
Kafli 14
Slökkvitækni



Efnisyfirlit
Inngangur   ..........................................................................................................................  3
14.1 Eldur í byggingum   ..................................................................................................  4

14.1.1 Val á stút   ......................................................................................................  7
14.1.2 Val á slöngu   ................................................................................................  8
14.1.3 Bein árás   .....................................................................................................  9
14.1.4 Óbein árás   ...................................................................................................  9
14.1.5 Blönduð aðferð   ...........................................................................................  11
14.1.6 Gaskælingaraðferð   .....................................................................................  11
14.1.7 Notkun á mónitorum   ...................................................................................  12
14.1.8 Fæðulögn mónitora   .....................................................................................  13
14.1.9 Vinna með mónitora   ...................................................................................  13

14.2 Eldur í vökvum   ........................................................................................................  14
14.2.1 Notkun vatns á elda í vökvum   ....................................................................  16
14.2.2 Vatn sem kæling   .........................................................................................  16
14.2.3 Vatn sem verkfæri   ......................................................................................  17
14.2.4 Vatn sem staðgengill   .................................................................................  17
14.2.5 Vatn sem skjöldur   ......................................................................................  17

14.3 Eldur í tankbílum   ....................................................................................................  18
14.4 Eldur í gasi   ...............................................................................................................  20
14.5 Eldur í rafmagni   ......................................................................................................  22

14.5.1 Rafmagnsslys í flutningslínum   ..................................................................  23
14.5.2 Neðanjarðarlínur   ........................................................................................  24
14.5.3 Háspenna í byggingum   ..............................................................................  25
14.5.4 Stjórnun á rafmagni   ...................................................................................  25
14.5.5 Leiðbeiningar um rafmagnsslys   ................................................................  27

14.6 Eldur í málmum   ......................................................................................................  29
14.7 Aðgerðir slökkviliða   ..............................................................................................  29

14.7.1 Eldur í byggingum   .......................................................................................  29
Fyrsti bíll   ....................................................................................................  30
Annar bíll á vettvang   ...................................................................................  30
Þriðji bíll á vettvang   ....................................................................................  31
Neyðarleitarhópur   .......................................................................................  32
Yfirstjórnandi á vettvangi   ............................................................................  33

14.7.2 Eldur í háhýsum   ..........................................................................................  33
14.7.3 Eldur í kjöllurum   ..........................................................................................  34
14.7.4 Eldur í rýmum búnum slökkvikerfum   .........................................................  35
14.7.5 Eldur í bílum   ................................................................................................  36

Grunnaðferðir   .............................................................................................  37
Hættur   ........................................................................................................  37

14.7.6 Rusla- og gámaeldar   ..................................................................................  38
14.7.7  Eldar og óhöpp í þröngum rýmum   ..............................................................  38
14.7.8 Loftmæling   ..................................................................................................  40
14.7.9 Köfunarstjórnborð   ......................................................................................  40
14.7.10 Árás á eldinn   .............................................................................................  41
14.7.11 Gróðureldar   ................................................................................................  41

Eldsneyti   .....................................................................................................  42
Veður   .........................................................................................................  43
Landslag   .....................................................................................................  43
Hlutar gróðurelda   ........................................................................................  43
Árás á eldinn   ..............................................................................................  45

14.8 Tíu slökkviboðorð   ..................................................................................................  46



Brunamálaskólinn  14  • 3

Inngangur
Árangur slökkvistarfsins fer að miklu leyti eftir þekkingu og hæfni þeirra sem 
koma fyrst að aðgerð inni. Vel þjálfaður slökkviliðs maður með árásar áætlun 
og nægjan legt slökkvi efni sem hann notar á réttan hátt hefur mögu leika á 
að slökkva eld inn á byrjunar stigi. Mistök í þessari áætlun geta valdið því að 
eldurinn fer úr böndun um og aðstæður verða hættulegri fyrir slökkviliðs
manninn auk þess sem meira tjón verður, sjá mynd 14.1.

Mikilvægt er að allir séu vel þjálfaðir í þeim aðferðum sem þeirra slökkvilið 
notar og kunni vel á öll þau tæki og tól sem þeir gætu þurft að nota. Því er 
mjög góð regla að þeir sem vinna saman æfi mikið saman til þess að auka 
enn á vinnuhraðann.

Nauðsynlegt er að vinna eftir þeim öryggis regl um sem slökkviliðin setja og 
nota allan þann hlífðar fatnað og annan búnað sem slökkviliðs menn eiga að 
klæðast til þess að vernda sig gegn slysum, en einnig gerir hlífðar búnaður inn 
slökkviliðs manninum kleift að komast miklu nær eldin um til þess að slökkva 

Kafli 14
Slökkvitækni

Mynd 14.1 Við stórelda reynir á þjálfun  
og reynslu slökkviliðsmanna.
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hann, sjá mynd 14.2. Þegar unnið er á vettvangi þar sem einhver hætta er 
eiga slökkviliðsmenn að vera tveir eða fleiri saman. Hætt er við að reykkafari 
sem er einn við störf ofgeri sér eða geti ekki bjargað sér sjálfur ef hann festist. 
Allir í hópnum verða að vera vakandi fyrir merkjum um að einhvers konar 
hættuástand sé að skapast eða hvort hættur leynist í umhverfinu, s.s.:

• Hrun byggingar.

• Eldur bakvið, neðan við eða ofan við slökkvihópinn.

• Samanbrot á slöngunni.

• Göt, burðarálag minnkar, stigar eða aðrar fallhættur.

• Farg á þaki þar sem burðarálag hefur minnkað, sjá mynd 14.3.

•  Hætta á að eitruð og eða eldfim efni geti lekið af tönkum.

•  Reyksprenging eða 
yfirtendrun.

• Rafmagn.

•  Ofáreynsla eða hræðsla liðs
manna.

• Fórnarlömb.

•  Að eitraðar lofttegundir 
myndast vegna bruna eða 
samblönd unar efna.

Í þessum kafla er fjallað um 
helstu slökkviaðferðir og hættur.

 

14.1 Eldur í byggingum
Slökkvistarf í byggingum verður að vera vel skipulagt. Slökkviliðsmaðurinn 
verður að getað framkvæmt rétta hluti þegar vettvangsstjórinn óskar þess.

Hvort vettvangsstjórinn velur að framkvæma björgun eða verja aðrar bygging
ar fremur en beina árás á eldinn fer eftir aðstæðum hverju sinni. Slökkviliðs

Mynd 14.2 Hlífðarbúnaður gerir slökkviliðs
manninum kleift að framkvæma árásina mun nær.

Mynd 14.3 Slökkviliðsmenn verða að  
fylgjast með hættulegum aðstæðum  

eins og þungu fargi á þökum.
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maður inn verður alltaf að vera meðvitaður um þá leið sem stjórnand inn 
velur; lífbjörgun, beina árás, að tefja útbreiðslu eða hindra útbreiðslu, sjá í 
kafla 15 um stjórnun. Þekking á brunaþríhyrningnum er nauðsyn leg öllum 
slökkviliðsmönnum, þar sem flestir eldar í byggingum innhalda efni í föstu 
formi.

Mikilvægt er að samræma aðgerðir þeirra sem vinna á mismunandi stöðum 
á vettvangi. Rétt framkvæmd loftræsting styður slökkvistarfið en sé byrjað að 
loftræsta áður en vatn er komið á stút og slökkvihópurinn tilbúinn að takast 
á við eldinn, getur það orðið til þess að auka útbreiðslu hans, sjá kafla um 
reyklosun.

Margir þættir skipta máli þegar byggingar brenna, þ.á.m. hve lengi hefur 
brunnið, byggingarefni, íbúar og aðgengi að vatni, tækjum og mannskap. 

Það hve lengi hefur brunnið skiptir máli vegna hrunhættu í byggingunni, 
hættu á yfirtendrun eða reyksprengingu. Byggingarefni hússins skiptir 
talsverðu máli, þ.e. hversu eldfimt það er og hve lengi það tekur eldinn að 
komast að burðarvirki hússins. Íbúar hússins skipta máli og fjöldi. Hvernig 
er íbúðin skipulögð? Hvar eru svefnherbergi? Er þetta bílaverkstæði eða 
barnaskóli? Hvenær dagsins er þetta? Síðast en ekki síst er aðgengi að tækjum 
og mannskap. Á sumum stöðum er lélegur aðgangur að vatni, fjöldi og gerðir 
slökkvibíla takmarkaður og fjarlægð að vettvangi mjög mismunandi. Hversu 
margir slökkviliðsmenn eru tiltækir á svæðinu og hvernig þeir eru þjálfaðir 
eru þættir sem skipta máli.

Slökkvi eða leitarhópur má aldrei vera fámennari en tveir menn. Nauðsyn
legt er að gera sér grein fyrir því hverjum skal bjarga fyrst, þá er gott að 
hafa í huga þá sem eru næst eldinum, stærsta hópinn sem er í hættu, næsta 
hættusvæði og þá sem gætu orðið í hættu.

Slökkvihópurinn ætti að hafa með sér einhver handverkfæri til að komast 
inn eða út um hurðir eða glugga, sbr. kafla um innbrotstækni, til dæmis ljós, 
exi, hníf og kúbein, sjá mynd 14.5. Áður en farið er inn er nauðsynlegt að 
lofttæma slönguna og hleypa vatni á stút og stilla hann.

Mynd 14.5 Aftari maðurinn á slöngunni 
á að vera með einhver verkfæri, s.s. 
kúbein, með sér inn í bygginguna.

Teikning 14.4
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Vettvangsstjóri gefur skipun um að farið sé inn í brennandi hús. Þangað 
til að sú skipun kemur bíða slökkviliðsmennirnir við innganginn. Mikilvægt 
er að gæta varúðar og vera á hækjum sér eða jafnvel á hnjánum og til hliðar 
við innganginn.

Ef einhvers konar eldur eða glóð er í kringum dyrnar þá skal hún slökkt 
áður en reynt er að fara inn. Góð regla er að sprauta á hurðina og í kringum 
hana, þá er umhverfi hurðarinnar rakt og ekki eins eldfimt og einnig er stilling 
stútsins ljós. Þegar búið er að staðsetja/finna eldinn hefst slökkvistarfið. Reynt 
skal að komast að upphafsbrunanum frá óbrunna svæðinu og þá þeim hluta 
sem hann stefnir í til þess að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu. Ef eldurinn er 
t.d. í dýnu/rúmi þá hafa sumir tekið á það ráð að bera rúmið út, en það getur 
reynst hættulegt því eldurinn dreifist hratt við aukið loftflæði.

Þegar eldurinn hefur verið slökktur eða búið að ná tökum á honum, getur 
verið kominn tími til að skipta fyrsta 
hópnum út, en hafa verður í huga að 
sá hópur sem fer að slökkva glæður 
noti reykköfunartæki vegna þess að 
enn getur verið töluverð hitasundrun 
í rýminu og þá mikið af CO og fleiri 
eiturefn um, sjá mynd 14.6. Þá er unnið 
skipulega í rýminu, hlutum velt við og 
glæður vættar og tryggt að ekki geti 
kviknað í aftur. Gæta verður að því að 
spilla ekki neinum gögn um sem gætu 
sagt til um hvers vegna kviknaði í.

Fylgjast þarf með veggjum, skilrúm
um, öðrum byggingarhlutum eða byrði 
ofan á þökum eða loftum sem gætu 
hafa færst úr stað við aðgerðir slökkvi
liðs ins. Öllum verðmætum sem finnast 
skal koma sem fyrst til gæslu manns 
(lögreglu).

Hætta fyrir nánasta umhverfi er m.a. háð:

•  Fjarlægð frá byggingunni sem brennur vegna hitageislunar.

•  Veðri þar sem vindur getur borið glæður að nálægum byggingum eða gróðri.

• Efni nálægra bygginga.

Því gæti þurft að bleyta umhverfið eða viðhalda kælingu með vatnsbunu.
Umfang eldsins, tegund stúts, loftræsting og aðrir þættir hafa áhrif á hvaða 

slökkvitækni slökkviliðsmenn beita við árásina á eldinn. Hér á eftir verður 
fjórum aðferðum lýst; beinni árás, óbeinni árás, blandaðri árás og kælingu 
brunagastegunda, en fyrst verður fjallað um val á stút og slöngum.

 

Mynd 14.6 Slökkviliðsmenn eiga  
að vera með reykköfunartæki  

við að slökkva glæður.
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14.1.1 Val á stút
Að mörgu þarf að huga þegar stútur er valinn, þ.á.m. gerð og stærð stútsins, 
hvaða kastlengdar er þörf og hversu hreyfanlegur stúturinn á að vera. Er þörf á 
beinni bunu eða víðri úðabunu eða hvoru tveggja? Litlir stútar eða stórir stútar; 
allt snýst þetta um stærð og umfang eldsins. Gott er að hafa stút sem hægt 
er að stilla á mismikið vatnsflæði, þegar aðgengi að vatni er ekki nægjanlegt. 
Oft gleymast t.d. rekstútar en þeir eru sjaldan notaðir. Þeir eru hins vegar oft 
og tíðum mjög góð lausn á þökum og í timburhúsum.

Hægt er að nota beina úðabunu þegar búið er að reyklosa, sjá mynd 14.7. 
Bunan beinir þá hitanum, reyknum og gufunni út á auðveldan hátt án 

þess að brenna slökkviliðsmanninn. Við þessar aðstæður helst núlllínan á 
réttum stað.

Best er að skjóta með beinni bunu ef ekki er hægt að gera reyklosunargötin 
nægjanlega stór, eða reyklosun seinkar, til þess að koma í veg fyrir að bunan 
beri mikið loft með sér eins og úðabuna, sjá mynd 14.8. Einhver truflun á 
núll línunni verður samt vegna gufumyndunar. Sjá umfjöllun um núlllínuna 
í kafla um þróun innanhússbruna.

Mynd 14.8 Bein buna að rótum eldsins minnkar líkur á að  
trufla núlllínuna. Gæta verður að mótþrýstingi á stútnum.  

Sjá kafla um vatnsöflun.

Mynd 14.7 Rétt reyklosun verður að vera til staðar þegar  
úðabuna er notuð við slökkvistarf innanhúss.
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Þegar hurð er opnuð skulu reykkafar
ar staðsetja sig öðrum megin við dyrnar, 
sjá mynd 14.9. Þeir þurfa að vera á 
hækjum sér þegar þeir fara inn til þess 
að leyfa reyk og hita að fara út um dyra
gættina að ofanverðu.

Sé hitinn ekki mikill og engin þörf 
á bunu til þess að kæla brunagasið eða 
verja hópinn, er stúturinn ekki opnaður 
fyrr en komið er að eldinum.

Ef miklu vatni er sprautað í reykinn 
lækkar núlllínan, útsýni skerðist og 
eykur líkur á vatnsskemmdum. Einnig 
getur gufan brennt slökkviliðs mann

inn. Þegar eldurinn er fundinn skal beina bununni að rótum eldsins. Ef rýmið 
er allt undirlagt eldi og nægjanleg reyklosun fyrir hendi getur verið gott að 
sveifla stútnum til hliðanna og beina bununni upp að loftinu og mynda þannig 
rigningu sem dreifist yfir rýmið og eykur slökkvimáttinn. Hreyfing stútsins í 
hring gefur einnig sömu möguleika á að koma vatni á rætur eldsins og í efri 
hluta rýmisins. 

Þegar varmageislun frá eldinum er mikil verður bunan að vera lengri til að 
komast alla leið inn að eldinum. Þegar slökkviliðsmenn eru inni í rými sem 
brennur verða þeir stöðugt að fylgjast með hitanum, þó sérstaklega brunagasinu 
fyrir ofan þá. Það er gert með því að sprauta upp í loftið með stuttri úðabunu. 
Þetta má einnig gera áður en að farið er inn í rými. Hafa verður mismunandi 
lofthæð í huga en eftir því sem hún er hærri verður stúturinn að vera opinn 
lengur og mjórri buna til þess að hún nái upp. Ef ekkert vatn kemur niður 
aftur er hitinn orðinn mjög mikill (yfir 100°) fyrir ofan reykkafarana.

Hugsa verður um öryggi slökkvihópsins. Ef hópurinn þarf að hörfa út úr 
rýminu áður en eldurinn hefur verið slökktur, verður að taka stútinn með. 
Sá sem er á stútnum þarf að nota hann til þess að verja hópinn með víðri 
úðabunu þar til allir eru komnir í öruggt skjól. Til eru undantekningar frá 
þessu ef það þarf að flýja vegna skyndilegs hruns byggingarinnar en þá getur 
slangan tafið slökkvihópinn.

14.1.2 Val á slöngu
Vatnsnotkun er rétt þegar hæfilegt vatnsmagn er notað til að ná fram kælingu 
á efninu sem brennur. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir umfangi eldsins 
þegar ákvörðun er tekin um það hvaða slöngu á að nota til slökkvistarfsins. 
Fyrir snögga árás á litla elda í íbúðum, leit og lífbjörgun og stundum til að tefja 
útbreiðslu getur háþrýstislangan (slöngukeflið) dugað. Gætið þess að staðsetja 
bílinn þannig að slangan nái að eldinum. Menn skyldu fara strax í að leggja 
stærri lagnir til að tryggja nægjanlegt vatnsmagn ef háþrýstislöngurnar duga 
ekki. Því gæti það í sumum tilfellum tafið slökkvistarfið ef ekki var vandað 
við val á slöngum.

Mynd 14.9 Þegar hurð er opnuð inn 
í rými sem eldur er í skal liðið vera 

öðrum megin við innganginn.
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Háþrýstislöngurnar eru líka mjög góðar á alla minni elda, t.d. gámaelda, 
elda í bílum og þar sem ekki er krafist mikillar vatnsnotkunar. Við fullþróaðan 
eld í íbúðarhúsnæði og aðra stórelda er lágmarksstærð slöngu 38 mm (1.5“).

Við val á slöngu þarf að taka tillit til þátta eins og:

• Brunaálags og efna í brunanum.

• Þess magns af vatni sem talið er nauðsynlegt.

• Kastlengdar.

• Mannskapar til ráðstöfunar á hvern stút og slöngu.

• Hreyfanleikaþarfar.

• Aðferðar sem beita á.

• Hraða útbreiðslu.

• Útbreiðslu og umfangs eldsins.

Slökkvilið Reykjavíkur fékk á stríðsárunum ameríska bíla með háþrýstidælum, 
slöngum og stútum. Þá fóru menn að nota þá tækni við íbúðarbruna að fara 
inn að eldinum og slökkva og litlar vatnsskemmdir voru í kjölfarið. Með 
árunum varð þessi tækni allsráðandi við smærri íbúðarelda. Í dag er notuð 
milliþrýstingsdæla og stútar til að ná svipuðum árangri. Annars hafa slökkvilið 
landsins notað árásarlagnir við slökkvistörf.

 

14.1.3 Bein árás
Virkasta leið til að slökkva eld er bein árás á 
rætur eldsins. Þegar slökkvihópur inn hefur 
fundið eldinn sprautar hann vatninu í stuttum 
bunum beint á það sem brennur. Vatnið sem 
lendir í logunum og á glóðinni gufar strax 
upp og kælir um leið eldsmatinn. Eldurinn 
kafnar því vegna skorts á brennanlegu gasi 
frá glóðinni. Við þetta bætist að gasið brennur 
síður vegna íblöndunar gufu, sjá mynd 14.10. 
Forðast skal að sprauta of miklu vatni á eldinn 
vegna þess að of mikil gufumyndun fellir 
núlllínuna niður að gólfi.

14.1.4 Óbein árás
Í síðari heimsstyrjöldinni var þróuð aðferð á 
vegum bandaríska sjóhersins til þess að slökkva eld um borð í skipum. Í stað 
þess að beina slökkviaðgerðum að upptökum eldsins var ákveðið að ráðast á 
gasmökkinn sjálfan. Vatni var því beint að heitum flötum. Við það myndaðist 
gufa sem blandaðist mekkinum. Hann hætti þá að vera eins eldfimur og hægt 
var að lofta út án mikillar hættu á reyksprengingu. Til að fá sem mesta gufu 
var notaður stútur með fínum úða. Óbein kæfing eldsins með þessum hætti 
var lengi eina ráðið við bruna í rýmum sem var vel á veg kominn, án þess 

Mynd 14.10 Bein árás  
heitir það þegar  

vatnsbunu er sprautað  
beint að rótum eldsins.
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að valda miklum fylgispjöllum. Gagnið sem hægt er að hafa af þessari aðferð 
ræðst af hitanum sem fyrir hendi er til að láta vatnið gufa upp. Fletirnir þurfa 
því að vera nógu heitir til þess að þeir geti soðið vatnið. Ef of miklu af vatni 
er sprautað kólna þeir án þess að nægjanleg gufa myndist. Venjulega dugir 
að sprauta með breiðum úða, 100 –200 l/mín., í 5–10 sekúndur í venjulegu 
herbergi. Mest áhrif fást með því að sprauta um 0,1 l/m2 á heitan flöt og eftir 
u.þ.b. 10 sekúndur má sprauta aftur ef fletirnir eru enn nógu heitir. Við of 
mikla vatnsnotkun verður meiri hluti vatnsins á gólfinu, sjóðandi heitt og 
getur þá brennt slökkviliðsmanninn í gegnum hlífðarfatnaðinn.

Þegar slökkviliðsmenn eiga í vandræðum með að komast að rótum elds
ins vegna mikils hita, má hefja óbeina árás í gegnum hurðir og glugga, sjá 
mynd 14.11. Þessi aðferð er ekki heppileg ef fórnarlömb eru ennþá inni og 
þar sem þetta gæti aukið á dreifingu eldsins til þess hluta rýmisins sem 
enn hefur ekki orðið eldinum að bráð. Hitinn til að mynda gufuna fæst úr 
veggjum, brunagasinu og öðrum flötum, við það eykst hlutfallslegur loftraki, 
hlífðarfatnaður getur tekið í sig raka og misst því einangrunarhæfni sína. Alls 
staðar þar sem húð er ber er hætt við brunasári. Vatnsgufa hefur tíu sinnum 
meira varmainnihald en brunagas. Reykkafarar finna því mjög fyrir hitanum. 
Rúmtak vatns eykst 1700 sinnum við eimingu. Nokkuð þröngri úðabunu er 
beint upp að lofti og skotið á heita fleti og í heitan reykinn. Þegar byrjað er 
að úða virðist eldurinn aukast. Það stafar af því að úðinn kemur hreyfingu 
á gasið. Þannig stækkar snertiflötur þess og loftsins. Ef reykkafarar liggja á 
gólfinu og reyna að vinna á reyknum fyrir ofan sig getur það átt sér stað að 
gasið blossi upp neðst í reyknum og í kringum úðastútinn. Reykurinn þenst 
út þegar vatnsgufan bætist í hann og núll ínan færist neðar. Hún getur lagst 
niður að gólfi í nokkrar sekúndur. Þegar það gerist má alls ekki standa upp 
því að þá er mikil hætta á að menn brenni, heldur skal liggja við gólf og bíða 
eftir að núlllínan fari upp aftur og dragi kaldara loft með sér inn. Að beina 
bununni svona í átt að lofti og í gríðarlega heitt umhverfi myndar mikið 
magn af gufu sem kæfir og kælir þannig eldinn. Þrýstingurinn sem myndast 
við gufumyndunina þrýstir brunagasinu og reyknum út. Þessi aðferð fellir 
því núlllínuna niður og minnkar útsýni. Þegar byrjað er að reyklosa er síðan 
hægt að ráðast að eldinum eða þeim glæðum sem enn logar í.

Mynd 14.11 Óbein slökkviaðferð telst það að sprauta vatnsbunu  
upp í loftið og láta henni rigna yfir eldinn. Það vatn sem  

breytist í gufu, hjálpar líka til við að slökkva eldinn.
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14.1.5 Blönduð aðferð
Blandaða aðferðin hefur kosti beinnar og óbeinnar árásar en þá er gufumyndun 
og vatni komið að rótum eldsins í einu og sömu aðferðinni. Stúturinn er 
hreyfður í T, Z eða Omynstur og bununni þannig beint í heitan reykinn 
og síðan niður að rótum eldsins, sjá mynd 14.12. Omynstrið er eflaust það 
algengasta og er þá byrjað að sprauta að loftinu og síðan niður með veggjum 
og gólfið og svo upp hinum megin. Stúturinn er þá stilltur á úðabunu upp í 
loftið og síðan breytt í beina bunu þegar að rótum eldsins er komið. Þjálfunar 
krefst til þess að þessi aðferð gangi upp. Með því að koma vatni í reykinn og 
kæla hann og blanda með vatnsgufu minnka líkur á að eldurinn hlaupi um 
í brunagasinu. Of mikil vatnsnotkun getur orðið til þess að vatnstjón verði 
töluvert. Sé slökkvitækni ekki rétt getur tvennt gerst, annars vegar náum við 
ekki að slökkva og hins vegar verður gríðarlegt vatnstjón. Reykkafari tvö sem 
aðstoðar þann sem er á stútnum verður að passa að vera ekki staðsettur of 
nálægt honum, því þá gerir það honum erfiðara um vik að stjórna stútnum, 
heldur skal hann reyna að lempa slönguna til þess að gera vinnuna auðveldari 
fyrir reykkafara eitt.

14.1.6 Gaskælingaraðferð
Reykurinn er blanda af brennanlegum og óbrennanlegum gastegundum, 
vatnsgufu og sótögnum sem gefa honum lit. Við brunann myndast margar 
gastegundir við hitasundrunina og eftir því sem fjölbreytnin í eldsneytinu er 
meiri, þeim mun fleiri gastegundir myndast. Þegar gaskælingaraðferðin er 
notuð er víðri úðabunu með fínum dropum sprautað beint upp í brunagasið 
í stuttum gusum. Ekki er sprautað á veggi, loft eða á sjálfan upphafsbrunann. 
Með því að hafa vatnsdropana sem minnsta er hægt að kæla brunagasið á 
skömmum tíma, þannig að það dregst saman. Best er að hafa dropana minni 
en 0,3 mm. Ef þvermálið er minnkað um helming verða droparnir átta sinnum 
fleiri. Ef droparnir eru litlir falla þeir ekki eins hratt heldur svífa í reyknum 
og eiga auðveldara með að breytast í gufu. Yfirborð þeirra eykst eftir því sem 
rúmmálið minnkar sem gerir það að verkum að þeir gufa hraðar upp. Þetta 

Mynd 14.12 Blönduð aðferð telst það þegar T, Z og Omynstur  
er notað til þess að sprauta vatni á eldinn.
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er sama lögmál og gildir um brennanlegt efni. Eftir því sem það er brotið 
meira niður brennur það hraðar. Ryk getur brunnið svo hratt að það veldur 
sprengingu. Ástæðan er sú að yfirborð þess er orðið svo mikið í hlutfalli við 
rúmmálið. Vatnsgufan þynnir út brunagasið og fyrir vikið verður það ekki 
eins eldfimt. Við það að nota gaskælingaraðferðina kælist gasið næst þeim 
sem sprautar. Brunagasið skreppur saman og þá myndast rými fyrir útþenslu 
vatnsgufunnar lengra inn í gasmökkinn. Minni áhrif verða af hitabylgjunni 
sem menn fá þegar þeir nota óbeinu aðferðina vegna þess að bunan fer ekki 
upp í loftið og breytist þar í gufu.

14.1.7 Notkun á mónitorum
Mónitorar eru ekki mjög áberandi 
við slökkvistörf, en þegar að þeir 
eru notaðir þá eru þeir oft eini 
valkosturinn sem eftir er til að 
hefta útbreiðslu og ráðast á stór
elda. Mónitorar eru notaðir þegar 
kastlengd venjulegra stúta nægir 
ekki og þar sem buna þarf að vera 
en öryggi slökkviliðsmanna er 
ekki tryggt, sjá mynd 14.13. Þrjár 
megin aðferðir eru til við notkun 
á mónitor um:

• Bein árás.

•  Stuðningur við handlínur sem 
eru þegar við störf.

• Verndun annarra bygginga eða mannvirkja.

Hérlendis eru mörg slökkvilið með þakmónitora á slökkvibílunum. Þá er hægt 
að nota við ýmsa elda en hafa verður í huga að ekki er sérdæla á mónitorunum 
þannig að ef bílar eru búnir þannig að hægt sé að aka í dælingu og sprauta þá 
verður að hafa bílinn á háum snúningi til þess að kastlengdin sé næg. Þegar 
menn eru svo komnir að þeim stað þar sem þeir vilja staðsetja bílinn þá verður 
að slá af snúningi á meðan bílnum er komið fyrir. Þar með fellur þrýstingur á 
bununni. Slökkviliðsmenn skyldu muna, að þegar menn nota þakmónitor við 
slökkvistarf er vatnsnotkun mikil og því klárast vatnstankurinn fljótt. Nánar 
er hægt að lesa um þetta í kaflanum um eld í flugvélum.

Mikilvægt er að staðsetja mónitor rétt í upphafi þar sem ekki er hægt að 
færa hann eftir að vatni hefur verið hleypt á hann nema með því að stöðva 
vatnsstreymi til hans. Það er tímafrekt og myndi einnig raska slökkvistarfinu 
mikið. Þegar mónitorinn er staðsettur þarf að hafa í huga hver kastlengdin 
þarf að vera, hvernig stúturinn á að vera stilltur og hver halli bununnar á að 
vera. Réttur halli, til þess að fá mesta kastlengd, er 15° og 80° til þess að ná 
sem hæst upp.

Mynd 14.13 Mónitorar eru  
notaðir í stórum eldum þar sem 

hreyfanleiki er ekki mikið atriði.
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Einnig þarf að hugsa um halla bununnar inn í bygginguna. Beina skal 
bununni upp á við, þannig að hún skelli t.d. á lofti og dreifist þannig, sjá mynd 
14.14. Þetta brýtur upp bununa og breytir henni í smáa dropa sem rignir yfir 
eldinn sem myndar mestan mögulegan slökkvimátt. Buna sem kemur bein inn 
eða hallar niður, hefur því ekki eins mikinn slökkvimátt. Ef halli bununnar 
er lítill eða niður á við getur það orðið til þess að þeyta mónitornum í burtu 
og mynda hættu.

Það getur einnig verið gott að staðsetja mónitorinn þannig að hann geti 
nýst á marga staði á hlið byggingar. Þannig gæti bununni verið beint á annan 
stað ef aðstæður breytast. Þetta er sérstaklega mikilvægt við stóra elda og þar 
sem fátt er um mónitora.

14.1.8 Fæðulögn mónitora
Mónitorar þurfa mikinn stútþrýsting, 
sem þýðir nokkuð þrýstitap. Venjulega 
er afkasta geta mónitora frá u.þ.b. 1400 
l/mín. Þess vegna er nauðsynlegt að 
fæðilögn in til þeirra sé ekki minni en 
a.m.k. ein 2,5“ eða 3“ (Btengi) slanga, 
sjá mynd 14.15. Flestir mónitor ar hafa 
tvö eða þrjú inntaksop fyrir 2,5“ eða 3“ 
(B tengi), aðrir hafa 4“ 100 mm (Atengi). 
Gæta verður þess að hafa ekki mjög 
langar slöngur, u.þ.b. 30 metra, til þess 
að þrýstitapið verði ekki of mikið.

14.1.9 Vinna með mónitora
Það þarf a.m.k. tvo menn til þess að koma mónitor í gagnið með vatni og öllu 
tilheyrandi. Þegar vatn er komið á þarf aðeins einn til að stýra bununni, sjá 
mynd 14.16. Eftir að vatn er komið á stútinn þarf að hafa einn mann á staðnum 
til að geta breytt bunustefnunni ef þörf er á og ef mónitorinn skríður af stað. 

Mynd 14.14 Bununni skellt í loftið  
til þess að breyta stefnunni.

Mynd 14.15 Mónitor  
með tveimur inntökum.
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Skriðið gerist vegna bakþrýstingsins og einfalt er fyrir einn mann að ráða við 
það. Undantekning frá þessari reglu er ef unnið er á hættulegum vettvangi, 
t.d. í byggingu sem hætta er á að hrynji eða við gas eða bensíntanka. Slíkum 
aðstæðum fylgir mikil hætta fyrir slökkviliðsmanninn og þá þarf að setja akkeri 
á mónitorinn eða festa hann tryggilega til þess að hann geti verið mannlaus 
og passa svo vel upp á þrýstinginn.

14.2 Eldur í vökvum
Beldar eru skilgreindir sem eldar í eldfimum vökvum, sjá mynd 14.17. Hver 
vökvi er sérstakur og hefur sitt blossamark, brunaeinkenni og því slökkvitækni.

Samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu á eldfimum vökvum hafa þeir blossa
mark lægra en 93°C. Þeim er skipt í fjóra flokka þar sem fyrsti og annar flokkur 
hafa blossamark undir 23°C, þriðji flokkurinn hefur blossamark frá 23–60°C 
og fjórði flokkurinn 60–93°C. Í bensíni kviknar við –40°C til 20°C, en það er 
notað bæði á bílvélar og í iðnaði. Dísilolía er einnig notuð á bílvélar en í henni 

Mynd 14.17 Í eldi í flugvélum er oft um 
mikið af brennanlegum vökvum að ræða.

Mynd 14.16 Maður getur hæglega stjórnað mónitorbununni.
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kviknar ekki fyrr en við 55 til 
60°C. Etan ól er notað sem elds
neyti á umhverfisvænar vélar 
og í efnaiðnaði. Það kviknar í 
etan óli við 12°C.

Eldfimum og sprengifimum 
vökvum er síðan hægt að skipta 
niður í hydro carbons (þá sem 
ekki blandast vatni) og polar 
solvents (þá sem blanda má 
með vatni).

Vökvar hafa einnig mismun
andi eðlisþyngd. Þeir vökvar sem ekki blandast vatni sökkva ýmist eða fljóta á 
því, háð því hvort eðlisþyngd þeirra er meiri eða minni en vatns. Þess vegna 
þarf að beita mismunandi slökkvitækni eftir því hvers konar vökvi það er 
sem brennur.

Þess vegna verða slökkviliðsmenn að gæta varúðar þegar þeir ráðast á eld 
þar sem eldfimir vökvar eiga í hlut, sjá mynd 14.18. Fyrsta regla er sú að standa 
ekki í lekanum sjálfum. Hlífðarfatnaðurinn getur dregið í sig efni sem gæti 
síðan virkað eins og kveikur ef rétt skilyrði skapast. Til dæmis getur eldsneyti 
lekið út í bílslysi og gufurnar dreifst þar til þær finna íkveikjuvald og koma 
síðan brennandi eftir lekanum.

Við elda í vökvum þarf að hugsa um slökkviaðferðir eins og kæfingu 
(útilokun súrefnis), að loka fyrir eða fjarlægja eldsneyti, notkun efna og kælingu 
efnis til þess að stöðva uppgufun.

Vatn eða slökkviefni getur í sumum tilfellum gert slökkvistarfið erfiðara. 
Þess vegna er mikilvægt að bera sem fyrst kennsl á efnið sem brennur til þess 
að ákveða hvaða slökkviefni má nota.

Við litla elda getur duft eða koltvísýringur dugað en við stærri elda er 
ákjósanlegra að nota froðu. Enn öðrum er best að leyfa að brenna út og á það 
t.d. við ef ekki er hægt að stöðva leka.

Ef eldur er í kringum öryggisþrýstingsloka og ekki er hægt að loka fyrir 
lekann er betra að leyfa honum að brenna, sjá mynd 14.19. Ef efnið er í 

Mynd 14.19 Mjög samstíga aðgerð þarf til að  
slökkva elda í eldfimum vökvum undir þrýstingi.

Mynd 14.18 Slökkviliðsmenn verða  
að sýna mikla varkárni þegar þeir  
slökkva elda í eldfimum vökvum.
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vökvaformi skal reyna að safna því saman. Gufur frá eldfim um vökv um eru 
yfirleitt þyngri en loft og gasið sem myndast við upp guf un vökvans hefur 
því tilhneig ingu til að safnast saman í lægðum eða mynda ský niðri við jörðu 
sem hiti eða neistar geta kveikt í. Slökkviliðsmenn verða að hafa stjórn á 
öllum íkveikju völdum á lekasvæði. Öku tæki, reykingar, rafmagn og neistar 
frá stálverkfærum geta auðveld lega myndað nægan neista til þess að kveikja 
í eldfimum gufum. Breyting á hljóði í öryggisþrýstilokum getur sagt okkur að 
tankurinn sé við það að gefa sig. Slökkviliðsmenn ættu því aldrei að treysta 
á öryggisþrýstiloka sem nægjanlega aftöppun þrýstings við töluverðan eld. 
Dauðaslys hafa orðið þegar bæði litlir eða stórir geymslutankar með eldfimum 
vökva hafa rifnað.

Þegar þrýstingur eykst mjög mikið í tönkum sem geyma eldfima vökva við 
það að efri hluti tanks, þ.e.a.s. sá hluti sem er ofan við vökvayfirborð, lendir 
í eldi verður uppgufun vökvans mjög hröð, svo hröð að sprenging verður 
vegna þenslu vökvans sem sýður. Við það rifnar tankurinn. Þessi sprenging er 
kölluð BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion). Við hana myndast 
eldhnöttur sem er gríðarlega orkuríkur og hitageislunin er þá mjög mikil. 
Til þess að reyna að koma í veg 
fyrir BLEVE er mikilvægt að kæla 
efri hluta tanksins vel, t.d. með 
mónitor, sjá mynd 14.20. Þar 
sem beint samhengi er á milli 
hita stigs og þrýstings ef gas er í 
lokuðu rými er hægt að hafa áhrif 
á það hversu mikill þrýstingur 
byggist upp með því að kæla.

Til þess að hafa stjórn á eldi í 
eldfimum vökvum er best að nota 
froðu, sjá kafla um froðu.

14.2.1 Notkun vatns á elda í vökvum
Reynslan hefur sýnt okkur að vatn í ýmsu formi er nothæft til að slökkva eld í 
flokki B. Sé réttum aðferðum beitt er hægt að ráða við eldinn án þess að ógna 
öryggi. Þessi tækni krefst grunnskilnings á eðli brennanlegra vökva og því 
hvaða áhrif vatnsblöndun hefur á þá. Mikilvægt er fyrir slökkviliðsmenn að 
muna að vökvar eins og bensín og dísilolía blandast ekki vatni en aðrir, eins 
og alkóhól og sumt lakk, blandast vatni.

14.2.2 Vatn sem kæling
Vatn er hægt að nota sem kælingu, til að slökkva eldfima vökva og til að vernda 
ýmsa hluti í nágrenni þeirra. Vatn án froðu er ekkert sérstaklega áhrifaríkt á 
léttari eldfima vökva eins og bensín eða alkóhól. Ef það er hins vegar notað 
sem fínn úði í miklu magni á elda í hráolíu, svo dæmi sé tekið, tekur vatnið 

Mynd 14.20 Mannlausa mónitora á að  
nota til að kæla tanka í eldi.
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til sín mikið af hitanum frá brunanum og efninu við að breytast í gufu.
Vatn gerir mest gagn sem kæling á ýmsa hluti í nágrenni eldsins. Til þess 

að það sé virkt verður að láta vatnsbunu mynda filmu af vatni á hlutinn. 
Þetta á einkum við um hluti sem gætu hrunið eða burður þeirra minnkað, 
járntanka og grindur undir þeim. Vatni sem beint er á tankana skal beina ofan 
við vökvayfirborðið í tankinum til þess að nýta vatnið sem allra best.

14.2.3 Vatn sem verkfæri
Vatn frá stút er hægt að nota til að beina eldsneyti á stað þar sem það má 
brenna eða þar sem auðvelt er að hafa stjórn á því. Eldsneyti má aldrei fleyta 
niður í niðurföll. Slökkviliðsmenn eiga að nota hæfilega úðabunu til þess að 
skýla sér gegn hitageislun og til þess að skvetta ekki upp eldfima vökvanum. 
Sé bununni skvett kröftuglega í vökvann eykst uppgufun eldfima vökvans sem 
eykur eldhafið. Bununni skyldi heldur rólega dreift með hliðarsveiflu að réttum 
stað. Passa verður upp á að neðri rönd úðabununnar sé við vökvayfirborð 
þannig að eldurinn komist ekki undir hana og kveiki í þar sem slökkvihópurinn 
stendur. Ef einungis er um lítinn leka að ræða er hægt að setja beina bunu 
beint að gatinu með hæfilegum þrýstingi sem vegur upp þrýstinginn innan frá 
svo að vökvinn komist ekki út. Passa verður þrýstinginn vel svo að tankurinn 
yfirfyllist ekki.

14.2.4 Vatn sem staðgengill
Vatn er hægt að nota í staðinn fyrir eldfima létta vökva í rörum og tönkum. Eldi 
sem er viðhaldið af leka er hægt að stöðva með því að dæla vatni inn á kerfið 
eða fylla tankinn með vatni upp fyrir lekastað og þannig fer vatnið að leka út. 
Við þetta flýtur eldsneytið ofan á vatninu og helst því ofan lekamarka sé réttu 
vatnsmagni dælt inn. Þetta gengur ekki í stórum aðgerðum en er hugsanlegt 
þar sem um lítið magn er að ræða.

14.2.5 Vatn sem skjöldur
Stúta er hægt að nota til að mynda varnarskjöld þegar slökkviliðsmenn þurfa 
að komast að til þess að loka fyrir vökva eða gaskrana, sjá mynd 14.21. Góð 
samræming og hægar, skipulegar hreyfingar gefa gott skjól fyrir logum og hita. 
Ein slanga dugar stundum, en öruggast er að nota tvær og síðan hafa eina til 
vara til að tryggja öryggi.

VARÚÐ
Æfa verður aðgerðina að nota vatn sem skjöld við raunverulegar aðstæður.

Þegar tankar eða hylki með eldfimum vökvum eða gasi eru nærri eldi, er 
reynt að kæla þá með beinni bunu úr eins mikilli fjarlægð og hægt er þangað 
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til aftur lokast fyrir öryggislokana. Þetta er hægt með því að sprauta ofan á 
tankinn og láta vatnið leka niður tankinn beggja megin. Þessi vatnsfilma kælir 
tankinn. Stálfætur og stoðvirki skyldi einnig kæla til að koma í veg fyrir hrun.

Víða úðabunu má nota sem skjöld við smáviðgerðir eða meðan verið er 
að loka fyrir eldsneyti. Varastútur skyldi vera til taks með annarri dælu og 
vatnsforða til að tryggja öryggi og einnig ef aukakælingar er þörf. Nálgist tanka, 
sem hafa verið í eða við eld, alltaf hornrétt á tankinn, aldrei frá endanum.

VARÚÐ
Nálgist aldrei lárétta tanka í eldsvoðum frá endanum, vegna hættu á að þeir 
rifni og þeytist af stað eins og knúðir af þotuhreyfli.

14.3 Eldur í tankbílum
Vinnuáætlanir fyrir slys á flutningatækjum skyldu beinast að því að bjarga lífi, 
umhverfi og eignum. Slökkvitæknin er svipuð og við elda í tönkum eldfimra 
vökvategunda. Vandamál sem snúa að magni eldsneytis sem getur brunnið, 
líkum á að tankar rifni og hættum fyrir annað í umhverfinu eru svipuð og þar 
sem tankar eiga í hlut. Gætið að því að ef tankar rifna eða springa eru mestar 
líkur á að þeir gefi sig annað hvort að framan eða aftan. Ef um árekstur er að 
ræða verður hann hins vegar oftast á hlið tanksins og þá gæti hann frekar 
gefið sig á hliðinni ef það er ekki þegar komið gat á hann. Helstu aðstæður 
sem eru mismunandi eru:

•  Aukin lífshætta slökkviliðsmannsins vegna umferðar í kring ef ekki hefur 
verið lokað.

• Aukin lífshætta fyrir ökumenn í umferðinni.

• Minna aðgengi að vatni.

• Erfitt að greina hvaða efni eru á vettvangi.

Mynd 14.21 Úðabuna gerir góðan hlífðarskjöld 
þegar slökkviliðsmenn sækja að eldi.
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• Erfitt að taka upp lekann og mengað slökkvivatn.

• Veiking á tönkum og rörum vegna árekstursins.

• Óstöðug ökutæki.

•  Auknar áhyggjur vegna staðsetningar slyssins, t.d. í íbúðarhverfi, skólar í 
nágrenninu og fleira.

• Útbreiðsluhætta af vökva sem rennur út en ekki hefur kviknað í.

Í mörgum slysum stöðvast umferðin algjörlega, en í öðrum tilfellum er umferð
inni hleypt framhjá á öðrum akreinum. Ef slysið er á fjölakreinagötu þá þarf 
að loka bæði akreininni sem slysið er á og einnig næstu við hliðina, sjá mynd 
14.22. Ekki má nota reykblys (vegna þyrlu) nema sýna sérstaka varúð vegna 
íkveikjuhættu. Ef umferð bíla er um vettvang verða slökkviliðsmenn að gæta 
þess að reka ekki verkfæri, handföng eða slíkt út í umferðina. Ef lögregla er 
ekki komin á staðinn verður að setja einhvern í að tryggja öryggi og stjórna 
umferðinni á vettvangi.

Við staðsetningu slökkvibíla verður að hafa landslag og veður í huga. Best er 
að koma að slysstað að ofanverðu og með vindi. Hægt er að nota slökkvibílinn 
til að skýla slökkviliðsmönnunum fyrir umferðinni. Slökkviliðsmenn ættu 

Mynd 14.23 Slökkviliðsmenn eiga að  
getað lesið úr varúðarskiltum á  

flutningstækjum um hvaða efni er að ræða.

Mynd 14.22 Lokið a.m.k. einni akrein  
í hvora átt í kringum slysið.
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að reyna að vinna sem mest í skjóli fyrir umferðinni og ekki vera of nálægt 
slökkvibílnum, ef svo færi að einhver keyrði á hann.

Tæknin við að nálgast og stjórna leka í flutningstæki og tönkum er sú sama. 
Til viðbótar þurfa menn að muna eftir að dekk geta sprungið og hallað tönkum 
snögglega. Hópurinn þarf að vita hversu mikið vatn þeir hafa til umráða og 
hve mikið þeir geta gert ráð fyrir að fá til viðbótar því. Einnig gæti þurft stút 
með slökkviefni til að vernda fórnarlömb þangað til að búið er að bjarga þeim.

Slökkviliðsmenn skyldu reyna að greina hver farmurinn er eins fljótt og 
auðið er, með því að skoða farmskýrslur, kennispjöld eða fá upplýsingar frá 
ökumanninum sjálfum, sjá mynd 14.23. Stundum gerist það að ekkert af þessu 
finnst eða merkingar eru rangar eða ekki sýnilegar og í mörgum tilfellum vita 
ökumenn ekki hvað þeir eru að flytja. Þá þarf að reyna að ná sambandi við 
flutningsfyrirtækið eða eiganda sem er ábyrgur fyrir farartækinu til að afla 
upplýsinga.

14.4 Eldur í gasi
Eldfimt gas er oft uppgufun af eldfimum vökvum og er því oft flokkað með 
þeim. Eldfimu gasi er þjappað í vökvaform þegar þarf að flytja það. Gasið er 
geymt undir þrýstingi, þannig að þegar hylki rifnar eða leki kemst að því þá 
lekur gasið hratt út í umhverfið og skapar því hættu á jafnstóru svæði og það 
getur dreift sér. Þekking á hættum og réttum vinnubrögðum á vettvangi þar 
sem gas á í hlut er nauðsynleg hverjum slökkviliðsmanni.

Að þekkja íkveikjusvið gastegunda skiptir einnig miklu máli. Ef lekinn á 
sér stað í rými sem er lokað getur blandan verið orðin of sterk þar sem ekkert 
aðgengi er að lofti. Á móti gæti lekinn í byggingu þar sem opnir gluggar eru og 
sterkur trekkur er í gegnum bygginguna orðið til þess að blandan yrði of veik 
til þess að brenna. Þá skiptir eðlisþyngd gassins máli, hvort það er léttara en 
loft eða þyngra. Þar að auki skiptir máli hvort gasið er eitrað við innöndun, 
inntöku eða hvort það er tekið upp í gegnum líkamann.

Mynd 14.25 Sumir geyma allstór  
gashylki inni á lóð sinni.

Mynd 14.24 Slökkviliðsmenn eiga 
að þekkja til gasdreifingarstöðva  

og  tækja á sínu svæði.
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Própangas er notað í heimahúsum, húsbílum, fellihýsum, vinnustöðum 
og víðar, til eldunar, hitunar eða til iðnaðarstarfa. Stundum er það einnig 
notað í landbúnaði.

Própangas á hylkjum er eldsneytisgas geymt í vökvaformi undir þrýstingi. 
Það er ekki eitrað en kæfandi því það ýtir út venjulegu lofti sem leiðir til 
köfnunar. Þegar própangas breytist úr vökva í gas þá 250 faldar það sig.

Própangas er einu og hálfu sinni þyngra en loft og fellur því í lægstu punkta. 
Það er sprengifimt í blönduninni 1,5–10%. Það er flutt í tankbílum og hylkjum. 
Víða eru própangashylki fyrir utan notkunarstað, sjá mynd 14.25. Lokar eru 
á leiðslunni áður hún fer inn í bygginguna, sjá mynd 14.26. Á óbrennt gas 
má sprauta með úðabunu með u.þ.b. 400 l/mín. Allir própangastankar eru 
hættulegir vegna BLEVE ef þeir eru í hita eða eldi. Ef einhver vandamál koma 
upp í sambandi við tanka þá skyldi hafa samband við eigendur.

Metan CH4 er lofttegund sem m.a. myndast á urðunarstöðum sorps við 
niðurbrot á lífrænum úrgangi. Hérlendis er metangasi safnað saman á urðunar
stað höfuðborgarsvæðisins í Álfsnesi. Metan er gróðurhúsalofttegund og hefur 
21 sinni meiri gróðurhúsaáhrif heldur en koltvísýringur ef því er sleppt út í 
andrúmsloftið.

Hauggasið sem myndast á urðunarstaðnum er blanda af metani, koltvísýringi 
og örfáum öðrum lofttegundum. Á urðunarstaðnum í Álfsnesi er hlutfall metans 
um 55%, hlutfall koltvísýrings er um 42% og aðrar lofttegundir eru um 3%. 
Hreinsun metans fer fram við talsverðan þrýsting eða rúmlega 30 bör. Það er 
hins vegar flutt til notenda við mun hærri þrýsting eða 260 bör. Metanið er 
síðan geymt í eldsneytisgeymslum í ökutækjum við hámark 200 bör.

Metan er lyktarlaus lofttegund. Þess vegna 
er sérstakt lyktarefni sett saman við metanið á 
lokastigi hreinsunar til þess að ökumenn verði 
varir við það ef leka fer úr lögnum. Metan er 
ekki eitruð lofttegund. Metan er léttara en 
andrúmsloftið, eðlisþyngd þess er um 0,72. 
Þess vegna gufar það mjög fljótt upp ef það 
lekur út úr lögnum. Sprengihætta af metani 
er aðeins til staðar ef geymsluflöskurnar hitna 
mjög mikið. Við slíka hitabreytingu eykst rúm
mál þess og skilyrði fyrir sprengingu geta 
skapast. Metanflöskur þola hins vegar mikil 
högg. Bílar sem ganga fyrir vetni geyma það 
annað hvort sem þjappað gas eða í vökvaformi 
í –253°C.

Dreifingaraðilar skyldu kallaðir á vettvang þar sem metan eða aðrar gasteg
und ir leka, þeir ættu að hafa menn með sérþekkingu á búnaðinum, teikningum 
og neistafrí verkfæri ásamt reynslu og þekkingu í að stöðva leka. Útkallstími 
þessara aðila getur verið langur og eru því góð samskipti þeirra nauðsynleg.

Þó svo að gasið sé ekki brennandi skyldu ökutæki nálgast staðinn með vindi. 
Menn geta alltaf búist við bruna eða sprengingu. Eitt það fyrsta sem þarf að 
huga að er rýming svæðisins í kringum rofið. Rýming skal gerð undan vindi 

Mynd 14.26 Öll gashylki hafa
loka sem vel er merkt á í
hvaða átt skal loka fyrir.
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og einnig þarf að útiloka íkveikjuvald. Slökkviliðsmenn skyldu ekki reyna að 
loka fyrir nema þeir viti nákvæmlega hvernig kerfið virkar til þess að ástandið 
versni ekki. Ef gasið brennur skal ekki slökkva eldinn, en umhverfið verður 
ef til vill að vernda með vatnsbunu.

Viðvörun.
Ef gas brennur á lekastað má alls ekki slökkva eldinn. Verndið og kælið umhverfi.

Algengar aðstæður sem slökkviliðsmenn lenda 
í er að þurfa að nálgast vettvang inn og skrúfa 
fyrir lokann, t.d. á gasgrillum. Oft er loki fyrir 
utan byggingu en það er ekki algilt, sjá mynd 
14.27.

Slökkviliðsmenn sem fara að skrúfa fyrir 
lok ann skyldu hafa slöngu og stút stilltan á úða 
til varnar. Jafnvel þótt eldurinn sé slokknað ur 
getur gasið safnast saman og myndað hættu
ástand. Flæði er hægt að stöðva inn í bygging ar 
með því að loka aðalloka, sjá mynd 14.28. 
Allar aðgerðir skyldu miða við staðlað ar vinnu
aðferðir hvers slökkviliðs.

14.5 Eldur í rafmagni
Þegar eldur logar í rafmagnstækjum þá slokknar hann yfirleitt þegar að rafmagn
ið er tekið af. Fyrir staði þar sem sérstakar hættur geta skapast, s.s. spennu
stöðvar, símstöðvar og fleira, þarf að gera sérstaka slökkviáætlun.

Aðalhættan við eld í rafmagni er sú að útkallsaðilar meti ekki aðstæður 
hættulegar. Þó að öryggi sé á ábyrgð hvers slökkviliðsmanns er það á ábyrgð 

Mynd 14.27 Gas mæligrind.

Mynd 14.28 Þarna er sýnt hvernig  
opnað er og lokað fyrir gasloka.
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stjórnanda að tryggja að rafmagn sé tiltækt á ákveðnum svæðum. Í sumum 
stórum byggingum gæti verið nauðsynlegt að tryggja að rafmagn sé á lyftum 
eða öðrum loftræstikerfum þó svo að restin af byggingunni sé án rafmagns. 
Það þarf því að setja mann í það verkefni að tryggja að rafmagn sé á réttum 
stöðum. Þegar rafmagnið hefur verið tekið af slokkna sumir þessara elda af 
sjálfsdáðum, en ef þeir halda áfram að brenna þá falla þeir undir A eða B elda.

Viðvörun.
Munið að aftengja rafmagn áður en vinna hefst.

Þegar um eld í tölvu eða tækjum er að 
ræða verður að nota hreina slökkvi miðla, 
eins og koltvísýring eða önnur efni, til að 
forða frá enn meiri skemmdum, sjá mynd 
14.29. Duftslökkvi efni krefjast gríðar legra 
hreinsana eftir á og sum efni mynda efna
hvörf við snertingu við íhluti rafmagns
tækja. Ekki er ráðlegt að nota vatn á 
rafmagns elda vegna hættu á leiðni, en ef 
það er gert er nauðsyn legt að vera í góðri 
fjarlægð og nota úðabunu. Slökkvitækni 
við rafmagns elda á einnig við um slys í 
flutnings línum (háspennu) ofan jarðar, 
neðanjarðar línum og háspennu í bygging
um. Allir slökkviliðsmenn verða að hafa 
þekkingu á réttri umgengni og hvernig skuli aftengja, hættunni á að fá raflost 
og leiðbeiningum um rafmagnsslys.

14.5.1 Rafmagnsslys í flutningslínum
Óhöpp sem tengjast rafmagni getað t.d. verið eldar í stórum spennistöðvum, 
sjá mynd 14.30. Ef flutningslína slitnar og kveikir í þá verður öryggissvæði 
til allra átta að vera jafnlangt og bilið á milli stauranna. Til að minnka alla 

Mynd 14.29 Halon, sem nú er 
bannað, var stundum notað á 
rafmagnselda. Þannig tæki  

geta leynst víða.

Mynd 14.30 Eldur í spennistöðvum.
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áhættu verður að tryggja að gott samstarf sé á milli slökkviliðs og orkuveitu. 
Til að tryggja öryggi verður að passa að einungis sérþjálfað fólk með rétt tæki 
klippi á rafmagnsvíra.

Eldur í spennum getur framkallað mjög hættuleg skilyrði og umhverfishættu 
vegna kælivökva sem innihalda PCBs (polyclorinated biphenyls). Þessir vökvar 
eru eldfimir vegna olíugrunns og einnig krabbameinsvaldandi. Í spennum á 
jörðu niðri skyldi slökkva varlega með dufti. Þeim sem hanga uppi á að leyfa 
að brenna þar til að þjálfaðir einstaklingar koma með körfubíla. Að setja stiga 
upp að staur sem er með brennandi spenni setur viðkomandi í hættu bæði 
vegna straumsins og vökvans. Að sprauta með vatni á svona elda eykur líkur 
á því að efnið dreifist á jörðina.

14.5.2 Neðanjarðarlínur
Neðanjarðarlínur geta verið grafnar í göngum eða í öryggis hvelfing um. Mestu 
hætturnar sem fylgja línum í göngum eru sprengingar sem þeyta gangahlerun
um langa leið, sjá mynd 14.31. Neisti frá öryggi eða útsláttur getur kveikt í 
nærliggjandi gasi og myndað spreng ingu. Ef menn grunar svona hættu ætti að 
rýma svæðið og passa að leggja ekki öku tækj um yfir gangahlerana.

Slökkviliðsmenn skyldu ekki fara inn í öryggis hvelfingar nema til að 
framkvæma lífbjörg un. Öllu slökkvistafi er hægt að sinna utanfrá. Menn 
skyldu sprauta úr koltvísýrings tæki eða dufttæki inn í hvelfing una og loka 
aftur. Síðan skyldi setja niðurfallspoka yfir hlerann til að tryggja köfnun. Notið 
aldrei vatn á rafmagnstæki.

Viðvörun:
Þegar aðstæður eru þannig að slökkviliðsmaður verður að fara inn í öryggis
hvelfingu, þá verður hann að vera sérþjálfaður í björgun úr lokuðum rýmum.

Mynd 14.31 Ökutæki skal aldrei leggja yfir lok á 
háspennuhvelfingum. Þetta er ekki þekkt á Íslandi.
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14.5.3 Háspenna í byggingum
Mikið af iðnaðarhúsnæði og stórum bygging  
um eru með háspennubox sem er 600 volt 
eða meira. Þau eiga að vera merkt með 
háspennu merkingum á þeim hvelfingum 
sem eru með spenna eða stóra mótora, sjá 
mynd 14.32. Sumir spennar nota eldfima 
vökva sem kælimiðil sem myndar hættu eitt 
og sér. Notið aldrei vatn, ekki einu sinni í 
úðabunu, það skapar hættu á raflosti auk þess 
sem vatnið getur skemmt rafmagnstæki sem 
ekki eru að brenna. Vegna eitraðra efna sem 
notuð eru í plasteinangrun og kælum verður 
reykurinn enn hættulegri. Farið aðeins inn 
í rýmið til að framkvæma björgun og notið 
reykköfunartæki og líflínur sem fylgst er með utandyra. Leitið með handar bak 
að vegg til þess að forðast að grípa utan um rafmagnsvíra, sjá mynd 14.33a–b. 
Ef grunur leikur á að eiturefni séu á staðnum verður að fylgja leiðbeiningum 
um skolunarstöðvar, sjá nánar kaflann um eiturefni.

14.5.4 Stjórnun á rafmagni
Þegar eldur er í byggingum getur verið gott að hafa rafmagn á eins lengi og 
hægt er, vegna ljósanotkunar, loftræstingarbúnaðar, eða einhverra dæla. 
Slökkviliðsmenn verða því að getað stjórnað rafmagninu til að nota þar sem 
þörf er á, sérstaklega ef eldur er í einu herbergi eða hæð. Þá væri tilgangslaust 
að slökkva á allri byggingunni. Ef byggingin skemmist hins vegar eða hætta er 
á rafmangsslysi þá þarf að taka rafmagnið af og þá er það helst gert af orkuveitu 
(rafmagnsveitumönnum). Ef slökkviliðsmenn taka þetta að sér þá er æskilegt 
að rafvirkjar eða þeir sem þekkja vel til rafmagns sjái um það. Ekki er alltaf 
nauðsynlegt að taka aðalstofnrofann úr sambandi, einungis að taka öryggi eða 

Mynd 14.32 Sýnið mikla 
varkárni þegar farið er  

inn í rými með háspennu.

Mynd 14.33a Leitið með  
lokuðum lófa.

Mynd 14.33b Önnur aðferð við að leita  
er með handarbak að vegg.
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minni rofa, sjá mynd 14.34. Ef einhverra annarra aðgerða er þörf verður að 
nota samþykkt öryggisverkfæri. Hús geta haft tvær heimtaugar eða einhvers 
konar varaaflskerfi þannig að þó tekið sé úr sambandi á einum stað, dugi það 
ekki til að slökkva, sjá mynd 14.35.

Til þess að forðast slys og til þess að vernda rafmagnstæki ættu slökkviliðs
menn að þekkja rafleiðni og hættur samfara henni. Háspennutæki geta valdið 
raflosti og straumur í hýbýlum er nægjanlegur til þess að gefa lífshættulegt 
raflost, sjá mynd 14.36. Með því að stjórna rafmagninu rétt, minnkum við 
ekki bara hættuna á raflosti heldur einnig möguleikann á íkveikju ef kveikt 
er óvart á rafmagnstækjum.

Afleiðingar af raflosti getað verið eftirfarandi:

• Hjartastopp.

• Hjartaflökt.

• Öndunarörðugleikar.

Mynd 14.34 Slökkviliðsmaður á að  
stjórna rafmagni með því að taka öryggi  

eða aðalrofa úr sambandi.

Mynd 14.35 Sum fyrirtæki 
eru með vararafstöðvar þegar 

rafmagnslaust verður.

Mynd 14.36 Háspennutæki eru  
mikil ógn fyrir slökkviliðsmenn.
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• Vöðvakrampar.

• Lömun.

• Innvortis eða útvortis brunar.

• Liðaskemmdir.

• Útfjólublár rafbogabruni í augum.

Þættir sem hafa áhrif á alvarleika raflosts eru:

• Leið rafmagnsins í gegnum líkamann.

• Þol húðarinnar, rök (lítið), þurr (mikið).

• Tímalengd.

• Tiltækur straumur, amper.

• Tiltæk spenna.

• Tíðni, jafnstraumur eða riðstraumur.

14.5.5 Leiðbeiningar um rafmagnsslys
Eftirfarandi listi gefur einhverjar hugmynd ir um hvað gera skuli við rafmagns
slys. Listinn er ekki tæmandi en gefur ráð um hvað hægt sé að gera til þess 
að tryggja öryggi á vettvangi:

•  Mynda innri svæðislokun með þver
mál sem nemur jafnlöngu bili í báðar 
áttir og bil á milli staura er, sjá mynd 
14.37. Stærð öryggissvæðisins tekur 
mið af því að aðrir vírar hafi hugsan
lega veikst, t.d. vegna skamm hlaups, 
og geti slitnað.

•  Verjast bæði raflosti og rafbruna en 
einnig geta augnáverkar hlotist af því 
að horfa beint í ljósbogann.

•  Umgangist alla víra og línur eins og 
straumur sé á þeim.

•  Klippið aldrei á línur, látið aðeins 
þjálfaða starfsmenn orkufyrirtækj
anna gera það. Undanþága frá því er 
ef algjör neyð skapast og þá klippa 
eingöngu þeir sem hafa hlotið þjálfun og hafa til þess réttan búnað.

•  Þegar unnið er í kringum rafmagnstæki sem bera straum, verður að gæta 
þess vel að ekki sé hægt að setja rafmagn á tækið (húsið) á meðan verið er 
að vinna við það. Þetta má t.d. gera með því að útbúa einföld merkispjöld, 
sem öllum í slökkviliðinu er kunnugt um og fylgja því eftir að þau séu 
notuð og virt. Þetta spjald er þá hengt á rofann eða öryggið sem tekið er 
úr sambandi. Þessi aðferð kemur sér einnig vel við lyftubjörgun, bilun í 
loftpressum, iðnaðarvélum o.s.frv.

•  Notið fullan hlífðarbúnað og aðeins reglulega prófuð og einangruð tæki 
við vinnu við rafmagn.

Mynd 14.37 Öryggissvæði á að  
vera jafnlangt í allar áttir  
og eitt bil á milli staura.
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•  Gætið varkárni þar sem raflínur eru í 
loftinu, sérstaklega ef reisa þarf stiga 
eða nota önnur tæki slökkviliðsins, 
sjá mynd 14.39.

•  Snertið aldrei ökutæki eða annað sem 
raflínur liggja á vegna þess að þá nær 
straumurinn í jörð og þið fáið raflost. 
Ef raflínur falla á ökutæki er best að 
stökkva af því án þess að snerta bæði 
jörðina og bílinn í einu.

•  Lítið á allar línur á jörðinni sem hættu
legar hvort sem ljósbogi er á þeim eða 
ekki.

•  Notið aldrei beina bunu í kringum 
rafmangstengd tæki. Notið úðabunu 
með að minnsta kosti 7 kg þrýstingi. 
Gætið þess, ef verkfæri eru notuð, að 
þau rekist ekki utan í.

•  Fylgist með ef raflínur lenda á girðing
um. Þá fer straumur á alla lengjuna svo 
langt sem hún nær og mjög erfitt er 
að tryggja vettvang sem er jafnlangur 
girðingunni.

•  Nálgist staðinn með varúð ef að ein
hverjar raflínur liggja niðri og verið á 
varð bergi gagnvart sérkennilegri tilfinn
ingu í fótunum. Vegna efnis í stígvél um 
gæti eilítill straumur leitt í fæturna.

•  Jarðvegur leiðir rafmagn og þess vegna 
getur verið hætta á ferðum í talsverðri 
fjarlægð frá rafmagnsleiðslum sem 
liggja niðri. Þannig er hægt að verða 
fyrir raflosti í þó nokkurri fjarlægð 
frá slysstaðnum og eykst fjarlægðin 
eftir því sem línan ber meiri straum. 
Slöngur, stigar eða járnkarlar sem 
dregnir eru eftir jörðinni við slíkar 
aðstæður geta þá myndað nauðsyn lega 
jarðtengingu til þess að slökkviliðs
maðurinn fái raflost.

Mynd 14.38 Lokunarbúnaður á 
rafmagnsinntaki til þess að tryggja 
að enginn setji rafmagnið á aftur 

þegar verið er að vinna.

Mynd 14.39 Sýnið varkárni  
þegar stigar eru reistir  

í kringum raflagnir.
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14.6 Eldur í málmum
Tvenns konar vandamál eru við bruna málma; þeir brenna við hátt hitastig 
og hvarfast við vatn. Vatn dugir einungis ef það er í nægilegu magni til að 
kæla málminn niður fyrir íkveikjumörk. Venjulega er umhverfi kælt og efnið 
látið brenna niður. Einnig eru til slökkviefni sem má moka eða sprauta yfir 
málminn í það miklu magni að það kæfi eldinn. Sé vatni sprautað á eldinn 
getur það leitt til þess að vatnið sundrist en við það myndast vetnisgas. Litlir 
málmbútar og málmryk hvarfast meira við vatn heldur en málmstangir og 
önnur unnin vara. Eldur í málmi einkennist og þekkist af hvítum logabjarma 
þangað til að öskulag lagst yfir málminn. Þegar askan þekur málminn gæti 
maður haldið að eldurinn sé slokknaður. En það er þó ekki víst, það getur 
verið töluverður tími þar til að umhverfið og efnið er orðið það kalt að það sé 
öruggt. Málmeldar eru mjög heitir, meira en 1000°C, jafnvel þótt þeir sýnist 
slokknaðir.

14.7 Aðgerðir slökkviliða
Eins og áður segir er aðalmarkmið slökkviliðsins að bjarga mannslífum og 
þegar því hefur verið náð er mikilvægt að tryggja að allar aðgerðir til þess 
að bjarga umhverfi og eignum takist sem best. Allan tímann verður öryggi 
slökkviliðsmanna að vera tryggt. Slökkviliðsmenn skyldu reyna að skemma 
sem minnst. Hægt er að ná því marki með réttum aðgerðum og verðmætavernd. 
Til þess að vinna á vettvangi gangi upp verður allt skipulag og stjórnunin 
að vera í lagi. Þegar kallið kemur byrjar skipulagningin í huganum. Menn 
hugsa um svipað útkall sem þeir hafa lent í, velta fyrir sér atriðum eins og 
staðsetningu, hvort menn þekki húsið eftir skoðunarferðir, hvenær dagsins 
útkallið er, hvaða akstursleið þarf að velja og fjölda og ástand mannskapar. Eru 
slökkviliðsmennirnir hvíldir og tilbúnir til að vinna við erfiðar og hættulegar 
aðstæður? Þá kemur stuðningskortið að góðum notum fyrir stjórnandann en 
þannig tryggir hann að ekkert gleymist.

14.7.1 Eldur í byggingum
Eldur í byggingum er algengasti vettvangur slökkviliðsmannsins. Björgunina, 
verndun umhverfis, loftræstingu, takmörkun útbreiðslu og slökkvistarf verður 
að framkvæma á skipulagðan, samræmdan hátt. Því þarf að staðsetja/finna 
eldinn sem fyrst og meta umfang. Eldurinn verður erfiðari viðureignar eftir 
því sem hann fær að lifa lengur. Eftirfarandi upplýsingar lýsa venjulegum 
útköllum vegna elda í byggingum og eiginleikar hvers og eins ræddir.
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Fyrsti bíll
Varðstjóri á fyrsta bíl, sem verður þá vettvangsstjóri, kemur á vettvang, sér um 
stjórnun og árás á eldinn og tekur þar inn í aðstæður hverju sinni, umfang og 
útbreiðsluhættu, sjá mynd 14.40a. Gott getur verið, ef aðstæður leyfa, að keyra 
aðeins framhjá þannig að stjórnandi geti séð þrjár hliðar hússins. Einnig sér 
áhöfn á fyrsta bíl um leit og björgun, innbrotsaðgerðir og verðmætavernd, eftir 
því sem við á hverju sinni. Í samræmi við stuðningskortið sér varðstjórinn um 
að koma fyrstu skýrslu á stöðina, um nákvæma staðsetningu, útbreiðsluhættu 
og aðstæður og biður um aukna aðstoð ef með þarf.

Ef reykur og eldur er sjáanlegur geta menn haft í huga að gott er að leggja 
strax fæðulögn út innkeyrsluna svo að næstu bílar geti tengst og fætt með 
vatni, sjá mynd 14.40b.

Þegar staðsetning eldsins er kunn, þá er skipulagning árásarliðsins eftirfarandi:

• Bjarga mannslífum, leit og björgun.

•  Komast á milli eldsins og fórnarlamba 
eða verja björgunarmenn.

• Verja aðal inn og útgönguleiðir.

• Verja önnur herbergi.

• Verja aðrar byggingar.

•  Hefja slökkvistarf frá óbrunna svæðinu.

• Stjórna slöngum og stútum.

Annar bíll á vettvang
Önnur áhöfn fer að öllu jöfnu í uppbygg
ingu vatnsöflunar. Leggja þarf þá að fyrsta 
bíl eða að þeim stað þar sem hann hefur 
kastað út slöngu við innkeyrslu. Stundum 

Mynd 14.41 Slökkviliðsmenn 
verða að þekkja hvernig á  
að tengja við brunahana.

Mynd 14.40b Ef löng innkeyrsla  
er að byggingunni er gott  

að fyrsti bíll leggi fæðulögn  
niður innkeyrsluna.

Mynd 14.40a Stundum er 
slökkvibíllinn fyrstur á staðinn.
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þarf að leggja tvær fæðulagnir. Tengja þarf 
við brunahana og verða menn að muna 
eftir að skola hann út fyrst, sjá mynd 
14.41 og 14.42. Huga þarf að því hvort 
það þurfi að dæla á vettvang en það fer 
eftir slöngustærð, landslagi, vegalengd 
og þrýstingi á kerfinu.

Þegar þessu er lokið þá getur bíll tvö hafið 
eftirfarandi störf:

• Setja aðra öryggisárásarlögn.

• Verja aðrar útgönguleiðir.

• Tefja útbreiðslu eldsins.

• Verja nánasta umhverfið.

• Aðstoða við slökkvistarf.

• Aðstoða við björgunarstörf.

Þriðji bíll á vettvang
Þegar þriðji bíll kemur á staðinn eru hans 
verkefni meðal annars:

• Að aðstoða við innbrot ef þörf er á.

•  Að aðstoða við björgun mannslífa, leit 
og björgun.

• Verðmætavernd.

• Stigar og stigabílar.

• Loftræsting.

• Að athuga útbreiðslu eldsins.

• Að setja upp ljós.

• Að stjórna tækjanotkun.

•  Að setja upp fleiri stúta eða mónitora.

• Að slökkva glæður.

Við íslenskar aðstæður eru skilin ekki 
alveg svona skýr því oft eru bara einn 
eða tveir bílar á vettvangi í fyrstu. Í fyrsta 
bíl er björgunar og slökkvihópurinn og 
svo vinnast verkin eftir því sem meiri 
mannskapur kemur á staðinn. Fylgjast 
verður með húsinu að utanverðu ef 
fórnar lömb skyldu koma í ljós sem þurfa 
tafarlausa björgun. Á leiðinni skyldu menn setja á sig reykköfunartækin, sjá 
mynd 14.43. Leitarhópur útbúinn handverkfærum, líflínu og/eða stút, hefur 
leitina og á meðan fer annar hópur í að reisa stiga við húsið til þess að komast 
inn eða loftræsta. Leitarhópar bæði utan og innandyra hefja leit þar sem mestar 
líkur eru taldar á því að fólk sé, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Leitina verður 
að framkvæma skipulega eftir reglum hvers slökkviliðs, til þess að forðast 

Mynd 14.42 Bíll tvö tengist svo 
fyrsta bíl og ef þörf er á meira 

vatnsmagni, þá er tengt á hanann.

Mynd 14.43 Slökkviliðsmaður  
setur á sig reykköfunartæki á 

leiðinni á eldstað.
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að fara framhjá einhverju rými 
eða fórnarlambi. Setja skal upp 
eftirlitstöfluna til þess að fylgjast 
með ferðum og loftmagni þeirra 
sem vinna með reykköfunartæki. 
Sjá nánar í kaflanum reykköfun.

Samvinna og skipulag á eld
stað eru nauðsynleg til að árangur 
náist. Seinni bílar á vett vang fara 
oft í baráttuna við eld inn eða 
að reisa stiga. Þar sem stiga og 
körfu bílar eru til, koma þeir að 
góðum notum við lífbjörg un eða 
til slökkvi eða reyklosunarstarfa, sjá mynd 14.44. Þegar stiga og körfubílar 
eru notaðir til slökkvistarfa verður að passa upp á þá sem inni eru og einnig 
að dreifa ekki eldinum í óbrunna hlutann af byggingunni. Oft hefur komið 
fyrir að slökkvihópar inni í byggingunni verði að hörfa út vegna vatnsbunu 
sem að utan kemur. Passa verður að menn sprauti ekki inn um op sem búin 
hafa verið til til reyklosunar. Vinnulyftur, stiga, palla o.fl. er hægt að nota til 
að koma slökkvihópum á rétta staði með stúta.

Neyðarleitarhópur
Slökkviliðsmenn og vettvangs stjóri 
eru stöðugt að meta vettvanginn með 
tilliti til hættulegra aðstæðna sem 
gætu skapast (stuðningskortið). Hins 
vegar er erfitt að meta hvort neyðar
ástand skapist hjá slökkviliðs mönn
um, s.s. hvort reykkafarar festist, 
villist eða reykköfunar tækin bili. Ef 
slíkt ástand skapast er nauðsyn legt 
að hafa björgunar reykkafara tilbúna, 
það geta verið þeir sem eiga síðan að 
leysa hina af þegar loftmagn þeirra er á 
þrotum. Fjöldi björgunarreykkafara fer 
eftir ákvörðun stjórnanda hverju sinni 
og mati hans á aðstæðum. Björgunar
reykkafar ar eru tveir saman í öllum 
hlífðar fatnaði og með handverk færi, 
björgunar maska/slöngu eða það sem 
talið er að þeir gætu þurft að nota 
hverju sinni. Þá er hægt að nota í 
einhver verkefni en þeir verða þó 
alltaf að vera tilbúnir til að fara strax 
ef kallið kemur.

Mynd 14.44 Skyndisókn er hægt  
að gera með stútum á stigabílum.

Mynd 14.45 Stjórnandi á  
vettvangi verður að vera þannig 
staðsettur að hann hafi yfirsýn  

en sé ekki fyrir aðgerðum.
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Yfirstjórnandi á vettvangi
Þegar slökkviliðsstjóri eða annar bakvaktarmaður kemur á vettvang fær hann 
upplýsingar hjá vettvangsstjóra um framvindu mála. Ef slökkviliðsstjóri er 
sáttur við hvernig málin eru leyst er mjög líklegt að hann láti vettvangsstjórann 
halda áfram að stjórna. Sé hins vegar ekki svo yfirtekur hann stjórnina eða 
felur reyndari varðstjóra hana, sjá mynd 14.45. Ástandið er stöðugt endurmetið 
til þess að tryggja að allur mannskapur og tæki séu rétt staðsett. Stöðugt þarf 
að hugsa um hvort utanaðkomandi aðstoðar sé þörf. Þegar aðstoð berst á 
hún að koma á biðsvæði sem vettvangsstjóri ákveður hvar er. Hann skipar 
mönnum og tækjum þaðan í verkefni. Vettvangsstjóri hefur líka umsjón um 
samvinnu annarra hópa sem kallaðir eru til aðstoðar svo sem sjúkrabíla, 
borgarstarfsmanna og fréttamanna. Vettvangsstjóri skipar síðan undirmenn 
sína til að sjá um þessa hópa allt eftir umfangi og framvindu mála á vettvangi.

14.7.2 Eldur í háhýsum
Eldur á efri hæðum húsa eða háhýsum getur verið mjög krefjandi fyrir 
slökkviliðs menn. Til þess að hægt sé að fást við þessa elda er nauðsynlegt að 
hafa mikinn mannskap til að bera tól og tæki þangað sem þörfin er. Burðurinn 
upp nokkrar hæðir þreytir mannskapinn áður en að slökkvistarfið sjálft hefst. 
Í langflestum tilfellum verður að bera tækin upp. Ekki er hægt að treysta á 
lyftur þar sem þær gætu stoppað eða hreinlega fest eða opnast á eldhæðinni 
sjálfri. Ef lyfta er notuð á að fara út úr henni a.m.k. tveim hæðum fyrir neðan 
eldhæðina. Ef lyftur ná ekki alla leið upp á eldhæðina er hægt að nota lyftuna 
og bera síðan restina. Fjarskipti verður einnig að hafa í góðu lagi. Nauðsynlegt 
er að fara sem fyrst upp með aukalofthylki, ljós, millistykki á stigrörið (sé það 
til staðar), slöngulykla, kúbein eða öxi og línur til að hífa upp annan búnað 
ef með þarf.

Venjulega er slökkvistarfið skipulagt frá hæðinni fyrir neðan eldhæðina, sjá 
mynd 14.46. Slökkviliðsmenn skoða stundum þá hæð til þess að gera sér grein 
fyrir aðstæðum á eldhæðinni ef líkur eru á að þær séu eins. Tengja skal slöngur á 
stigrör (séu þau til staðar) á hæðinni 
fyrir neðan bruna hæðina. Slöngu
lykkju skal leggja upp í stigann á 
næstu hæð fyrir ofan eldhæð ina, til 
að auðveldara sé að draga slöngu 
inn á eldhæðina. Til viðbótar við 
slökkvi starfið skyldu menn athuga 
með dreifingu eldsins á efri hæðir 
og hvort einhver fórnarlömb séu föst 
þar inni. Söfnunarsvæði tækja og 
mann skapar er tveim hæðum fyrir 
neðan eldhæð. Öll umferð gangandi 
fólks fyrir utan húsið sem brennur 
er hættu leg. Glerbrot, brak, glæður 

Mynd 14.46 Skipuleggið árásina á eldinn 
á hæðinni fyrir neðan hann.
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eða annað sem fellur niður margar hæðir getur auðveldlega slasað eða drepið 
slökkviliðsmenn, skemmt tæki og skorið slöngur. Svæðið skyldi því girt af og 
öruggar aðferðir notaðar til að ganga inn og út úr byggingunni. Meta skal hverju 
sinni hve stórt svæði skal girða af.

14.7.3 Eldur í kjöllurum
Eldur í kjöllurum gerir slökkviliðsmönnum einstaklega erfitt fyrir. Til þess 
að komast í brennandi kjallara þurfa menn að sækja niður stigann, sjá mynd 
14.47. Stiginn virkar þá eins og strompur fyrir hita og reyk. Því er mikilvægt 
að fara niður stigann eins fljótt og hægt er, helst eftir að loftræsting er hafin. 
Þegar komið er niður eru aðstæður álíka og í venjulegum íbúðareldi.

Góð reyklosunartækni er mjög nauðsynleg þegar farið er í kjallaraelda. 
Hæðina fyrir ofan kjallarann skyldi reyklosa vel til þess að ná eins miklum 
hita og reyk og hægt er úr kjallaranum. Reyklosunaropið þarf að vera eins 
langt frá inngöngustað og mögulegt er.

Slökkvihópurinn getur sett stútinn á víða bunu til þess að nýta sér þá 

Mynd 14.48 Rétt reyklosun fyrir inngöngu  
gerir árásina auðveldari.

Mynd 14.47 Að fara niður stigann í kjallaraeldum  
getur verið mjög hættulegt.



Slökkvistarf  Slökkvitæki  • 14

Brunamálaskólinn  14  • 35

hitavörn sem vatnið veitir (sbr. umfjöllun 
um vatns skjöld hér að framan) til þess að 
auðvelda inngönguna, sjá mynd 14.48. 
Það er aðeins hægt ef rétt reyklosun hefur 
átt sér stað hinum megin.

Nauðsynlegt er að gæta að fargi á hæð
inni ofan við kjallara. Stál bitar lengjast 
og missa styrk þegar hitinn fer yfir u.þ.b. 
540°C. Þegar þeir lengjast geta þeir ýtt burt 
veggjum þannig að hrun hætta skapast. 
Einnig geta lagerstæður orðið óstöðugar 
og dregið í sig mikið vatn. Huga verður 
að vatns notkun því erfitt getur verið að 
hleypa gufunni út. Elda í kjöllur um er 
einnig hægt að slökkva með óbeinum 
hætti með kjallarastútum og rekstút um. 
Kjallarastúta er hægt að setja niður um 
göt í gólfi og ná þannig til svæða sem erfitt er að komast að, sjá mynd 14.49. Í 
sumum tilfellum þar sem innganga í kjallara er erfið er hægt að nota léttfroðu 
til þess að kæfa eldinn. Sú aðgerð krefst mikillar skipulagningar á reyklosun 
til þess að dreifing hita og reyks um bygginguna aukist ekki og hætta skapist á 
aukinni útbreiðslu eldsins og yfirtendrun.

Við slökkvistarf verður að muna eftir lóðréttri dreifingu elds,. Mikilvægt 
er að reyklosa loftrými og ris, því þangað safnast hiti, reykur og gas og á 
endanum kviknar í.

Viðvörun.
Við elda í kjöllurum verða slökkviliðsmenn að muna að loftið getur misst burð 
og að skyggni getur verið slæmt þrátt fyrir reyklosun.

14.7.4 Eldur í rýmum búnum slökkvikerfum
Slökkviliðsmenn þurfa að þekkja til slökkvikerfa í helstu byggingum á þeirra 
svæði, sjá mynd 14.50. Verklagsreglur slökkviliðsins verða að gera ráð fyrir 
tilvist þessara kerfa og að slökkviliðið 
geti nýtt sér þau á sem hagkvæmastan 
hátt við slökkvistarf í byggingunni. Slík 
kerfi eru t.d.:

• Sprinklerkerfi.

• Koltvísýringskerfi.

• Stigrör.

• Halonkerfi.

• Duftkerfi.

• Froðukerfi.

Mynd 14.49 Rek og kjallarastútar 
geta nýst vel þegar erfitt er  

að komast að eldinum.

Mynd 14.50 Skoðun á slökkvikerfum.
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Hættur á vettvangi þar sem slökkvikerfi eru:

• Súrefnisleysi þegar koltvísýringskerfi eru notuð.

• Lélegt skyggni.

• Rafmagn á tækjum.

• Eitraðar lofttegundir.

Góðar slökkviáætlanir eru nauðsynlegar fyrir þessi hús. Þar þarf að koma 
fram byggingargerð, innihald, hvaða slökkvikerfi er til staðar og upplýsingar 
um nánasta umhverfi, t.d. hvar vatn sé að fá, upplýsingar um tengibúnað á 
kerfi og hvar best sé að staðsetja bíla. Í mörgum tilfellum hefur slökkvikerfið 
á staðnum slökkt eldinn þegar slökkviliðið kemur. Það getur gert það að 
verkum að skyggni sé lítið og erfitt sé að finna upptök eldsins til þess að 
slökkva endanlega í glóðum. Ekki skyldi slökkva á sprinklerkerfi á meðan 
slökkvihópurinn leitar að upphafi bruna vegna hættu á enduríkviknun. Það 
skal gert þegar slökkvihópurinn hefur náð að slökkva allt.

14.7.5 Eldur í bílum
Eldur í bílum er algeng ástæða útkalla, 
sjá mynd 14.51. Ýmsar ástæður geta 
verið fyrir eldi í bílum, eins og árekstur 
og eldsneytis leki, rafmagns útleiðsla, 
hlutir sem hafa ofhitnað eins og dekk, 
vél og bremsur, púströr og hvarfakútar, 
reyking ar og íkveikja. Algeng viðbrögð 
eru að fara bara að bílnum og sprauta 
á hann. Við eld í þessum aðstæðum 
þurfa menn að undirbúa sig eins og 
við eld í íbúðum, þ.e.a.s. með allan 
hlífðar búnað og reykköfunar tæki. Ýmist er notuð háþrýstislanga eða árásar lögn. 
Menn eiga alltaf að hugsa um umfang og betra er að hafa meira vatn tiltækt 
ef eitthvað fer ekki sem skyldi. Best er að hafa úðastút til að verja fórnar lömb 
með ef þau eru enn í bílnum.

Nálgast þarf eldinn ofan frá vegna hættu á að fá eldsneyti fljótandi undir 
slökkvibílinn og undan vindi ef mögulegt er. Fljótlega skal huga að öryggis
slöngu. Ef eldurinn er lítill er möguleiki að slökkva hann með slökkvi tæki. 
Ef bíllinn er í brekku skal setja fleyg við dekkin því hann gæti runnið af stað 
þegar bremsurör gefa sig. Við elda í bílum verður að muna að tryggja öryggi 
gagnvart annarri umferð á svæðinu. Vegna margra þátta sem huga þarf að við 
elda í bílum er gott að hafa hugfast eftirfarandi:

• Nálgast bílinn á ská að framan eða aftan.

• Bera kennsl á hvers kyns ökutækið er (fólksbíll/rúta).

• Tryggja öryggi og stöðugleika.

• Taka af rafmagn.

• Nota vatn eða froðu.

• Huga að því hvort klippa þurfi ökutækið til að bjarga út fólki.

Mynd 14.51 Eldur í bílum er mun 
meira hættuástand en margir halda.
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Grunnaðferðir
Grunnslökkvitækni við eld í bílum er að slökkva allan eld við bílinn og 
undir honum fyrst og síðan þann eld sem eftir er. Huga skal að því að verja 
hluti í umhverfinu ef eldur er mikill og staðsetja þá slönguna þar á milli. Ef 
málmhlutar í ökutækinu verða eldinum að bráð verður að nota mikið magn 
vatns eða slökkviefni fyrir málmelda. Slökkviliðsmenn skyldu vera varkárir 
þegar vatn er fyrst sett á vegna þess að eldur mun aukast í byrjun. Ef mikið magn 
af eldsneyti hefur lekið út eða brennur verður að nota froðu til slökkvistarfa 
og til að hindra uppgufun. Stundum er reynt að slökkva eldinn í vélarrýminu 
áður en opnað er. Ein aðferð til þess er að setja rekstút í gegnum vélarhlífina 
eða bretti. Þá er hægt að gera gat á vélarhlífina með exi sem hefur haka og 
sprauta svo í gegn. Einnig er hægt að nota kúbein til að spenna rauf á milli 
brettis og vélarhlífar og sprauta þar inn með beinni bunu.

Stundum þarf að slökkva eld í farþegarými bíls, þá er sótt að með víðri 
úðabunu. Reynið að opna dyrnar, annars verður að brjóta glugga og sprauta 
með hringlaga sveiflu. Ef ekki er hægt að opna skottið gæti þurft að brjótast þar 
inn, stundum er hægt að brjóta húninn af og nota síðan skrúfjárn til að opna.

Það eru þrjár aðferðir til að fást við eld undir bíl. Ef það er hættulegt að 
nálgast bílinn er hægt sprauta úr fjarlægð með beinni bunu. Ef hægt er að vera 
við ökutækið er hægt að beina bununni beint í jörðina og þannig endurkasta 
henni undir bílinn. Þriðji möguleikinn er að sprauta í gegnum vélarhlífina 
(á sumum bílum).

Þegar eldurinn hefur verið slökktur, verður að tryggja að allar glæður séu 
einnig dauðar og þær leynist hvergi, einnig að aftengja rafgeymi og tryggja 
loftpúða og annan öryggisbúnað og kæla eldsneytistanka.

Hættur
Eins og í öðrum eldum eru ýmsar hættur tengdar eldum í bílum. Hvarfakútar 
sem eru til hreinsunar á útblæstri véla gætu kveikt í grasi og öðru eldsneyti 
undir bíl. Hitinn á kútnum getur verið frá um 700°C og að u.þ.b. 1400°C.

Mikill hluti innréttinga í bílum eru plastefni sem brenna kröftuglega við 
hátt hitastig og gefa af sér eitraðar gastegundir.

Í nýlegum bílum eru oftast loftpúðar frammi í og í sætum, hurðafölsum 
o.fl. Best er að aftengja rafgeyminn en alltaf skyldi vinna með þeirri hugsun 
að þessi öryggisbúnaður sé virkur. Einnig geta loftpúðar hæglega sprungið út 
þegar bíllinn brennur.

Nýlegir bílar hafa mikið af lokuðum hylkjum. Þegar þau eru hituð þenst 
gasið eða „glussinn“ í þeim út og eykur þrýstinginn í hylkinu. Þegar slík hylki 
gefa sig þá geta hlutir eins og höggdeyfar, hol drifsköft og pumpur í skottloki 
eða vélarhlíf, skotist frá bílnum með miklum krafti. Gagnvart stuðurum með 
dempurum sem keyrt hefur verið á og hafa þrýst saman og komist síðan í eld eða 
hita, er hættulegt að standa aftan við bílinn vegna þess að þeir geta skotist út.

Dekk geta líka sprungið út vegna þrýstiauknings. Þetta getur hæg lega stórslas
að og jafnvel drepið slökkviliðsmann. Undir vélarhlífinni eru eldsneytis leiðslur, 
„glussi“ og olía og allir fletir heitir. Smá eldsneytis leki getur hæglega komið 
bruna af stað ef hann kemst á heita vélarhluta. Þar er einnig rafgeymirinn og allt 
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rafmagnskerfið. Þar komum við að plasthylki sem í er sýra og þar myndast vetni.
Slökkviliðsmenn verða að gera ráð fyrir aukaáhættum eins og aukabensín

tönkum, gashylkjum, sprengiefnum og hættulegum farmi, sjá mynd 14.52. 
Sendibílar, litlir farþega/kassabílar og skutbílar eru oft notaðir til þess að 
flytja ýmsan hættulegan varning, s.s. geislavirk efni, milli spítala. Svo geta 
mikil verðmæti glatast í póst og verðmætaflutningabílum.

14.7.6 Rusla- og gámaeldar
Líkurnar á að finna hættuleg efni eru miklar í eldi í rusli og gámum. Þeir 
innihalda oft mikið af spilliefnum og plastefnum sem gefa frá sér mjög eitraðan 
reyk og gastegundir. Þrýstihylki og rafhlöður geta sprungið ef þau eru í eldi. 
Þess vegna er nauðsynlegt að hafa allan hlífðarfatnað og reykköfunartæki. Val 
á slöngustærð fer eftir því hvað er að brenna og umhverfi þess. Eld í litlum 
hrúgum og tunnum er hægt að slökkva með háþrýstislöngum. Stærri gáma og 
svæði á að ráðast á með a.m.k. 38 mm slöngum. Gætið þess að eldurinn nái 
ekki í nærliggjandi hluti og munið að slökkva í glóðum í lokin.

14.7.7  Eldar og óhöpp í 
þröngum rýmum

Slökkvistörf og björgunaraðgerðir eru oft 
framkvæmdar í rýmum neðanjarðar eða 
rýmum sem einhverra hluta vegna eru án 
náttúrulegrar loftræstingar eða loftræsti
kerfa. Neðanjarðar í byggingum, hellum, 
birgðatönkum og skurðum eru nokkrar 
tegundir af slíkum hættusvæðum, sjá 
mynd 14.53. Þess vegna skiptir máli að 
þekkja hverjar hætturnar eru á þessum 
stöðum. Meðal þess sem vænta má er t.d.:

Mynd 14.52 Sumir bílar eru knúðir með gasi  
undir þrýstingi og eru því með gashylki.

Mynd 14.53 Víða á vettvangi eru 
ýmsar tegundir af þröngum rýmum.
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• Súrefnisskortur.

• Eldfimt gas og gufur.

• Eitrað gas.

• Hátt hitastig.

• Sprengifimt efni.

Því til viðbótar geta eftirfarandi þættir valdið vandræðum:

• Þröng op eða alls engin.

• Rústir og óstöðug burðarvirki.

• Djúpt vatn eða aðrir vökvar.

• Rafmagn, gas, skólp.

Góð samskipti eru mikilvæg við fyrirtæki, húsverði og aðra á staðnum sem 
búa yfir hagnýtum upplýsingum um hættusvæðið og geta sagt okkur um 
fjölda fórnarlamba og mögulega staðsetningu þeirra. Björgunaráætlun um 
slys í þröngum rýmum á að vera til hjá öllum slökkviliðum.

Menn verða að getað unnið fumlaust eftir þessari áætlun en hún þarf að 
innihalda upplýsingar um öryggismál björgunarmanna og fórnarlamba, hvernig 
stjórna eigi tækjum og hvernig hafa skuli stjórn á öðrum hættum, fjarskiptum, 
loftræstingu og ljósabúnaði. Rafmagnstæki og þess háttar, sem notuð eru við 
björgunarstörf, ættu að vera neistafrí. Þetta á t.d. við um talstöðvar, handljós 
og hreyfanlega blásara. Vegna þess að aðkoma að vettvangi er lokuð er þörf á 
að koma upp söfnunarsvæði til þess að verkið gangi vel. Það má ekki vera svo 
nærri að það hafi áhrif á aðkomu mannskapar og búnaðar inn á vettvanginn, 
sjá mynd 14.54.

Slökkviliðsmenn skyldu ekki fara inn á hættusvæðið nema eftir að stjórn
andi gefur um það skipun og þá skal fara nákvæmlega eftir fyrirmælum. 
Öryggisfulltrúi skal vera við innganginn til þess að gæta að öryggi mannskapar 
og tækja sem fara inn og út af vettvangi.

Nauðsynlegt er að vera klæddur öllum hlífðarfatnaði og með reykköfunar
tæki. Þegar björgunarmaður fer inn á vettvang og þarf kannski við einhverjar 

Mynd 14.54 Stjórnstöð og söfnunarsvæði skal vera 
tiltölulega nálægt vinnusvæði. Öryggisfulltrúi  

stýrir umferð inn og út af vinnusvæði.
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aðstæður að taka lofthylkin af bakinu, þarf hann að passa að maskinn dragist 
ekki af sér ef lofthylkin detta. Einnig er möguleiki á að nota aðflutt loft, mynd 
14.55.

Líflínu verður að festa við þá sem fara inn, sjá mynd 14.56. Stöðugt verður að 
fylgjast með línunni og svo verða björgunarkafarar að vera tilbúnir, jafnmargir 
og þeir sem inni eru. Kerfi til samskipta verður að koma á því að talstöðva
samband getur verið slæmt þar inni. Þá geta spottakippir virkað; einn kippur 
„í lagi“, tveir „halda áfram“, þrír „taka upp“ og fjórir „hjálp“.

14.7.8 Loftmæling
Loftmælar eru til í ýmsum stærðum og gerðum. Þeir eru notaðir til þess að 
mæla ákveðnar gastegundir og magn þeirra og mæla oftast ppm (parts per 
million). Byrjað er að mæla súrefnishlutfall því að flestir mælar gefa ekki rétt 
hlutfall af gasi ef loftið er súrefnissnautt. Niðurstöðurnar eru svo notaðar til 
að meta hvort að óhætt sé að fara inn og þá með hvers konar hlífðarbúnað og 
jafnframt hvort líkur séu á að einhver sé á lífi inni. Nauðsynlegt að fylgjast 
með loftinu inni í rýminu á meðan fórnarlamb eða björgunarmaður er þar.

14.7.9 Köfunarstjórnborð
Tilgangur köfunarstjórnborðs er að tryggja það að aðeins þeir sem eiga erindi 
og eru rétt búnir fari inn á hættusvæðið. Vitneskja um staðsetningu þeirra og 
stöðu á loftmagni verður að vera til staðar allan tímann. Öryggismaðurinn 

Mynd 14.55 Félagi 
björgunarmannsins fer yfir 

tengingar á loftinu til þess að 
tryggja að allt sé rétt tengt.

Mynd 14.56 Björgunarmaður sem fer  
inn í þröngt rými á að festa á sig líflínu.
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skráir og staðfestir verkefnið sem á að vinna, þrýsting á kút og vinnutíma. 
Þessi vinnuferill tryggir að fylgst sé með öllum á svæðinu og að enginn verði 
loftlaus eftir að vinnutími á kútnum er búinn. Í kaflanum um reykköfun er 
fjallað um reykköfunarstjórnborð.

14.7.10 Árás á eldinn
Eld í lokuðum rýmum má einnig slökkva með óbeinum hætti, t.d. með rekstút
um, kjallarastútum, dreifistútum og léttfroðu, sjá mynd 14.57. Vegna meiri 
hitaáhrifa í lokuðu rými þreytast slökkviliðsmenn fyrr og nota meira loft. Þeir 
verða því að kalla á afleysingu fyrr en ella og beita öndunartækni (sjá kafla 
um reykköfun) til þess að spara loft og fylgjast með loftmæli. Slökkviliðsmenn 
mega ekki fara lengra inn í lokuð rými en svo að loftmagnið dugi þeim einnig 
á leiðinni út.

14.7.11 Gróðureldar
Stærstu gróðureldar hérlendis eru sinueldar, en einnig hafa orðið eldar í mosa 
eða kjarri og víða um land eru komnir allstórir nytjaskógar sem eru mjög 
verðmæt ir. Skóg rækt á Íslandi er að verða æ algengari sem búgrein og ljóst er 
að á komandi árum verður æ stærra land tekið undir skóg, sjá mynd 14.58. 

Mynd 14.58 Stóra skógarelda er erfitt að slökkva.

Mynd 14.57 Léttfroðu er hægt  
að nota við kjallaraelda.
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Gróðureldar eru eldar þar sem landslag, tegund eldsneytis, möguleikar á vatni 
og veðurfar gerir slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. Staðbundin reynsla hvers 
slökkviliðs gefur hugmynd um aðferðir og tækni sem nota skal við gróðurelda. 
Eftir að gróðurbruni hefst er hann oft hraður og stöðugur. Margir þættir hafa 
þar áhrif en þó eru þrír sérstaklega áhrifamiklir; eldsneyti, veður og landslag. 
Einn af þessum þáttum getur verið allsráðandi en yfirleitt er þetta blanda af 
þeim öllum.

Eldsneyti
Eldsneyti gróðurelda má skipta í þrjá 
flokka eftir brunahegðun þeirra:

•  Neðanjarðar: Rætur, mór og annað 
hálfniðurbrotið efni sem er neðan 
við yfirborðið.

•  Á jörðu: Barrnálar, greinar, gras, 
fóður kál eða korn og kjarr að tveggja 
metra hæð, tré sem hafa verið felld 
eða brotnað sem liggja á jörðu.

•  Ofanjarðar: Kjarr yfir tvo metra, 
laufkrónur, barrtré og allt það sem 
er umlukið lofti frá jörðu. (sjá mynd 
14.59–14.60.)
 

Margir þættir hafa áhrif á brunaferilinn á þessum hlutum:

• Eldsneytisstærð, litlir og léttir hlutir brenna hraðar.

•  Þéttir hlutir, eins og margt á jörðu og neðanjarðar, brenna hægar heldur 
en t.d. lauf.

•  Staðsetning. Séu hlutir nálægt hvor öðrum verður útbreiðsla hraðari vegna 
hitageislunar.

•  Magn á svæðinu gefur hugmynd um hve mikið vatn þarf að nota til að 
slökkva eldinn.

•  Rakainnihald efnisins skiptir máli, þegar það er þurrt kviknar auðveldar í 
því og það brennur með meiri hita.

Mynd 14.60 Eldsneyti  
ofanjarðar, trjábrúskar o.fl. 

Mynd 14.59 Eldsneyti neðanjarðar.
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Veður
Veðurbreytingar eru ein helsta ástæða fyrir slysum og dauðsföllum á slökkviliðs
mönnum erlendis. Þá hafa heilu hóparnir lokast inni á svæðum sem síðan hafa 
brunnið. Á Íslandi er ekki vitað um alvarleg slys í gróðureldum en veður og 
vindar breytast oftar á dag hér en víða annars staðar. Veðrið hefur því mikil 
áhrif á hegðun gróðurelda:

•  Vindurinn blæs í glæðurnar og hraðar brunaferlinu, stærri gróður(skógar)
eldar mynda sinn eigin vind.

•  Hitastig hefur áhrif á vind og er tengt rakastigi, en hefur þó langtímaáhrif 
á þurrkun efnisins.

• Umhverfisrakastig, hefur áhrif fyrst og fremst á dauðar plöntur .

•  Úrkoma hefur áhrif á vökvainnihald gróðurs og einnig á hversu þurrt annað 
efni er. Stór tré geyma betur raka en kvistar, sina eða lauf.

Landslag
Landslagið hefur áhrif á brunaferlið og 
útbreiðslu. Halli og stefna landslagsins hefur 
áhrif á hvert eldurinn fer, hann fer hraðar 
upp brekku heldur en niður. Vegna þess 
að loginn fer lóðrétt þá hitar hann vel upp 
gróður inn að ofan og auðveldar því íkveikju, 
sjá mynd 14.61. Aðrir landslagsþættir eru 
eftirfarandi:

•  Það skiptir máli í hvaða átt landið snýr 
með tilliti til þess hvernig sólin hitar það 
upp. Þeir landshlutar sem snúa að sól fá 
í sig meiri varma og eru þurrari.

•  Hindranir eins og hæðardrög, ásar, tré 
eða jafnvel stór klettabelti geta haft áhrif 
á loftstreymi og myndað hvirfla eða svelgi 
sem leiða til þess að hegðun brun ans 
verði önnur en gert var ráð fyrir.

•  Dalir eða ásar milli hærri svæða hafa 
áhrif á vindstreymi. Þar geta myndast 
hvirflar sem leiða til skorsteinsáhrifa og því aukið á umfang og dreifingu 
eldsins.

Hlutar gróðurelda
Helstu hlutar gróðurelda eru sýndir á mynd 14.62. Allir gróðureldar hafa 
a.m.k. tvo af þessum hlutum eða jafnvel alla:

•  Upphafspunkt sem hann dreifist frá. Oft er upphafið nálægt vegum, slóðum 
og stígum en getur einnig verið á stöðum sem ekki er auðvelt að komast 
að, t.d. ef eldingu hefur lostið niður eða varðeldur hefur verið kveiktur af 
göngufólki.

Mynd 14.61 Brekkur geta  
aukið á brunahraðann.
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•  Hausinn er sá hluti sem dreifist hraðast. Hann er undan vindi og er sá hluti 
sem eyðileggur mest og er því það sem slökkvistarfið þarf að beinast að.

•  Fingur eru mjóar lengjur sem fara út úr hausnum og er þar oft blandað 
eldsneyti, bæði hrað og hægbrennanlegt. Ef ekkert er að gert geta þeir 
myndað nýja hausa.

•  Hættusvæðið er ytri mörk alls svæðisins sem er að brenna og er brunnið.

•  Hællinn er þá á móti hausnum og brennur hægar og er auðveldari viðfangs. 
Hann er þá oftast á móti vindi og niður í móti ef landslag hallar.

•  Hliðar eldsins ná á milli hauss og hæls og úr þeim koma fingurnir og ef 
vindátt breytist getur auðveldlega myndast nýr haus.

•  Eyjar eru óbrunnir hlutar innan svæðisins. Þeim verður að fylgjast með og 
tryggja að ekki kvikni í þeim því þær eru eldsneyti.

•  Eldblettir myndast vegna fljúgandi glóðar eða neista sem lenda utan aðal
hlut ans. Þeir mynda verulega hættu fyrir mannskap og tæki vegna hættu 
á að menn festist þar á milli. Þá verður að slökkva strax til þess að þeir 
myndi ekki nýja hausa.

Mynd 14.63 Græna svæðið.

Mynd 14.62 Hlutar gróðurelds.
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Græna svæðið er allt óbrunna svæðið sem inniheldur eldsneyti í kringum 
eldinn. Þó svo að það sé kallað grænt er alls ekki allt eldsneytið grænt. Það 
er heldur ekki öruggt svæði, sjá mynd 14.63.

Svarta svæðið er þá það svæði sem hefur orðið eldinum að bráð. Það er 
tiltölulega öruggt svæði en þar getur verið heitt og töluvert af reyk.

Árás á eldinn
Aðferðir sem notaðar eru til að ráðast á eldinn snúa fyrst og fremst að hættu
svæð inu. Varnarlína (stýrilína) getur verið sett fyrir framan eldinn, við hlið 
hans eða í einhverri fjarlægð frá honum. Beinar og óbeinar árásir eru viðhafðar 
í gróður eldum. Bein árás er gerð beint á logana á endann eða til hliðar við þá, 
sjá mynd 14.65. Óbein árás er gerð nokkru frá eldinum til að stöðva framrás 
hans. Lína er mynduð langt frá eldinum og þar er brennd lína af gróðri. Þessari 
aðferð er beitt við tiltölulega stóra, heita og hraða elda, sjá mynd 14.66. Vegna 
þess að gróðureldar eru stöðugt að breytast er oft byrjað á einni aðferð og endað 
á annarri. Stöðugt verður að meta ástand og umfang svo hægt sé að bregðast 
við breytingum.

Mynd 14.64 Svarta svæðið.

Mynd 14.65 Slökkviliðsmenn  
í beinni árás.

Mynd 14.66 Slökkviliðsmenn brenna  
út frá vegi í óbeinni árás.
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14.8 Tíu slökkviboðorð
Sú hegðun eldsins sem fjallað er um hér að framan nær ekki til allra aðstæðna 
sem talist geta hættulegar fyrir starfmenn slökkviliða, aðeins þeirra algengustu. 
Margar aðrar aðstæður eru einnig hættulegar. Rannsóknir á dauða og slysum 
slökkviliðsmanna erlendis hafa orðið til þess að mynda tíu slökkviboðorð. Í 
hverju tilfelli þar sem slökkviliðsmaður dó í gróðureldum kom í ljós að eitt 
eða fleiri af slökkviboðorðunum höfðu verið brotin. Þannig að ef menn brjóta 
eitt eða fleiri atriði þá eru meiri líkur á að þeir leggi sig í lífshættu.

Þessi listi er til leiðbeiningar til þess að slökkviliðsmenn þekki hvenær 
hættuástand skapast. Allir slökkviliðsmenn eiga að þekkja þessi atriði og 
fara eftir þeim.

• Árás á að vera ákveðin, en mikilvægt er að hugsa um öryggi fyrst.

• Hugsið alla leiki út frá núverandi ástandi og mögulegum breytingum.

• Athugið veðurspána og fylgist með nýjum spám.

• Gætið að því að fyrirmæli séu gefin og þau skilin.

• Tryggið upplýsingaflæði um framgöngu starfsins.

• Haldið góðu fjarskiptasambandi við liðið, yfirmenn og önnur hjálparlið.

• Skilgreinið öryggissvæði og flóttaleiðir.

• Tryggið að einhver fylgist með á hættulegum svæðum.

• Gætið þess að hafa alltaf stjórn á aðstæðum þar sem menn eru við vinnu.

• Verið vakandi, róleg, hugsið skýrt og vinnið ákveðið.
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