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13.1 Lög og reglugerðir
Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um lög um brunavarnir og brunamál og þær reglu
gerðir sem settar hafa verið á grundvelli þeirra. Þessi lög og reglugerðir 
skýra hlutverk og skyldur í samfélaginu sem slökkviliðsmönnum er ætlað að 
uppfylla. Þau fjalla líka um það hvaða skyldum slökkviliðin þurfa að sinna 
gagnvart starfsmönnum sínum, hvaða aðbúnað þau eiga að veita þeim og 
hvaða menntun þeir skuli hljóta.

Nú er það svo að störf slökkviliðsmanna eru fjölbreytt og því snerta 
fjölmarg ir aðrir lagabálkar störf þeirra. Margir slökkviliðsmenn starfa einnig 
sem sjúkraflutningamenn og því koma heilbrigðislög líka sterkt inn í þeirra 
starfsumhverfi. Umferðarlög þurfa slökkviliðsmenn að gjörþekkja og þær 
skyldur sem þau leggja á herðar þeirra, sérstaklega í neyðarakstri. Þá starfa 
slökkviliðs menn með fjölmörgum aðilum í þjóðfélaginu og á vettvangi. Þar er 
helst að nefna lögregluna en auðvitað koma þar fleiri aðilar að. Það er því gott 
að hafa einhverja innsýn í störf þessara aðila og hvaða skyldur þeim er lagt á 
herðar. Hinn almenni slökkviliðsmaður þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af 
þessu en eftir því sem þeir takast á við meira krefjandi stjórnunarstörf þarf 
þekking þeirra á lagaumhverfinu að aukast.

Á vef Alþingis má finna öll lög sem gilda á Íslandi og á vef dómsmála ráðu
neytisins eru allar reglugerðir sem settar hafa verið í landinu á grundvelli laga 
sem í gildi eru. Þar geta slökkviliðsmenn kynnt sér þessi mál frekar. Til að 
auðvelda það er hér birtur yfirlitslisti yfir þau lög sem snerta okkur og störf 
okkar með einhverjum hætti. Það gefst auðvitað ekki tækifæri til þess að fjalla 
um þau öll á námskeiði fyrir atvinnuslökkviliðsmenn en eins og áður segir 
verður áherslan lögð á lög um brunavarnir og brunamál og reglugerðir sem 
þeim tengjast, umferðarlög og reglugerðir sem þeim tengjast.
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13.1.1 Lög
Helstu lög:
Efnalög, 2013 nr. 61 8.apríl
Forsetaúrskurður um fánadaga og fánatíma 1991 nr. 5 23.janúar 
Hafnalög 2003 nr. 61 27.mars
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 1980 nr. 46 
28.maí 
Lög um almannavarnir, 2008 nr. 82 12.júní
Lög um brunavarnir, 2000 nr. 75 23.maí
Lög um dánarvottorð, krufningar o.fl., 1998 nr. 61 12.júní 
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 1991 nr. 40 27.mars 
Lög um fjarskipti 2003 nr. 81 26.mars
Lög um geislavarnir, 2002 nr. 44 18.apríl
Lög um heilbrigðisþjónustu 2007 nr. 40 27.mars
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir 1998 nr. 7 12.mars 
Lög um Landhelgisgæslu Íslands 2006 nr. 52 14.júní
Lög um loftferðir 1998 nr. 60 10.júní
Lög um mannvirki, 2010 nr. 160 28.desember
Lög um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum, 2015 nr. 40 7. júlí. 
Lög um opinberar eftirlitsreglur 1999 nr. 27 18.mars
Lög um refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslna og hryðjuverka, 1998 nr. 
144 22. desember
Lög um samræmda neyðarsímsvörun, 1995 nr. 25 3. mars 
Lög um skipströnd og vogrek 1926 nr. 42 15.júní
Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, 2004 nr. 33 7. maí. 
Lög um öryggisþjónustu 1997 nr. 58 22.maí
Lögreglulög 1996 nr. 90 13.júní
Siglingalög 1985 nr. 34 19.júní
Skipulagslög, 2010 nr. 123 22.september
Stjórnsýslulög 1993 nr. 37 30.apríl
Sveitarstjórnarlög 2011 nr. 138 28.september
Upplýsingalög 2012 nr. 140 28.desember
Vopnalög 1998 nr. 16 25.mars

13.2  Brunarannsóknir og verndun 
sönnunargagna

Kynning
Á Íslandi er það í verkahring lögreglu að rannsaka bruna. Einnig skal Mannvirkja
stofnun rannsaka bruna ef manntjón eða mikið eignatjón hefur orðið. Ástæður 
bruna eru sambland þriggja þátta:
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• Eldsneytisins sem kviknar í.

•  Hitans sem kveikir í, hvers eðlis hann 
er og hvernig hann er tilkominn; efna
fræði, rafmagn, kjarnorka, vélrænn 
(vélbún aður, núningur).

•  Verknaðar eða vanrækslu sem leiðir 
þessa tvo þætti saman.

Til þess að lögregla geti rannsakað elds
voð ann er nauðsynlegt fyrir slökkviliðs
menn að ganga vel um, til að spilla ekki 
vett vangi/sönnunargögnum og vernda þau 
sönnunargögn sem á vettvangi eru.

Þekking á orsökum eldsvoða hjálpar til 
við að fyrirbyggja eldsvoða í framtíð inni. 
Því er reynsla og góð samvinna slökkvi
liða, lögreglu og hönnuða grunnur að því. 
Þegar dregur úr tjóni vegna bruna verður 
einnig minna um manntjón og það bætir 
atvinnulífið.

Slökkviliðsmaður á brunastað hefur 
besta tækifærið til að virða fyrir sér og 
taka eftir sönnunargögnum sem koma að notum við bruna rann sókn ina. 
Slökkvi liðs maðurinn er mikilvægur hlekkur í þeirri keðju sem rannsakar hvers 
vegna eldurinn kviknaði og hvers vegna hann breiddist út eins og hann gerði. 

Það er skylda slökkviliðs að komast á eldstað og slökkva eld eins fljótt og 
hægt er. Hvað sem því líður geta slökkviaðgerðir, þ.e.a.s. slæm umgengni, 
komið í veg fyrir að hægt sé að staðsetja upptök eldsins og valdið því að 
eldsupptök verði skráð óþekkt. Slæm og gróf umgengni slökkviliðsmanna 
getur valdið því að sönnunargögn færist til eða hverfi alveg, sjá mynd 13.1. 
Það er því mjög mikilvægt að slökkviliðsmenn gái vel að sér þegar þeir eru 
að berjast við eldinn svo sönnunargögn glatist ekki.

Upplýsingar, sem safnað er saman á staðnum, eru mikilvægar fyrir þann 
sem rannsakar brunann. Brunarannsóknarmaður er sjaldan viðstaddur þegar 
slökkviliðsmenn berjast við eldinn, sinna verðmætabjörgun, tiltekt eftir 
brunann eða tala við eigendur og vitni til að afla sér upplýsinga eftir og við 
slökkvistarfið. Stundum getur verið nauðsynlegt að hafa lögfræðilegar hliðar 
mála réttar þegar um bruna er að ræða. Í þeim tilfellum er það nauðsynlegt 
að slökkviliðsmaður skrái alla hluti hjá sér sem geta leitt til þess að upptök 
og orsök eldsins finnist. 

Í þessum kafla eru upplýsingar um ábyrgð sem hvílir á slökkviliðs og 
brunarannsóknarmanninum. Allt sem slökkviliðsmaðurinn tekur eftir á leið 
á eldstað, við komu, á meðan slökkviaðgerðir standa yfir og á eftir getur gefið 
mjög góðar vísbendingar síðar við brunarannsóknina. Þessi kafli fjallar einnig 
um aðgerðir til að loka af brunastað og vernda sönnunargögn. Að lokum fjallar 
kaflinn um stjórnun slökkviliðsmanns á brunastað.

Mynd 13.1 Hlutum er oft  
hrúgað upp utan byggingar  

við tiltekt eftir bruna.
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Ábyrgð slökkviliðsmannsins
Á Íslandi er það lögreglan sem úrskurðar um eldsupptök. Lögreglan treystir þá 
í mörgum tilfellum á stjórnendur aðgerða og slökkviliðsmenn á brunastaðnum 
til þess að geta komist að niðurstöðu um eldsupptök. Viðeigandi þjálfun 
gerir slökkviliðsmönnum kleift að þekkja og leggja á minnið mikilvægar 
upplýsingar til þess að fylgjast með eldinum og hegðun hans á útkallstímanum, 
við komu, þegar inn er farið og þegar verið er að leita að eldinum og slökkva 
hann. Slökkviliðsmaðurinn, frekar en nokkur annar, getur þekkt óvenjulegar 
aðstæður sem geta bent til íkveikju.

Fyrstu slökkviliðsmennirnir sem koma á brunastað eru best til þess fallnir 
að svara spurningum eins og:

•  Voru aðstæður í herberginu eins og þær áttu að vera? Er herbergið í rúst 
eða óeðlilega fátæklegt?

•  Eru hurðir og gluggar lokaðir eða opnir? Eru einhverjar vísbendingar um 
það að brotist hafi verið inn fyrir komu slökkviliðsmanna?

•  Eru vísbendingar um óvenjulega hegðun elds eða er eldur á mörgum stöðum?

• Eru ökutæki eða fólk á svæðinu?

Slökkviliðsmenn verða að vera þess meðvitaðir að það sem þeir gera á meðan 
á slökkviaðgerðum stendur og hvernig þeir gera það, getur haft áhrif á hvort 
upptök og ástæða elds komi í ljós, t.d. ef þeir henda hlutum til. Þeir þurfa að 
vinna sín störf með opnum huga og hafa það hugfast að tiltekt eftir bruna og 
verðmætavernd getur orðið til þess að mikilvæg sönnunargögn glatist.

Starf brunarannsóknara
Lögregla ber ábyrg á brunarann
sókn um að loknu slökkvistarfi, sjá 
mynd 13.2.

Sum slökkvilið erlendis hafa 
sína eigin brunarannsóknar eða 
íkveikju deild. Hjá öðrum slökkvilið
um vinna starfs menn slökkvi liða 
og lögreglu saman. Á Íslandi er 
það lögreglu embættið sem ber 
alla ábyrgð á bruna rannsókn um. 
Sumstað ar erlendis liggur ábyrgðin 
á bruna rann sókn um hjá stofnunum 
eins og Mannvirkja stofnun eða álíka 
ríkis stofn un um fremur en hjá yfir
völd um svæðis. Einka rekin fyrir
tæki mega sjálf gera rannsókn þegar 
bruni á sér stað á eignum þeirra eða 
rannsókn in getur verið í höndum 
tryggingar félags en þó ekki fyrr en 
að lögreglu rannsókn lokinni.

Mynd 13.2 Brunarannsóknari  
er ábyrgur fyrir því að rannsaka,  
stjórna og ljúka við rannsóknina.

Mynd: Ron Jeffers.
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Eftirtekt viðbragðsaðila
Þegar slökkviliðsmenn fara að slökkva í glæðum og hreyfa hluti til geta 
vaknað grunsemdir sem tengjast þá því sem menn tóku eftir við komu og við 
slökkvistarfið sjálft.

Einnig getur verið að menn taki ekki eftir brúsum eða ummerkjum um 
innbrot fyrr en eldurinn hefur verið slökktur. Mikilvægt er að bregðast rétt við ef 
menn taka eftir einhverju grunsamlegu til þess að spilla ekki sönnunargögnum.

Eftirtekt á leiðinni
Frá því að tilkynning um slys berst getur slökkviliðsmaðurinn safnað hald
góðum upplýsingum. Slökkviliðsmenn ættu að taka eftir eftirfarandi þáttum:
Tími dags  Er fólk og kringumstæður á brunastað eins og við er að búast á 
þessum tíma dags? Dæmi; ef eldur er í íbúðarhúsi kl. 3:00 ættu íbúar þess 
líklega að vera í náttfötum en ekki í vinnufötum. Ef eldur er í skrifstofuhúsnæði 
eftir lokun eða að nóttu til, þyrftu eigandi og starfsfólk að hafa ærna ástæðu 
til þess að vera á staðnum á þeim tíma sólahrings.
Veður og eðlileg áhætta  Er heitt, kalt eða mikill vindur? Er mikil snjókoma, 
ísing, vatnselgur eða þoka? Ef hitastig er hátt ætti kyndingin ekki að vera í 
gangi. Ef kalt er utandyra ættu gluggar venjulega ekki að vera mikið opnir. 
Stundum kveikja brennuvargar elda þegar veðurfar er óhagstætt vegna þess 
að þá er líklegt að viðbragðstími slökkviliðs verði lengri.
Hindranir gerðar af mannavöldum  Eru einhverjar hindranir, svo sem 
girðing ar, fallin tré, vírar, ruslatunnur eða farartæki sem hindra aðkomu að 
bruna hönum, úðakerfis eða stigröra inntökum, akstursleiðum eða innkeyrsl
um? Þessar aðstæður gætu gefið til kynna að einhver væri að reyna að tefja 
fyrir slökkviaðgerðum, sjá mynd 13.3.
Fólk að hverfa af vettvangi  Er fólk að yfirgefa vettvang? Flestu fólki er 
brugðið og bíður og horfir á eldinn, sjá mynd 13.4. Á hinn bóginn getur fólk 
sem lætur sig hverfa af vettvangi á bíl eða gangandi verið grunsamlegt. Ef 
svo er, takið þá eftir litnum á bílnum, líklegri árgerð, líklegri tegund, ástandi 
bílsins og bílnúmeri. Ef einhver einstak lingur fer burt fótgang andi takið þá 
eftir hegðun hans, líkam legu ástandi og undarlegri framkomu, s.s. ef hann 
hraðar för sinni á brott og lítur stöðugt um öxl.

Mynd 13.3 Hindranir gerðar af 
mannavöldum eru stundum notaðar til 
að tefja komu slökkviliðs á vettvang.

Mynd 13.4 Lítið á áhorfendur  
á vettvangi. Skrifið hjá ykkur  
ef einhver þeirra hefur sést  

á öðrum brunastöðum.
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Eftirtekt við komu á vettvang
Viðbótaratriði sem slökkviliðsmenn ættu að taka eftir við komu á vettvang 
gætu verið eftirfarandi:
Komutími á vettvang og útbreiðsla elds  Spyrjið einstaklinginn sem tilkynnti 
eldinn eða aðra sjónarvotta um umfang eldsins á þeim tíma sem hans varð vart 
og hann tilkynntur. Hægt er að yfirheyra þann sem tilkynnti eldinn síðar. Takið 
eftir staðsetningu reyks og elds og gerið ykkur grein fyrir því hvort yfirtendrun 
eða náttúruleg loftræsting hafi átt sér stað. Ef um náttúrulega loftræstingu er 
að ræða þarf að huga að því hvort hún hafi verið lóðrétt eða lárétt.
Vindátt og vindstyrkur  Takið eftir vindátt og vindstyrk. Þessir þættir geta 
haft mikil áhrif á eðlilega (náttúrulega) útbreiðslu eldsins.
Hurðir og gluggar (læstir eða opnir)  Takið eftir stöðu og ástandi hurða og 
glugga við komu á vettvang. Áður en hurðir og gluggar eru opnaðir þá skal 
athuga hvort þeir séu læstir eða opnir eða hvort einhver ummerki séu um 
innbrot, svo sem brotið gler eða skemmdir eða brotnir karmar, sjá mynd 13.5. 
Stundum eru hurðir og gluggar huldir með ábreiðu, málningu eða pappír til 
að seinka því að eldurinn uppgötvist.
Eldsupptök  Reynið að komast að eldsupptökum. Það kemur að gagni við 
að upplýsa hvers vegna eldurinn kviknaði. Takið einnig eftir því hvort eldur 
sé á fleiri en einum stað (aðskildir og án tenginga). Ef svo er þá hefur eldur 
verið kveiktur á nokkrum stöðum eða látinn breiða úr sér eftir slóð (efni, s.s. 
olía, eru notuð til að breiða eld frá einu svæði til annars).
Ílát og brúsar  Takið eftir því hvort brúsar eða plastílát sjáist inni eða fyrir utan
bygginguna. Þessi ílát gætu hafa verið notuð undir eldfim efni.
Áhöld til innbrota  Takið eftir því hvort kúbein eða skrúfjárn liggi á óvenju
legum stöðum. Þau gætu hafa verið notuð af einstaklingi til að komast inn í 
bygginguna með það fyrir augum að kveikja í henni, sjá mynd 13.6.
Kunnugleg andlit  Lítið eftir kunnuglegum andlitum í fjöldanum sem er að 
horfa á aðgerðir. Þessir einstaklingar gætu verið forvitnir um bruna, en þeir 
gætu einnig verið brennuvargar.

Mynd 13.5 Kannið hvort reynt 
hafi verið að brjótast inn áður en 

slökkvilið kom á staðinn.

Mynd 13.6 Lítið eftir áhöldum sem gætu 
hafa verið notuð við innbrot.
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Eftirtekt á meðan á slökkviaðgerðum stendur
Slökkviliðsmenn ættu að halda áfram að taka eftir þeim aðstæðum og ummerkj
um sem geta aðstoðað brunarannsóknarann við að finna orsök íkveiknunar:
Undarleg lykt  Takið eftir óvenjulegri lykt. Slökkviliðsmenn eru að vísu með 
reykköfunartæki við slökkvistörf og tiltekt, en samt sem áður getur óvenjuleg 
lykt stundum fundist á eldstað.
Óvanaleg hegðun elds þegar vatn er notað  Takið eftir því hvernig eldur 
hegðar sér þegar vatni er sprautað á hann. Ef eldurinn kviknar strax aftur 
eða kviknar aftur á nokkrum stöðum á sama svæði og útbreiðsla og umfang 
eldsins verður meira þegar sprautað er bendir það til þess að eldfimur vökvi 
hafi verið notaður. Þegar vatni er sprautað á brennandi vökva getur það orðið 
til þess að vökvinn skvettist, eykur umfang eldsins. Vatn sem er sett á eld undir 
venjulegum kringumstæðum verður til þess að útbreiðsla eldsins dregst saman.
Hindranir sem hefta slökkvistarf  Takið eftir því hvort hurðir eru bundnar 
aftur eða hvort húsgögn eru við hurðir eða á göngum til þess að hindra 
slökkvistarf, sjá mynd 13.7. Stundum eru göt sett í gólf, ekki bara til þess að 
hindra slökkvistarf heldur líka til þess að eldurinn breiðist hraðar út.
Íkveikjubúnaður  Takið eftir glerbrotum, brotum úr flöskum eða ílátum og 
málmhlutum sem tengjast rafeinda eða málmbúnaði. Flestir íkveikjubúnaðir 
skilja eftir sig ákveðin ummerki, sjá mynd 13.8. Fleiri en einn búnaður getur 
fundist og stundum hefur gallaður búnaður fundist á meðan á brunarannsókn 
stendur.
Leiðarar (brunaferlar)  Takið eftir brennanlegu efni, svo sem upprúlluðum 
teppum, ábreiðum, dagblöðum eða tendranlegum vökvum (brunaferlum) sem 
hægt er að nota til þess að breiða eld frá einum stað til annars. Leiðarar skilja 
venjulega eftir sig kolun eða brunaferil og eru stundum notaðir samhliða 
íkveikjubúnaði, sjá mynd 13.9.
Breytingar á byggingunni  Takið eftir breytingum á byggingunni: Er búið að 
fjarlægja múrhúð (steypu eða gifs) eða tréklæðningu þannig að veggir verði 
opnir; holur gerðar í veggi, loft og gólf og eldvarnahurðir festar í opinni stöðu, 
sjá mynd 13.10. Allir þessi þættir eru hugsaðir til þess að flýta fyrir útbreiðslu 
elds um bygginguna.

Mynd 13.7 Stundum eru húsgögn  
sett fyrir hurðir til þess að hindra 

aðgang slökkviliðsmanna.

Mynd 13.8 Flestir íkveikjuvaldar skilja 
eftir sig ákveðin ummerki
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Brunamynstur (brunaferill)  Takið eftir því hvernig eldurinn hefur leikið 
um bygginguna og hvar dýpri brunaferlar eru. Þessir þættir geta sýnt hvernig 
eldurinn breiddist út, staðsett upphafleg eldsupptök og skilgreint hvaða 
eldsneyti hefur verið notað. Skoðið vandlega svæði þar sem bruni hefur 
verið óreglulegur (óvenjulegur) eða þar sem mikil kolun er á svæði þar sem 
er lítið af eldsneyti.
Mikill hiti  Takið eftir upplýsingum um mikla hitaferla, sérstaklega í tengslum 
við svæði innan sama herbergis. Það getur bent til þess að eldfimt efni hafi verið 
notað. Samt geta aðrir þættir einnig valdið óvenjulega mikilli hitamyndun. 
Þar má t.d. nefna gerviefni, svo sem ýmis plastefni sem geta leitt til þess að 
óvenju mikill hiti myndast á svæði með hefðbundnu brunaálagi og því litið 
út fyrir að þar hefðu verið notuð eldfim efni.

Aðgengi að gögnum (skjölum)
Verið á varðbergi ef ykkur eru óvænt sýnd 
tryggingarskírteini, listi yfir innanstokks
muni, viðurkenningarskjöl eða önnur lög
mæt skjöl. Þetta getur bent til þess að brun
inn hafi verið skipulagður fyrirfram.
Búnaður varðandi brunaviðvörun  Takið 
eftir því hvort fiktað hafi verið við reyk
skynj ara eða annan brunavarnarbúnað, eða 
skemmdir unnar á honum af ásettu ráði 
þannig að hann sé ónothæfur, sjá mynd 
13.11.
Þjófavarnarkerfi  Takið eftir því hvort átt 
hafi verið við þjófavarnakerfi eða það skemmt af ásettu ráði.
Staðsetning eldsins  Takið eftir íkveikju vald inum eða líklegum íkveikju valdi 
á svæði þar sem eldurinn hefur verið.

Bruni sem er langt frá hefðbundnum íkveikjuvöldum bendir til þess að 
eitthvað óeðlilegt hafi átt sér stað.

Mynd 13.9 Slóð er notuð til þess að 
breiða eld frá einum stað til annars. 

Mynd: Slökkvilið  
Elk Grove Village (IL).

Mynd 13.10 Eldur breiðist  
mun hraðar út um byggingu  

þegar op hafa verið gerð í gólf.

Mynd 13.11 Hægt er að gera 
reykskynjara óvirkan til þess að 
seinka því að eldur uppgötvist.
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Persónulegir munir  Takið eftir eftirfarandi 
ummerkjum sem gætu bent til þess að fólk 
hafi undirbúið brunann; lítið sem ekkert er 
af fötum í húsinu, húsgögnum, heimilis
tækjum, mat og borðbúnaði, persónulegum 
eigum, leikföngum og öðru. Einnig skal gefa 
því gaum hvort gæludýr í eigu húseiganda 
eru á staðnum eða ekki. Þó skal varast að 
oftúlka þennan þátt.
Heimilistæki  Takið eftir því hvort helstu 
heimilis tæki hafi verið fjarlægð. Takið einnig 
eftir því hvort stærri heimils tæki hafi verið í 
sambandi eða tekin úr sam bandi og komist 
að því hvers vegna hlutirnir voru í þessu 
ástandi.
Viðskiptagögn  Takið eftir því hvort skjala
skápar og eldtraustir skjalaskápar séu opnir 
og gögn þannig óvarin.

Ábyrgð eftir slökkvistarfið
Eftir að slökkvistarfi lýkur er mikilvægt að slökkviliðsmenn segi viðkomandi 
yfirmanni sínum frá öllum upplýsingum sem þeir fengu sem varða brunann 
svo hann geti getið þess í skýrslu sinni. Gott er ef slökkviliðsmaður skrifar 
niður hjá sér í tímaröð þau atriði sem eru þýðingarmikil að hans mati og 
hann hefur sjálfur orðið var við. Ef slökkviliðsmaður þarf síðar að bera vitni 
fyrir rétti er þýðingarmikið að 
skrifleg skýrsla sé til um þá 
hluti sem hann varð var við. 
Mál koma oft ekki fyrir rétt fyrr 
en nokkru eftir atburðinn og 
þá ætti slökkviliðsmaður ekki 
einvörðungu að treysta á minnið. 
Komdu sögu sögn eða vitnisburði 
til brunarannsóknarmanns til 
þess að hann geti skráð það hjá 
sér. Dæmi: „Nágranninn sagði 
mér að hann hefði séð ljósin 
blikka nokkrum dögum fyrir 
brunann.“ Þetta er sögusögn 
en getur verið mikilvæg fyrir 
brunarannsóknar manninn.

Verðmætabjörgun og tiltekt eftir brunann geta komið manni á sporið um 
raunverulega orsök brunans en hún getur orðið til þess í mörgum tilfellum að 
sönnunar gögn glatist og um leið upplýsingar um það hvernig eldurinn hófst. 
Seinkið ítarlegri verðmæta björgun og tiltektar vinnu þar til upptök eldsins og 
ástæða hans er fundin.

Mynd 13.12 Ef persónulegir 
munir, svo sem föt, eru ekki til 

staðar getur það bent til þess að 
bruninn hafi verið skipulagður.

Mynd 13.13; Sönnunargögn geta fundist í 
braki sem hefur verið hent út.
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Slökkviliðsmenn eiga að fram kvæma verðmætaverndun og tiltekt með gætni. 
Þeir skulu ekki færa til meira brak en nauðsynlegt er, sérstaklega á svæði upp
taka elds þar sem það getur torveldað brunarannsóknina. Slökkviliðsmenn eiga 
ekki heldur að moka braki út í eina hrúgu. Með þessu móti eru sönnunargögn 
grafin niður og geta týnst til frambúðar, sjá mynd 13.13.

Yfirheyrsla og vitnisburður á vettvangi
Þó að slökkviliðsmenn og stjórnendur aðgerða geti safnað saman upplýsingum 
sem varða brunann þá eiga þeir ekki að þjarma að grunuðum brennuvargi. 
Um leið og einhvern fer að gruna ákveðinn einstakling um íkveikju þá á sá 
hinn sami að kalla til lögregluna til þess að sjá um yfirheyrsluna. Það er á 
verksviði lögreglunnar að yfirheyra einstakling grunaðan um íkveikju. Leyfið 
eigendum eða íbúum eignar að tala frjálslega ef þeir eru viljugir til þess og 
sýnið þeim samúð. Stundum fást mikilvægar upplýsingar með þessum hætti.

Slökkviliðsmenn skulu tala varlega um sína eigin skoðun á líklegri orsök 
brunans. Þær vangaveltur gætu auðveldlega borist til eiganda eignarinnar, 
fréttamiðla eða annarra viðstaddra sem gætu tekið þessum tilgátum sem 
staðreyndum. Kærulaust grín eða ótímabær athugasemd sem er birt eða 
útvarpað, getur verið mjög vandræðaleg fyrir slökkvilið. Slíkar athugasemdir 
geta hindrað brunarannsóknarmanninn í starfi sínu við að komast að orsökum 
brunans. Slökkviliðsmaður á að benda á vettvangsstjóra sé hann spurður á 
vettvangi um orsök brunans. Vettvangsstjóri getur auðveldlega haldið frétta
mönn um ánægðum með svari eins og: „Rannsókn á brunanum stendur enn 
yfir“.

Þegar brunarannsóknarmaður er mættur á staðinn eiga slökkviliðsmenn að 
láta honum í té upplýsingar varðandi brunann. Allar yfirlýsingar, sem eru gefnar 
út til fjölmiðla varðandi brunann, geta vettvangsstjóri og brunarannsóknar
maður inn komið sér saman um.

Verndun brunavettvangs
Ein skilvirkasta og fullkomnasta leið til þess að komast að orsökum bruna 
er út úr myndinni ef byggingin og svæðið umhverfis hana er ekki girt af og 
vaktað slökkviliðsmenn og brunarannsóknarmenn þekki lagalegan rétt sinn 
við þar til brunarannsóknarmenn hafa skoðað aðstæður nákvæmlega eins og 
þær eru á vettvangi. Slökkviliðsmenn ættu að fara varlega og gæta að því að 
skemma ekki vettvang með rafmagnsverkfærum, vatnsslöngum eða öðrum 
tækjum. Ef brunarannsóknarmaður er vant við látinn og kemst ekki strax 
skulu lögregla og slökkvilið vernda vettvang þar til sönnunargögn hafa náðst, 
sjá mynd 13.14. Brunarannsóknarmaðurinn sér til þess að öll sönnunargögn 
séu merkt, skráð og mynduð um leið og þau finnast.

Slökkviliðið hefur vald til að banna aðgang að hvaða byggingu sem er á 
meðan unnið er að slökkvistarfi og í sanngjarnan tíma eftir að eldurinn hefur 
verið slökktur. Ef slökkviliðsmenn ætla að skoða aðstæður seinna skulu þeir 
hafa samband við eiganda.

Ef vettvangsstjóri slökkviliðs heimilar einhverjum aðgang að brunavett
vangi á meðan á slökkvistarfi stendur skal fylgja viðkomandi hvert fótmál og 
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halda skrá um slík tilfelli. Þessi skrá á að innihalda nafn einstaklings, komu 
og brottfarartíma og lýsingu á hlutum sem viðkomandi tók af vettvangi ef 
einhverjir eru.

Vettvang er hægt að vakta á marga vegu. Hægt er að setja upp hlið á hinu 
afgirta svæði og láta einn einstakling vakta það. Að girða af vettvang getur 
einnig hjálpað til við að halda brunavettvangi öruggum á allan hátt. Þegar 
svæði hefur verið girt af er áhorfendum haldið í öruggri fjarlægð frá vettvangi.

Vettvang er hægt að girða af með kaðli eða plastborða fyrir slökkvi og 
lögreglulið. Slökkviliðsmenn geta séð um það ef lögregla er ekki kominn á 
vettvang. Um leið og línan er komin upp skulu lögreglan og slökkviliðsmenn 
fylgjast með því að enginn óviðkomandi fari inn á svæðið. Látið lögreglu 
fjarlægja hvern þann sem fer inn fyrir línuna og truflar slökkvistarfið.

Mynd 13.15 Nauðsynlegt er að slökkviliðsmenn og 
brunarannsóknarmenn þekki lagalegan rétt sinn við 

endurkomu á brunastað (vettvang). Mynd: Joseph J. Marino.

Mynd 13.14 Afgirðið svæðið með lögreglubandi.  
Svæðisins er gætt af lögreglu.
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Verndun og varðveisla sönnunargagna
Ef slökkviliðsmenn finna einhver gögn sem þeir telja að geti sannað íkveikju 
skulu þeir vernda þau ósnert og óhreyfð, ef það er mögulegt, og gæta að 
svæðinu þar til brunarannsóknar maður kemur á staðinn. Slökkviliðs menn 
skulu ekki safna saman eða handleika sönnunargögn nema það sé algjörlega 
nauðsynlegt vegna varðveislu þeirra. Ef 
slökkviliðsmaður handleikur sönnunar gagn 
eða verndar sönnunargagn, þá verður sá 
hinn sami hlekkur í keðju þeirra sem höfðu 
umsjón með sönnunar gagn inu. Slökkviliðs
maðurinn verður því að gefa upp hvort og 
hvar hann snerti sönnunar gagn ið og skrá 
vandlega niður allar aðgerðir eins fljótt og 
honum er auðið. Það gæti nefnilega orðið 
hlutskipti hans seinna að mæta fyrir rétt. 
Forðast skal að hrófla við sönnunargögnum 
nema það sé bráðnauðsynlegt vegna aðgerða 
til þess að slökkva eldinn. Slökkviliðs menn 
skulu forðast að traðka yfir líkleg sönnunar
gögn og afmá ummerki. Sama varúðar
ráðstöf un gildir við óhóflegri vatns notkun 
sem gæti leitt til óviðunandi niðurstaðna. Fótspor og för eftir hjól barða skal 
vernda. Pappakassi sem er settur yfir fótspor verndar þau frá ryki og skít sem 
að öðrum kosti gætu sest á fótsporin og heldur þeim í góðu ásigkomulagi þar 
til þau verða mynduð eða gifsmót tekið af þeim síðar, sjá mynd 13.16 Mikið 
eða lítið brunnir pappírar sem finnast í ruslafötum eða í arni, skal vernda eins 
fljótt og hægt er. Koluð (brunnin að hluta) skjöl sem finnast í ílátum, svo sem 
skjalaskápum og möppum, er auðveldlega hægt að færa til. Haldið þessum 
gögnum frá raka og súgi (trekk).

Slökkviliðsmenn verða því að hafa í huga alla umgengni á og við vettvang
inn. Samt verður að tryggja að eldurinn sé slökktur svo ekki sé hætta á 
enduríkviknun.

Fyrst eftir að sönnunargögnum hefur verið safnað saman af brunarann
sóknar manni má fjarlægja brak úr brunarústunum. Hluti, sem eru kolaðir, 
skal fjarlægja til þess að forðast enduríkviknun og forða byggingunni frá 
reykskemmdum. Sá sem tekur að sér að hreinsa vettvang tekur hvern óbrunninn 
hlut og aðskilur hann frá brunnum hlut og hreinsar. Hægt er að setja brak úr 
brunanum í stór ílát, svo sem fötur eða rennu til að fækka fjölda ferða fram 
og til baka um brunasvæðið. Það er slæm auglýsing að henda brunarústum 
á götur og gangstéttir eða skemma verðmæta trjárunna. Betra er að henda 
brakinu bak við hús eða á bakstíg (sund) sem ekki er sjáanlegur.

Ef fórnarlamb finnst inni er það stundum látið óhreyft, sé ekki um lífbjörgun 
að ræða, nema hætta sé á að húsið brenni til kaldra kola. Að öðru leyti er 
vísað til almennrar skynsemi. Skoða þarf vel allar kringumstæður með tilliti 
til þess hvort um sakamál sé að ræða.

Mynd 13.16 Hægt er að  
vernda fótspor með kassa  

þangað til það er ljósmyndað  
eða gifsmót er gert af því.
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13.3 Forgangsakstur

13.3.1 Fræðsluefni fyrir stjórnendur neyðarbifreiða

Mikilvægi forgangsakstursþjálfunar
Sum neyðartilfelli tengjast eldsvoða, önnur bráðaveikindum og slysum meðan 
enn önnur minnka líkur á margs konar slysum eða óhöppum sem orsakast af 
náttúrlegum aðstæðum eða af manna völdum. Eitt atriði er sammerkt öllum 
þessum neyðartilfellum, það er nauðsyn þess að neyðarbifreið komi á vettvang.

Um árabil voru um 25% þeirra slökkviliðsmanna sem létu lífið við skyldu
störf í Bandaríkjunum á ári hverju annað hvort á leið á vettvang eða frá 
vettvangi. Árin 2010–2015 fækkaði slysum og árið 2015 voru 12% þeirra 
sem létust á leið til eða frá vettvangi. Á seinni árum hafa margir ökumenn 
neyðarbifreiða verið ákærðir fyrir að valda umferðarslysum þar sem alvarleg 
slys eða dauðsföll hafa orðið.

Einnig hefur það gerst að stjórnendur í slökkviliðunum hafa verið ákærðir 
þar sem þeir bera ábyrgð á forgangsakstri undirmanna sinna (húsbóndaábyrgð).

Að koma á fót alhliða ökukennslu vegna forgangsaksturs er góð leið til að 
tryggja að allir ökumenn neyðarbifreiða vinni störf sín rétt og af fagmennsku. 
Með þess konar námskeiðum verða ökumenn neyðarbifreiða færir um akstur, 
bæði við neyðaraðstæður og venjulegar aðstæður.

Alhliða kennsla og þjálfun við forgangsakstur
Þjálfun í akstri neyðarbifreiða verður að vera meiri en svo að viðkomandi hafi 
hlotið samþykki til aksturs vegna þess eins að hann hafi ekið fólksbifreið eða 
stærri bíl í nokkur ár. Það verður að vera til viðurkennd aðferð sem mælir 
hvort ökuhæfni sé fullnægjandi. Þessari þjálfun og kennslu ætti að skipta í 
fjóra flokka:

1. Bókleg kennsla
  Mælt er með að minnsta kosti átta klukkustunda bóklegu námi. Það á að 

fela í sér atriði sem taka bæði á viðhorfi og þekkingu verðandi ökumanns á 
leið á slysavettvang ásamt því að efla skilning á þeirri ábyrgð sem ökumaður 
neyðarbifreiðar ber við venjulegan akstur.

2. Verkleg þjálfun á þrautabraut
  Þegar nemandi hefur lokið þjálfun á þrautabraut með góðum árangri er 

kominn tími til að kynna fyrir honum þá neyðarbifreið sem hann kemur 
til með að aka. Einnig ætti akstur á þrautabraut að draga fram sterku og 
veiku hliðar nemans jafnframt því að byggja upp sjálfstraust hans. Nokkrir 
þættir sem ætti að mæla á þessari þrautabraut eru:

• Notkun spegla

• Að snúa við
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• Blinda hliðin (hægri) og fjarlægð fyrir aftan bíl

• Að bakka

• Að hemla og stöðva

3. Akstur á götum og þjóðvegum
  Að minnsta kosti átta klukkstunda akstur með leiðbeinanda ætti að vera 

krafist. Þessi tími á allur að fara í aksturinn sjálfan en ekki hluti eins og 
dælingu. Akstur á götum og þjóðvegum á að hefjast eftir að nemandinn 
hefur lokið þjálfun á þrautabraut á fullnægjandi hátt. Ef lögð er áhersla 
á að sýna færni, geta sumir nemendur þurft meira en átta klst. í þjálfun. 
Þegar öllum þáttum hefur verið lokið á fullnægjandi hátt getur nemandinn 
með nákvæmri leiðsögn hafið forgangsakstur við raunverulegar aðstæður.

4. Prófun
  Nauðsynlegt er að nemendur taki skriflegt próf að loknu námskeiðinu og 

hafi staðist það áður en farið er í þrautabraut. Sama á við um verklega 
hlutann í þrautabrautinni.

Engum ætti að vera leyfilegt að stunda forgangsakstur nema hann hafi lokið 
þessu eða sambærilegu námskeiði. Nauðsynlegt er að viðhalda og prófa þá 
færni sem náðst hefur með reglubundnu millibili. Til þess að geta viðhaldið 
nauðsynlegri akstursfærni þarf að keyra, bæði við neyðaraðstæður og venjulegar 
aðstæður, einnig þarf að viðhalda bóklegri og verklegri kunnáttu og kanna 
hæfni manna með prófum.

13.3.2 Umfang vandans

Yfirlit
Sá raunveruleiki sem blasir við í forgangsakstri er vel þekktur af mörgum 
aðilum. Það atriði að marka ákveðna stefnu og leggja áherslu á öryggið í 
forgangsakstrinum er mun mikilvægara en hraði í útköllum. Lög og reglugerðir 
setja rammann utan um forgangsakstur í hverju landi fyrir sig. Sá misskilningur 
virðist ríkja að frávik og undanþágur frá umferðarlögum tryggi öruggan akstur 
í neyðartilfellum. Allt of lengi hafa ökumenn í forgangsakstri ekki verið rétt 
þjálfaðir í raunhæfum aðstæðum og ekki haft öryggið að leiðarljósi.

Margir af þeim ökumönnum sem stunda forgangsakstur segja að meginskýr
ing in á þeim vandamálum sem þeir lenda í á leið á vettvang felist í því hvað 
almenningur víki illa fyrir neyðarbifreiðunum. Að þeirra mati hefur þetta 
valdið árekstrum neyðarbifreiða. Þó að á almenningi hvíli sú skylda að kunna 
umferðarlögin og fara eftir þeim er ekki raunhæft að búast við því að fólk 
bregðist rétt við í hvert sinn sem það mætir neyðarbifreið.

Þó að ökumenn neyðarbifreiða mæti almennum ökumönnum í hverju útkalli 
þá er það frekar sjaldgæft hjá almennum ökumönnum að mæta neyðarbifreið 
í forgangsakstri. Misskilningur tengdur útkalli er:

Ökumenn í forgangsakstri treysta of mikið á að sá forgangur sem umferðar
lögin veita tryggi að engin óhöpp verði í akstrinum.
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Ef það er almenn skoðun lýsir það þröngsýni og skorti á skynsemi. Ökumenn 
neyðarbifreiða verða að vera þjálfaðir í því og skilja að þeir geta einungis beðið 
um forgang en ekki krafist hans eða búist við honum.

Dauðsföll og alvarleg slys
Slys á leið í eða úr útkalli er önnur algengasta orsök dauðsfalla slökkviliðs
manna í Bandaríkjunum, næst á eftir hjartaáföllum. Eins og sýnt er á eftirfarandi 
töflu hefur einn fjórði hluti allra dauðsfalla slökkviliðsmanna á undanförnum 
árum tengst akstri neyðarbifreiða.

Allar upplýsingar um umferðarslys í Bandaríkjunum eru skráðar af U.S. 
Department of Transportation. Tölfræðilegar upplýsingar frá þeim sýna að 
meðaltali deyja um 60 manns og um 6000 slasast árlega í tilvikum tengdum 
forgangsakstri. Inni í þessum tölum eru bæði starfsmenn neyðarþjónustu og 
almenningur.

Einnig sýna upplýsingar frá National Higway Traffic Safety Administration 
í Bandaríkjunum að óhöppum sem tengjast forgangsakstri hefur fjölgað gríðar
lega. Á árabilinu 2000–2009 urðu þar 31.600 slys þar sem slökkvibílar áttu í 
hlut og í 49% slysanna lést a.m.k. einn slökkviliðsmaður.

Á meðfylgjandi myndum er fjöldi óhappa skráður eftir ýmsum atriðum, 
s.s. tíðni, alvarleika, tengdum þáttum og nánari greiningu á óhöppum sem 
verða við gatnamót.

Dæmi um dauðsföll slökkviliðsmanna í Bandaríkjunum 1991–1996 (á leið 
í eða úr neyðarútköllum):

1996 = 30 1993 = 20
1995 = 29 1992 = 20
1994 = 22 1991 = 21

Samtals 142 dauðsföll slökkviliðsmanna.

Tegund tilfellis Viðvörunarmerki
Prósenta (%) af 

tilkynntum atvikum

Neyðartilfelli Ljós / sírena 68 %
Neyðartilfelli Aðeins ljós 8 %
Neyðartilfelli Ekkert 2 %
Neyðartilfelli Óþekkt 1 %
Úr útkalli Aðeins ljós 1 %
Úr útkalli Ekkert 2 %
Æfing Ekkert 1 %
Annað Ekkert 5 %
Óþekkt Óþekkt 12 %

Ástæður slysa neyðarbifreiða á gatnamótum
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Áhrif umferðarslysa
Afleiðingar umferðarslysa, þar sem neyðarbifreiðar eiga hluta að máli, geta 
verið misalvarlegar. Í öllum tilvikum eru eftirfarandi atriði sameiginleg nema 
í minniháttar óhöppum.

1. Dauðsföll og slys
  Þessi þáttur getur haft mikil áhrif á útkallsaðila. Hugsaðu þér að missa 

fjóra eða fimm af lykilmönnum þínum vegna slysa, hvort sem það er í 
lengri eða skemmri tíma.

2. Dauðsföll og slys hjá almenningi
  Þetta á við um vegfarendur og ökumenn sem verða fyrir slysum af völdum 

forgangsaksturs. Það yrði erfitt að lifa við það að valda dauða eða alvarlegu 
slysi með aðgerðum sínum.

3. Tjón á bílum og tækjum
  Eins og við vitum eru neyðarbifreiðar sérhönnuð tæki sem framleidd 

eru í takmörkuðu magni. Þess vegna eru viðgerðir dýrar og endurnýjun 
tekur langan tíma. Flestar stofnanir búa ekki svo vel að hafa aukabíla eða 
tæki. Þegar fyrsta útkallsbifreið tapast í slysi er það alvarlegt áfall fyrir 
byggðarlagið og viðkomandi stofnun sem gerir henni erfitt fyrir að uppfylla 
ábyrgð sína og þjónustu.

Tíðni óhappa í Bandaríkjunum, byggt á tölum frá VFIS
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Hvernig tíðni slysa skiptist á milli orsakavalda
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Langtímaáhrif
Ef fórnarlamb slyss meiðist og er frá vinnu geta tryggingar eða bætur ekki 
veitt hinum slasaða sömu möguleika á að sjá fyrir fjölskyldu sinni og hann 
hafði fyrir slysið. Ef um dauðsfall er að ræða eru langtímaáhrifin þau að 
viðkomandi getur ekki hugsað um fjölskyldu sína og veitt henni stuðning. 
Þó til komi bætur frá tryggingafélagi til aðstoðar fjölskyldum er upphæðin 
sjaldnast nægjanlega há. Hugleiddu þetta: Hve lengi munu fimm milljón 
króna dánarbætur duga fjölskyldu? Alvarleg umferðarslys hafa meiriháttar 
afleiðingar fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Allir ökumenn neyðarbifreiða verða 
að vera vel þjálfaðir til þess að gera sér grein fyrir afleiðingum óhappa og reyna 
allt sem mögulegt er til að koma í veg fyrir að lenda í slysi. Önnur atriði sem 
geta haft áhrif eru:

• Missir reyndra manna.

• Andlegt álag vegna málshöfðana.

• Fjárhagsleg áhrif.

• Afleiðingar þess að hafa ekki getað veitt bráðaþjónustu.

• Ekki gott fyrir almenningsálitið.

Allt sem ökumaður neyðarbifreiðar getur gert til að minnka líkur á slysi hefur 
jákvæð áhrif á aðra þætti neyðarþjónustunnar.

13.3.3 Val á starfsmönnum

Val á ökumanni
Til þess að akstur neyðarbifreiða sé öruggur liggja þrjú mikilvæg atriði til 
grundvallar:

1. Val á ökumanni.
2. Ökuþjálfunin.
3. Kunnátta og leikni ökumannsins.

Mistök ökumanns eru aðalástæða slysa í forgangsakstri. Rétt val á ökumanni 
er því lykilatriði í að móta og viðhalda öruggri þjónustu. Helstu umhugsunar
atriðin við mótun slíkrar stefnu eru:

• Viðhorf.

• Áunnir hæfileikar.

• Aksturseiginleikar bílsins.

• Persónulegar skrár eða skýrslur.

Viðhorf
Viðhorfum er hægt að breyta með réttri kennslu og leiðsögn. Hægt er að hafa 
áhrif á þá þætti sem nefndir eru hér á þann hátt að úr verði góður ökumaður.
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Hegðun (viðhorf)
Allir einstaklingar hafa ákveðið viðhorf til umferðarinnar eins og annarra mála. 
Hér verða nefnd nokkur dæmi um það sem einkennt getur viðhorf manna:

• Sjálfselska (einungis hugsað um eigið öryggi).

• Sýndarmennska (meiri áhugi á ímynd en raunveruleika).

• Frestun (svo mikil að aðgerðir dragast um klukkustundir eða daga).

•  Gamansemi, lætur sér ekki bregða (sér eitthvað skemmtilegt í öllu, jafnvel 
í hættuástandi).

Þekking
Ökumaður trúir því að hann viti nákvæmlega hvernig framkvæma eigi hlutina.

Þekking og reynsla ökumannsins varðandi bifreiðina, þ.e.a.s. búnað hennar 
og aksturseiginleika. Ökumenn mega alls ekki ofmeta aksturseiginleika neyðar
bifreiða.

Sálræn geta
Akstursmátinn:
Áttar ökumaðurinn sig á þeirri ábyrgð sem því fylgir að aka neyðarbifreið við 
erfiðar aðstæður? Ef ökumaður hefur þessa þætti í huga við aksturinn ætti 
hann að vera gott fordæmi og aka á öruggan hátt.

Dómgreind
Hæfileikinn til að taka ákvarðanir:
Er ökumaðurinn úrræðagóður og getur hann tekið ákvarðanir? Hvernig tekur 
hann gagnrýni?

Þetta þarf að hugleiða þegar dómgreind væntanlegs ökumanns er metin:

•  Verður viðkomandi yfir sig æstur eða uppnæmur hvort sem er í neyðar
aðgerð um eða þegar sírenur eða blikkandi ljós eru í gangi?

• Getur hann haldið tilfinningunum í skefjum meðan ekið er?

Líkamlegt atgervi
Menn verða að vera líkamlega vel á sig komnir, heilir og ef einstaklingur hefur 
lent í slysi eða veikindum má hann ekki snúa of snemma til vinnu.

Aldur
Líkamlegt og andlegt atgervi manna getur versnað með aldrinum og því verður 
að taka tillit til þeirra þátta þegar ökumaður er valinn.

Atriði sem skipta máli við val á ökumönnum:

•  Við 20 ára aldur hér á landi hefur einstaklingur venjulega ekki nema í 
mesta lagi þriggja ára ökureynslu.

•  Við 65 ára aldur, eða eldri, getur einstaklingurinn farið að tapa sjón og 
heyrn og einnig getur dregið úr líkamlegu atgervi.
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Ávani
Fullorðinn maður hefur þróað með sér akstursmynstur sem getur haft áhrif 
á öryggi og rétta notkun neyðarbifreiðar. Ef menn hafa tamið sér slæman 
akstursmáta verður að greina það og lagfæra.

Akstursmáti
Akstur krefst þjálfunar í að samhæfa stýringu, gírskiptingu, hemlun og eldsneytis
gjöf. Akstursmáti manna er mjög misjafn og hefur þróast síðan þeir byrjuðu 
að aka.

Akstursmátinn, góður eða slæmur, kemur í ljós þegar neyðarbifreið er ekið. 
Akstursmáta sem er góður verður að styrkja en vinna gegn hinum.

Áunnir hæfileikar
Þessir hæfileikar eru venjulega skilgreindir af neyðarþjónustunni sem lágmarks
kröfur.

Ökuleyfi
Bæði þekking og leikni eru skilyrði til að öðlast ökuleyfi. Það veitir réttindi 
til þess að aka bifreið á vegum viðkomandi lands. Grunnréttindi eru réttindi 
til að aka fólksbíl en til þess að mega stunda forgangsakstur á slökkvi og 
sjúkrabílum þarf að afla sér meiraprófsréttinda.

Umferðarlög
Í umferðarlögum, ásamt reglugerðum, er kveðið á um ýmsa þætti sem geta 
komið upp við forgangsakstur, t.d. útbúnað ökutækja, hvenær og hvernig á að 
nota forgangsbúnað, hvenær má víkja frá lögunum, ábyrgð o.fl.

Forgangsakstur
Menn verða að læra forgangsakstur og stöðugt að rifja upp helstu atriði til að 
tryggja öruggan akstur:

• Lesa umferðina.

• Hættumerki.

• Rétt hemlunartækni.

• Sveigja frá hættu.

Eiginleikar bifreiða
Akstur neyðarbifreiða í venjulegri umferð án forgangs er erfiður vegna þess 
hversu ólík ökutækin eru heimilisbílnum. Bæði þurfa menn að venjast akstri 
stórra og þungra ökutækja við erfið umferðarskilyrði og með forgangi. Því þurfa 
menn einstaklingskennslu til þess að öðlast leikni í akstri þessara ökutækja.

Nokkur atriði til að hugleiða:
Gerð neyðarbifreiða  Gerð neyðarbifreiða skiptir máli og á sum ökutæki þarf 
meiri þjálfun en önnur. Nýir menn þurfa meiri þjálfun en maður sem skiptir 
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um ökutæki eða ekur annarri tegund en hann er vanur.
Bifreiðahlutar og sérkenni  Kynning á nýjum búnaði í bílum er nauðsynleg 
fyrir alla ökumenn, hvort sem þeir eru nýir eða reyndir starfsmenn.

Tvær nýjungar hafa haft áhrif á akstur neyðarbifreiða og krefjast kynningar 
og þjálfunar fyrir alla ökumenn; tilkoma ABShemlakerfa og varahemlakerfa.

Sérstök akstursþjálfun
Vissar tegundir bifreiða og vissar aðstæður krefjast sérstakrar akstursþjálfunar. 
Sem dæmi eru meðal annars akstur utan vegar, stigabílar, tankbílar o.fl.

Skrár um persónulegar upplýsingar
Ekki geta allir verið ökumenn í forgangsakstri. Það er viðkvæmur hluti hvers 
akstursþjálfunarnámskeiðs að velja væntanlega neyðarbifreiðarstjóra. Þar 
skiptir máli aldur, þroski, viðhorf og reynsla.

Ökuferilsskrá er til hagræðis og öryggis fyrir fyrirtækið og á að geyma gögn 
um hæfni hvers einstaklings. Upplýsingarnar í skránni má nota við valið á 
ökumönnum. Skráin segir til um hvaða þjálfun viðkomandi hefur fengið, 
hvenær næsta námskeið skal haldið og hvenær réttindi hans eru útrunnin.

Þjálfunarskrár
Dæmigerðar kennslu og þjálfunarskrár innihalda:

• Fræðslufundi (færni ekki metin).

• Kennslustundir, sem lýkur með prófi eða æfingum.

• Viðurkenningar (færni metin og viðurkennd af stofnuninni).

• Réttindi sem stofnunin gefur út.

Ökuferilsskrá hefur að geyma gögn um akstursferil starfsmanna og hægt er 
að nota þessi gögn til að sýna fram á menntun og getu ef eitthvað kemur upp 
á, en að sama skapi er hægt að nota þessi gögn gegn starfsmanninum eða 
fyrirtækinu. lýsingar í persónulegum skrám eiga að tilgreina eiginleika og 
hæfni. Þessar skrár eiga að greina frá nokkrum atriðum:

Líkamleg geta. Er ökumaðurinn líkamlega fær um starfið?
Aksturssaga  ökuferilsskrá. Hefur einstaklingurinn góða fortíð í akstri?

Þetta er mikilvægt fyrir margra hluta sakir. Nauðsynlegt er að þær upplýsingar 
liggi fyrir hvort einstaklingurinn hefur brotið af sér í akstri eða ekki og einnig 
skiptir það máli fyrir þann sem sér um að velja þátttakendur á námskeiðið 
að geta sýnt fram á að hann hafi gert allt sem hægt var til þess að afla sér 
upplýsinga um þann sem í hlut á. Nauðsynlegt er að athuga ökuferilsskrár 
áður en viðkomandi starfsmaður er ráðinn:

•  Taka afrit af ökuskírteini hvers ökumanns og koma því fyrir í sérstakri 
akstursskrá viðkomandi.

•  Athuga með reglulegu millibili ökuferilsskrár, að minnsta kosti einu sinni 
á þriggja ára fresti.
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Grunsemdir um notkun fíkniefna eða misnotkun áfengis
Slökkvilið og lögregla ættu að hafa í gildi reglur sem ákvarða við hvaða 
aðstæður hægt er að prófa starfsmann ef nauðsyn ber til.

Ein slík regla er sú að ef neyðarbifreið lendir í árekstri þurfi annað hvort 
að prófa ökumanninn eða alla áhöfn bifreiðarinnar. Stofnunin gerir sjálf þá 
kröfu að allir séu prófaðir og aflar einnig ökumanninum og stofnuninni sýknu 
um misnotkun á slíkum efnum.

Endurmenntun vegna forgangsakstursréttinda
Við ráðningu getur einstaklingur fullnægt öllum skilyrðum og reynst góður 
á neyðarbifreið, en sé hæfninni ekki haldið við þarf hann endurmenntun.

Endurmenntunin fer eftir eðli stofnunarinnar. Ef ökumaður hefur reglulega 
ekið neyðarbifreiðunum, bæði í neyðartilfellum og í venjulegum akstri, þarf 
endurmenntunin kannski aðeins að vera einn verklegur aksturstími þar sem 
ökumaður er prófaður. Ef ökumaður hefur hins vegar ekki ekið neyðarbifreið 
síðustu sex mánuði eða aðeins einu sinni síðustu 18 mánuði, getur það þýtt 
endurtökupróf á viðkomandi ökutæki. Skipulag slíks námskeiðs þarf að 
byggjast á nokkrum atriðum:

• Reynslu í forgangsakstri.

• Skrám um æfingar og leikni viðkomandi.

• Hvenær viðkomandi var síðast í endurmenntun.

• Kynningu á nýjum neyðarbifreiðum og tækniþróun.

Að koma af stað endurmenntunarnámskeiðum er bæði flókið og tímafrekt. 
Þess vegna setja flestar stofnanir einhver mörk um það hvenær og hve oft slík 
námskeið á að halda og hve langt má líða á milli þess að menn sæki þau. Til 
dæmis árlega, eftir æfingafjölda þar sem fylgst er með viðkomandi og skráð, 
þróun í ökutækjum o.fl.

Endurmenntun vegna réttinda til forgangsaksturs er nauðsynlegur þáttur 
í starfi ökumanna ef halda á uppi faglegri kennslu í forgangsakstri.

13.3.4 Nauðsyn á almennum starfsreglum
Ástæður þess að taka þarf upp almennar starfsreglur má greina í fimm aðal
flokka:

1. Svo allir starfsmenn viti hvers er vænst eða krafist af þeim.
  Hvort sem starfsmenn eru nýir eða reyndir verða þeir að þekkja skyldur 

sínar og leiðbeiningar verða að vera til um framkvæmd þeirra. Auk þess 
verða þeir að þekkja:

• Réttindi og hæfileika sem þarf til að vera ökumaður á neyðarbifreið.

• Þjálfunaráætlanir, væntingar og kröfur til ökumanna neyðarbifreiða.

•  Kröfur sem uppfylla þarf til að viðhalda réttindum til aksturs á neyðar
bifreiðum.

• Almenn atriði og skyldur neyðarbílstjóra.

• Fylgja umferðarlögum.
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2. Forvarnir.
  Hvort sem útkallsliðið er atvinnu eða sjálfboðalið, eða hvort tveggja, er 

mikilvægt að útkallsaðgerðir séu skýrar og auðskildar.
 Munið:

•  Ökumenn í forgangsakstri hafi ákveðnar vinnureglur á leið á vettvang 
og við komu á vettvang.

•  Yfirmaður á vettvangi á ekki að þurfa að hafa áhyggjur af aðgerðum á 
vettvangi þó atburðir gangi hratt fyrir sig.

3. Efni sem notað er við kennslu og þjálfun.
  Ef aðferðir, ábyrgð og aðgerðir eru fyrirfram skilgreindar, gefur það starfs

mönn um kost á að æfa þessa hluti. Sérstök áhersla skal lögð á að:

•  Verðandi ökumenn þekki þær kröfur sem gerðar eru til þeirra sem keyra 
í forgangsakstri.

•  Allir ökumenn í forgangsakstri séu æfðir í að þekkja hvaða ökutæki eru 
notuð í mismunandi útköll.

•  Ökumenn þekki hvaða kröfur þarf að uppfylla til að viðhalda réttindum 
og einnig hvaða viðbótarkröfur eru gerðar til að menn fái réttindi á 
fleiri ökutæki.

4. Þörf er á að æfa aðgerðir.
  Til að vita hvað getur gerst á leiðinni og á vettvangi og hvaða atriði geta 

haft áhrif þar á er nauðsynlegt að æfa og finna leiðir til þess að minnka 
líkur á að þessi atriði geti komið upp. Dæmi um það eru:

•  Að skipuleggja fyrirbyggjandi viðhald.

•  Atriði fyrir útköll, útkallið sjálft og atriði eftir útköll, hlutverk og skipu
lagningu er hægt að æfa og skipuleggja.

•  Óviðeigandi akstur eða aðgerðir sem geta leitt til óhappa í forgangsakstri 
á að vera hægt að koma í veg fyrir að miklu leyti.

Önnur atriði sem geta haft áhrif á verkferla eða vinnureglur í forgangsakstri 
eru umferðarlög og reglugerðir.

Nauðsynlegt er að útbúa leiðbeiningar sem fyrirbyggjandi ráðstöfun áður 
en slys ber að höndum.

Starfsreglur
1. Kröfur til ökumanna

• Aldur, reynsla og lágmarkskröfur fyrir nýja starfsmenn.

• Nauðsynleg skref til að viðhalda réttindum.

•  Hvað kröfur eru gerðar til að ná sér í réttindi á fleiri tegundir ökutækja.

• Hvaða kröfur eru gerðar um endurmenntun.

2. Þjálfunar- og hæfniskröfur fyrir bifreiðarstjóra

• Bókleg kennsla og skrifleg próf.

• Þrautabraut, verklegar æfingar og próf.

• Þjálfun og akstur til að viðhalda ökuréttindum.
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3. Starfsreglur og kröfur í útköllum

• Aðgerðir út frá mismunandi tegundum útkalla.

• Fara eftir og framfylgja umferðarlögum í útköllum.

• Viðbrögð við neyðartilvikum.

• Neyðaraðgerðir á vettvangi.

• Útköll utan vega.

• Aðkoma einka og eftirlitsbifreiða.

4. Starfsreglur við venjulegar aðstæður

• Eftirlit og viðhald ökutækja.

• Venjulegur akstur.

• Starfsreglur við hættulegar aðstæður.

5. Starfsreglur vegna sérstakra aðstæðna

• Aðgerðir við erfið veðurskilyrði.

• Aðgerðir að næturlagi.

• Aðgerðir við sérstakar aðstæður.

• Viðbrögð og tilkynningaferli við slys.

• Aðgerðir þegar ökutæki bila.

13.3.5 Lagalegir þættir við akstur neyðarbifreiða

Yfirlit
Þegar einhverjum er veittur forgangur sem ekki veitist öðrum er ætlast til 
þess að viðkomandi sýni meiri ábyrgð og varkárni en almennt gerist. Þetta á 
sérstaklega við um neyðarbifreiðar. Ökumönnum neyðarbifreiða er venjulega 
veittur þessi forgangur og þar með undanþága frá ákveðnum lögum, en þó 
með skilyrðum. Meðal þessara undantekninga eru:

• Heimild til að aka gegn rauðu ljósi eða virða ekki stöðvunarmerki.

• Heimild til að aka yfir hámarkshraða.

Mikilvægt er að efla skilning neyðarbílstjóra á lagalegri ábyrgð sinni. Ýmis 
lög og reglugerðir hafa áhrif á þjálfun ökumanna í forgangsakstri. Þau eru 
venjulega flokkuð í fimm flokka:

• Umferðarlög.

• Reglur og lög sem lúta að heilbrigðisþáttum og vinnuvernd.

• Samþykktir sveitarfélaga.

• Starfsreglur og vinnuferlar innan fyrirtækisins.

Breytingar á umhverfi
Í áratugi hefur margt í skipulagi samfélagsins byggst á velvilja og skilningi 
almennings. Ef einstaklingur eða samtök fara í aðgerðir fyrir einhvern annan 
á slysavettvangi eru þeir í flestum tilvikum ekki lögsóttir. Því miður þá er 
þetta að breytast.
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Upphaflega atriðinu „við gerum aldrei neitt rangt“ hefur nú á mörgum 
stöðum verið breytt í „við eigum ekki að gera neitt rangt“. Lögsókn á hendur 
aðilum í neyðarþjónustu hefur aukist umtalsvert á síðustu árum. Slík lögsókn 
varðar oft alla sem að koma; neyðarþjónustuna, ökumenn, stjórnanda á vett
vangi og stjórnanda slökkviliðsins.

Lagaleg meginatriði og skilyrði
Þrjú meginatriði laga fjalla sérstaklega um neyðarbifreiðarstjóra. Þau eru:

•  Ökumenn í forgangsakstri falla undir öll umferðarlög, nema sérstök undan
þága sé heimiluð.

•  Undanþágur fyrir ökumenn í forgangsakstri eiga aðeins við þegar neyðar
bifreiðin er að fara í slysaútkall.

•  Ökumenn í forgangsakstri geta verið brotlegir ef þeir lenda í slysi, jafnvel 
þótt þeir séu að fylgja eða nota þessar sérstöku undanþágur.

Til viðbótar þessum atriðum eru nokkur lagaleg hugtök sem eru mikilvæg 
m.t.t. forgangsaksturs. Þekking og skilningur á þeim er mjög mikilvægur. Þessi 
hugtök eru meðal annars:

•  Neyð er skilgreind sem aðstæður þar sem miklar líkur eru á dauða eða 
alvarlegum meiðslum einstaklings eða umtalsverðu eignatjóni.

•  Tillit til öryggis annarra þýðir að þokkalega varkár einstaklingur í sömu 
stöðu myndi bregðast eins við í samskonar aðstæðum.

•  Vanræksla er lögformlegt hugtak. Það er skilgreint þannig að einstaklingur 
sýnir ekki sömu aðgát og venjulegur borgari myndi gera við svipaðar 
aðstæður. Vanræksla getur verið minniháttar, lítil eða mikil.

•  Mikil vanræksla er þegar einstaklingurinn kærir sig kollóttan um það hvaða 
afleiðingar gerðir hans hafa á aðra. Þetta á við þegar einstaklingur, með 
aðgerðum sínum (eða aðgerðaleysi), sýnir vítavert gáleysi.

•  Af ásetningi eða með vilja þýðir af ráðnum hug eða með kærulausu áhuga
leysi (álitin alvarlegasta vanrækslan).

•  Ábyrgð vegna gerða annarra þýðir sú ábyrgð samkvæmt lögum sem getur 
verið lögð á einstakling vegna gerða annars einstaklings.

Venjulega metur dómstóll aðgerðir ökumanns í forgangsakstri með tilliti til 
tveggja atriða.
1. Var neyðarbifreiðin að bregðast við raunverulegri neyð?
2. Tók ökumaðurinn tillit til öryggis annarra?

Ef svörin við báðum spurningunum eru jákvæð hefur ökumaðurinn sýnt 
ábyrga og fagmannlega hegðun.

Umferðarlög og akstur neyðarbifreiða
Umferðarlög sem áhrif hafa á akstur neyðarbifreiða eru venjulega byggð á 
landslögum og fjalla þau um fjóra aðskilda en þó skylda þætti. 

Þessir þættir eru:

1. Umsókn um ökuskírteini fyrir bifreið þyngri en 3,5 tonn.



Slökkvistarf  Ýmislegt  • 13

Brunamálaskólinn  13  • 27

2. Undanþágur sem veittar eru til að víkja frá umferðarlögum í forgangsakstri.
3. Kröfur gagnvart almenningi þegar bifreið í forgangsakstri nálgast.
4. Kröfur um útbúnað og skoðun ökutækja sem nota á í forgangsakstri. 

Ökumenn í forgangsakstri verða að þekkja og skilja þessar kröfur.

Aðrar kröfur og reglur
Eins og nefnt hefur verið áður er fjöldi af kröfum og reglugerðum sem áhrif 
hafa á forgangsakstur.

1.  Reglur eða kröfur sem yfirvöld brunamála, heilbrigðisþjónustu og lögreglu 
gera.

2. Aðrar kröfur frá sveitarfélögum, heilbrigðiseftirliti og vinnueftirliti.
3. Starfsreglur og vinnuferlar.

13.3.6 Hreyfifræði bifreiða

Yfirlit
Eðlisfræðilegir kraftar hafa áhrif á stjórnun neiðarbifreiðarinnar. Sé farið yfir 
ákveðin mörk getur ökumaður misst stjórnina. Dæmi um aðstæður þar sem 
slíkt ástand getur skapast eru þegar:

• Ekið er of hratt miðað við aðstæður, t.d. veður, ástand vega og hjólbarða.

• Hraðinn er aukinn of hratt.

• Hemlað er of harkalega.

• Stefnubreytingar eru gerðar of snögglega.

• Farið er of hratt í beygjur.

Eðlisfræðilegir kraftar
Allar hreyfingar, svo sem það að auka hraða, draga úr honum, halda jafnvægi 
og aka bifreið áfram, stjórnast af eðlislögmálum. Eðlisfræðilegir kraftar eru 
ætíð að verki og hafa áhrif á akstur í hverju útkalli. Þá má greina og mæla og 
spá þannig fyrir um áhrif þeirra á ökutækið og hreyfingu þess.

Eðlisfræðilegir kraftar og umhverfisaðstæður hafa áhrif á aksturseiginleika 
ökutækis. Þar hafa hlutir eins og ástand ökutækis, veður og ástand vega og 
eiginleikar ökutækisins áhrif. Helstu kraftarnir sem hafa áhrif eru:

• Núningsmótstaða.

• Hraði.

• Skrið (ferð, hraði) og tregða.

• Miðflóttaafl.

Núningsmótstaða er skilgreind sem viðnám gagnvart hreyfingu tveggja hluta 
á hreyfingu eða flata sem snertast. Oft vísum við til núnings mót stöðu sem 
viðnáms vegna rennslis. Þetta gerist þegar tveir fletir núast saman. Núnings
mót staða kemur við sögu í akstri neyðarbifreiðar:
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• Hendur ökumannsins á stýrishjólinu.

• Vélareimar á svinghjólum.

• Hemlaborðar á bremsuskálum og hemlaklossar á bremsudiskum.

• Hjólbarðar á vegi.

Við stjórn neyðarbifreiða eru tveir varasömustu þættirnir hvað núnings
mótstöðu varðar hjólbarðarnir á veginum og hemlarnir.

Núningsmótstaða frá vegi
Ef ekki væri núningsmótstaða milli hjólbarða og vegar væri neyðarbifreiðin 
stjórnlaus, þ.e.a.s. bifreiðin myndi renna út af veginum.

Góðri viðloðun er náð þegar bifreiðin er á hreyfingu á stöðugum og öruggum 
hraða, miðað við aðstæður. Lélegt viðnám getur orsakað rennsli eða læsingu 
hjóla.

Núningsmótstaða milli hjólbarða og vegar byggist á nokkrum atriðum. Þau 
eru meðal annars:

•  Hjólbarðastærð, tegund, mynstur og loftþrýstingur (fylgið leiðbeiningum 
framleiðenda).

• Hraði bifreiðarinnar.

• Yfirborð vegar.

• Veðurskilyrði.

Hemlanúningsmótstaða
Hvort sem bifreiðin er búin bremsuklossum eða diskum, þá er núningsmótstaða 
það sem stöðvar bifreiðina. Sú orka sem verður til við þetta ferli er hiti, 
rétt eins og þegar höndunum er núið saman. Þegar hitinn eykst, dregur úr 
hemlunarhæfni. Hemlunarveiking sem verður vegna of mikillar hemlunar er 
ein alvarlegasta afleiðing hitaaukningar. Þegar hemlunarvirkni fer minnkandi 
hefur það áhrif á ökutækið á marga vegu. Dæmi um þetta er þegar beita þarf 
meiri krafti til þess að geta hemlað eða hemlunargeta minnkar eða „hverfur“ 
snögglega.

Núningsmótstaða þegar beygt er
Mótstaðan milli hjólbarðanna og vegarins er mjög mikilvægur þáttur við 
stjórnun bifreiða. Stjórnun er háð gripi hjólbarðanna, fjölda og millibili milli 
hásinganna (hjólbarðanna); þyngdardreifingu á öxla bifreiðarinnar og lagni 
ökumannsins til að halda stjórn. Munið að hjólbarðarnir verða að snúast til 
þess að gera ökumanninum kleyft að breyta stefnu bifreiðarinnar ef hún fer 
að renna; með öðrum orðum verður að sleppa hemlunum til að koma viðnámi 
milli hjólbarðanna og vegarins á aftur.

Hraði
Hraða er stjórnað gegnum hraðaaukningu, hraðaminnkun og stöðugleikastjórn. 
Ökumaðurinn hefur aðeins tvo valkosti: Hraðastýringu og stöðugleikastjórn. 
Hraðastýring er venjulega skýrð á eftirfarandi hátt:
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• Hraðaaukning.

• Hraðaminnkun.

• Hemlun.

Hraði er venjulega skilgreindur sem annað hvort stöðugur eða breytilegur. 
Mjúkar hraðabreytingar eru mikilvægar fyrir ökumanninn. Stöðugleikastjórn 
er afleiða þriggja þátta; stýringar, beygju og stefnu.

Skriðþungi og tregða
Skriðþungi er mældur sem massi margfaldaður með hraða. Tregða er skilgreind 
þannig að hlutur, sem er í kyrrstöðu, haldist í kyrrstöðu og hlutur sem er á 
hreyfingu í beinni línu haldist þannig nema utanaðkomandi kraftur komi til. 
Eftir því sem skriðþunginn eykst verður erfiðara að yfirvinna áhrif tregðunnar. 
Stórar neyðarbifreiðar eru mjög þungar og hafa því meiri skriðþunga en smærri 
bifreiðar á sama hraða.

Bæði skriðþungi og tregða hafa áhrif á hraðann. Til dæmis jafngildir aukinn 
skriðþungi lengri hemlunarvegalengd. Hemlarnir vinna meira, viðnám eykst 
og meiri hiti skapast. Með auknum skriðþunga verður erfiðara að yfirvinna 
tregðuna og um leið erfiðara að breyta um stefnu. Afleiðingin verður sú að 
bifreiðin leitast við að fara víðar í beygjur.

Miðflóttaafl
Miðflóttaafl er afleiðing skriðþunga, sem leitast við að láta eitthvað sem er 
að snúast færast frá miðju snúningsins. Miðflóttaafl skapast af tilhneygingu 
allra hluta til að halda sömu stefnu. Það er aflið sem leitast við að ýta bifreið 
í beygju frá miðpunkti vegarins.

Ökumaðurinn getur fundið fyrir miðflóttaaflinu þegar bifreið er ekið í hringi, 
en þá finnur hann hvernig hún leitar út frá miðju hringsins þegar hraðinn er 
aukinn. Eftir því sem hraðinn eykst verður miðflóttaaflið sterkara. Sem dæmi 
eykur tvöföldun hraða miðflóttaaflið fjórfalt. Því krappari sem beygjan er, því 
meiri eru áhrif miðflóttaafls.

Dæmi # 1
1350 kg bifreið sem kemur inn í beygju á 48 km hraða með 150 m radíus 
jafngildir um það bil 350 punda þrýstingi.

Dæmi # 2
13,5 tonna dælubíll sem ekur inn í beygju á 48 km hraða með 150 m radíus 
jafngildir um það bil 3600 punda þrýstingi.

Eiginleikar bifreiða
Eiginleikar bifreiða hafa áhrif á eðlislæga krafta, þ.á.m.:

• Heildarþungi og þyngdardreifing.

• Fjöðrunarkerfi bifreiðarinnar.

• Hemlakerfi bifreiðarinnar.

• Hólfaskipting í tankbílum sem flytja vatn.
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Heildarþungi og þyngdardreifing
Heildarþunga og þyngdardreifingu (þyngdarpunkt) bifreiðarinnar þarf að 
hafa í huga við meðhöndlun hennar. Þessir þættir hafa áhrif á eðlisfræðilegu 
kraftana. Mikilvæg atriði sem hugleiða skyldi eru meðal annars:

•  Að heildarþungi bifreiðarinnar með öllum tækjum og mannskap meðtöldum 
fari ekki yfir burðargetu hennar.
Til viðbótar lagalegum ramma um ofhlaðnar bifreiðar hefur ofhleðsla bein 
áhrif á hemlunargetu hennar.

•  Að þyngdardreifingin á milli fram og afturöxla sé rétt. Bifreið á að hafa 
þyngdina um það bil 1/3 að framan en 2/3 að aftan til þess að hún hemli 
rétt og láti vel að stjórn.

Dreifing þunga frá einni hlið til annarrar á að vera sem jöfnust, mismunurinn 
að hámarki er talinn vera sjö prósent.

Rangt hlaðin bifreið leiðir af sér að erfiðara verður að stýra henni og óþarfa 
álag á hemlakerfið.

Þegar þungamiðja láréttrar stöðu er þekkt verður ökumaðurinn að vita um 
þann möguleika að bifreiðin velti við sérstakar aðstæður. Sérhver bifreiða
tegund hefur mismunandi þyngdarpunkt.

Líklegra er að bifreið með háan þyngdarpunkt velti en þær sem hafa lægri.

Fjöðrunarkerfi
Fjöðrunarkerfi bifreiðar getur haft afgerandi áhrif á eiginleika hennar. Það 
hefur áhrif á hinn eðlisfræðilega kraft sem verður til þegar bifreiðin er á 
hreyfingu. Hlutverk fjöðrunarkerfis er að miðla þunganum milli burðarvirkis 
bifreiðarinnar og vegar. Þetta kerfi samanstendur af öxlum, fjöðrum, felgum 
og hjólbörðum.

•  Öxlar á öllum neyðarbifreiðum eiga að hafa getu til að bera fullhlaðna 
neyðarbifreið. Allir hlutar fjöðrunarkerfisins þurfa að hafa getu til að bera 
þunga bifreiðarinnar þegar hún er fullhlaðin.

•  Hjól og hjólbarðar eru annar mikilvægur þáttur í fjöðrunarkerfinu. Bæði 
felgur og hjólbarðar verða að hafa burðargetu til að takast á við þungann 
sem dreift er á öxlana og fjaðrirnar. Munið að hámarksburðargeta fjöðrunar
kerfisins er byggð á veikasta hlekknum í viðkomandi kerfi, þar á meðal 
felgum og hjólbörðum.

•  Ástand; loftþrýstingur, mynstur, hönnun og mynstursslit, hefur mikil 
áhrif á aksturseiginleika bifreiðarinnar. Sérhver hjólbarði hefur einungis 
um fjörutíu fertommu snertiflöt við veginn. Það er því áríðandi að bæði 
loftþrýstingur og mynstur hjólbarða sé í góðu ástandi.

Sumstaðar mæla yfirvöld með því að dýpt á hjólbarðamynstri á neyðarbifreið
um sé að lágmarki 2 cm. Hins vegar á að fylgja leiðbeiningum framleiðenda 
og starfsreglum slökkviliðs ef til eru.
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Hemlakerfi
Nýlega hafa orðið umtalsverðar breytingar á hemlakerfum, sérstaklega í stórum 
flutningabifreiðum. Diskahemlar voru fyrst teknir upp í flutningabifreiðum 
og síðar í neyðarbifreiðum.

Hemlakerfi með hemlalæsivörn (Antilock braking system, ABS) var upphaf
lega kynnt 1970 og hefur verið endurkynnt fyrir flutninga og neyðarþjónustu
aðilum.

Hugmyndin með ABS er að gera ökumanninum mögulegt að stöðva bifreið
ina á sem stystri vegalengd og halda fullri stjórn meðan hemlað er. Með því 
að koma í veg fyrir að hjólin læsist, hjálpar ABS til við að halda stjórn og 
stöðugleika. ABS leyfir stýringu á meðan hemlað er og í flestum tilfellum 
minnkar hemlunarvegalengd, einkum þegar bleyta, ísing eða möl eru á yfirborði 
vega.

Það á einnig að gefa því gaum að ABS er fullkomlega samræmanleg við 
allar tegundir lofthemla, þar á meðal tromlu, diska og fleyga, auk margs konar 
gerða af varahemlum. Spólvörn (ATC) má einnig fella inn í ABSkerfi. ATC
kerfið notar sendingar frá skynjurum í hjólum til að ákvarða hvort hjólin eru 
spólandi vegna of mikillar eldsneytisgjafar.

Á síðustu árum hafa varahemlar eða hjálparhemlakerfi breyst til hins betra 
og orðið fullkomnari.

Í meginatriðum eru þrjár tegundir af hjálparhemlakerfum:

• Mótorbremsa.

• Hemlun frá sjálfskiptingu.

• Hemlun á drifskaft.

Mótorbremsa á sjálfskiptum bifreiðum er ekki virk undir 35 km hraða. Þetta 
er vegna hægs snúningshraða vélarinnar, þegar ekið er í íbúðarhverfum 
og úthverfum. Þessa tegund af hjálparbremsum þekkja allir sem hafa ekið 
stórum bílum.

Hemlun frá sjálfskiptingu er gerð með búnaði sem er hluti af skiptingunni 
sjálfri.

Hemlun á drifskafti er annað hvort vökvaknúin eða rafdrifin. Hvor gerðin 
hefur sína kosti og ókosti.

Hjálparhemlakerfi geta aukið líftíma hemlakerfisins margfalt með réttri 
notkun. Þar að auki draga þau úr álagi á hemlakerfi (ofhitnun) og sliti á 
hjólbörðum.

Við kaup á nýjum bifreiðum ætti að skoða þessa möguleika og fá búnað 
sem hæfir bifreiðinni.

Sumar af hinum nýrri slökkvibifreiðum eru búnar mótorbremsum og þessar 
bifreiðar hafa vinnueiginleika líka þeim sem eru á þungum flutningabifreiðum. 
Notkun á mótorbremsu á blautum, steyptum eða malbikuðum vegum getur 
valdið hættu. Þess vegna þarf að fylgja leiðbeiningum framleiðenda um rétta 
notkun.
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Tankbílar með öldubrjót
Ef tankbílar flytja vatn eða annan vökva þurfa þeir að vera hólfaðir niður með 
einhvers konar skilrúmum, annars eru miklar líkur á að þyngdardreifing og 
aksturseiginleikar verði þannig að ökutækið sé stórhættulegt í akstri. Flutningur 
vatnsins til og frá getur með ófyrirsjáanlegum hreyfingum auðveldlega valdið 
því að ökumaður missi stjórn á bifreiðinni.

13.3.7 Viðhald bifreiða og eftirlit

Mikilvægi góðrar meðferðar
Rétt viðhald sérhvers tækis, þar á meðal neyðarbifreiða, tryggir örugga nýtingu 
og líftíma þeirra. Eitt af hverjum tólf slysum í forgangsakstri orsakast af bilun 
eða skorti á viðhaldi. Eftirlit á neyðarbifreiðum með réttu viðhaldi er mjög 
mikilvægt til að tryggja öruggar aðgerðir í útkalli.

Tjón á neyðarbifreiðum vegna skorts á viðhaldi eða bilun má fyrirbyggja með 
reglubundinni athugun og prófun. Í lokaskoðuninni, sama hver framkvæmir 
hina raunverulegu viðgerð á bifreið, er það á ábyrgð ökumannsins að staðfesta 
að bifreiðin hafi verið skoðuð. Ökumaðurinn verður að staðfesta eða ganga 
úr skugga um að viðgerðum sé lokið og bifreiðin sé í lagi og í góðu ástandi. 
Hið vélræna öryggi neyðarbifreiðar er á ábyrgð ökumannsins. Þetta er aldrei 
of oft ítrekað. Ef ökutækið er ekki í lagi, ekki aka því!

Eftirlit, gátlistar og viðhald

Eftirlit
Nauðsynlegt er að eftirlit sé reglulegt, skipulagt og fyrirbyggjandi. Ekki nægir 
að stunda almennt eftirlit og lagfæra vissa hluti einungis þegar þeir bila eða 
gefa sig. Framleiðendur gefa venjulega út ítarlega handbók með bílunum 
og þar á að vera hægt að sjá hvað telst eðlilegur endingartími eða líftími á 
mikilvægum pörtum. Vissir hlutir eru þess eðlist að ef þeir gefa sig í akstri 
getur það skapað mikla hættu. Í forgangsakstri er mjög líklegt að þetta geti 
skapað lífshættulegar aðstæður bæði fyrir þá sem eru í ökutækinu og nálæga 
vegfarendur. Þó ökumenn sjái ekki um viðhaldið sjálft er mikilvægt að þeir 
fylgist með að þessu reglubundna og fyrirbyggjandi viðhaldi sé sinnt, því ef 
þessir hlutir gefa sig í akstri þá er það á ábyrgð ökumannsins ekki verkstæðisins.

Gátlistar
Nauðsynlegt er fyrir ökumenn að hafa gátlista til að geta fylgst með því hvað 
þarf að yfirfara, hvenær það sé gert og hver gerir það. Ekki er hægt að ætlast 
til þess að starfsmenn muni eftir öllu því sem þarf að yfirfara í hvert skipti. 
Einnig er nauðsynlegt að gátlistar séu geymdir í vissan tíma til þess að hægt sé 
að fylgjast með eftirliti og athuga ef eitthvað fer úrskeiðis. Yfirmenn þurfa síðan 
að staðfesta með undirskrift að búið sé að yfirfara þetta ökutæki í hvert skipti.
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Almennt viðhald
Slökkvilið og ökumenn sem starfa við að keyra bifreiðar í forgangsakstri verða 
að gæta þess vel að almennu viðhaldi sé vel sinnt og engu til sparað til að 
hafa búnað í lagi.

13.3.8 Aðgerðir og öryggi í akstri neyðarbifreiða

Öruggur akstur
Einstaklingur með opinn huga og rétt hugarfar veit að það er ekkert rangt við 
það að móta og koma á nýjum og öruggari aðferðum, sérstaklega í forgangsakstri. 
Hann verður þó að gæta þess að það sé gert þannig að venja, þægindi og 
sjálfstraust myndist. Þetta gerist einungis ef hlutirnir virka og eru gerðir á 
öruggan hátt.

Markmið ökumanns í forgangsakstri ættu meðal annars að vera:

1. Að tryggja sem mest öryggi.
  Sérhver ökumaður er ábyrgur fyrir öryggi og lífi borgaranna sem hann 

þjónar. Hann er einnig ábyrgur fyrir samstarfsmönnum sínum.
2.  Að vera undirbúinn fyrir óvænt atvik og aðstæður sem geta haft mikil áhrif 

á aðgerðir neyðarbifreiða.
  Ýmsar aðstæður hafa áhrif á aksturinn. Meðal þeirra er óhagstætt veður, 

landslag, mismunandir vegir og bilanir. Ökumaðurinn reynir að nýta sér 
reynslu sína og koma í veg fyrir óhöpp.

3.  Með áhrifaríkri kennslu og þjálfun á að vera hægt að koma í veg fyrir að 
lögfræðileg álitamál komi upp sem afleiðing af forgangsakstri.

  Hinar lagalegu afleiðingar óhapps geta lent á einstaklingnum eða slökkvilið
inu. Afleiðingin getur orðið fjárhagslegt tjón fyrir viðkomandi slökkvilið og 
einnig er orðstír að veði. Ef lagalegar afleiðingar óhapps verða alvarlegar 
þá eru það algeng viðbrögð yfirvalda að setja reglur til að takmarka þá 
atburði sem ollu óhappinu.

Undirbúningur fyrir akstur
Akstur neyðarbifreiðar í forgangsakstri krefst vandlegs undirbúnings og taka 
verður tillit til fjölda mikilvægra þátta. Þessir eru þar á meðal:

• Leiðarval.

• Að ökumaður sé tilbúinn.

• Að til séu starfsreglur eða vinnuferlar.

Leiðarval  Hlutir sem taka þarf á og undirbúa áður en útkallið verður, þar er 
átt við að skipuleggja og velja leiðir miðað við mismunandi staði á því svæði 
sem sinna á. Öryggi er númer eitt við leiðarval og markmiðið er að:

• Stytta ferðatímann.

• Draga úr slysahættu.

• Gefa ökumanninum möguleika á að einbeita sér að akstrinum.

• Forðast hættur í umhverfi.
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Þegar gerð er áætlun um leiðir skal huga bæði að umhverfinu og staðháttum. 
Leiðarval, hvort sem það er um byggð eða óbyggð svæði, krefst vandlegrar 
yfirvegunar og einbeitni. Huga þarf að aðgengi að stærri stofnunum, fyrirtækj
um eða sérstökum atburðum og taka tillit til tímasetningar og umhverfisþátta 
sem geta haft áhrif á aksturinn.

Í dreifbýli þarf enn fremur að huga að illa merktum götum, malarvegum 
og langri vegalengd.

Árvekni ökumanns Margir þættir hafa áhrif á hæfni ökumanns, þar á meðal:

Þreyta. Bæði andleg og líkamleg þreyta geta haft áhrif á hæfni ökumanns, t.d. 
svefnleysi, eða ef ökumaðurinn vaknar skyndilega af værum svefni.

Heilbrigði. Ökumönnum er mikilvægt að viðhalda góðri heilsu. Ráðlegt er að 
fá góða hvíld, nærast vel og halda sér í góðu líkamlegu ástandi. Einnig ættu 
ökumenn að forðast neyslu áfengis eða óleyfilegra efna.

Persónuleg vandamál. Vandamál ökumanns geta haft mikil áhrif á getu hans 
til að sinna starfinu. Vandamálin geta verið fjölskyldutengd, fjárhagsleg eða 
tengd vinnunni.

Akstur bifreiðar Áður en farið er af stað á neyðarbifreið þarf m.a. að aðgæta 
eftirfarandi:

Grunnöryggisatriði. Gangið ætíð umhverfis neyðarbifreiðina áður en hún 
er ræst eða hreyfð í hvaða tilgangi sem er. Ökumaðurinn hefur nægan tíma 
til þess meðan aðrir meðlimir klæðast og fara í hlífðarfatnað sinn, eða taka á 
móti frekari upplýsingum um viðkomandi slys.

Áhersluatriði. Þegar farið er inn í bílinn þarf að ganga úr skugga um að 
bílstjórasætið sé rétt stillt, speglar séu rétt stilltir og stjórntæki séu í réttri 
stöðu til notkunar. Einnig verður að gæta þess að allir áhafnarmeðlimir séu 
búnir að tryggja sig (nota bílbelti).

Áður en farið er af stað. Ökumaðurinn á að móttaka merki annað hvort frá 
yfirmanninum eða frá einum af áhafnarmeðlimunum áður en hann hreyfir 
bifreiðina.

Að lokum verða ökumenn að muna að þó þeir hafi réttinn geta þeir ekki 
þvingað umferðina eða gert ráð fyrir að aðrir víki. Við fáum einungis réttinn 
ef umferðin veitir okkur hann.

Ökumaður í forgangsakstri mætir venjulegum ökumönnum í hverju útkalli 
en venjulegir ökumenn mæta sjaldan neyðarbifreiðum. Það er því óvíst að 
almenningur bregðist fljótt og rétt við þegar það gerist. Ökumaður í forgangs
akstri verður því að skilja að hann getur einungis beðið um forgang, hann 
getur ekki krafist hans eða gert ráð fyrir honum.

Akstur í neyðarútkalli
Hvenær sem ökumaður fer í forgangsakstur verður hann að aðlaga sig að 
grunnþáttunum í öryggisakstri (defensive driving):
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• Gera sér grein fyrir því hvað getur gerst.

• Gera ráð fyrir hinu óvænta.

• Leysa þau óvæntu vandamál sem upp koma.

Ein af aðferðunum til að ná markmiðum um öryggisakstur er að fylgja eftirfar
andi:

Greining  Lykilatriði við að greina er að sjá hvað er framundan, sjá heildar
myndina og taka eftir því sem skiptir máli.

Spá fyrir um hluti  Taka tillit til bils milli bíla, tímalengd miðað við aðra 
umferð. Nota síðan þessa þætti til að spá fyrir um mögulegar aðstæður sem 
geta komið upp.

Ákvörðun  Með því að nota þekkingu og spá verður ökumaðurinn að ákveða 
viðeigandi aðgerðir.

Framkvæmd  Með því að nota viðurkenndar aðferðir verður ökumaðurinn 
síðan að framkvæma hlutina innan þess tímaramma sem hann hefur.

Fimm atriði sem eru hjálpleg við öryggisakstur eru:
1. Horfið hátt við aksturinn.
2. Náið heildarmyndinni.
3. Hreyfið augun og lítið yfir sviðið.
4. Gangið úr skugga um að aðrir bílstjórar sjái neyðarbifreiðina.
5. Hafið undankomuleið í huga.

Notkun forgangsljósa og hljóðmerkja  Ökumaður ber ábyrgð á því að forgangs
ljós og hljóðmerki á neyðarbifreiðinni séu notuð rétt þegar farið er í neyðar
útkall.

Ef ökumaðurinn býst við að nota eina eða fleiri undanþágur frá umferðar
lögum verður hann að fylgja kröfunum sem leyfa þessar undantekningar. Þar 
sem engin trygging er fyrir því að almenningur gefi neyðarbifreiðinni réttinn 
er notkun forgangsljósa og hljóðmerkja nauðsynleg til þess að láta borgarana 
vita af nærveru neyðarbifreiðanna. Munið að forgangsljós og hljóðmerki eru 
aðeins tæki til að auka sjáanleika en ekki heimild til að brjóta öryggisreglur. 
Notkun á viðvörunartækjum gefur til kynna tvö atriði:

1.  Þau vekja athygli annarra ökumanna á að neyðarbifreið sem nálgast sé í 
forgangsakstri.

2.  Þau biðja aðra ökumenn um að veita neyðarbifreiðinni forgang í samræmi 
við umferðarlög.

Ökumenn ættu að vita af nokkrum atriðum varðandi forgangsljós. Virkni 
þeirra byggist á styrkleika, lit og blikktíðni.

Að þekkja lit ljósanna og viðbrögð við þeim er ekki einungis nauðsynlegt 
neyðarbifreiðum.

Rauð  Stöðva. Getur vakið athygli ökumanna sem eru þreyttir eða undir áhrifum 
(áfengis eða lyfja).
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Blá  Neyðarbifreiðar slökkviliða eða lögreglu sjást vel bæði á nóttu sem degi!
Gul  Hætta, varúð. Að mati margra sérfræðinga eru þetta bestu varnaðarljósin 

sérstaklega aftan við bifreiðina. Bætir sjónsvið í þoku og þungbúnum 
aðstæðum. Samt sem áður er ekki hægt að nota það sem varnaðarljós á 
framenda bifreiðarinnar.

Hvítt  Varúð. Gott útsýni en á að vera mögulegt að slökkva þau á slysavettvangi 
og á ekki að nota á afturhluta ökutækis.

Nokkrar takmarkanir sem eiga við um forgangsljós:

• Ef sól er lágt á lofti dregur mikið úr virkni þeirra.

•  Að næturlagi er auðveldlega hægt að ruglast á rauðum neyðarljósum og 
umferðarljósum eða neonljósum.

•  Ljósin á hábyggðum neyðarbifreiðum geta legið yfir sjónsviði vegfarenda 
ef neyðarbifreiðin er nálægt fólksbifreið á undan.

Bifreiðar eru sýnilegar í um það bil 750 m fjarlægð að degi til á opnum vegi. 
Með aðalljósin á eru þær sýnilegar í um það bil 1400 m fjarlægð við sömu 
skilyrði. Í ljósi þessarar staðreyndar er mjög mikilvægt að menn noti aðalljósin 
á daginn enda er það lagaskylda hér á Íslandi.

Þegar neyðarbifreið er lagt á þjóðvegi, þarf að gæta að því að mörg forgangs
ljós á kyrrstæðri bifreið geta valdið glundroða. Í þessu tilfelli á neyðarbifreiðinni 
að vera örugglega lagt á slysavettvanginum með slökkt á flestum forgangs ljós
um. Uppsetning á logamerkjum og þríhyrningum á að skapa örugga aksturs línu 
milli slysavettvangsins og umferðar á þjóðveginum.

Margir ökumenn treysta of mikið á notkun hljóðmerkja til að vara þá 
bifreiðastjóra við sem eru á sömu leið og neyðarbifreiðin. Athuganir hafa sýnt 
að almenningur skilur ekki hinar mismunandi gerðir hljóðmerkja. Með því 
að breyta virkni hljóðmerkja getur það aukið möguleikana á að vekja eftirtekt 
en gerir lítið til að auka viðbrögð. Margar athuganir sýna að virk fjarlægð fyrir 
hljóðmerki er 10–50 metrar. Á sumum dreifbýlisstöðum er virk fjarlægð allt 
niður í u.þ.b. 5 metra.

Ökumenn í forgangsakstri eiga að fylgja nokkrum grundvallarreglum:
1. Nota hljóðmerki þegar farið er í neyðarútkall, ath. ekki lagaskylda á Íslandi.
2. Breyta hljóðmerkjum að lágmarki 60 m áður en komið er að gatnamótum.
3. Athuganir sýna að "high low" stillingin á hljóðmerki hefur minnstu áhrifin.
4.  Notið aðra hljóðgjafa ef þeir eru á bifreiðinni, annars vegar til að vara aðrar 

bifreiðar við og hins vegar til að beina frá umferð sem ekki heyrir hljóð
merkin. Ef notuð er loftflauta, notið þá stuttar og margar endurtekningar.

Koma á og halda góðu öryggissvæði í umferðinni
Að koma á öryggissvæði á öllum hliðum bifreiðarinnar er grundvallaratriði 
í öruggri stjórn. Atriði eins og bil milli bíla, hve hratt við nálgumst, blindir 
punktar og hve hratt önnur umferð nálgast eru mjög mikilvæg til að hægt sé 
að koma á góðu öryggissvæði.
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Fjarlægð á milli bifreiða
Full stöðvunarvegalengd samanstendur af þeim tíma sem það tekur að túlka 
eða skynja viðbragðstíma og hemlunartíma. Víðast er mælt með 4 sekúndna 
reglunni sem ásættanlegu bili milli bíla við 65 km/klst. hraða eða minna og 5 
sekúndum fyrir meiri hraða en 65 km/klst. Ein þumalfingursregla er að telja 
sekúndurnar frá því að bifreiðin fyrir framan fer fram hjá einhverjum hlut 
þar til ykkar bifreið fer framhjá hlutnum. Stundum er einnig talað um þriggja 
staura bil milli bifreiða.

Samanburður á öryggissvæði og stöðvunarvegalengdinni við 70 km og 90 
km hraða á klst. eru tekin saman hér á eftir.

Hraði Öryggisbil Vegalengd ekin Stöðvunarvegalengd

64 km/klst 4 sek 73 m 64 m

88 km/klst 4 sek 97 m 104 m **

88 km/klst 5 sek 122 m 104 m

** Eins og sést er 4 sek. bil ekki nægjanlegt.

Hve hratt er nálgast
Ökumaður í forgangsakstri á að vera meðvitaður um hve hratt hann nálgast 
aðrar bifreiðar eða aðra vegfarendur. Þetta er gert svo hægt sé að halda öruggu 
bili milli bifreiða.

Það eru margar ástæður fyrir því að fólk tekur ekki tillit til neyðarbifreiða, 
jafnvel þó allur viðvörunarbúnaður sé notaður:

•  Ökumenn í forgangsakstri keyra of hratt til að hljóðmerkin nái að heyrast 
vel og tímanlega.

• Sjónsviðið er takmarkað.

• Misskilið er úr hvaða átt hljóðmerki berast.

• Skert heyrn eða heyrnarlausir ökumenn.

•  Ökumaður „úti að aka“ og tekur illa eftir (há tónlist, talar í síma, börn og 
streita).

•  Ökumenn í forgangsakstri aka of hratt og gefa öðrum ökumönnum ekki 
nægan tíma til að átta sig á því að neyðarbifreið nálgast.

Blind svæði 
Vegna stærðar og lögunar flestra neyðarbifreiða eru blindir punktar fram með 
báðum hliðum eðlilegir og verður að reikna með þeim. Ökumaður verður að 
vera meðvitaður um þessi svæði og vita að hliðarspeglarnir ná ekki að sýna 
allt svæðið. Aðrir áhafnarmeðlimir geta aðstoðað ökumanninn við að fylgjast 
með þessum svæðum.

Umferð fyrir aftan
Fylgjast þarf vel með umferð fyrir aftan neyðarbifreiðina í forgangsakstri. Oft 
vilja forvitnir ökumenn annað hvort elta neyðarbifreiðina eða nota hana til 
að komast sjálfir hraðar yfir.



13  • Ýmislegt  Slökkvistarf

38 • 13 Brunamálaskólinn

Í hvoru tilfellinu sem er verður ökumaðurinn að verða meðvitaður um 
nálægð ökutækja og fylgjast vel með þeim. Það er mjög mikilvægt að ökumaður 
neyðarbifreiðarinnar gefi tímanlega til kynna ef hann ætlar að beygja, stöðva 
eða að fara framúr til að koma í veg fyrir að ökutæki fyrir aftan keyri á.

Hraðastjórnun
Tvær grunnreglur snúa að hraðastjórnun. Þó þessar reglur virðast öfgafullar 
þá er mjög mikilvægt að neyðarbifreið missi ekki stjórn vegna of mikils hraða.

Þessar tvær reglur eru:
1.  Neyðarbifreiðum má ekki aka yfir löglegum hámarkshraða, þrátt fyrir 

undantekningarreglur í umferðarlögunum.
  Innan borgar eða þéttbýlissvæða er meðalhraðinn í útkalli minni en 56 

km/klst. Ef hraðinn er aukinn í 75 km/klst. og meðalvegalengd er 1,6 km 
sparast 23 sek. Ef meðalhraðinn er aukinn úr 88 km/klst. í 104 km/klst. í 
dreifbýli og vegalengdin er 8 km, sparast um 51 sek.

2.  Neyðarbifreiðar skulu ekki aka hraðar en hámarkshraði er við sérstakar 
aðstæður.

  Slíkur hraði er t.d í beygjum, brekkum, frá og aðreinum, þar eru hraðatak
mark anir miðaðar við fólksbíla. Neyðarbifreiðar eru oftast bæði þyngri og 
með hærri þyngdarpunkt heldur en fólksbílar.

Grunnatriði  Góður ökumaður þekkir og getur framkvæmt öll þau atriði 
sem nauðsynlegt er að kunna og geta framkvæmt þegar neyðarbifreið er ekið.

Stýring
Að stýra neyðarbifreið, hvort sem er í venjulegum akstri eða á leið í útkall, 
krefst þess að ökumaður:

•  Hafi báðar hendurnar á stýrinu, nema þegar hann þarf að nota önnur 
stjórntæki í bifreiðinni.

•  Hafi hendur inn í bifreiðinni. Ekki vera að gera aðra hluti á meðan eins og 
að drekka, borða eða reykja.

• Hafi hendur í "korter í þrjú stillingu" á stýrinu.

Hemlun og stöðvun
Árangursrík hemlun er grundvöllur þess að geta stjórnað ökutæki örugglega. 
Ætlunin er að stöðva bifreiðina á eins stuttri vegalengd og hægt er án þess 
að missa stjórn á henni. Í bifreið með vökvahemla verður að pumpa ákveðið 
hemlafetilinn og sleppa honum áður en hjólin læsast. Lofthemlar krefjast 
ákveðins og stöðugs þrýstings án þess að þeir séu pumpaðir. Þegar ekið er 
bifreið með hemlalæsivörn (ABS), hvort sem hún er tengd vökva eða loftkerfi, 
er rétt að hafa eftirfarandi atriði í huga:

•  Á bifreiðum með lofthemlum á í fyrstu að þrýsta á hemlafótstigið ákveðið. 
Ökumaðurinn verður að slaka á hemluninni þegar hún heldur áfram og 
minnka ástigið á fóthemlinum áður en stöðvað er til að forðast rykki og 
rennsli.
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•  Ef hjól bifreiðarinnar læsast (ekki ABS), sleppið þá umsvifalaust hemlafót
stiginu og stýrið með rennslinu. Hemlið aftur þegar stjórn á bifreiðinni 
hefur náðst.

•  Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að endurtekin hemlun í einhvern 
tíma byggir upp mjög mikinn hita.

•  Ef varahemlar eru í bifreiðinni skal nota þá í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðandans. Athugið að nokkurt álag á varahemlakerfið getur valdið 
minnkun á gripi (hjól læsast).

•  Þegar ekið er á stöðum þar sem mjög líklegt er að nota þurfi hemla, t.d. 
við gatnamót, þá ætti að hylja hemlafetilinn með fætinum til þess að vera 
tilbúinn að nota hemlana. Með þessu sparast tími.

Að bakka
Þó venjulega sé bakkað á lítilli ferð verður stór hluti minniháttar óhappa 
þegar bakkað er. Þetta getur síðan leitt til alvarlegri óhappa. Hér eru nokkrar 
ábendingar um hvernig best er að bakka neyðarbifreið:

•  Stöðvið þannig að það minnki þörfina á því að bakka. Ef bifreið er vel lagt 
getur verið nóg að laga hana aðeins til í stað þess að bakka.

•  Gefið hljóðmerki um að verið sé að bakka. Ef bifreiðin er ekki búin hljóð
merkjum sem heyrast þegar bakkað er notið þá flautuna létt og snöggt 
þrisvar sinnum áður en bakkað er.

•  Látið einhvern standa aftan við vinstri afturenda bifreiðarinnar, hvenær sem 
bakkað er. Ökumaðurinn verður að sjá viðkomandi í speglinum og öfugt. 
Ökumaðurinn og sá sem stendur fyrir aftan verða að hafa augnsamband. 
Ef viðkomandi hverfur úr speglinum verður ökumðurinn umsvifalaust 
að stöðva. Ef enginn er til staðar, gangið þá umhverfis bifreiðina áður en 
bakkað er.

•  Verið klár á hand og hljóðmerkjum. Ökumenn og þeir sem standa fyrir 
aftan verða að vera öruggir á því að þeir skilji merkingarnar eins.

•  Notið hliðarspegla hvenær sem bakkað er. Ökumaðurinn á ekki að halla 
sér út um hliðargluggann eða snúa sér við til að reyna að sjá. Athugið að 
fylgjast einnig með hægri spegli.

•  Athugið framhornin á bifreiðinni, sérstaklega ef bifreiðin er að beygja þegar 
henni er bakkað. Framendi bifreiðarinnar getur slengst til og rekist á eitthvað.

• Haldið jöfnum hraða. Alltaf skal bakkað á litlum hraða.

Skipting akreina
Þegar skipt er um akreinar á vegi með margar akreinar á það að vera hægt án 
mikilla erfiðleika ef nokkrum grunnreglum er fylgt.

• Gera fyrirfram áætlun.

• Gefa merki um akreinaskiptingu.

•  Æfið það að hafa gott öryggissvæði, sérstaklega þar sem blindir punktar eru.

• Skipta mjúklega um akrein.

Þessi atriði skal einnig hafa í huga þegar að og fráreinar eru notaðar.
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Að snúa við eða beygja
Tveimur grundvallaratriðum þarf að fylgja þegar snúið er við eða beygt, en 
oft gleymast þau eða þeim er viljandi sleppt.

Gefið ætíð merki áður en beygt er eða snúið við. Notið ekki forgangsljós 
sem blikka í allar áttir. Þetta kemur í veg fyrir að stefnuljós sjáist nægjanlega 
vel þegar beygt er.

Gætið þess þegar skipt er um akreinar að vera á viðeigandi akrein og skiptið 
yfir á viðeigandi akrein. Forðist það að fara yfir margar akreinar í einu og gætið 
þess þegar beygju er lokið að enda á viðeigandi akrein. Þetta á sérstaklega við 
þegar beygt er inn á veg með mörgum akreinum.

Framúrakstur
Stundum reynist nauðsynlegt að aka fram úr öðrum bifreiðum í neyðarútkalli. 
Á þjóðvegahraða (65–95 km/klst) getur öruggur framúrakstur tekið um það bil 
10 sekúndur. Neyðarbifreiðin fer um það bil 270 m á 80 km hraða á þessum 10 
sekúndum. Þumalfingursreglan fyrir framúrakstur og útsýni er sem hér segir:

Byrjunarhraði Vegalengd framúraksturs Útsýni

48 km 137 m 275 m
56 km 160 m 320 m
72 km 205 m 412 m
88 km 252 m 503 m
96 km 275 m 550 m

Önnur atriði til að hugleiða þegar ekið er framúr öðrum bifreiðum eru meðal 
annars: Hraði umferðarinnar, takmarkað útsýni eins og hæðartoppar, blind
beygjur eða aðrar umhverfistakmarkanir.

Við framúrakstur á að hafa eftirfarandi í huga:

• Athugið umferðina, bæði fyrir framan og aftan.

• Athugið báðar hliðar og lítið tvisvar í blindu svæðin.

• Gefið merki áður en ekið er framúr.

• Aukið hraða þegar skipt er um akrein.

• Gefið merki áður en skipt er um akrein til baka.

• Athugið spegla áður en skipt er um akrein til baka.

• Takið stefnuljós af.

Ökumaðurinn þarf að vera vakandi yfir þeim möguleika að aðrar bifreiðar 
ætli að skipta yfir á sömu akrein.

Fara yfir gatnamót
Hátt hlutfall af slysum neyðarbifreiða eiga sér stað á gatnamótum. Vandlega 
skal íhuga að koma á reglum sem eiga við um gatnamót þar sem umferð er 
stýrt og eins þar sem umferð er ekki stýrt.



Slökkvistarf  Ýmislegt  • 13

Brunamálaskólinn  13  • 41

Gatnamót þar sem ekki eru stöðvunarmerki, varúðarmerki eða umferðarljós 
í áttina sem neyðarbifreiðin stefnir og þegar grænt ljós er fyrir neyðarbifreiðina 
er það skilgreint sem gatnamót þar sem umferð er ekki stýrð. Ökumaður á að:

•  Gæta að hættum á brautarmótum, hægri beygjum á rauðu ljósi, vegfarendum, 
bifreiðum á miklum hraða. Líta í allar áttir eftir umferð.

• Hægja ferðina og halda fætinum tilbúnum yfir fótstigi hemlanna.

•  Breyta sírenutóninum um það bil 60 m áður en komið er að gatnamótum.

• Varast að fara yfir á akrein með umferð á móti, ef það er mögulegt.

Við stýrð gatnamót (með ljósum) verður ökumaðurinn að stöðva alveg. Að 
auki verður að fylgja eftirfarandi atriðum:

• Treystið ekki á hljóðmerki til að greiða úr umferðinni.

• Lítið yfir gatnamót eftir mögulegum hættum og hugleiðið valmöguleika.

•  Minnkið hraðann áður en komið er að gatnamótunum og haldið fætinum 
tilbúnum yfir hemlafótstiginu.

• Breytið hljóðmerki að minnsta kosti 70 m frá gatnamótunum.

•  Lítið yfir gatnamótin og athugið hvort hægt er að aka framúr (ekið framúr 
hægra eða vinstra megin, beðið o.s.frv.).

• Varist að nota akrein þar sem umferð er á móti, ef það er mögulegt.

• Stöðvið alveg.

•  Komið á augnsambandi við aðra ökumenn og látið aðstoðarmann staðfesta 
að allt sé í lagi.

•  Farið yfir eina akrein í einu og skilgreinið hverja akrein fyrir sig sem 
gatnamót.

Starfað undir erfiðum kringumstæðum  Almennir bifreiðastjórar kjósa 
venju lega hvenær og við hvaða aðstæður þeir aka. Því miður verða ökumenn 
í forgangsakstri að vinna hvenær sem slys verða. Oft eru aðstæður í þessum 
tilvikum mjög erfiðar.

• Veggrip takmarkað.

• Takmarkanir á útsýni.

• Erfið akstursskilyrði.

Ef ekki er hægt að stjórna þessum óeðlilegu aðstæðum eða ef óvænt atvik 
henda getur ökumaðurinn þurft að velja leiðir til þess að komast hjá árekstri.

Veggrip takmarkað  Ýmsir umhverfisþættir geta haft áhrif, t.d. rigning, snjór 
eða ís og/eða gróður á vegi.

Veggrip
Það þarf ekki að rigna mikið til að hætta sé á að ökutæki fljóti upp, oftast eru 
olíuefni í veginum sem auka þessi áhrif. Stórir vatnspollar eða aðrir staðir þar 
sem vatn safnast saman geta leitt til þess að stjórn bifreiðarinnar verður erfiðari. 
Snjór og ís draga líka sérstaklega úr veggripi. Einnig eru sérstök atriði sem 
hafa þarf í huga eins og brýr sem snjór og ís setjast á fyrr en á veginn sjálfan.
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Lauf og annar gróður sest oft á haustin á stræti og vegi. Þau geta valdið 
hálkuskilyrðum líkt og við snjó og ís.

Þegar aðstæður valda minna veggripi verður ökumaðurinn að haga akstrin
um eftir því; fara varlega í beygjur og hemla og auka hraðan mjúklega.

Aðrar hættur

Mikill vindur
Neyðarbifreiðar sjá oft um stór svæði sem miklir vindar geta haft áhrif á. Þó 
mikill vindur dragi ekki úr gripi, eru þessir vindar oft samfara öðrum erfiðum 
veðurskilyrðum. Skyndilegar vindhviður sem eru annað hvort af völdum 
náttúrulegra aðstæðna eða myndast þegar verið er að fara framúr öðrum 
tækjum þarf einnig að hafa í huga.

Takmarkanir á útsýni
Aðstæður sem áhrif hafa á sjón ökumannsins eru næturakstur, skynjun og 
túlkun, bifreiðin og ástand ökumannsins.

Næturakstur
Næturakstur eykur líkur á vandamálum vegna atriða eins og falinna hætta, 
erfiðleika við að skynja hraða annarra ökutækja, fjarlægðar, takmarkaðrar 
lýsingar og glampa frá skiltum. Jafnvel við þessar aðstæður og mögulega skert 
útsýni, geta nokkrar einfaldar reglur auðveldað ökumanninum að aðlagast 
þessum aðstæðum.

• Dragið niður í mælaborðaljósi og ljósi inni í bifreiðinni.

• Dragið úr hraða.

• Haldið framrúðu og aðalljósum hreinum.

• Lítið yfir svæðið framundan geisla aðalljósanna.

• Haldið augunum á hreyfingu, athugið sjónsviðið í sífellu.

Skynjun og túlkun
Munið að rigning, snjór og þoka minnka útsýni. Að auki geta rigning og þoka 
aukið glampa bæði að degi sem á nóttu. Þess vegna er mjög mikilvægt að 
hraðanum sé haldið niðri.

Bifreiðin
Margir eiginleikar ökutækisins geta hjálpað eða takmarkað getu ökumannsins 
til að minnka áhrif slæmra aðstæðna. Allar neyðarbifreiðar eiga að vera búnar 
sérstökum búnaði í góðu ásigkomulagi:

• Framrúða og rúðuþurrkur.

• Framrúðuskyggni.

• Skordýranet og glampavörn ef þurfa þykir.

• Framljós eða aðalljós.

•  Baksýnisspeglar, einkum þeir sem eru staðsettir á framhornum bifreiðar innar.
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Ökumaðurinn
Ökumaðurinn getur hjálpað til að minnka áhrifin af erfiðum aðstæðum með 
ýmsum ráðstöfunum, þ.á.m.:

• Undirbúa sig vel með því halda sér í góðri þjálfun.

• Nota lágu ljósin og þurrkur.

• Gæta vel að bifreiðum sem hægja á sér eða hafa stöðvað.

• Horfa reglulega í baksýnisspegla.

•  Æfa bæði hraðastjórnun og það að halda góðu öryggissvæði kringum 
bifreiðina með því að auka öryggisbilið.

Komast hjá árekstri
Þrátt fyrir bestu þjálfun og forvarnir geta orðið árekstrar. Ef ekki er hægt að 
koma í veg fyrir árekstur þá eru nokkur atriði sem ökumaðurinn getur gert:

Þekkja undankomuleiðir
Ökumaðurinn verður að líta yfir það sem er framundan, meðfram veginum, 
köntunum og eyjum á milli til að þekkja allar mögulegar leiðir til að forða 
árekstri. Ákveðin svæði eins og hæðarbrúnir eða beygjur geta hindrað sýn og 
orðið til þess að mögulegar undankomuleiðir sjáist ekki.

Hemlið mjúkt og ákveðið
Ef ekki er nægilegt svæði til að stöðva á eða engin undankomuleið í sjónmáli 
getur nauð heml un verið eina leiðin til að forðast árekstur eða draga úr afleiðing
um áreksturs. Markmiðið með nauðhemlun er að lágmarka stöðvunarvega
lengd, án þess að læsa hjólunum eða missa stjórn á bifreiðinni. Lofthemla á 
ekki að pumpa.

Að lokum: Bifreiðar búnar ABS á að stíga eins fast og mögulegt er og halda 
niðri, þar til bifreiðin stöðvast.

Aukið hraða mjúklega en hratt
Aukið hraða mjúklega og hratt. Þessa aðferð á að nota til að varna árekstri við 
aðra bifreið sem kemur á móti, hlið eða nálgast hratt.

Stýring til að forða árekstri að framanverðu
Þegar maður er viss um að árekstur sé óumflýjanlegur skal ákveða hvað 
ekið skal á. Veljið ætíð þá leið sem er síst líkleg til að enda með alvarlegu 
slysi. Árekstur framan á eyðileggur mest. Reynið að sveigja til hliðar og láta 
bifreiðina nuddast utan í annan hlut, helst eitthvað sem gefur eftir eins og 
gróður og kyrrstæðir bílar.

Staðsetning bifreiða á slysavettvangi
Slökkvilið ættu að hafa starfsreglur eða vinnuferla til leiðbeiningar um hvernig 
eigi að staðsetja neyðarbifreiðar á slysavettvangi. Þar ættu eftirfarandi atriði 
að koma fram:
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•  Hvernig skuli staðsetja bifreiðar á slysavettvangi á vegum og þjóðvegum.

•  Hvernig skuli staðsetja neyðarbifreiðar þannig að forgangsljós trufli sem 
minnst nálæga umferð.

•  Þekking á hættum sem áhrif hafa á staðsetningu bifreiða á slysavettvangi.

•  Staðsetning neyðarbifreiða í hæfilegri fjarlægð, t.d. frá eldi.

•  Ráðstafanir svo hægt sé að yfirgefa vettvang ef aðstæður breytast eða ef 
þörf er á að bregðast við og fara í annað útkall.

13.3.9 Æfingabraut neyðarbifreiða
Þrautabrautin er til að mæla getu ökumanna. Með því að koma á og halda 
gagnaskrá geta þjálfunarstjórar kortlagt framfarir einstaklings í ákveðið tímabil 
og gengið úr skugga um færni ökumannsins. Nemar eiga að taka þrautabrautina 
þegar þeir hafa lokið skriflega þættinum en áður en farið er að keyra úti í 
umferðinni.

Markmiðið er að mæla færni, þekkingu og dómgreind ökumannsins. Atriði 
sem ökumaðurinn þarf að kunna eru:

• Þægileg sætisstaða svo hann nái til allra helstu stjórntækja.

• Rétt handstaða á stýrishjólinu.

• Varkár stjórnun bifreiðarinnar.

• Nákvæmni við stýringu.

• Að halda bifreiðinni á jöfnum hraða.

• Rétt stilling og árangursrík notkun á speglum bifreiðarinnar.

Það skal hafa í huga að meira er krafist en að ljúka ferlinum. Það skyldi 
undirstrikað að aðrar æfingar eins og akstur á strætum og þjóðvegum þarf að 
gera til að fullnægja settum kröfum.

Hluti af þjálfunarferli ökumanna er t.d. að fara fyrirfram ákveðna leið í 
umferðinni þar sem hann þarf að:

1. Beygja fjórum sinnum til vinstri og fjórum sinnum til hægri.
2.  Aka annað hvort beina leið um verslunarhverfi sem spannar nokkrar 

húseiningar eða a.m.k. tvo kílómetra á tveggja akreina vegi í dreifbýli.
3.  Aka gegnum að minnsta kosti ein gatnamót og tvenn gatnamót þar sem 

þarf að stöðva.
4.  Aka veg sem beygir bæði til vinstri og hægri.
5.  Fara inn á og út af þjóðvegi ef mögulegt er. Notið aðreinar og fráreinar. Akið 

þjóðveg nægjanlega lengi til að skipta um akreinar bæði til vinstri og hægri.
6.  Aka niður halla ef það er mögulegt. Það þarf að vera nægjanlega bratt og 

langt til að það þurfi að skipta niður og hemla.
7.  Fara upp brekku og ef mögulegt er þarf brekkan að vera nægjanlega brött 

og löng til að skipta þurfi um gír til að halda jöfnum hraða.
8.  Aka um mislæg gatnamót ef það er mögulegt.
9.  Aka um erfiða vegi eða utan þeirra þar sem þörf getur verið á neyðarbifreið.

Akstur á vegum og þjóðvegum á að vera að lágmarki átta klukkustundir og 
nemandi þarf að sýna nægjanlega getu bæði í þéttbýli og dreifbýli.
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Áhersla á öryggi
Æfingaakstur í þrautabraut á að fara fram á litlum hraða og nauðsynlegt er að 
ljúka henni áður en nemandinn fer að aka í þéttbýli og dreifbýli.

Jafnvel á litlum hraða skal viðhafa aðgæslu við aksturinn til að tryggja að 
engin meiðsl hljótist af fyrir ökumanninn eða aðra þátttakendur á æfingunni. 
Sérstakar öryggisráðstafanir sem mælt er með eru:

 1. Skipa einhvern til að vera öryggisfulltrúi við þjálfunina.
   Þessum einstaklingi á ekki að fela nein önnur störf, en að einbeita sér að því 

að tryggja öryggi allra þátttakenda meðan á námskeiðinu (æfingaakstrinum) 
stendur.

 2.  Allir nemendur á námskeiðinu (æfingunni) eiga að vera auðþekkjanlegir 
og sýnilegir.

   Það er mælt með því að allir klæðist sjálflýsandi umferðar og stjórnunar
vestum. Að síðustu eiga aðilar að klæðast skærum ljóslitum fatnaði sem 
gerir þá vel sýnilega.

 3.  Aðeins þeir aðilar sem eru með ákveðin verkefni eiga að hafa aðgang 
að æfingasvæðinu.

   Þar á meðal er aðalleiðbeinandinn, öryggisfulltrúinn og aðrir þeir sem 
fylgjast með eða meta aðgerðirnar.

 4.  Leiðbeinandinn eða hinn skipaði öryggisfulltrúi getur lýst ákveðnar 
bifreiðar óöruggar og bannað að þeim verði ekið um akstursbrautina.

 5.  Sérhverja bilun á bifreið eða tæki verður að tilkynna tafarlaust til 
öryggisfulltrúa námskeiðsins (æfingarinnar).

 6.  Það er mælt með því að aðeins ein bifreið sé notuð á akstursbrautinni 
hverju sinni.

   Ef hins vegar þarf að nota meira en eina bifreið verður að láta alla vita 
í tíma. Einnig ætti að skipa öryggisfulltrúa fyrir hverja bifreið. Mælt er 
með því að bíll númer tvö fari ekki í brautina fyrr en fyrsta bifreið hefur 
lokið við fyrstu fjórar þrautirnar.

 7.  Aðstoðarmaður á að vera í stjórnklefa neyðarbifreiðarinnar til aðstoðar 
ökumanni.

   Ekki skal stíga úr eða yfirgefa bifreiðina meðan hún er á ferð á aksturs
brautinni. Hugmyndin er sú að aðstoðarmaðurinn sé viðbótaraugu og 
eyru fyrir bifreiðastjórann og þjóni sem öryggisfulltrúi áhafnar.

 8.  Allir áhafnarmeðlimir eiga að sitja í viðurkenndum áhafnarsætum og 
nota öryggisbelti meðan á æfingu stendur.

 9.  Engin áhafnarmeðlimur má borða, drekka eða reykja meðan á akstri 
stendur.

 10.  Hámarkshraði í námskeiðinu hverju sinni á ekki að fara yfir 30 km.
 11.  Allar neyðarbifreiðar í námskeiðinu eiga að hafa ljósin kveikt.
 12.  Engin bifreið á að hefja akstur á akstursbrautinni fyrr en merki er gefið 

um að halda áfram af öryggisfulltrúa brautarinnar.
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Framkvæmd akstursæfingarinnar og einkunnagjöf
Akstursæfingabrautin samanstendur af átta stöðvum eða æfingum. Þær eru 
hannaðar með það fyrir augum að kynna ökumanninum aksturseiginleika 
ökutækis. Eftirfarandi ráðstafanir skal hafa í huga.

1.  Sérhver ökumaður á að ljúka bóklega prófhlutanum á námskeiðinu áður 
en reynt er við þrautabrautina.

2.  Áður en farið er í verklega hlutann verður hver ökumaður að leggja fram 
ákveðin gögn:

• Gilt ökuskírteini

• Gilt meirapróf

Til að ökumaður geti lokið akstursæfingunni á fullnægjandi hátt þarf oftast 
tvær, þrjár eða jafnvel fjórar tilraunir.

Ökumenn sem hafa ekki mikla reynslu af því að aka stórum bifreiðum eða 
neyðarbifreið þurfa iðulega meiri æfingu áður en lagt er í þrautabrautina.

Til að geta lokið þjálfun á akstursæfingabrautinni á fullnægjandi hátt er 
þess krafist af ökumanninum að hann framkvæmi hverja æfingu án þess að 
koma við keilu eða fara yfir línur sem eru á æfingabrautinni. Ljúka þarf við 
brautina innan ákveðins tíma sem hér segir:

Einkunnagjöfin byggir á stigagjöf. Að koma við keilu eða fella hana, fara 
yfir leiðarlínu, stoppa of langt frá keilu eða stöðva ekki innan tiltekinna 
marka á ákveðnum stöðvum gefur refsistig. Til þess að geta lokið við þjálfun 
á þrautabraut og staðist æfinguna þarf að ljúka við brautina innan þess 
hámarkstíma sem gefinn er upp og án refsistiga. Refsistigataflan er sýnd hér:

Brot Gefin refsistig

Komið við keilu, hún hreyfð eða felld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Farið yfir línu (hvert skipti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lagt (stoppað) 30 sm eða lengra frá keilu (stöð 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stöðvað meira en 15 sm en minna en 30 sm frá merktum stað . . . . . . . . 3
Stöðvað 30 sm eða lengra en styttra en 45 sm frá merktum stað. . . . . . . 6
Stöðvað 45 sm eða lengra frá eða farið fram yfir merktan stað. . . . . . . . . 10
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13.4  Körfu- og stigabifreiðar, lagning 
bifreiða

13.4.1 Körfu og stigabifreiðar
Körfu og stigabílar eru hannaðir og byggðir með það fyrir augum að þeir 
uppfylli kröfur um örugga og árangursríka notkun.

Körfu og stigabílar eru settir á óbreytta undir vagna eftir fyrirmæl um 
framleið anda, þess vegna á viðhald þeirra ekki að vera meira en á venju leg
um vöru bíl. Þrátt fyrir það er gott eftirlit og viðhald undirstaða góðs öryggis.

Körfu og stigabílar eiga eingöngu að meðhöndl ast af starfsmönnum sem 
til þess hafa hlotið þjálfun, bæði bók lega og verk lega, og hafa setið námskeið 
hjá Vinnu eftir liti ríkisins.

Lögum og reglugerðum skal einnig fylgt og stjórnandi skal þekkja þau til 
hlítar.

Munið að notkun er alltaf á ábyrgð stjórnanda. Það er hans að sjá um að 
fyllsta öryggis sé gætt. Einnig þurfa starfsmenn að setja sig vel inn í hvert 
tæki fyrir sig.

Allar breytingar á uppbyggingu körfu og stigabíla eru stranglega bannaðar. 
Á þá er einnig bannað að festa aukahluti.

Margar tegundir af körfubílum eru í gangi víða um land. Gott er fyrir 
slökkvilið að kynna sér aðrar tegundir í sínu umdæmi, svo sem körfubíla hjá 
Rarik og ýmsum verktökum.

Mynd 13.17b Körfubíll  
settur upp.

Mynd 13.17a
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13.4.2 Akstur
Áður en ekið er af stað skal ökumaður fullvissa sig um að bíllinn sjálfur og 
stuðningsarmar séu örugglega í akstursstillingu og allir lausir hlutir tryggilega 
festir. Í akstri verður kraftúttak alltaf að vera aftengt.

Þegar menn nálgast vettvang er að mörgu að hyggja með val á staðsetningu 
körfu eða stigabíla. Staðsetning bílanna verður að vera sem næst atburðinum. 
Þess vegna verða þeir sem á undan eru komnir að muna eftir því að körfu og 
stigabílar þurfa gott rými fyrir stuðningsarma og vinnusvið sitt.

 

13.4.3  Uppstilling  
og vinna

Staðsetja þarf bíl þannig að komist 
verði hjá óþarfa hreyfingum. Stjórn
andi þarf ætíð að ganga úr skugga um 
að jarðvegurinn sé nægilega þéttur til 
þess að bera körfu/stigabílinn. Ávallt 
skal nota stuðningsplatta til að auka 
flatarmál stuðningsarma og ef naglar 
eru til staðar á plöttum þá á að láta 

Mynd 13.18a Bóman er lengri en bíllinn. Mynd 13.18b Þekkja  
verður hæð bílsins.

Mynd 13.18d 
Þyngdarpunktur  

liggur hátt.

Mynd 13.18c Þekkja lengd bílsins 
fram og aftur fyrir hjól.

Mynd 13.18e 
Gæta að 

stuðnings örmum.

Mynd 13.19 Uppstilling á vettvangi.
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þá snúa niður, sérstaklega í hálku.
Sé bílnum stillt upp í halla verður 

aksturs stefna hans að vera niður í 
móti til þess að hægt sé að reisa hann 
sem best.

Við mörg hús verður að varast rými 
sem eru undir þekju, til dæmis bíla
stæði. Þessi plön bera ekki svona þung 
tæki.

Þegar vinna hefst á vettvangi þarf að setja bílinn í hlutlausan og tengja 
kraftúrtakið.

Stuðningsarmar settir út og niður. Ef plássið leyfir ekki að stuðnings armar 
séu settir út beggja megin þá er hægt að setja þá út öðrum megin, en setja alla 
arma niður og stilla lárétt. Við þetta takmarkast vinnusvið. Stuðningsörmum 
er hægt að stýra hverjum fyrir sig eða öllum í einu (fer eftir tegundum).

Fremri stuðningsarmar verða að fara niður fyrst, síðan þeir aftari, annars 
er hætta á að grind bílsins skemmist. Síðan er bíllinn stilltur af lárétt. Gangið 
úr skugga um að enginn þungi hvíli á dekkjunum eftir að stuðnings armarnir 
hafa verið settir niður. Þá fyrst er hægt að reisa bómu eða stiga. Fyrst er bómu 
eitt lyft nógu mikið til þess að annað hvort sé hægt að snúa snúningspallinum 
eða keyra bómu tvö út. Framkvæma þarf allar hreyfingar ákveðið og mjúklega.

Forðast ber snöggar hreyfingar í ystu stöðu. Rykkir valda mönnum í körfu 
óþægindum og geta leitt til skemmda á burðarvirki. Allar bómuhreyfingar eru 

Mynd 13.20a Stuðningsplattar.

Mynd 13.20b Röng uppsetning. Mynd 13.20c Rétt uppsetning.

Mynd 13.20e Bíll með  
mislanga stuðningsarma.

Mynd 13.20d Þungatakmörkun.
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bannaðar þegar stigi eða brú á körfu er í notkun.
Tryggja verður að unnið sé í öruggri fjarlægð frá loftlínum, skiltum, fána

stöng um og öðrum hlutum. Einnig þarf að huga að vindstyrk því körfu/
stigabílar eru gerðir fyrir mismunandi vindstyrk.

Aldrei má nota tækin í öðrum tilgangi en ætlast er til. Ekki má setja meiri 
þyngd í körfu/stiga en gefið er upp. Þess má geta að sumar tegundir gefa 
möguleika á að stilla þyngd í körfu til þess að minnka eða auka vinnusviðið.

Klifrið ekki á handriðum körfunn ar né framlengið hana með stiga. Gott 
er að muna að ef vatnslögn er til staðar og er í notkun minnkar burðar getan.

Þegar vinnu er lokið þarf að setja körfu/stiga í rétta stöðu áður en pakkað er 
saman. Þegar það er búið eru stuðnings armar teknir upp, fyrst að aftan og 
síðan að framan, þ.e.a.s. í öfugri röð miðað við uppsetningu. Síðan er gengið 
frá stuðningsörmum og aflúrtakið aftengt.

Munið að hafa öryggið í fyrirrúmi.

13.4.4 Nokkrar tegundir
Einnig eru bílar á Selfossi, í Reykjanesbæ, á Siglufirði og stigabílar á Seyðisfirði 
og Keflavíkurflugvelli.

Mynd 13.22b Akranes.  
Scania, árgerð 1977.
Bronto Skylift 2001.  

Mesta lyftuhæð er 22 m.  
Heildarþyngd 14,2 t.

Mynd 13.22a Akureyri.
Volvo, árgerð 1983.

Bronto Skylift.
Mesta lyftuhæð er 22,7 m.

Heildarþyngd 15,3 t.

Mynd 13.21 Bómuuppsetning.
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13.5 Verðmætabjörgun
Verðmætavernd er einn af þeim þáttum sem eykur gildi þeirrar þjónustu sem 
slökkvilið veita en er á sama tíma sá þáttur sem gleymist gjarnan eða þykir 
lítið spennandi þegar mikið er um að vera á eldstað. Flestir eldsvoðar fela í 
sér nokkuð mikið tjón á eignum almennings sem hafa oft mikið tilfinningalegt 
gildi. Þar af leiðandi er það skylda slökkviliðsmanna að starfa þannig að 
dregið sé sem mest úr því tjóni sem verða kann. Verðmætavernd er stór hluti 
af þjónustu slökkviliða. Vel heppnað slökkvistarf bætir ímynd slökkviliðs 
og ef þar við bætist vel heppnuð verðmætavernd bætir það ímyndina enn 
frekar. Starfsandinn meðal slökkviliðsmannanna verður einnig betri þegar 
þeir finna að þeir hafa fengið tækifæri til þess að gera það sem þeir geta. Í 
þessum kafla verða útskýrð þau grundvallaratriði sem felast í verðmætavernd 
og tveir meginþættir hennar; björgun/verndun og yfirferð. Einnig verður rætt 
um skipulag, aðferðir og búnað til verðmætaverndar.

Mynd 13.22f SHS 7.
Scania, árgerð 1999.

Bronto Skylift.
Mesta lyftuhæð er 32 m.

Heildarþyngd 17,5 t.

Mynd 13.22e SHS 6.
MAN, árgerð 1987.

Bronto Skylift.
Mesta lyftuhæð er 28 m.

Heildarþyngd 22 t.

Mynd 13.22c Selfoss.  
Bens, árgerð 1979.  

Simon Snorhel.  
Lyftihæð 26 m.

Heildarþyngd 20 t.

Mynd 13.22d SHS 3.
Ford, árgerð 1970.

HIRanger.
Mesta lyftuhæð er 24 m.

Heildarþyngd 15 t.
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13.5.1  Grundvallaratriði 
verðmætabjörgunar

Grundvallaratriði eða skilgreining á verðmætavernd eru; 
að minnka frekari skemmdir af völdum bruna eða annarra 
óhappa með öflugu björgunarstarfi, fyrir, á meðan og eftir 
tilfellið.

Helstu þættir verðmætaverndar eru; björgun/verndun 
og síðan yfirferð. 

Björgun er sú framkvæmd sem unnin er samhliða slökkvi
starfi með það að markmiði að draga úr skemmdum eða 
tjóni. Hægt er að draga úr eða koma í veg fyrir tjón með 
björgun/verndun í mjög mörgum tilfellum. Aftur á móti 
koma fyrir tilfelli þar sem ekki er hægt að fyrirbyggja tjón að 
öllu leyti eins og í tilfellum þar sem innbrota er þörf, nota 
þarf mikið vatn, opna þarf loftrásir í byggingum eða við leit 
að eldi í byggingu. Verðmætabjörgun á að byrja um leið og 
nægur mannskapur er til staðar og ætti að vinna samhliða 
slökkvistarfi í öllum tilvikum þar sem því verður við komið. 
Mjög mikilvægt er að slökkviliðsmenn hafi þetta í huga frá 
fyrstu aðgerðum. Að skemma ekki of mikið við innbrotið, 
að fara sparlega með vatn eftir því sem kostur er, brjóta ekki 
hluti að nauðsynjalausu, spora ekki út vettvang þar sem ekki 
er eldur og svona mætti lengi telja.

Yfirferð byrjar ekki fyrr en búið er að ná tökum á eldinum 
og byggist hún m.a. á leit að glæðum, reykræst ingu, sem 
mikilvægt er að hefja sem allra fyrst, og að öðru leyti að 
fjarlægja þær hættur sem leynst geta á eldstað. Yfirferð felur 
einnig í sér verndun á eldstað eftir að slökkvistarfi lýkur og 
varðveislu á ummerkjum um upptök og orsakir.

13.5.2 Björgun
Viðeigandi björgun felur í sér að skipuleggja framkvæmd ina, 
þekkja réttu handbrögðin til þess að vinna viðeigandi verk og 

Mynd 13.23. 
Gott starf skilar 
góðri umfjöllun 

sem bætir 
almenningsálit 
og eflir menn  

í starfi.

Mynd 13.25 Björgun á að  
vinna samhliða slökkvistarfi.

Mynd 13.24 Góð verndun felur  
meðal annars það í sér að  

breiða yfir verðmæti.
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mismunandi útfærslur á yfirbreiðslum 
og verkfær um sem notuð eru. Oft 
og tíðum er nauðsynlegt að spila af 
fingrum fram í verðmætavernd og leita 
hugmynda ríkra úrræða, sérstaklega ef 
búnað ur er takmarkaður.

Skipulagning
Skilvirk verðmætavernd krefst skipu
lagn ingar og þjálfun ar slökkviliðs
manna. Stöðluð vinnubrögð ættu að vera viðhöfð og æfð svo að skipulagning 
á björg un sé vel samræmd frá byrjun. Fyrirfram ákveðnar aðgerðir gætu þurft 
að vera til staðar, sérstaklega ef um er að ræða byggingar eða fyrirtæki sem 
hafa mikla áhættu gagnvart eld og reykskemmdum.

Lífsafkoma margra verslunar og/eða viðskiptafyrirtækja er háð eignum og 
vörum þeirra. Kostnaður vegna tjóns á vörum og búnaði getur oft og tíðum orðið 
töluvert meiri en kostnaður við enduruppbyggingu byggingarinnar sjálfrar. 
Búnaður eins og tölvur, skjalaskápar, tölvudiskar og fleira er oft og tíðum 
nauðsynlegur svo fyrir tæki geti haldið starfsemi gangandi. Mörg slökkvi lið 
hafa þegar gert sér grein fyrir þessari hættu og unnið skipu lega að því að gera 
slökkviáætlanir fyrir ákveðin fyrirtæki, sem fela þá í sér verðamæta vernd á 
þeim búnaði sem þykir nauðsynlegur fyrir lífsafkomu fyrirtækj anna.

Framkvæmd
Björgun getur oft hafist á sama tíma og slökkviaðgerðin sjálf. Til dæmis er 
hægt að byrja að vernda innihald/innanstokksmuni rýmis á neðri hæð meðan 
verið er að ráða niðurlögum elds á hæðinni fyrir ofan.

Það getur þó verið nokkrum erfiðleikum bundið að vernda vörur í stórum 
verslunar og/eða skrifstofufyrirtækum. Yfirleitt eru þeir hlutir sem þarf að 
hylja í þannig hlutföllum eða uppsettir þannig að erfiðlega getur gengið að 
hylja þá, s.s. hillur í matvöruverslunum sem eru alveg upp við vegg eða þá 
hátt upp við loft.

Mynd 13.27 Gott er að setja  
vörur á vörubretti ef lítið magn  

af vatni er á gólfi.

Mynd 13.26 Ýmis búnaður í fyrirtækjum 
getur falið í sér umtalsverð verðmæti 

sem eru nauðsynleg fyrir  
lífsafkomu fyrirtækjanna.

Mynd 13.28 Hluti af búnaði til 
verðmætabjörgunar komið  
skipulega fyrir í dælubíl.



13  • Ýmislegt  Slökkvistarf

54 • 13 Brunamálaskólinn

Vörum ætti að koma fyrir á vörubrettum eða öðru slíku, til þess að vernda 
gegn vatnsskemmdum ef hugsanleg bleyta er á gólfum. Dæmi um vörur sem eru 
sérstaklega viðkvæmar fyrir vatni eru matvörur, vörur í pappakössum, fóður, 
pappír og aðrar þurrvörur. Sérstaklega þarf að huga að listaverkum og einnig 
er rétt að hafa í huga að hlutir sem virðast slökkviliðsmanninum verðlausir 
geta haft mikið tilfinningalegt gildi fyrir eigandann. Hafið verðmætaverndina 
í huga frá fyrstu mínútum slökkvistarfs.

Svo framkvæma megi verðmætavernd á skipulagðan og skjótan hátt er mælst 
til þess að sá búnaður sem notaður er sé geymdur á ákveðnum stað í dælubíln
um nákvæmlega eins og allur annar búnaður. Þó svo að verðamætavernd sé 
á allra ábyrgð er það hlutverk stjórnandans að ákveða hverjir sjá um fyrstu 
aðgerðir í verðmætaverndinni. Með þessu skipulagi á búnaði og stjórnun má 
koma í veg fyrir að tafir verða á starfi verðmætabjörgunar.

Búnaður
Eftirfarandi listi er dæmi gerð ur 
fyrir þann búnað sem notaður 
er við verðmæta vernd og ætti að 
vera á flestum slökkvi bílum eða 
öðrum bílum sem bregðast við 
útkalli. Þessi búnað ur takmarkast 
þó ekki við verðmæta björgun og 
nýtist þar af leiðandi við önnur 
störf.

Segl
Seglyfirbreiðslur er algengur og nytsamlegur búnaður í verðmæta björgun 
og eru þær í flestum tilfell um gerðar úr einhvers konar vatns held um striga
dúk eða plasti. Hægt er að fá þessar yfirbreiðslur í mismunandi stærðum. 
Þessi segl eru þannig gerð að þau eru með sérstyrkt um kanti og aug um svo 

• Kúbein

• Bogasög

• Trésög

• Exi

• Kraftklippur

• Krafttöng

• Rörtöng

• Skrúfjárn

• Borvél

• Stingsög

• Hjólsög

• Heftibyssa

•  Plastyfirbreiðslur á 
rúllum

• Seglyfirbreiðslur

• Seglrennur

• Slípirokkur

• Topplyklasett

• Fastir lyklar

• Fötur

• Sexkantar

• Rafmagnskefli

• Skóflur

• Gólfsköfur

• Kústar

• Hamar

• Sleggja

• Tröppur

• Vatnsúðalokar

• Hosuklemmur

• Strekkbönd

• Plastpokar

• Dúkahnífur

• Vatnsúðalokar

• Vatnssugur

• Naglar

• Límband

• Hnífur

• Fleygar, plast/tré

• Band

•  Pengard – úðað yfir 
vélar hluti til að 
forð ast tæringu

• Járn/álkar

Mynd 13.29 Gámabíll og gámur með  
búnaði til verðmætaverndunar.
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hægt sé að krækja krók um í seglin 
og hengja upp. Algengast er að 
slökkvilið noti segldúka úr plasti 
sem eru hentugri að því leyti að 
þeir eru léttari, meðfærilegri og 
hagkvæmari og henta vel, hvort 
sem er innan eða utandyra. Ein
nota plastsegl á rúllum eru einnig 
algeng hjá slökkviliðum og henta 
einnig ágætlega því hægt er að 
skera út segl í mismunandi stærð
um og lengdum eftir þörfum.

Notkun segla
Segl eru eitt af mikilvægustu verkfærum sem notuð eru við verðmætavernd. 
Þau nýtast aðallega í að hylja hluti til að vernda gegn vatni og óhreinindum. 
Til dæmis er nauðsynlegt að safna saman innanstokksmunum og breiða yfir 
þá áður en loft eða þak er rifið. Að breiða úr segli á gólf til þess að safna saman 
brotum/braki er einnig ein leið sem sparar tíma við tiltekt auk þess sem það lítur 
mun fagmannlegar út. Gott að stafla saman öllum innanstokksmunum svo hægt 
sé að verja hlutina með yfirbreiðslum. Þannig nýtast yfirbreiðslurnar best. Best 
er að stafla húsbúnaðinum nokkurn veginn á mitt gólfið svo hægt sé að breiða 
yfir nærri alla þá hluti sem eru inni í venjulegu herbergi. Gólfmottum ætti að 
rúlla upp um leið og húsgögn eru færð. Þannig er auðveldast að flytja þær.

Skápa og kommóður væri hægt að setja við endann á rúmi og upprúllaða 
mottu ætti að setja upp á endann svo hún geti virkað sem stoð og þá leitt vatni 
niður af þeim húsgögnum sem búið er að breiða yfir. Öðrum húsgögnum væri 
hægt að stafla upp við og myndir, gluggatjöld og föt væri hægt að leggja á rúmið.

Húsgögnum sem liggja á blautu gólfi þarf að lyfta upp því mörg þeirra 
draga í sig vatn og geta skemmst jafnvel þó búið sé að breiða yfir þau. Hægt 
er að notast við kubba sem þola bleytu eða annað slíkt. Niðursuðudósir úr 
eldhúsinu virka mjög vel sem upphækkanir á húsgögnum.

Við vatnsleka þar sem ekki er hægt að koma í veg fyrir lekann eða þar sem 
vatn flæðir milli hæða er nauðsynlegt að koma upp einhvers konar búnaði 

Mynd 13.31 Stafla ætti upp húsgögnum  
svo auðveldara sé að breiða yfir þau.

Mynd 13.30 Gott getur verið að hafa  
augu meðfram köntunum á seglum  
svo hægt sé að hengja seglin upp.
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sem tekur við því vatni sem er að leka og veita því svo út á einhvern annan 
hátt. Þetta er hægt að gera á mismunandi vegu og með því að nýta þann búnað 
sem við höfum til verðmætaverndar. Tvö dæmi um þessar aðferðir er að útbúa 
vatns rennu og/eða laug úr seglum.

Vatnsrenna
Vatnsrennur er hægt að búa til á mismunandi vegu og fer það fyrst og fremst 
eftir aðstæðum hverju sinni og verkviti þeirra sem leysa verkið. Algengt er að 
búa til rennu með eða án stoða, eins og krókstjaka. Hækka á upp annan enda 
rennunnar og leggja hinn endann út um glugga eða hurða gat. Ágæt hugmynd 
er að hengja rennuna upp á Alaga tröppu eða annað slíkt.

Laugar
Önnur leið til að safna saman vatni er að búa til laug með segli, annað hvort 
grunna laug þar sem brotið er upp á enda seglsins eða nýta lága hluti eins 
og stóla og kommóður og strengja seglið á milli. Laugar sem þessar ætti 

Mynd 13.32b Aðferð við að útbúa 
vatnsrennu án stoða.

Mynd 13.32a Vatnsrenna með  
stoðum, sett í stiga. 

Mynd 13.33b Djúp laug gerð með því að 
leggja dúk yfir stóla eða annað slíkt.

 Mynd 13.33a Laug útbúin með því  
að brjóta upp á enda á dúki.
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helst að nota sem bráðabirgðalausn áður en 
vatnsrennum er komið fyrir, ef um mikið vatn 
er að ræða.

Lokun opa
Einn lokaþátturinn í verðmætabjörgun er sá 
að loka fyrir þau op sem eru á byggingu til 
bráðabirgða eftir að slökkvistarfi lýkur til að 
verja gegn veðri og koma í veg fyrir frekara 
tjón. Loka skal þeim hurðum, gluggum og 
þökum sem hefur þurft að fjarlægja/opna með 
viðeigandi búnaði eins og tréböndum, sterku 
gluggaplasti, tjörupappa og öðru slíku.

13.5.3 Vatnstjón
Eins og áður hefur verið nefnt er stór hluti af verðmætabjörgun verndun 
búnaðar gegn vatnstjóni. Það er ekki að ástæðulausu að mikið er fjallað um 
þetta efni í þessum kafla. Hætta á vatnstjóni er mikil samhliða slökkvistarfi þar 
sem notkun vatns er oftast þörf til að ráða niðurlögum brunans, hvort sem er úr 
slöngum slökkviliðsmanna eða frá sjálfvirku vatnsúðakerfi. Ekki er eingöngu 
hætta á vatnstjóni tengdu slökkvistarfi. Vatn getur flætt inn í byggingar vegna 
þess að vatnsleiðslur hafa gefið sig, flætt getur inn í byggingar utan frá vegna 
mikils vatnsveðurs og flætt getur upp úr niðurföllum vegna hárra sjávarfalla. 
Slökkvilið verða að vera búin tækjum og tólum til að bregðast megi tjóni af 
völdum vatns, s.s. vatnssugum, vatnsdælum og sérstökum vatnsúðalokum 
svo eitthvað sé nefnt.

Vatnslosun
Vatnslosun getur verið framkvæmd á mismunandi hátt, allt eftir umfangi. 
Sköfur, vatns sugur og vatns dæl ur eru algengustu áhöld til vatns losunar. 
Vatnssugur eru til í mismunandi útfærslum og eru annað hvort á hjólum eða 

Mynd 13.34 Einn þáttur í 
verðmætabjörgun er að loka 

fyrir op, t.d. gluggaop eða þök.

Mynd 13.35 Vatnssuga  
á hjólum.

Mynd 13.36 Rafmagnsdælur notaðar  
þar sem mikið vatn er.
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bornar á bak inu. Þær eru eitt af heppi legustu tækjun um við vatns losun þar 
sem þær eru tiltölulega auðveldar í notkun, hreinsa vel og taka jafnvel ýmis 
óhreinindi upp úr teppum, flísum eða öðrum gólfefnum. Flestar vatns sugur 
hafa söfnunargeymi til þess að taka við því vatni sem sogið er upp og þær 
vatnssugur sem eru á hjólum eru yfirleitt þannig gerðar að hægt er að tengja 
brunaslöngu við þær til þess að leiða umframvatn út.

Vatnsdælur eru einnig heppi leg ar til vatnslosunar og nýtast þá aðallega 
þar sem mikið og djúpt vatn hefur safnast fyrir, eins og t.d. í kjöllurum, lyftu
göngum, grunnum eða safnþróm. Vatnsdælur hafa ekki neinn söfnunargeymi 
fyrir það vatn sem dælt er upp. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að tengja slöngu 
við dæluna svo hægt sé að veita vatninu út. Vatnsdælur koma annað hvort 
rafmagns eða bensínknúnar en rafmagnsdælur eru þó mun heppilegri fyrir 
slökkvilið þar sem vatnslosun fer oftast fram innanhúss.

Vatnsúðalokar
Ef vatnsúðastútar hafa opnast, hvort 
sem er vegna bruna eða bilun ar, 
er mikilvægt að geta brugðist rétt 
við með réttum búnaði og tækjum 
þegar kemur að því að loka fyrir 
úðastútana. Það getur komið talsvert 
vatn úr einum úðastút og er óþarfi 
að lýsa því hversu miklu tjóni hann 
getur valdið. Algengustu tólin sem 
notuð eru til þess að loka fyrir stútana eru annað hvort fleygar, s.s. tréfleygar, eða 
sérstakir lokar/lásar sem eru skrúfaðir upp í stútana. Þessi búnaður er eingöngu 
notaður til að stöðva það vatn sem kemur út úr stútunum eftir að búið er að 
loka fyrir kerfið. Hafa ber í huga að til eru nokkrar mismunandi útfærsl ur af 
úðastútum, allt eftir því hver framleiðandinn er. Ekki þarf þá að vera að þeir 
lokar sem við erum með passi eða virki til þess að loka fyrir stútana. Algengt 
er að þau fyrir tæki sem eru með vatnsúða kerfi í húsnæði sínu eigi sjálf til þá 
loka sem passa.

13.5.4 Mismunandi slökkviefni
Hafa ber í huga við slökkvistörf að notkun á slökkvimiðlum getur verið 
mismunandi með tilliti til verðmætaverndar. Ekki er algilt að vatn sé besti 
kosturinn í húsbrunum enda hafa flestir slökkvimiðlar sína kosti og galla. Sem 
dæmi um aðra slökkvimiðla en vatn eru t.d. kolsýra og duft. Notkun vatns 
getur haft þann ókost, umfram það að valda vatnstjóni, að það getur komið af 
stað tæringarferli í viðkvæmum hlutum, sérstaklega ef það hefur verið notað 
til þess að slökkva eld í plastefnum. Sú blanda getur myndað efnaferli sem 
framkallar saltsýru sem getur þá valdið tæringu. Ókostur við duft er að mikill 
óþrifnaður fylgir notkun þess og það er ekki heppilegt innan um viðkvæman 
búnað eða inni í íbúðar hús næði. Notkun dufttækis getur jafnvel valdið meira 

Mynd 13.37 Til eru mismunandi  
gerðir af vatnsúðalokum.
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tjóni en brun inn sjálfur. Kolsýrutæki 
getur verið heppilegur slökkvimiðill 
þar sem viðkvæmur búnaður er eða 
inn bú, en hefur aftur á móti þann 
ókost að kolsýran kælir niður fyrir 
frost mark og ryður einnig frá sér 
súr efni þannig að það getur verið 
vara samt í lokuðu rými.

Rýming eigna
Rýming búnaðar og eigna getur oft 
verið eina leiðin til fullnægjandi 
verðmæta björgunar. Þetta á sérstak
lega við ef það er fyrirséð að ekki 
verði hægt að verja búnað með fullnægj andi hætti eða þá að fljótlegra sé að 
rýma heldur en að hylja.

 

13.5.5 Yfirferð
Yfirferðin er seinni meginþáttur verðmætaverndar og fer sá þáttur ekki í gang 
fyrr en búið er að ná tökum á brunavettvangi. Yfirferð byggist á því að leita 
að eldi eða glæðum sem enn lifa og á varðveislu á hugsanlegum gögnum um 
upptök og orsök brunans. Einnig þarf að tryggja byggingar og innanstokksmuni 
til þess að gera vettvang sem öruggastan svo ekki stafi hætta af. Þau tæki og tól 
sem notuð eru við yfirferð eru að mestu þau sömu og notuð eru við almenn 
slökkvistörf og verðmætabjörgun, þar með talin þau verkfæri sem nýtast 
sérstaklega vel til þessara starfa:

• Krókstjaki

• Axir

• Rafmagnsverkfæri

• Skóflur

Öryggi við yfirferð
Nauðsynlegt er fyrir slökkviliðsmenn 
að nota tilhlíðandi hlífðarfatnað auk 
reykköfunartækja við yfirferðina eins 
og þurfa þykir. Hafa ber í huga hvort 
byggingar og það svæði sem fara skal 
yfir sé öruggt. Hversu mikill bruninn 
var og hversu mikið vatn var notað eru 
þættir sem skipta miklu máli við að 
ákvarða hvort byggingar séu traustar. 
Nokkur atriði ætti að hafa í huga til þess 
að ákvarða öryggi og hvort byggingar 
séu traustar:

Mynd 13.38 Rýming búnaðar er oft eini 
eða besti kosturinn í verðmætabjörgun.

Mynd 13.39 Slökkviliðsmaður  
að rífa klæðningu á vegg  

til þess að leita að glæðum.
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Styrkleiki í byggingarefni. Steypa getur t.d. sprungið vegna hitaþenslu.
Styrkleiki á gólfplötum. Gólfplötur úr strengjasteypu geta t.d. veikst í miklum 
hita eða styrkur minnkað vegna brenndra þver eða styrktarbita.
Styrkleiki á þökum. Gæti t.d. veikst vegna brenndrar klæðningar, þaksperra 
og styrktar eða þverbanda.
Styrkleiki í veggjum. Veggir geta skekkst vegna þenslu á járnavirki eða vegna 
þess að samtengingar hafa gefið sig.

Í yfirferð þar sem verið er að leita að leyndum glæðum eru nokkur atriði 
sem gott er að hafa í huga og geta nýst manni vel:

• Horfið eftir
mislitun í efnum.
flagnaðri málning.
reyk sem kemur út úr sprungum.
sprunginni múrhúð eða klæðningu.
lausu veggfóðri.
brunnum svæðum.

• Þreifið
 Þreifið á veggjum og gólfi eftir hita með 
handarbaki.

• Hlustið eftir
snarki í eldi.
hvissandi gufuhljóð.

• Rafmagnsskynjarar
Hitamyndavél.
Innrauður skynjari.

Yfirferðin ætti að byrja um leið og búið er að ná tökum 
á eldinum til þess að koma í veg fyrir að hann nái 
sér á strik aftur. Best er að hefja yfirferðina þar sem 
hugsanleg eldsupptök áttu sér stað og kanna ætti 
brunasvæðið með tilliti til leiðni elds á milli svæða. 
Glæður leynast oft á bakvið eða inn 
á milli klæðninga og sem dæmi er oft 
nauðsynlegt að rjúfa/fjarlægja klæðn
ingar, hurða eða glugga lista til þess að 
ganga úr skugga um að ekki leynist þar 
neinar glæður.

Við yfirferð þar sem rofs er þörf skal 
hafa í huga verndun á innanstokks
munum eins og áður hefur verið nefnt. 
Aðeins ætti að rjúfa nægjan lega mikið 
upp af gólffjöl um, vegg eða loftplöt um 
til þess að tryggja að engar glæður leynist 
þar og færa ætti húsgögn og innanstokks

Mynd 13.41 Þreifa skal vegg með 
bakhönd þegar leitað er eftir hita.

Mynd 13.40 Rafmagn
skynjarar, eins og 
hitamyndavél, eru 

notaðir til þess að leita 
að glæðum milli þilja.



Slökkvistarf  Ýmislegt  • 13

Brunamálaskólinn  13  • 61

muni á staði þar sem ekki er hætta á að þeir verði fyrir skemmdum.
Við yfirferð koma oft í ljós hlutir sem bera glóð eða eld og er þá besta ráðið 

vegna stærðar þeirra að dýfa þeim í vatn. Nýta má baðker, vaska, klósett og/eða 
þvottabala. Stærri húsgögn eins og dýnur, stólar og sófar, rúmföt og annað slíkt 
ætti að færa út þar sem hægt er að slökkva í þeim. Með þessu móti er hægt að 
koma í veg fyrir notkun á brunaslöngum og að fá óþarfa vatn á gólf. Þó ber að 
hafa það í huga að sviðnaðir eða brenndir hlutir gætu gegnt þýðingarmiklu 
hlutverki í rannsókn og ákvörðun á upptökum elds.
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