjøldini á havnalagnum
Størra tjaldið verður í høvuðsheitum brúkt til matsølu, barnatiltøk, konsertir og dans. Í minna
tjaldinum verður tivoli, hoppiborgir v.m. og dansur.
Bátastevnan setir borð og stólar til umleið 300 fólk inni í stóra tjaldinum. Um viðrar verða borð
og stólar eisini sett uttandura framman fyri tjaldið. Millum 1500 og 2000 fólk plaga at vitja
tjaldið meðan suppan er. Leygardagin standa gassgrýtur og gassfløskur í einum minni tjaldið við
síðuna av stóra tjaldinum frá kl. 10.00 til uml. kl. 19.00. Hesar verða brúktar at gera suppu í. Eta
hevur egna útgerð til matgerð, umframt ljós, hitalampur o.a.

e.l. 21.03.18
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Sløkkiútgerð: Eldsløkkjarar s.s. pulvursløkkjarar og Co2 sløkkjarar eins og brandteppi
eru á sjónligum støðum inni í tjaldinum. 6 kg pulvursløkkjari og brandteppi skal vera har sum
maturin verður gjørdur.

Mannagongd um eldur kemur í tjaldið og/ella inni í tjaldinum
Bjarga fólki sum eru í vanda. Fá øll út sum skjótast. Royn at sløkkja. Ring til alarmsentralin 112
og boða frá. Fýra størri hurðar eru, tvær á hvørjari síðu. Harumframr eru smærri hurðar. Síðurnar
á tjaldinum kunnu takast niður, um hetta er neyðugt, so fólk sleppa skjótt út. Neyðútgongdir eru
merktar við exit skeltum.

Er eldur í: Bjarga teimum, sum eru í lívsvanda. Ring til alarmsentralin tlf. 112.
Tú skalt upplýsa:






hvat er áfatt
hvar eldur er í
hvussu nógv eru í vanda
hvør tú ert
hvaðani tú ringir

Harnæst:
Byrja at flyta tey burtur, sum eru í vanda. Royn at sløkkja eldin og at lata hurðar og vindeygu
aftur. Um einki er at gera, far út! Greið løgreglu og sløkkiliði frá støðuni, tá hesi koma á staðið.
Fólk, sum eru í vanda av royki og eldi, skulu út. Ábyrgdarpersónurin kannar saman við
vaktarfólki, um øll eru komin út.
Rýmingarleiðir: Farið til nærmastu úthurð!
Savningarstað: Øll savnast á økinum við frostgoymsluna.
Dansur og konsertir í tjøldunum
Duravørar eru við inngongdina til tjaldið og tveir standa alla tíðina við hvørja
neyðútgongd. Vaktarfólk eru millum fólkið meðan dansurin er, og syrgja fyri at friður
valdar og at øll fara út, tá ið dansurin endar. Samarittar frá Reyða Krossi eru nærindis. Tey
hava støð á Havnaskrivstovuni.
Húsvognar
Húsvognar verða settir á havnalagnum við í minsta lagi 4 metur millum hvønn. Sí kort yvir økið.
Koyribreyt til neyðsynjarakfør skal alla tíðina vera tøk, so sleppast kann fram til allar
húsvognarnar á økinum.
Mannagongd um eldur kemur húsvogn: Bjarga fólki sum eru í vanda. Fá øll út sum skjótast.
Pulvursløkkjari er í billettskúrinum. Royn at sløkkja. Ring til alarmsentralin112 og boða frá.

Havnalagið, Havnargøta
Samarittar frá Reyða Krossi tlf. 283629 eru á stevnuøkinum hós- og fríggjadagin frá kl. 20.0002.00 og leygardagin frá kl. 20.00 til sunnumorgunum kl. 06.00. Teir halda til á Havnaskrivstovuni.
e.l. 21.03.18
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Samarittarnir hava útbúgving í fyrstuhjálp og sálarligari fyrstuhjálp. Samarittarnir eru útbúnir til
at geva eina skjóta og dugnaliga fyrstuhjálp á skaðastaðnum.
Samarittarnir hjá Reyða Krossi Føroya kunna:
* Geva lívbjargandi fyrstuhjálp (allir samarittar hava útbúgving í at nýta hjartastartara)
* Geva sálarliga fyrstuhjálp
* Geva lívsumráðandi upplýsingar á ein professionellan hátt til t.d. lækna, sjúkrabilastarvsfólk
* Geva vanliga fyrstuhjálp
Um okkurt álvarsligt hendir skal boðast frá til alarmsentralin tlf 112 alt fyri eitt

Ferðsluviðurskifti
Vestmanna Kommuna skipar saman við løgregluni fyri bilferðsluni á almennum vegi.
Ferðsluskelti verða sett upp, har broytingar í dagligu bilferðsluni eru, og lýst verður í
fjølmiðlunum Eingin bilferðsla verður í brekkuni við Skipasmiðjuna Heyganesgøta. Tó sleppa
neyðsynjarakfør ígjøgnum til eina og hvørja tíð. Koyrast má báðar vegir eftir Bakkavegi fram við
Skivuni og út móti Grótbrotinum, har tað dagliga er einvegis ferðsla (skeltast væl). Blenda
verandi skeltir, og seta innkoyring bannað-skelti til kaiøkið (uttanfyri Skivuna). Minst møgulig
bilferðsla skal vera á havnalagnum.
Parkering: Umleið 90 parkeringspláss eru inni á Fjørð við Fiskivinnuskúlan. Umleið 50 pláss eru
við Vestpack inni á Fjørð. Umleið 30 pláss eru omanfyri Atlantis. Í Grótbrotinum eru umleið 70
pláss. Við nýggja Missjónshúsið og kirkjugarðin eru uml. 25 pláss. Við ítróttarhøllina eru umleið
60 pláss. Annars verður víst til breiðu vegirnar t.d. Ovaraveg og Miðalsbrekku.
Neyðsynjarakfør skulu ótarnaði kunna koyra til og frá, eins og inni á øllum støðum har
virksemið er savnað. Húsvognar standa við frástøðu uppá 4 metur millum.
Onnur viðurskifti
Ruskbingjur
Neyðugt tal av ruskbingjum eru til taks frá IRF. Stórar bingjur eru settar við bátabrúgvarnar,
Gomlu Brannstøðina og við flakavirkið. Smærri ruskbingjur og ruskíløt eru á keiøkinum og í
tjaldinum.
Rúsdrekka á økinum.
Eta (Hotel Føroyar) stendur fyri skeinking í tjaldinum á havnalagnum meðan matsølan er.
Bátastevnan bjóðar øl og snaps, tá ið gestirmir eru veg inn í tjaldið at fáa sær suppu leygardagin
kl.15.30-18.00. Eta selur øl í tjaldinum meðan konsert og dansur eru fríggjakvøldið &
leygarkvøldið. Bátastevnan hevur avrit av “hissini loyvinum”, sum Eta hevur fingið frá
Loyvisnevndini.
Toilettviðurskifti.
WC eru á Havnaskrivstovuni og WC-vognar standa við Gomlu Brandstøðina, við flakavirkið og
innanfyri girðingina yvir móti brúnni. Vaskifólk hava eftirlit við WC-unum og gjørt verður reint
regluliga. Húsvognar og bátar kunnu tøma kloakkina í rottanga við maskinverkstaðið og flakavirkið.

e.l. 21.03.18
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Løgregla.
Løgreglan hevur bert til uppgávu at koma inn á økið, tá biðið verður um tað. Løgreglan hevur
óavmarkaða atgongd til alt økið.
Brandliðið.
Brandliðið verður boðsent, um tørvur er á tí. Sløkkiliðsleiðarin er kunnaður um atkomumøguleikar. Ringt verður 1-1-2 um neyðugt.

Kommunali parturin.
Øll neyðug loyvir eru fingin til vega frá Vestmanna Kommunu.
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