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15.1 Umhverfisráðuneytið
Umhverfisráðherra fer með yfirstjórn brunamála í landinu, og er Mannvirkja
stofnun ráðherra til aðstoðar um málefni sem falla undir lög um brunavarnir.

Mannvirkjastofnun hefur margþættu hlutverki að gegna samkvæmt lögum. 
Helstu verkefni stofnunarinnar eru tilgreind í lögum um mannvirki nr. 160/2010.

Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laganna, laga um byggingar
vörur og laga um brunavarnir. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingar
eftirliti og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða um land allt í sam ráði við 
viðkomandi stjórnvöld.

Kafli 15
Uppbygging 
og skipulag

Mynd 15.1 Slökkviliðsmenn að störfum.
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Mannvirkjastofnun vinnur að samræmingu brunavarna í landinu og stuðlar 
að samvinnu þeirra sem starfa að brunavörnum. Stofnunin skal með sjálfstæð
um athugunum og úttektum leiðbeina sveitarstjórnum um kröfur sem gerðar 
eru til eldvarnaeftirlits og slökkviliða.

Mannvirkjastofnun starfrækir Brunamálaskóla sem ætlaður er slökkviliðs
mönnum, þ.m.t. slökkviliðsstjórum og eldvarnaeftirlitsmönnum. Skólinn 
skal hafa umsjón með menntun slökkviliðsmanna, bóklegri og verklegri, og 
fræðslu þeirra í starfi.

Til þess að ná markmiðum sínum hefur Mannvirkjastofnun náið samstarf 
við fjölda aðila sem fjalla um brunavarnir og byggingamál og ýmsa fagaðila 
bæði á Íslandi og erlendis.

 15.2  Uppbygging slökkviliða og 
skipulag á vettvangi

Á Íslandi eru tvö rekstrarform slökkviliða ríkjandi – atvinnu og hlutastarfandi 
slökkvilið. Atvinnuliðin eru í stærri bæjum en sum þeirra nota einnig hluta
starf andi mannskap í útkallsvinnu. Fjöldi hlutastarfandi slökkviliða er mun 
meiri en atvinnuliða en stærð liðanna er að mestu háð starfssvæði.

Þegar slys ber að höndum eru slökkviliðin meðal fyrstu aðila sem koma á 
vettvang. Með slysum er ekki einungis átt við bruna og eiturefnaslys, heldur 
einnig björgun úr rústum, bílslys, flugslys, slys sem verða vegna veðurofsa, 
sprengingar eða vatnsflóð. Svo mætti lengi telja.

Slökkviliðsmenn eiga samskipti við alls konar fólk. Sumir kunna að meta 
það starf sem unnið er, en einnig er til fólk sem er ósátt. Algengt er að álit 

Mynd 15.2 Starf slökkviliðsmanna er fjölbreytt.
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manna á slökkviliðsmönnum sem 
opin berum starfsmönnum sé að þeir 
eigi á yfirvegaðan hátt að vega og 
meta það vandamál sem þeir standa 
frammi fyrir, þannig að árangursrík 
lausn náist.

Slökkviliðsmenn eru engar ofur
hetjur, þeir vinna bara við óvenjulegar 
aðstæður. Þeir geta ekki gert allt og 
verða bæði almenningur og þeir sjálfir 
að sætta sig við þá staðreynd. Það að 
ná tökum á og árangri í björgunarstarfi 
krefst þekkingar og færni.

Tilgangur þessa kafla er að kynna 
fyrir lesendanum það umhverfi sem 
slökkvi lið á Íslandi starfa í, uppbygg
ingu þeirra og skipulag á starfsvett
vangi.

15.3 Brunavarnaáætlun
Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið 
hefur samþykki Mannvirkjastofnunar og sveitarstjórnar. Brunavarnaáætlun skal 
endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki. 
Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, 
skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni 
sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Mannvirkjastofnun gefur út leiðbeiningar um efni og gerð brunavarna
áætlunar.

Brunavarnaáætlun leggur grunninn að gæðastjórn og úttekt á starfsemi 
slökkviliðs fyrir þá aðila sem bera ábyrgð á brunavörnum í hverju sveitarfélagi. 
Áætlunin auðveldar einnig íbúum sveitarfélagsins að fá upplýsingar um 
skipulag slökkviliðs og markmið með rekstri þess í sveitarfélaginu og ætti 
áætlunin alltaf að vera aðgengileg íbúunum t.d. á heimasíðu sveitarfélagsins.

Í Brunavarnaáætlun á því að koma fram hvernig sveitarfélagið uppfyllir 
kröfur laganna til slökkviliðsins.

Mengunarvarna og slökkviáætlanir verða að vera til fyrir allar stærri áhættur 
innan starfssvæðisins. Ein helsta forsenda fyrir brunavarnaáætlun er að gerðar 

Mynd 15.4 Til að ná tilætluðu markmiði verða hlekkirnir að halda.

Mynd 15.3 Frá slökkvistarfi.
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séu viðbragðsáætlanir (t.d. slökkviáætlanir og mengunarvarnaáætlanir) a.m.k. 
yfir allar stærstu og erfiðustu áhættur á svæði slökkviliðsins og þær sem gera 
mestu kröfur til slökkviliðsins t.d. til fjölda slökkviliðsmanna, dæluafköst, 
stigaþörf o.fl. Þær á að nefna í brunavarnaáætlun og geta þær, ef við á, fylgt með 
í heild sinni sem fylgiskjal. Niðurstöður úr þessum áætlunum leiða í ljós hvort;

• tækjakostur slökkviliðsins sé nægjanlegur,

• fjöldi slökkviliðsmanna, geta þeirra og menntun, sé nægjanleg,

• nægjanlegt slökkvivatn sé fyrir hendi,

• slökkvistöð/stöðvar slökkviliðsins uppfylli þarfir liðsins.

Komi í ljós að úrbóta sé þörf á að geta þess hvaða aðgerðir verði notaðar til 
úrbóta en þær geta m.a. falist í að;

•  endurnýja eða fjölga slökkvibílum, slökkvidælum eða bæta annan tækjakost 
slökkviliðsins,

•  bæta aðstöðu slökkviliðsins, fjölga í slökkviliðinu, auka menntun og þjálfun 
slökkviliðsins eða setja upp bakvaktir eða fastar vaktir,

•  tryggja aðstoð, t.d. frá öðru slökkviliði eða björgunarsveit, með samstarfs
samningum,

•  auðvelda vatnsöflun í sveitarfélaginu, t.d. með fjölgun brunahana.

Í brunavarnaáætlun kemur fram hvernig slökkviliðinu er tryggt eðlilegt rekstrar
fé og þar á að vera skrá yfir búnað slökkviliðsins og afskriftarreglur sem gefa 
vísbendingu um þá fjárhæð sem árlega er nauðsynleg til að halda tækjabúnaði 
í horfinu.

Í brunavarnaáætluninni á að vera greinargerð um hvernig slökkvilið hefur 
fundið og metið þær áhættur sem mestu teljast skipta innan starfssvæðisins. 
Einnig ætti að koma fram hvenær þetta mat fór fram og hvenær það var síðast 
endurskoðað og hvenær ber að endurskoða það næst. Í áætluninni skal tilgreina 
þá áhættu sem er ráðandi varðandi stærð slökkviliðsins.

Eitt af hlutverkum eldvarnaeftirlits er að halda skrá yfir öll mannvirki 
og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á manntjóni eða 
umtalsverðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.

Í langflestum tilfellum er slíkt mat huglægt áhættumat, byggt á þekkingu og 
reynslu slökkviliðsstjóra, en ekki byggt á tölfræði og útreikningum. Í einstaka 
tilfellum gæti þó slökkviliðsstjóri komist að þeirri niðurstöðu að kveðja þurfi 
til sérfræðinga til að vinna slíkt áhættumat.

15.4 Uppbygging slökkviliða
Slökkvilið eru í grunninn byggð upp á svipaðan hátt, í líkingu við píramída 
með stjórnanda á toppnum sem fer með valdið og ábyrgðina, en undirmenn 
sem sjá um helstu framkvæmdir. Uppbyggingin í slökkviliðum er sú sama 
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hvort sem um er að ræða daglegan rekstur eða útkall. Stjórnendur eins og 
varðstjórar framfylgja ákveðnu skipulagi í daglegum rekstri. Meðal verkefna 
þeirra er að sjá til þess að tæki séu í lagi og að starfsmenn taki þátt í æfingum. 
Í útköllum eru þeir svo vettvangsstjórar eða hlutastjórnendur.

Starf slökkviliðs grundvallast af því að hlutverk þess séu skýr og markviss. 
Slökkvilið þarf að hafa búnað og mannskap með þekkingu, þjálfun og reynslu 
til að sinna sínu hlutverki og ná tilætluðu markmiði.

Eins og sýnt er á mynd 15.5 eru uppbygging og boðleiðir slökkviliðs 
misjafnar eftir stærð þess.

15.4.1 Stjórn slökkviliða af hálfu sveitarfélaga
Samkvæmt lögum um brunamál er það á 
ábyrgð sveitarfélaganna að sjá til þess að 
starfsemi slökkviliðs og eldvarnaeftirlits 
fullnægi þeim kröfum sem settar eru 
fram í lögum. Sveitarfélögum ber að sjá 
um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur 
sé fyrir hendi, bæði til slökkvistarfs og 
fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem 
hans er krafist, t.d. úðakerfi í meiri
háttar byggingum. Í sveitarfélagi þar sem 
vatnsöflun er erfið skal leita annarra 
lausna til þess að tryggja nauðsyn legar 
brunavarnir.

Samsetning stjórna slökkviliða af 
hálfu sveitarfélaga er mismunandi. Í 
sumum sveitarfélögum heyra slökkvi
lið in beint undir sveitarstjórn og þá 
framkvæmda stjóra þess. Í öðrum sveitar
félög um skipar sveitar stjórn sérstaka 
brunamála nefnd, en sums staðar heyra 

Mynd 15.5 Skipurit SHS og Slökkviliðs Skagafjarðar.

Mynd 15.6 Ráðist til inngöngu  
með lágþrýstislöngu.
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slökkvilið undir aðrar nefndir í sveitar félaginu, s.s. framkvæmdanefnd. Í sumum 
sveitarfélögum er bæjarverk fræðingi, sviðsstjóra eða öðrum embættismanni 
falin tengsl sveitar stjórnar við slökkviliðin og er hann þá milliliður milli 
sveitarstjórnar innar og slökkviliðs stjóra. Sameinist fleiri en eitt sveitarfélag um 
slökkvilið er oftast mynduð sérstök stjórn, sem fulltrúar þeirra sveitarfélaga 
sem að því standa eiga sæti í. Samkvæmt lögum ræður sveitarstjórn einn 
slökkviliðsstjóra sem síðan ræður til sín þá starfsmenn sem til þarf.

15.4.2 Yfirstjórn slökkviliða
Til yfirstjórnar teljast slökkviliðsstjóri, vara eða aðstoðarslökkviliðsstjóri og 
yfirmenn deilda. Yfirstjórn annast daglegan rekstur slökkviliðsins, áætlanagerð 
og stefnumótun. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á rekstri slökkviliðsins gagnvart 
stjórn þess. Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með því í sínu umdæmi að farið sé 
eftir lögum um brunavarnir og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim. 
Hann hefur umsjón með öllum tækjum slökkviliðs og eftirlit með virkni 
brunahana í umdæminu í samráði við rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu.

Slökkviliðsstjóri stjórnar slökkvistarfi við eldsvoða og hefur stjórn á vettvangi 
við mengunaróhapp á landi. Við þessi störf eru löggæslulið og opinberir 
eftirlits aðilar undir yfirstjórn slökkviliðsstjóra. Lögregla sér slökkviliði fyrir 
greiðum aðgangi að vettvangsstað, stöðvar umferð um nærliggjandi götur, girðir 
af svæði sem slökkvilið þarf til að gegna störfum sínum, verndar bruna rústir 
sem rannsaka þarf eða bjarga verðmætum úr og varðveitir muni sem bjargað 
er frá bruna þar til þeir eru afhentir réttum aðila.

Slökkviliðsstjóri skal tilkynna mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlits án 
tafar. Honum ber einnig að sjá um fræðslu slökkviliðsmanna, þjálfun þeirra 
og að haldnar séu reglubundnar æfingar.

Slökkviliðsstjóri vinnur brunavarnaáætlun og leggur hana fyrir sveitafélag 
sitt og Mannvirkjastofnun. Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að 
slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað 

Mynd 15.7 Slökkviliðsmenn við æfingu í Hvalfjarðargöngum.
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að það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum um brunavarnir og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim lögum.

Til þess að komast yfir öll þau verkefni sem snúa að slökkviliðsstjóra getur 
hann notað valddreifingu og verkaskiptingu. Með því getur hann til dæmis 
falið varðstjóra að stjórna slökkvistarfi við eldsvoða og aðstoðarslökkviliðsstjóra 
að halda utan um fræðslu slökkviliðsmanna, þjálfun þeirra og reglubundnar 
æfingar.

 

15.4.3 Útkallsdeild
Til útkallsdeildar teljast allir þeir sem 
sinna viðbragðsskyldu fyrir slökkvi lið, 
oftast einfald lega kallaðir slökkviliðsmenn. 
Þetta er mjög breiður hópur bæði hvað 
varðar reynslu og menntun. Slökkviliðs
menn þurfa að hafa menntun í samræmi 
við þá þjónustu sem slökkviliðið veitir eins 
og hún er skilgreind í brunavarnaáætlun 
sveitafélagsins.

Að loknu námi í Brunamálaskólanum 
skal slökkviliðsmaðurinn vera hæfur til 
almennra slökkvistarfa, til að annast vatns
öflun, reyklosun og dælingu. Meðal þess 
sem hann skal vera hæfur til er:

 

•  Reykköfun, reyklosun, stjórnun og 
notkun á búnaði slökkviliðsins.

•  Björgun fólks úr bílflökum, klippuvinna og skyndihjálp við slasaða.

•  Að beita réttum viðbrögðum við mengunarslysum og eiturefnaslysum.

Eins og sjá má þarf slökkviliðsmaður að geta sinnt mörgum hlutverk um. Til 
þess að þekking hans nýtist þarf hann að uppfylla lágmarks kröfur um heil
brigði og líkamshreysti, sjá kafla 1.3.3, líkamsbeiting og þjálfun. Einnig þarf 

Mynd 15.8 Slökkviliðsmenn  
að störfum.

Mynd 15.9 Slökkviliðsmenn að störfum.
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slökkviliðsmaður að setja sig vel inn í stjórnskipulag og verkferla þess slökkvi
liðs sem hann starfar fyrir og afla sér haldgóðrar þekkingar á starfsvæði þess, 
þar á meðal gatnakerfi, vatnsveitukerfi og helstu hættum.

Skyldur slökkviliðsmanna eru m.a.:

•  Að koma í veg fyrir eða takmarka tjón af völdum eldsvoða og mengunar
óhappa.

•  Að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar varðandi starfið, m.a. 
með námskeiðum og verklegri þjálfun, þar sem henni verður við komið.

•  Að bregðast við slysum, sýna varkárni í vinnu þannig að koma megi í veg 
fyrir frekari slys og valda ekki að óþörfu frekari skemmdum eða tjóni.

15.4.4 Forvarnadeild
Öflugt forvarnastarf dregur úr þörf á slökkvi
starfi og dregur þannig úr kostnaði og áhættu 
fyrir slökkvilið, sjá nánar um forvarn ir í kafla 
12. Forvarnadeild er oftast skipt í tvö svið; 
skoðunarsvið og tæknisvið. Helstu verkefni 
forvarna deildar eru:

• Ráðgjöf til hönnuða.

• Að skoða teikningar bygginganefndar.

•  Úttekt á skoðunarskyldum stöðum, skv. 
Reglugerð um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga.

•  Umsögn vegna veitinga og gististaða.

•  Sérstakt eftirlit með mannmörgum stöðum, 
t.d. veitinga og samkomuhúsum.

• Fræðsla fyrir almenning um eldvarnir.

• Fræðsla í skólum um eldvarnir.

Allir þeir slökkviliðsmenn sem sinna eld varna
eftirliti skulu hafa lokið námskeið inu Eld
varna eftirlits maður I eða sambæri legu námi. 
Menntun starfs manna eldvarnaeftirlits skal 
vera í samræmi við þá þjónustu sem slökkvi
lið á að veita samkvæmt brunavarnaáætlun 
viðkom andi sveitarfélags.

15.5 Dagleg störf slökkviliðs
Öll dagleg störf slökkviliða snúa að því að vera sem best viðbúin útköllum. 
Skiptir ekki máli hvort um er að ræða innkaup, þjálfun, mannaráðningar, 
starfsmannamál eða annað, allt er þetta gert til að slökkviliðið geti tekist á við 

Mynd 15.10 Eldvarnar
eftirlits menn við störf.
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þau verkefni sem upp geta komið.
Vinnuskipulag slökkviliða er á 

marga vegu, en skiptist þó fyrst 
eftir stærð slökkviliðsins og hvort 
um atvinnulið eða hlutastarfandi 
lið er að ræða. Í hlutastarfandi 
liðum þarf að tryggja að tæki og 
búnaður sé yfirfarinn reglulega og 
að mannskapurinn kunni á þau. 
Einnig þarf að tryggja reglulega 
þjálfun, en hluti af þeirri þjálfun 
getur snúist um að halda tækjum 
og búnaði við.

 

15.5.1 Þjálfun og fræðsla
Öllum slökkviliðsmönnum er nauðsyn
legt að halda sér við. Þjálfun, æfingar og 
fræðsla er einn mikilvægasti þátturinn 
í starfi slökkvi liða. Þannig er þekking 
einstakra starfs manna tryggð og samvinna 
á milli manna efld. Þetta er gert með 
æfingum, en æfinga skipu lag er mjög 
mismun andi á milli slökkvi liða. Í hverju 
slökkviliði þarf að vera æfinga dagskrá 
til að tryggja nauðsynlegar æfingar fyrir 
slökkviliðs mennina. Æfingar geta verið af 
ýmsum toga; bók leg ar, töflu æfingar, tækja
æfingar, gerð slökkvi áætlana, vettvangs
kannanir, skoðunarferðir og æfing ar til 
þess að gera sér grein fyrir áhættu svæði 
viðkomandi stöðvar og styrk leika stöðvar
innar. Æfingar þarf að skrá og halda utan 
um þátttöku hvers og eins.

Markmið námskeiða og þjálfunar er að halda við og auka þekkingu slökkviliðs
manna. Aukin þekking þeirra eykur möguleika slökkviliðsins á að ná árangri og 
léttir undir með stjórnendum í liðinu. Með aukinni þekkingu aukast verkefni 
sem menn geta leyst með markmiðsstjórnun og beinstjórnun minnkar.

Markmiðsstjórnun – Aðeins þarf að segja hvaða verkefni á að leysa, 
viðkomandi hefur þekkingu og reynslu til að ákveða framkvæmdina.

Bein stjórnun – Útlista þarf verkefnið og hvernig á að leysa það nákvæmlega.

Mynd 15.12 Slökkviliðsmaður  
í þrekmælingu.

Mynd 15.11 Talningar og eftirlit  
með búnaði eru hluti af daglegu  

starfi slökkviliðsmanna.
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15.5.2 Vaktaskipti
Hjá atvinnuliðum þarf að tryggja að slökkviliðsmenn fari eftir því skipulagi sem 
liggur fyrir. Slökkviliðsmaðurinn þarf að mæta tímalega til vinnu. Hann byrjar 
á því að koma fyrir útkallsfatnaði. Gefur sig fram við stjórnanda vaktarinnar 
og fær uppgefna skráningu á tæki og stöðu. Slökkviliðsmaður getur verið 
skráður á mörg tæki og er þá ætlast til þess að hann hafi réttindi til að stjórna 
viðkomandi tæki. Skráningin getur verið fyrsti forystubíll og jaðarskráning 
á körfubíl, lagnabíl og/eða önnur tæki. Slökkviliðsmaðurinn getur verið 
ökumaður, reykkafari, stjórnandi reykkafara og ýmislegt annað.

Starfsmaður þarf að standa klár á sinni skráningu og kunna á þau tæki, 
sem og búnað, sem tilheyra skráningunni. Þeir sem eru með skráningu sem 
ökumenn fara yfir ökutækið og búnaðinn og sjá til að allt sé í góðu lagi.

Rétt er að nefna reykkafara til útskýringar á því hvað átt er við. Reykkafari 
þarf að tryggja að reykköfunarbúnaður hans sé í lagi og stillingar samkvæmt 
líkamsvexti hans. Einnig að líflína, reykkafarabelti og fjarskipti séu til staðar.

Þegar búið er að fara yfir búnaðinn er farið yfir hvað liggi fyrir á vaktinni 
svo sem æfingar, þrif, lokun gatna og önnur störf sem þarf að framkvæma.

Framkvæma þarf stórar talningar á búnaði og kanna virkni þeirra, jafnt 
búnaðar í fyrstu línu og jaðartækja og sjá til þess að tækin séu hrein og í lagi. 
Athuga þarf umhverfið, t.d. veður, vindátt og hitastig. Þegar að vaktaskiptum 
líður eru tæki og húsnæðið yfirfarið til að aðkoma næstu vaktar sé sem best.

Líkamsrækt ætti að vera fastur liður hjá öllum slökkviliðum. Gerðar eru 
kröfur um að slökkviliðsmenn séu vel á sig komnir og nauðsynlegt að halda 
góðu ástandi við. Best er að íþróttaþjálfarar sjái um að velja hentugar æfingar 
til að þol, styrkur og liðleiki nýtist slökkviliðsmanninum við vinnu hans.

15.6 Vinnu- og verklagsreglur
Slökkvilið samanstendur af einstaklingum með mismunandi bakgrunn og 
viðhorf til lífsins. Velgengni slökkviliðsins er að miklu leyti háð hæfileikum 
manna til að aðskilja þennan mismunandi bakgrunn frá þeirri vinnu sem 
felst í starfi þeirra. Til þess að auðvelda mönnum þetta þarf að setja fram 
vinnu og verklagsreglur og/eða verkferla. Þegar slökkviliðsmaður hefur starf 
í slökkviliði þarf að kynna þessar reglur fyrir honum en sé eitthvað óskýrt í 
þeim þarf viðkomandi að leita sér frekari upplýsinga til þess að koma í veg 
fyrir að misskilningur valdi vandræðum á vettvangi. Hér á eftir verða tekin 
nokkur dæmi, en til frekari upplýsinga er bent á kafla 1 um reykköfun og kafla 
4.7 um skipulag á vettvangi. Einnig má benda á hefti Mannvirkjastofnunar, 
Fyrstu aðgerðir á vettvangi, sem hægt er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
www.mvs.is.
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15.6.1 Vinnureglur
Vinnureglur eru formlegar samskiptaleiðir þar sem komið er á framfæri hvernig 
ætlast er til að stefnu slökkviliðsins sé framfylgt. Þær eru leiðbeiningar um 
framkvæmdina þar sem því er lýst skref fyrir skref hvernig ákveðin verk 
í daglegum rekstri eru leyst. Sem dæmi um vinnureglur er hægt að nefna 
fatareglur, reglur um talningar á tækjum, boðleiðir innan liðs og þá reglu að 
tilkynna næsta yfirmanni um öll slys í starfi svo að hann geti séð til þess að 
lögboðin vinnuslysaskýrsla verði fyllt út.

15.6.2 Verklagsreglur, verkferlar
Verklagsregla, öðru nafni verkferill, er vel skipulögð, hæfilega formleg og 
einsleit lýsing á framkvæmd, sem stuðlar að því að með einfaldri skipun 
framkvæmi slökkviliðsmenn ákveðna aðgerð og að ekki sé munur á því hver 
framkvæmi verkið. Verklagsreglur eru skjalfest lýsing á vinnuaðferð sem segir 
til um hvenær, hver, hvar og hvernig á að gera ákveðna hluti. Sum slökkvilið 
hafa verklagsreglur fyrir ýmsar tegundir útkalla. Svo eru til vinnureglur sem 
hægt er að styðjast við í mörgum mismunandi útköllum, sjá mynd 15.19, 
stuðningskort. Stuðningskortið er dæmi um slíkar verklagsreglur. Þó augljóst 
sé að eldar geti verið mjög mismunandi er þó meira sameiginlegt með þeim 
en það sem skilur á milli. Þessir sameiginlegu þættir eru grundvöllurinn að 
stuðningskortinu. Vettvangsstjóri byggir ákvarðanir sínar um aðgerðir á þessum 
sameiginlegu þáttum og nýtir til þess stuðningskortið. Inn í stuðningskortið er 
byggður ákveðinn sveigjanleiki sem gerir stjórnandanum kleift að bregðast við 
þegar ófyrirsjáanlegar aðstæður skapast. Það kemur á engan hátt í stað mats 
á aðstæðum eða ákvarðana, byggðra á faglegri þekkingu eða fyrirskipunum. 
Verklagsreglur fyrir fyrstu aðgerðir allra áhafnarmeðlima útkallstækis stuðla 
að markvissari vinnubrögðum auk þess að gefa stjórnanda svigrúm til þess 
að kynna sér aðstæður áður en hann fer að gefa skipanir.

Verklagsregla – Háþrýsti 1+4

A Stjórnandi (Aðal / Varðstjóri )

Gefur undirbúningsskipun
• Ákveður staðsetningu tækja.

• Kynnir sér aðstæður.

• Gefur stutta skýrslu til varðstofu.

• Gefur ítarlega skipun.

• Samskipti við varðstofu.

B Stjórnandi reykkafara

• Tekur með sér reykköfunartæki.

• Tekur með sér handljós, kúbein og exi.

• Tekur á móti skipun frá stjórnanda.
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• Sér um að opna inngönguleiðina.

• Er með háþrýstistút.

• Tryggir öryggi reykkafaranna.

• Aðstoðar reykkafarana með það sem þá vantar.

Ökumaður
•  Dregur út háþrýstislöngu, tvöfalda, þannig að stúturinn er við dælubílinn 

og slanga liggur að inngönguleiðinni.

• Setur bílinn í dælingu.

• Dregur út seinni háþrýstislönguna að inngönguleið.

• Setur upp ljósamastur.

• Vatnsöflun.

• Gerir reykblásara og önnur tæki klár.

Reykkafari 1
• Setur á sig grímu.

• Tekur með sér handljós.

• Tekur á móti skipun frá stjórnanda.

• Tekur háþrýstistútinn.

Reykkafari 2
• Setur á sig grímu.

• Tekur með sér handljós og björgunarmaska.

• Tekur á móti skipun stjórnanda.

• Fylgir og aðstoðar reykkafara 1.

Verklagsreglur hjá slökkviliðum eru mismunandi, en við uppsetningu þeirra 
verður að taka mið af uppsetningu liðsins. Hvað eru margir í áhöfn á fyrsta bíl? 
Ef þeir eru fjórir verður verklagsreglan að skilgreina og skýra hlutverk hvers 
og eins þeirra. Setja verður verklagsreglur þannig upp að þær séu viðeigandi, 
einfaldar og passi þeim uppstillingum sem eru í gangi hjá viðkomandi liði.

Sjá töflu á mynd 15.25 sem dæmi um slíka verklagsreglu. Aðrar verklags
reglur geta t.d. verið:

Mynd 15.13 Klippuvinna.
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•  Varðstjóri fyrstu áhafnar sem kemur á staðinn, sér um stjórnun á vettvangi, 
nema aðstæður krefjist annars.

• Fyrsta áhöfn ræðst til atlögu við eldinn.

• Önnur áhöfn sér um uppbyggingu vatnsöflunar.

•  Fyrsta áhöfn sér um leit og björgun og önnur áhöfn um reyklosun eftir því 
sem við á.

• Ökumaður fyrsta dælubíls tryggir öryggi á vettvangi klippuvinnu.

Mikilvægt er að hafa forgangsröðun á vettvangi í huga:

• Lífbjörgun.

• Að ná tökum á atburðinum.

• Umhverfis og eignavernd.

Lífbjörgun er alltaf forgangsatriði. Þegar búið er að tryggja hag allra fórnarlamba er 
hægt að snúa sér að því að ná tökum á atburðinum. Mikilvægt er að slökkviliðs
menn grípi til ráðstafana, sem koma í veg fyrir að aðgerðir þeirra valdi frekari 
tjóni. Þetta má gera með því að beita slökkvitækni rétt og huga að verðmætavernd.

Séu verklagsreglur til og beitt á vett vangi dregur það úr þeirri óreiðu, 
sem gjarnan myndast í byrjun á vettvangi. Þannig er betur hægt að nýta 
mannafla til þess að bjarga fórnarlömbum og vernda umhverfi og eignir. 
Þegar slökkviliðsmenn hafa fengið þjálfun í notkun verklagsreglna verða þeir 
betur í stakk búnir til að takast á við verkefnin og minni þörf er á beinum 
fyrirskipunum. Verklagslegurnar koma líka í veg fyrir það að fleiri en einn 
séu að vinna sama verkið, vegna þess að búið er að skilgreina hver eigi að sjá 
um hvaða verkþátt. Þegar verklagsreglur eru skrifaðar er mikilvægt að gera 
öryggismálum hátt undir höfði. Reykköfunartæki ætti að vera skylda fyrir 
allar áhafnir sem vinna í mikilli nálægð við brennandi hús.

Verklagsreglur þarf að nota jöfnum höndum þó ekki sé um eld að ræða, 
t.d. þar sem unnið er við björgun úr bílflökum, þar sem hætta er á smiti eða 
þar sem unnið er með eiturefni. Öryggisatriði í þeim þurfa þá að taka á þeim 
atriðum sem snúa að því að draga úr áhættuþáttum.

15.6.3 Slökkviáætlanir
Skoðunarferð er nauðsynleg til þess að hægt sé að gera slökkviáætlun fyrir 
mannvirki. Í skoðunarferð sjá menn hvaða möguleikar og takmarkanir eru 
til staðar, þegar þeir þættir eru teknir saman verður til góður grunnur til að 
framkvæma ábyrga árás á slys í mannvirkinu þar sem tekið er tillit til öryggis 
slökkviliðsmanna og þess búnaðar sem til er hjá slökkviliðinu. Í stórum 
áhættum og erfiðum mannvirkjum þarf að gera slökkviáætlun. Skoðunarferð 
í mannvirki og gerð slökkviáætlunar kemur ekki í stað eldvarnaeftirlits, né 
heldur kemur eldvarnaeftirlit í stað slökkviáætlunar.

Til þess að öryggi slökkviliðsmanna sé eins mikið og hægt er þegar slys 
verður í mannvirki er mikilvægt að þeir þekki mannvirkin í eigin sveitarfélagi. 
Þeir þurfa að vita hvernig aðkomuleiðir eru, hvaða viðvörunar og slökkvikerfi 
eru til staðar, hvar slökkvivatn fæst, þekkja ýmsa eiginleika bygginganna og 
hvaða hættur tengjast þeim þegar brennur. Með góðum slökkviáætlunum gefst 
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þeim tæki til að taka réttar ákvarðanir á ögurstundu.
Slökkviliðsstjóri er ábyrgur fyrir fyrstu viðbrögðum slökkviliðs og hann 

þarf því að bera ábyrgð á að farið sé í skoðunarferðir og að allir sem eiga að 
stjórna eða taka þátt í aðgerðum á hans vegum séu upplýstir um það sem fram 
kemur í slíkri skoðunarferð.

Eldvarnaeftirlit hefur ákveðnar upplýsingar um byggingar sem þurfa að 
vera hluti af þeim gögnum sem skoðuð eru þegar gera á slökkviáætlun. Öll 
atriði sem hafa áhrif á mat á hættu í byggingunni þarf að taka til skoðunar.

Til þess að hægt sé að útbúa slökkviáætlun eftir að farið hefur verið í 
skoðunarferð í byggingu þarf að meta hættu. Það mat (líkur og afleiðingar) 
getur falist í því að meta:

• Hvernig þróast bruni/eldsvoði?

• Hver er líklegasta útbreiðsluleiðin í mannvirkinu?

•  Þarf að hafa einhverjar sérstakar varúðarráðstafanir í huga þegar slys verður 
í byggingunni? (eiturefni, hólfanir sem ekki halda o.fl.)

•  Eru einhverjar varúðarráðstafanir sem þarf að hafa í huga af umhverfis
ástæðum? (vatnsból, fiskeldi o.fl.)

•  Er hægt að minnka alvarleika afleiðinga af bruna með einhverjum aðgerðum 
sem slökkviliðið hefur yfir að ráða? (samstarf við eldvarnaeftirlit, hefja 
verðmætavernd og haga henni á ákveðinn hátt o.fl.)

Úr hættumatinu fást mikilvægar upplýsingar sem eru notaðar í slökkviáætlun
ina og sem hafa mikla þýðingu fyrir aðgerðir slökkviliðs. Auk þess eru síðan 
almennar upplýsingar um mannvirkið. Afstöðumynd er gerð og þar eru 
merktir inn helstu þættir sem máli skipta. Til þess að auðveldara sé að nota 
slökkviáætlunina er æskilegt að hún sé plöstuð.

Áður en farið er í skoðunarferð þarf að skoða eldvarnaeftirlitsskýrslur til 
þess að skoða hvort gerðar hafi verið kröfur á húsnæðið og hvað í þeim felist 
ef svo er.

Í skoðunarferðinni er eftirfarandi skoðað:

• Aðstæður utandyra.

• Mannvirkið sjálft.

• Tæknibúnaður.

• Umgengni.

•  Aðkomuleið  hæð, breidd, beygjuradius, burðargeta, umferðarálag að 
nóttu, degi og eftir árstíma, lokanir, hraðahindranir, íbúðagötur  vistgötur.

•  Aðrar aðkomuleiðir – sem hægt er að nota ef vegir, göng eða brýr eru lokaðar, 
aðkomuleið sérstaks búnaðar t.d. stigabíls/körfubíls.

•  Vettvangur og uppstilling bíla  hæð og beygjuradius fyrir bíla og stiga/
körfubíl, umhverfi (burðargeta, vatnsálag, viðtaki vatns), vatnsöflun og 
slöngulagnir, raflagnir, háspenna, ríkjandi vindátt, árásarleiðir, rýmingar, 
hvernig komast bílar frá staðnum (er hægt að snúa við, hvað með sjúkrabíl 
sem kemur fyrstur á staðinn – kemst hann burt aftur).

• Vatnsöflun  brunahani, vatnsból, vatnsmagn (l/min og þrýstingur).

• Fjarlægðir til annarra mannvirkja. Mannvirkið sjálft
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• Starfsemi  t.d. skrifstofur, gisting, samkomuhús, lager, verkstæði.

• Byggningargerð – efni í byggingunni  stál, steypa.

•  Brunahólfun (eldveggir) – nær veggurinn upp fyrir þak (hversu langt upp 
fyrir), eru dyr eða gluggar á eldveggnum?

• Stigagangar – hvaða leið er besta árásarleiðin?

• Brunaálag  lítið, meðal, mikið, hvað er það sem er að brenna?

•  Eldfimar/sprengifimar vörur – eru varúðarskilti, gas, kemísk efni, sprengiefni 
eða annað þ.h. til staðar?

• Tæknibúnaður

•  Stigrör í stigagöngum – staðsetning og gerð, tengi, lokar, er húsið meira 
en átta hæðir?

•  Slökkvikerfi – innanhús úðakerfi, úðakerfi utandyra, hvaða svæði eru varin 
með úðakerfi, staðsetning hausa, önnur slökkvikerfi?

•  Viðvörunarkerfi – upplýsingar um kerfið  uppdrættir, staðsetning, gerð, 
hverju stjórnar kerfið?

•  Reyklosunarkerfi – upplýsingar um kerfið  uppdrættir, staðsetning stjórn
stöðvar, gerð.

• Lyfta fyrir slökkvilið – er slíkur búnaður til staðar?

•  Loftræstikerfi – staðsetning stjórnstöðvar, stoppar kerfið þegar viðvörunar
kerfið fer í gang, reykskynjarar í lagnakerfinu?

• Sólarhringsvakt.

• Leyfður fólksfjöldi – væntanlegur fjöldi.

•  Rýmingar/söfnunarsvæði  er söfnunarsvæði þeirra sem rýma bygginguna 
skilgreint og vita allir hvar það er, verklag við rýmingar, er talið á söfnunar
svæðinu?

•  Upplýsingar við komu – verklag við upplýsingagjöf, hver veitir þær 
upplýsingar?

15.7 Stjórnun hóps
Í uppbyggingu stjórn skipu lags og starfi í hópi eru fjögur grunn atriði sem allir 
sem vinna saman að ákveðnu mark miði verða að þekkja, viður kenna og vinna 
eftir til þess að hópur inn nái árangri. Þessi atriði eru:

• Einn stjórnandi.

• Valddreifing.

• Verkaskipting.

• Agi.

15.7.1 Einn stjórnandi
Í þessu felst að hver starfsmaður hefur bara einn stjórnanda. Enginn getur 
þjónað mörgum herrum þó óbeint heyri allir undir slökkviliðsstjórann, saman
ber pýramídastjórnkerfi. Í hóp sem er að vinna saman getur bara verið einn 
stjórnandi, ef árangur á að nást. Lýðræði er ekki árangursríkasta leiðin í þessu 
samhengi. Í slökkvistarfi er t.d. ekki hægt að taka tíma í að komast að því hvað 
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öllum í hópnum finnist best að gera. Stjórnandi er sá sem er með valdið og 
ábyrgðina, ef tveir ætla að stjórna sama verkefni verða árekstrar sem leiða til 
þess að úrlausn tefst.

15.7.2 Valddreifing
Í þessu felst að einn aðili getur á áhrifaríkan hátt haldið utan um starf ákveðins 
fjölda. Þumalfingursreglan segir að einn stjórnandi geti sinnt 3–7 slökkviliðs
mönnum, en auðvitað er þetta breytilegt eftir aðstæðum. Með því að nota 
valddreifingu getur yfirstjórnandi haft með sér hlutastjórnendur til þess að 
ná meiri árangri. Gott dæmi um þetta er daglegt skipulag slökkviliða, þar sem 
slökkviliðsstjóri deilir valdi til aðstoðarslökkviliðsstjóra og til varðstjóra, sjá 
skipurit á mynd 15.5. Dæmi um valddreifingu í útkalli væri þegar hlutastjórn
andi tekur að sér stjórnun á ákveðnum verkþætti slökkvistarfsins, t.d. á þaki.

15.7.3 Verkaskipting
Verkaskipting þýðir í raun að 
skipta stærri verkefnum niður í 
minni og afmarkaðri verk, sem 
hægt er að fela einstaklingum 
eða hópum. Slík verkaskipt ing 
er nauðsyn leg í slökkviliðum. 
Hún gerir einhvern ákveðinn 
ábyrgan fyrir ákveðnu verkefni, 
sem leiðir til betri nýtingar á 
mann skap, tækjum og tólum auk 
þess sem heildarframkvæmd Mynd 15.15 Stjórnandi gefur fyrirmæli.

Mynd 15.14 Vettvangsstjóri gefur fyrirmæli.
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áætlunar verður skilvirkari. Verkin geta verið það stór að nokkrir hópar þurfi 
að fást við þau en einnig er hægt að brjóta verk niður í minni einingar þannig 
að einn eða fáir menn leysi þau. Æfingar hjá slökkviliðum miða oft að því að 
læra „réttu“ aðferðina við úrlausn þessara verkefna. Ef við notum vatnsöflun 
sem dæmi, þá nægir stjórnanda að segja við sinn hóp að það þurfi að leggja 
frá ákveðnum brunahana í ákveðinn bíl. Slökkviliðsmennirnir í hópnum eiga 
að hafa þekkingu á þessum verkþætti og vera búnir að margæfa hann þannig 
að stjórnandinn þarf eingöngu að gefa skipunina (markviss stjórnun) en ekki 
skipta sér beint af framkvæmdinni (bein stjórnun).

 

15.7.4 Agi
Í aga felst þrennt. Í fyrsta lagi er til daglegt skipulag um starf slökkviliðs. 
Vinnureglur, umgengnisreglur, lög, reglugerðir og ýmislegt annað, sem upplýs
ir slökkviliðs menn um það hvernig þeir eigi að haga sínu daglega starfi. 
Stjórnandi ætti ekki að þurfa að hafa afskipti af starfsmanni í þessum efnum 
nema viðkomandi starfsmaður sé ekki að fara eftir þeim. Í öðru lagi að gera sér 
grein fyrir því að ábyrgðin og valdið liggur hjá stjórnandan um. Einn stjórnandi 
er settur yfir ákveðinn hóp slökkviliðsmanna og er sá stjórnandi ábyrgur 
gagn vart sínum yfirmanni fyrir starfi síns hóps. Stjórnandinn er á sama tíma 
ábyrgur fyrir hópnum, að sjá honum fyrir verkefnum, tryggja öryggi hans og 
miðla upplýsing um. Í þriðja lagi er átt við verklags reglur. Verklagsregla er vel 
skipu lögð, hæfilega formleg og einsleit lýsing á framkvæmd, sem stuðlar að 
því að með einfaldri skipun framkvæmi slökkviliðsmenn ákveðna aðgerð og 
að ekki sé munur á því hver framkvæmi verkið.

Agi stuðlar að því að framkvæmd verði auðveldari og áreiðanlegri. Í liði 
þar sem agi ríkir getur stjórnandi gengið að því vísu að fyrirskipanir sem hann 
gefur séu framkvæmdar. Framkvæmdir í aðgerðum eru eins og púsluspil. 
Stjórnandi sem gefur ákveðin fyrirmæli verður að geta treyst því að þeim sé 
fylgt svo að heildarmyndin gangi upp.

Mynd 15.16 Svæðaskipt slökkvistarf.
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15.8  Uppbygging og skipulag á 
vettvangi

Við útköll er nauðsynlegt að tryggja öruggt, skilvirkt skipulag til að nýta 
sem best mannafla og tæki. Taka verður tillit til upplýsinga sem liggja fyrir, 
getu slökkvi liðs ins, staðsetn ing ar óhappsins o.s.frv. Sameigin legt með öllum 
útköll um er að einhverjir koma fyrstir á staðinn og hefja aðgerðir og síðan 
bætast við mannafli og tæki jafnt og þétt. Við útköll er mikilvægt að liðið sé 
vel þjálfað og að menn þekki getu og takmörk hvers annars.

Á leið á vettvang verður að leitast við að fá sem bestar upplýsing ar um 
tilfellið. Fara þarf yfir aðkomuleiðir, hvar mögulegt sé að staðsetja tæki, veður 
o.s.frv. Ákveða þarf hvaða aðferðum verður beitt, gera áætlun um fyrstu 
aðgerðir og huga að stærð vettvangs og lokunum. Þegar komið er á staðinn 
metur stjórnandi aðstæður, forgangsraðar aðgerðum og hugar að lífbjörgun 
og verndun umhverfis eða eigna. Hann ákveður hvað skuli gera, hver eigi að 
gera hvað og hvenær? Mikil vægt er að ákvörðunum sé rétt og skýrt komið 
til skila. Skilyrðislaust skal fara eftir því sem stjórnandinn segir. Merkmiðið 
með ákvörðun hans getur verið að ráðast beint til atlögu við eldinn, hefta eða 
tefja útbreiðslu.

Vettvangur getur verið lítill eða stór, allt frá einni brennandi ruslatunnu 
upp í álver eða frystitogara. Mikilvægt er að vettvangsstjóri hafi yfirsýn og 
stjórn á öllum vettvanginum. Til þess getur hann beitt nokkrum stöðluðum 
aðferðum. Í upphafi þarf hann að huga að lokunum, staðsetningu fyrstu 
tækja og biðsvæði fyrir þá sem á eftir koma. Þar á eftir þarf hann að móta sér 
heildarmynd af vettvangi. Með því að nota teikningu eða útbúa sjálfur teikningu 
af vettvanginum getur vettvangsstjóri auðveldað sér vinnuna.

Mynd 15.17 Vettvangsteikning. Mynd 15.18 Teikningar  
koma sér vel.



Slökkvistarf  Uppbygging og skipulag  • 15

Brunamálaskólinn  15  • 21

Tvö kerfi hafa verið sett fram til stuðnings stjórnendum á síðustu árum 
á Íslandi. Annað er hið svokallaða SÁBF kerfi sem almannavarnir höfðu 
forgöngu um, hitt er stuðningskort stjórnanda og sú aðferðafræði sem liggur 
þar að baki, sem er þýtt og sett fram af SHS. Í raun má líta á þessi kerfi sem 
verkferla eða verklagsreglur ef slökkvilið tekur þær upp.

SÁBF kerfi almannavarna er gott dæmi um verkþáttaskipurit sem hægt er 
að virkja fyrir allar stærðir verkefna. SÁBF stendur fyrir stjórnun, áætlanir, 
bjargir og framkvæmd og er verkþáttaskipurit með upptalningu á málaflokkum 
og verkefnum sem sinna þarf við hvers konar aðgerðir, sett fram á skipulegan 
máta þannig að líkir verkþættir eru flokkaðir saman. Verkþáttaskipuritið 
segir ekki til um fjölda þeirra manna sem þarf til þess að leysa verkefnið sem 
fyrir hendi er, né hvaða starfsstéttir eigi að leysa tiltekin verkefni. Í minni 
verkefnum getur einn aðili leyst mörg verkefni af hendi, en þegar vettvangur 
eða slys er stórt er hægt að dreifa valdi og ábyrgð og þar með gera tilfellið 
viðráðanlegra. Sjá SÁBF í kafla 11.7.2 um Almannavarnir.

Mynd 15.19 Stuðningskort stjórnenda.

Mynd 15.20 Almannavarnaæfing.
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Stuðningskort stjórnanda er sett fram til þess að auka skilvirkni og spara 
tíma stjórnanda í aðkomu og stjórnun á vettvangi. Á stuðningskortinu er talið 
upp það helsta sem stjórnandi þarf að hafa í huga til að koma aðgerðum í 
gang og viðhalda þeim. Einnig er þar listi til að hjálpa stjórnandanum að móta 
skipun og skýrslu til stjórnstöðvar. Stuðningskortið skiptist í nokkra hluta. 
Hlutarnir á leiðinni, fyrstu aðgerðir og framhaldsaðgerðir eru tímatengdir 
hlutar. Greining/dæming, ákvörðun/skipun, endurmat, skipunarkerfi og skýrsla 
til stöðvar eru hins vegar aðgerðatengdir hlutar.

Hinn almenni slökkviliðsmaður á, skipulagslega séð, ekki að verða var við 
mun á því hvort hann er að vinna að einföldu umferðarslysi eða stórum bruna. 
Hann á að finna til öryggis og það er m.a. afleiðing þess að vinna með þeim 
sem hann er vanur að vinna með, undir öruggri stjórn. Fyrir vettvangsstjórann 
og aðra stjórnendur hefur uppbyggingin hins vegar mikil áhrif á vinnu þeirra.

Gróflega má skipta björgunarstarfi í þrjú þrep. Fyrsta þrepið er einfalt, 
fáar einingar og stjórnun einföld. Næsta þrep er orðið flóknara og þarfnast 
frekari skipulags. Þriðja þrepið er orðið það umfangsmikið að margir aðrir en 
slökkvilið eru að störfum á vettvanginum.

Þrep 1
Þetta þrep eru lítil einföld útköll, ein 
eining, t.d. ein slökkvi eða sjúkra
bifreið, tiltölulega fáir menn og þeir 
klára verkefnið. Stjórnandinn tekur 
af skarið, metur aðstæður og ákveður 
hvað skuli gera og hvernig.

Á þessu þrepi er aðeins einn stjórn
andi. Hann er yfirstjórn andi, svæðis
stjórn andi og einingastjórn andi, allt í 
einu, og gegnir því í raun starfi slökkvi
liðs stjóra á staðnum.

Þrep 2
Á þessu þrepi hafa fleiri einingar komið á vettvanginn og þurfa að vinna 
saman, t.d. tveir slökkvibílar, sjúkrabíll og lögregla. Þá er nauðsynlegt að skipta 
björgunarstarfinu upp í einingar, minni svæði þar sem einn stjórnandi hefur 
ekki lengur yfirsýn yfir vettvanginn. Ekki er ólíklegt að sá stjórnandi sem hóf 
starfið sé ekki lengur sá sem sér um það í lok aðgerða.

Á þessu þrepi er stjórnun svæða/eininga skipt upp. Tvö þrep stjórnenda 
innan slökkviliðsins eru fljótskipulögð, heildarstjórnandi og hlutastjórnendur 
(svæðis eða einingastjórnendur). Líklegt er að slökkviliðsstjóri komi að 
stjórnuninni, hvort sem er á staðnum eða á stöð.

Þrep 3 – Almannavarnir
Á þessu þrepi eru enn fleiri einingar sem koma að útkallinu. Ekki er lengur 
aðeins um „dagleg“ útköll að ræða, heldur stórt útkall með slökkviliði, sjúkra
liði, lögreglu og jafnvel björgunarsveitum og fleirum.

Gott skipulag eykur öryggi og afköst. Með því að brjóta verkefnið niður 

Mynd 15.21 Lítið, einfalt útkall. Þrep1.
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í hluta og útdeila til ákveðinna aðila er auðveldara fyrir stjórnandann að 
fylgjast með framvindunni. Öryggið felst í því að starfseiningarnar eru minni 
og því auðveldara að halda utan um og fylgjast með hverjum starfsmanni. 
Heildarskipulagið verður að gera ráð fyrir hvíld og næringu fyrir starfsmenn og 
einnig á það að virka þannig að starfsmenn velji sér ekki verkefni. Stjórnandinn 
tekur ákvörðun um hvað á að gera. Í eldi má hugsa sér fjórar grunnáætlanir: 
Að bjarga mannslífum, tefja útbreiðslu, hindra útbreiðslu og bein árás. Allir 
verða að vinna eftir sömu áætlun, annars getur það orðið til þess að áætlun 
stjórnandans gengur ekki upp, auk þess sem það getur stofnað öryggi þeirra 
sem á vettvangi eru í hættu.

Fyrstu aðgerðir á vettvangi leggja grunninn að áframhaldandi aðgerðum og 
byggir heildarskipulagið að miklu leyti á þeim. Góð uppbygging skipulagsins 
eykur möguleikana á því að björgunarstarfið verði árangursríkt. Þó verður að 
gæta þess að setja ekki upp of flókið skipulag á vettvangi. Skipulagið þarf helst 
að vera einfalt, eitthvað sem allir sem í því starfa skilja og þekkja og eitthvað 
sem er notað í daglegum aðgerðum, æfingum og vinnu. Skipulagið þarf að vera 
þannig uppsett að hægt sé að aðlaga það að hverju tilfelli og umfangi þess. 
Það er áríðandi að skipulagið á vettvanginum sé hvorki of umfangsmikið né 
heldur of umfangslítið. Ef skipulagið er of lítið drukknar vettvangsstjórinn í 
einföldum spurningum um útfærslur og missir heildar og framtíðarsýn. Of 

Mynd 15.23 Almannavarnaaðgerðir. Þrep 3.

Mynd 15.22 Stærri aðgerðir. Þrep 2.
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umfangsmikið skipulag verður hins vegar of þungt í vöfum, ákvarðanir teknar 
of langt frá þeim sem eiga að framfylgja þeim og samskiptaleiðir of langar og 
flóknar. Vettvangsstjórinn verður því alltaf að reyna að sjá til þess að skipulagið 
á vettvanginum sé aðlagað að hverju tilfelli fyrir sig.

15.8.1 Stjórnandinn
Samkvæmt lögum stjórnar slökkviliðsstjóri slökkviliðinu við útköll. Með 
valddreifingu getur hann falið öðrum, s.s. aðstoðarslökkviliðstjóra og/eða 
varðstjóra (stöðvarstjóra) þetta hlutverk. Æðsti stjórnandi á vettvangi er kallaður 
vettvangsstjóri. Hann hefur svo með sér tvo meginhópa af stjórnendum; 
meðstjórnendur og hlutastjórnendur. Meðstjórnendur eru vettvangsstjóranum 
til stuðnings á vettvangi og/eða í stjórnstöð. Meðstjórnendur geta verið yfirmenn 
frá lögreglu og björgunarsveitum, fulltrúi fyrirtækis eða stofnana sem hlut 
eiga að máli. Hlutastjórnandi er aðili sem fær úthlutað stjórnunarhlutverki frá 
sínum stjórnanda sem getur verið vettvangsstjóri eða annar hlutastjórnandi. 
Hlutastjórnandi sér um að framkvæma þær áætlanir sem vettvangsstjóri 
hefur sett upp. Dæmi um hlutastjórnanda er reykköfunarstjóri, stjórnandi á 
söfnunarsvæði, stjórnandi á þaki eða stjórnandi slökkvistarfs á B hlið húss nr. 
14. Eins og lýsingar á þessum hlutastjórnendum bera með sér þá geta hlutverk 
þeirra bæði verið svæðis og verkefnistengd.

Allir sem gegna hlutverki stjórnanda á vettvangi verða að vera auðkenndir. 
Ekki nægir að nota stöðutákn eins og t.d. rauðan hjálm fyrir varðstjóra. Því ef 
verkefnin eru fá og margir varðstjórar í útkallinu dugar hjálmurinn ekki til þess 
að auðkenna þennan eina sem er í stjórnunarhlutverki frá hinum. Ef verkefnin 
eru mörg getur líka verið erfitt að auðkenna þá sem fá stjórnunarhlutverk og ekki 
bera rauða hjálma dags daglega. Best er að eiga tilbúin einhvers konar auðkenni, 
vesti eða armborða, sem hægt er að hafa í fyrsta bíl og taka fram í útkalli. Ef 
menn eru auðkenndir á þennan hátt auðveldar það líka þeim sem eru að 
starfa í hverjum hópi að finna sinn stjórnanda.

Mynd 15.24 Allir stjórnendur eru merktir sérstaklega.
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Vettvangsstjórnun þarf að vera þannig uppbyggð að hún eigi við, óháð 
stærð vettvangs eða gerð. Hún þarf að vera jafnvirk á vettvangi þar sem 
ein áhöfn lýkur störfum á fáeinum mínútum og hún er á vettvangi þar sem 
margir björgunaraðilar vinna saman, jafnvel í fjölda daga eða vikna. Ekki er 
sjálfgefið að sá varðstjóri, sem kemur fyrstur á vettvang, verði vettvangsstjóri. 
Ef ástæða þykir til getur annar varðstjóri með meiri starfsreynslu yfirtekið 
vettvangsstjórnun. Ábyrgð á stjórnun hvílir þó ávallt á slökkviliðsstjóra. Ef 
kostur er skal vettvangsstjóri hafa fast aðsetur á einum stað, bæði svo að aðgengi 
að honum sé auðvelt og hann safni öllum sínum upplýsingum á einn stað. 
Tvennt af því mikilvægasta sem vettvangsstjóri safnar að sér og heldur utan 
um eru verkþáttaskipurit fyrir aðgerðirnar og teikning af heildaraðgerðasvæði.

Með verkþáttaskipuritið og teikningu af heildaraðgerðasvæði fyrir framan 
sig er auðveldara fyrir vettvangsstjórann að halda yfirsýn yfir aðgerðirnar. Það 
hjálpar honum að útfæra nýjar áætlanir, taka á móti upplýsingum og útskýra eða 
ráðfæra sig við aðra um það sem er í gangi. Síðast en ekki síst eru þetta góðar 
heimildir fyrir vettvangsstjórann þegar að skýrslugerð kemur í lok aðgerða.

Stjórnun er í upphafi yfirleitt sett í hendur yfirmanni einingar sem fyrstur 
er á vettvang. Þetta þýðir að hann þarf bæði að starfa sem vettvangs stjóri 
og yfirmaður einingar. Vettvangsstjóri á að reyna að láta aðra stjórnendur 
sem síðar koma leysa þessa menn af þegar tækifæri gefst og nota til þess 
venjubundnar aðferðir.

Séu aðstæður þannig að slökkvi eða björgunarstarf nái yfir lengri tíma 
(t.d. nokkra daga) getur þurft að yfirfæra vettvangsstjórnun í fleiri en eitt 
skipti. Mikilvægt er að sá sem gefur frá sér stjórnina upplýsi þann sem tekur 
við þannig að hann fái eins raunhæfa mynd af aðstæðum og hægt er. Þetta 
er m.a. gert á sama hátt og skýrsla til stjórnstöðvar er gefin. Sé vettvangur 
afhentur öðrum stjórnanda, skal það alltaf gert þannig að það leiki enginn 
vafi á hver sé vettvangsstjóri og að allir hlutastjórnendur, meðstjórnendur og 
stjórnstöð viti af því.

Stór þáttur í því hvernig til tekst með björgunaraðgerðir byggist á því hvernig 

Mynd 15.25 Verkþáttaskipurit á brunavettvangi.
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gengur að meta alla þætti, taka ákvarðanir og breyta þeim í markmið og/eða 
beinar skipanir. Ákvarðanirnar eiga síðan að stýra björgunaraðgerðunum. 
Ákvörðunarferillinn er því ferill sem í raun tekur aldrei enda. Þegar búið er að 
ljúka fyrsta skrefinu og gefa skipanir, hefst í raun sama matið og áframhaldandi 
aðgerðir. Þannig er ákvörðunarferillinn spírall, þar sem endirinn á fyrsta matinu 
er upphafið að því næsta. Stjórnandi á að hugsa og vinna þannig að sem best 
niðurstaða fáist við hvert útkall. Hans hlutverk er að ákvarða hvaða áætlun 
á að fylgja, hvaða tæknilegu lausnir og aðferðir verði notaðar. Upplýsingum 
um þetta verður að miðla til meðstjórnenda og hlutastjórnenda sem sjá svo 
um að miðla því áfram til sinna manna. Allir sem að verkefninu koma verða 
að vinna samtaka að sama markmiði.

Samskipti og upplýsingaflæði verða að fylgja því skipuriti sem vettvangs
stjóri hefur sett upp. Hlutastjórnendur koma boðum til og frá sínum hópi til 
annarra hlutastjórn enda og vettvangsstjóra. Einstakir starfsmenn tala við 
stjórnanda síns hóps sem metur síðan hvað hann á að gera við upplýsingarnar. 
Stærri ákvarðanir, s.s. breytingar á aðgerðarfasa (lífbjörgun hætt) eða að setja 
blásara í gang fyrir reyklosun, þurfa að fara út í fjarskiptum, þannig að allir 
hlutastjórn endur viti af því og geti þá gert athugasemdir ef þeir telja að það 
hafi áhrif á þeirra öryggi. Til þess að koma í veg fyrir misskilning í fjarskiptum 
er mikilvægt að endurtaka að minnsta kosti kjarnann úr þeim upplýsingum 
sem mótteknar eru til staðfestingar.

15.8.2 Áætlanagerð
Hver starfsmaður hefur bara einn stjórnanda og frá honum kom þær skipanir 
sem unnið er eftir. Þannig er tryggt að hver slökkviliðsmaður fái skipanir 
einungis frá einum aðila. Hlutastjórnendur á vettvangi veita vettvangsstjóra 
upplýsingar um framvindu aðgerða og tilkynna um nauðsynlegar bjargir 
þannig að hægt sé að kalla til viðbótarstyrk til að tryggja að aðgerðir séu 

Mynd 15.26 Ein starfseining.
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framkvæmdar á öruggan og ábyggilegan hátt. Vettvangsstjóri hefur það hlutverk 
að taka ákvarðanir um framkvæmd og gera áætlanir. Í upphafi aðgerða aflar 
vettvangsstjóri sér upplýsinga með því að kanna sjálfur vettvang. Þegar komið 
er aðeins inn í aðgerðirnar kemur vettvangsstjóri sér fyrir á ákveðnum stað 
þar sem hann hefur vinnuaðstöðu og notar upplýsingar frá hlutastjórnendum 
sínum til þess að byggja ákvarðanir sínar á. Meðstjórnendur vettvangsstjórans 
eru honum aðallega til ráðgjafar. Einnig getur vettvangsstjóri kallað til sérfróða 
aðila, hvort sem það eru eigendur eða starfsmenn fyrirtækis sem kviknað hefur 
í eða menn sérfróðir um ákveðna hluti.

Vettvangsstjóri setur fram áætlun, árásarplan, sem allir eiga að vinna eftir. 
Hann ákveður hvenær lífbjörgun lýkur og farið er í að tefja útbreiðslu, hefta 
útbreiðslu eða í beina árás. Hann verður að nota upplýsingar um liðsstyrk á 
vettvangi, liðstyrk á leið á vettvang og tækjakost til þess að taka ákvörðun. 
Sífellt endurmat verður að vera í gangi. Ef búið er að taka ákvörðun um að láta 
ákveðinn hluta byggingar brenna en hindra útbreiðslu til annars hluta verður 
hlutastjórnandi að beita þeim björgum sem honum hafa verið úthlutaðar til 
þess að vinna að þessu markmiði. Hlutastjórnandinn verður síðan að upplýsa 
vettvangsstjórann reglulega um stöðuna til þess að vettvangsstjóri geti þá 
uppfært sína áætlun. Ef til dæmis gengur vel að hindra útbreiðslu er hægt 
að stíga næsta skref og gera beina árás, eða öfugt, ef illa gengur þá verður 
hugsanlega að fórna stærri hluta af byggingunni og þá breyta áætluninni 
miðað við það.

Gera þarf ráð fyrir að mannskapurinn þreytist og að sinna þurfi búnaði. 
Ef aðgerðir standa í langan tíma þarf að koma upp aðstöðu fyrir slökkviliðs
mennina til þess að setjast niður, nærast, hvíla sig og jafnvel þurrka hlífðarföt 
sín. Ef mikil notkun er á reykköfunartækjum þarf að koma í gang viðhaldi og 
þrifum á þeim, jafnframt því sem huga þarf að hleðslu á loftkútum.

Mynd 15.27 Stjórnandi við áætlanagerð.
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15.8.3 Lokanir
Til að afmarka athafnasvæði björgunaraðila er talað um tvær tegundir lokana; 
innri lokun og ytri lokun. Innri lokun er til þess að afmarka slysið sjálft og 
það svæði sem björgunarstörf fara fram á. Ytri lokun afmarkar svæði sem telst 
ekki öruggt og veitir einnig björgunarliði pláss á milli innri og ytri lokunar til 
þess að athafna sig á. Inn á hvort svæði fyrir sig er eitt hlið þar sem hægt er 
að fylgjast með því hvort viðeigandi aðilar eigi að hafa aðgang að svæðinu, og 
eins að halda skráningu yfir þá sem fara inn og út af svæðunum. Gott er að 
skoða eiturefnaslys í þessu samhengi. Það svæði sem efnakafararnir fara inn 
á og er eingöngu ætlað mönnum í þar til gerðum göllum, afmarkast af innri 
lokun. Fyrir utan innri lokunina kemur svo þrifasvæði fyrir efnakafarana og 
það svæði sem rýma þarf til þess að almenningur og aðrir séu öryggir. Sú 
lokun sem þar er sett upp nefnist ytri lokun.

15.8.4 Staðsetning tækja
Rétt staðsetning útkallstækja eykur möguleika slökkviliðsins á árangursríku 
björgunarstarfi. Betra skipulag næst á vettvangi, betri nýting á útkallstækjum, 
áhöfnum þeirra og tækjabúnaði.

Útkallstæki slökkviliða eru flokkuð í tæki til lífbjörgunar, björgunarstarfa 
og aðstoðartæki.

Til lífbjörgunar:

• Körfubíll.

• Stigabíll.

Til björgunarstarfa:

• Forystubíll.

• Sjúkrabifreiðar.

Mynd 15.28 Faxafen 7. ágúst, 2002.
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• Tank og lagnabíll.

• Bílar með björgunarbúnað.

Til aðstoðar:

• Stjórnstöðvarbílar.

• Tækjabifreiðar með viðbótarbúnað.

Körfu og stigabílar þurfa að komast sem næst vettvangi vegna takmarkana á 
vinnusvæði körfu/stiga. Rými sem körfu/stigabílar þurfa í kringum sig er mikið.

Forystubíll sem kemur á staðinn er ekki háður því að leggja sem næst vettvang
inum vegna þess að hægt er að lengja í slöngunum, stækkun á árásar lögn um, 
rafmagnssnúrum og öðrum búnaði sem lagður er frá bílnum og ekki skiptir 
svo miklu máli þó slökkviliðsmenn þurfi að ganga lengra eftir búnaði.

Sjúkrabifreiðar þurfa að komast sem næst vettvangi til að sinna slösuðum, en 
eiga greiða leið af vettvangi ef svo ber undir.

Lagnabíll leggur frá vettvangi að brunahana. Mikilvægt er að lagnir séu lagðar 
rétt í upphafi. Velja þarf beina leið en þó þannig að hættan á að slöngurnar 
verði fyrir hnjaski sé sem minnst. Þar sem möguleiki er á að bílar aki yfir 
slöngurnar eru settar slönguhlífar.

Tankbílar verða að komast sem næst dælubíl og eiga greiða leið til og frá 
vettvangi til öflunar vatns.

Tækjabílar með annan björgunarbúnað geta verið í jaðri vettvangs og jafnvel 
staðsettar í ytri lokunum.

Stjórnstöðvarbíll er ekki háður því að vera sem næst vettvangi og er góð staðsetn
ing í ytri lokun.

Mynd 15.29 Staðsetning bifreiða.
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Til viðbótar þessum bifreiðum má ekki gleyma einkabifreiðum slökkviliðs
manna ef þeir mæta á slysstað á þeim, t.d. við úthringingar. Þær bifreiðar ættu 
að vera utan ytra svæðis, eða á tryggum stað rétt innan ytri lokunar.

Við útkall þarf að ákveða hvaða tæki eru send af stað. Á leiðinni og/eða 
þegar á staðinn er komið er óskað eftir viðbótarútkallstækjum og mannafla. Því 
er nauðsynlegt að koma í veg fyrir ringulreið og skipuleggja aðkomu bifreiða 
fyrirfram eins og hægt er.

Biðstaða: Bifreið á leið á vettvang stöðvar á næstu gatnamótum, ákvörðun 
ökumanns eða stjórnanda einingarinnar, tilkynnir sig til vettvangsstjóra og 
fær að vita hvort og hvar hann vilji fá eininguna.

Biðsvæði: Útgefið af vettvangsstjóra eða stjórnstöð, ákveðinn staður þar sem 
allar bifreiðar eiga að mæta. Biðsvæði verður að vera aðgengilegt, nægilega 
stórt og gera verður ráð fyrir að á biðsvæði sé stjórnandi.

Staðsetja verður þau útkallstæki sem fyrst eru á vettvang þannig að önnur 
útkallstæki komist að eins og þörf er á. Þetta á ekki síst við um aðkomu 
körfubifreiða, að slökkvibifreiðar sem koma á undan á vettvang séu staðsettar 
þannig að körfubifreiðar komist að húsinu. Ef útkallstækið er ekki nauðsynlegt 
á sjálfum vettvanginum á það ekki að fara þangað. Ef um eiturefnaslys er að 
ræða er æskilegt að gefa upp leið sem á að fara með tilliti til vindáttar.

Mynd 15.30 Vettvangsstjóri tekur  
á móti upplýsingum.

Mynd 15.31 Skráning.

Mynd 15.32 Lokanir.
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15.8.5 Mannafli
Þegar um stærri útköll er að ræða og búið er að kalla út mikinn mannskap þarf 
að huga að skipulagi í kringum hann. Tryggja þarf skráningu á mannskapnum, 
þannig að vitað sé hverjir eru við vinnu á vettvangi hverju sinni og hversu 
mikið lið er tiltækt. Nokkur atriði þarf að hafa í huga varðandi þetta.

Um mannafla gildir sama skipulag og um biðstöðu og biðsvæði. Mann
skapur sem kemur á tækjum slökkviliðs gefur sig fram við vettvangsstjóra áður 
en ekið er inn að vettvanginum. Mannskapur sem er að mæta í úthringingu 
eða hefur verið kallaður á vettvang til aðstoðar verður að gefa sig fram við 
vettvangsstjóra eða hlutastjórnanda sem hefur verið falið að halda utan um 
mannafla á vettvanginum sjálfum.

Til eru margar tegundir skráningarkerfa en það kerfi sem er notað verður 
að vera einfalt og öruggt. Algengast er að notuð séu nokkur merkispjöld á 
rennilásaborða sem menn bera innan í hjálminum. Þegar menn mæta á vakt 
setja þeir eitt merkispjald á plötu sem er í tækinu sem þeir eru skráðir á, í 
útkalli getur vettvangsstjóri látið safna saman plötunum úr öllum bílunum 
og er hann þá kominn með lista yfir alla þá sem mættu af vaktinni. Ef menn 
mæta svo utan vaktar eða í úthringingu þá afhenda þeir spjöldin sín á biðsvæði 

Mynd 15.33 Biðsvæði mannafla.

Mynd 15.34 Slysavettvangur.
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björgunarliðs eða við hlið á ytri lokun og er þeim síðan komið til vettvangsstjóra. 
Þegar starfi lýkur eru spjöldin afhent til baka og þannig hægt að fylgjast með 
því að enginn sé týndur.

Það er mjög mikilvægt að menn, sem eru að mæta í aðgerðir, gefi sig fram til 
vettvangstjóra eða á biðsvæði björgunarliðs þar sem þeim er síðan úthlutað 
verkefni. Þegar mönnum hefur verið úthlutað verkefni eiga þeir að sinna því. Ef 
menn eru sendir til aðstoðar við svæði þar sem búið er að setja hlutastjórnanda 
verða þeir að gefa sig fram við hann og fá úthlutað verkefni hjá honum.

Mjög mikilvægt er að taka tillit til og tryggja þarfir mannafla. Ef um útkall 
er að ræða að nóttu til eða ljóst að útkallið tekur lengri tíma þarf að tryggja 
slökkviliðsmönnum orku og næringu. Einnig þarf að taka tillit til þess hversu 
lengi menn hafa unnið og sjá þeim fyrir viðeigandi hvíld.

15.8.6 Svæðaskipting
Svæðaskipting er kerfi til að skipta stjórn vettvangs niður í minni og viðráðan
legri einingar. Vettvangsstjóri sér um verkefnaúthlutun á vettvangi með því að 
skipta honum niður í svæði og/eða úthluta verkefnum sem ná til fleiri en eins 
svæðis og setja hlutastjórnendur yfir svæðið og verkefnin. Þessi svæðaskipting 
er grunnurinn að ábyrgðar og valddreifingu sem verður stuðningsnet sem leyfir 
vettvangsstjóranum að deila stjórn, minnka álag og ná tökum á stöðunni um leið 
og hann aðlagast auknum hraða og umfangi aðgerða. Þegar búið er að tiltaka 
starfssvæðin getur vettvangsstjóri einbeitt sér að því að mynda heildaráætlun, 
stjórna slökkviáætlun og ráðstafa mannafla. Hluti starfs vettvangsstjóra er 
að gera sér grein fyrir hve margar einingar eru settar á hvaða svæði og hæfni 
svæðisstjóra þess.

Með því að skipuleggja svæðis og verkefnaskiptingu frá upphafi aukast 
möguleikarnir á því að hægt sé að stjórna björgunarstarfinu með markmiðs

Mynd 15.35 Svæðaskipting á brunavettvangi.
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stjórnun. Skipulagið á vettvanginum byggist á því að teknar séu ákvarðanir 
og þeim komið áleiðis til þeirra sem framkvæma þær. Notkun svæða hefur 
m.a. í för með sér þessa kosti:

•  Dregur úr víðfeðmi stjórnunar sviðs vettvangs stjóra – skiptir bruna vett vangi 
niður í viðráðan legri einingar.

•  Skapar árangursríkari sam skipti á brunavettvangi – leyfir vettvangsstjóra að 
skiptast á upplýsingum við takmarkaðan fjölda hópa og einstaklinga. Þetta 
dregur úr álagi á talstöðvakerfi þar sem starfseiningar og svæðisstjórar talast 
við augliti til auglitis, talstöðvarásir eru því lausar fyrir áríðandi samskipti 
vettvangsstjóra við svæðisstjóra. Samskipti endurspegla skipulagið; virkt 
skipulag skilar sér í virkum samskiptum.

•  Útvegar staðlað kerfi til að skipta stórum svæðisbundnum tilfellum í 
viðráðanlegri einingar – svæðisstjórar sjá um að meta aðstæður og skýra 
vettvangsstjóra frá svo hann þurfi ekki að hringsóla allan brunavettvanginn 
og geti þess í stað einbeitt sér að brunaáætlun frá einum stað.

•  Skapar möguleika á ýmsum stuðningsaðgerðum – þessar aðgerðir þarf 
að velja og úthluta í samræmi við þarfir á hverjum stað. Framkvæmd og 
útlistun þessara aðgerða er á ábyrgð vettvangsstjóra.

•  Eykur öryggi slökkviliðsmanna – leyfir hverjum svæðisstjóra að hafa stjórn 
á stöðu og hlutverki sinnar einingar öllum stundum. Svæðisstjórar einbeita 
sér að þeim svæðum sem þeim hefur verið úthlutað og eru í aðstöðu til að 
færa til mannafla að ósk vettvangsstjóra.

Notkun svæða veitir vettvangs stjóranum tækifæri til að stjórna öllum gerðum 
útkalla með sama stjórnunar kerfinu, hvort sem um bruna, slys, náttúru
hamfarir, hrun mann virkja eða sambland af öllu þessu ræðir. Regluleg notkun 
svæðaskiptingar felur einnig í sér skipulagða „æfingu“ fyrir slökkvi liðið sem 
fær tækifæri til að starfa við smærri, hversdags leg atvik og undirbúa sig þannig 
fyrir stærri og óalgengari uppákomur.

Fyrsti mannskapurinn sem mætir í útkall dreifist oftast á mikilvæg ustu 
staði aðgerðarinnar. Þegar vettvangsstjóri hefur náð tökum á vettvang inum 
getur hann farið að ráðstafa mönnum á lykilstaði til aðstoðar. Til þess að þetta 
kerfi virki verða allir á brunavettvangi að fara eftir einu og sama verkferlinu 
sem allir verða að læra og leggja á minnið. Þar sem svæðum er úthlut að eftir 

Mynd 15.36 Biðsvæði björgunarliðs.
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þörfum í hverju tilfelli á hverjum stað, ættu allir á brunavett vangi að geta 
unnið störf á svæðum miðað við tækja búnað sinn, útbúnað og sérþekkingu. 
Þar með talin er skipun yfir manna í svæðis stjóra, hvar og hvenær sem þess 
gerist þörf. Vettvangs stjóri getur þá myndað virkt skipulag frá upphafi með 
hvaða uppröð un manna sem er.

Svæðis-/hlutastjórnendur
Fyrir hvert svæði/verkefni þarf stjórnanda sem hér eftir verður nefndur hluta
stjórn andi. Hann getur verið varðstjóri, annar yfirmaður eða slökkviliðs maður, 
allt eftir aðstæðum hjá hverju slökkviliði og aðstæðum á vettvangi hverju 
sinni. Hver hlutastjórnandi er ábyrgur fyrir sínum mannskap og skal miðla 
framvindu starfsins til vettvangsstjórnanda. Eftir að svæðisstjóri hefur fengið 
verkefni úthlutað og skýrslu um heildaráætlun og markmið fyrir hans svæði 
er það á hans ábyrgð að framkvæma verkefnið og virkja vel þann mannafla 
sem hann hefur til umráða.

Svæðisstjórar eru ábyrgir fyrir eftirfarandi grunnstarfsemi:

• Beinni umsjón með starfi innan svæðisins.

• Umsjón með öryggi og velferð mannskapar.

• Að beina starfsemi annað ef þörf krefur.

• Að biðja vettvangsstjóra um auka mannskap eftir þörfum.

•  Að samlaga og samræma aðgerðir eins og þarf við aðgerðir á öðrum svæðum.

•  Að láta vettvangsstjóra vita af stöðu mála, framvindu og breyttum aðstæðum.

•  Að leysa sveitir á sínu svæði undan störfum að lokinni aðgerð og senda 
á biðsvæði.

Fyrir kemur að hlutastjórnandi sé settur yfir svæði til að meta í fljótu bragði 
aðstæður þar og þarfir og koma þeim upplýsingum áleiðis til vettvangsstjóra. 
Svæðisstjórinn er þá í stöðu til að hafa yfirumsjón frá upphafi aðgerða á því 
svæði. Vegna aðstæðna er slíkt hins vegar oft ekki raunin. Þegar búið er að setja 
hlutastjórnanda þarf hann að setja sig inn í verkefnið sem fyrir liggur.

Mynd 15.37 Svæðisstjórnandi á þaki.
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Þegar mannskapur er færður frá biðsvæði yfir á starfssvæði er honum 
tilkynnt hvaða svæði og hvaða svæðisstjóra hann tilheyrir. Vettvangsstjórinn 
eða stjórn andi biðsvæðis tilkynnir svæðisstjóranum hvaða ákveðnu starfseining
ar eða mannskapur falla undir hans stjórn. Það er þá á ábyrgð svæðisstjórans 
að hafa samband við sveitina í eigin persónu eða um talstöðvarásir og koma 
fyrirmælum áleiðis.

Meginhlutverk stjórnanda starfseiningar innan svæðis er að hafa beina 
umsjón með starfsemi sinna manna við þær aðgerðir sem þeim hefur verið 
sett fyrir og tilkynna til yfirmanns síns um gang mála, skort á mannafla og 
tækjum, hættur og öryggisþætti og verklok.

Svæðisstjórar verða að hafa sama hlífðarbúnað og starfsmenn sem undir þá 
heyra til að geta starfað á árangursríkan hátt og þeir verða að vera í stöðu til 
þess að geta raunverulega stjórnað þeirri starfsemi sem fram fer. Svæðisstjóri 
verður að vera merktur, t.d. með vesti sem gefur til kynna að hann sé stjórnandi. 
Innan minni eininga, t.d. hópa, er nauðsynlegt að allir viti hver stjórni hópnum 
til þess að draga úr misskilningi og ruglingi.

Hlutastjórnandi sem sinnir ákveðnu verkefni eða svæði óskar eftir viðbótar
mannskap í gegnum vettvangsstjóra eða stjórnanda biðsvæðis björgunar liðs. Ef 
starfseining hefur aftur á móti lokið sínu starfi eða þörf fyrir mannskap minnkað 
ber hlutastjórnanda að senda þann mannskap á biðsvæði björgunarliðs eða til 
vettvangsstjóra ef ekkert biðsvæði hefur verið sett upp. Í framhaldi ættu menn 
þar að geta hvílst, nærst og fengið svo úthlutað nýjum verkefnum.

Þær starfseiningar sem vinna innan sama svæðis skulu hafa beint samband 
við svæðis stjóra sinn og forðast að nota talstöðvar til þess þegar hægt er. 
Talstöðvar á að nota í samskiptum á milli svæðisstjóra og vettvangsstjórnanda 
sem og svæðisstjóranna sín á milli. Þetta skipulag á auðvitað ekki við brýn 
skilaboð eða neyðarsamskipti sem hver sem er getur gripið til hvenær sem 
þess gerist þörf.

Þó að fjöldi eininga, sem úthlutað er á hvert svæði, fari eftir þörfum þess 
og aðstæðum, þá eru þrjár til fimm einingar oftast raunsætt viðmið.

Mynd 15.38 Brunavettvangur.
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Afmörkun og auðkenning svæða
Til þess að koma í veg fyrir misskilning er nauðsynlegt að auðkenna svæði eftir 
mstöðluðu kerfi. Auðkennin verða að vera einföld og helst lýsandi fyrir svæðið 
eða verkefnið. Auðkennið er síðan notað í samskiptum, s.s. „þið tveir, gefið 
ykkur fram við stjórnanda á hæð 2“ eða „stjórnandi á þaki til vettvangsstjóra“. 
Slökkvilið geta notað mismunandi kerfi, en mikilvægt er að allir innan liðsins 
séu meðvitaðir um kerfið sem er í notkun. Nokkur dæmi um auðkenni eru:

•  Notkun átta (norður, suður, austur og vestur) þegar brunastaður fellur við 
þær.

•  Notkun staðlaðs kerfis til að númera hliðar brennandi byggingar og til að 
deila vettvangi innanhúss í fjórðunga og merkja þá í stafrófsröð.

• Notkun staðlaðra kennileitanafna, t.d. framhlið, bakhlið, þak og inni.

• Notkun hæðanúmera í margra hæða húsum, t.d. 5. hæð, hæð 5.

Svæði verða að vera skýrt afmörkuð og skilgreind, ekki síst til að enginn 
hluti vettvangsins verði útundan. Ef skiptingin er ekki alveg skýr þá geta 
skapast vandamál þegar hópar starfa á stórum eða flóknum stöðum. Það er 
vandræðalegt þegar eldur breiðist út á blett sem ekki fellur undir neitt svæði. 
Mjög hjálplegt, og í raun nauðsynlegt við stærri vettvang, er að teikna upp 
vettvanginn og svæðaskiptinguna. Til þess er einfalt að nota tússtöflu eða 
jafnvel A4 stílabók. Bæði er það hjálplegt fyrir vettvangsstjórann, til að halda 
utan um umfang og skipulag, en einnig til að nota við útskýringar.

Verkefnatengd svæði
Verkefnatengd svæði (sérhæfð svæði) eru mynduð til þess að framkvæma 
ákveðið verk eða sinna ákveðnu starfi sem fellur ekki endilega saman við 
afmörkuðu svæðin.

Almennt séð einbeitir vettvangsstjóri sér að þeim afmörkuðu svæðum sem 
eiga beinan þátt í slökkviaðgerðum. Meirihluti verkefnatengdra svæða vinna í 

Mynd 15.39 Söfnunarsvæði fyrir reykköfunartæki.
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stuðningsstöðu á fremur venjubundnum og sjálfvirkum grundvelli. Sumum 
verkefnatengdum svæðum er alltaf stjórnað af einum ákveðnum yfirmanni, 
t.d. fjölmiðla og öryggisfulltrúa.

Þegar fjöldi starfandi „taktískra“ svæða fellur undir stjórn vettvangsstjóra 
kann hann að vilja koma stjórn þessara verkefnatengdu svæða á yfirmenn sem 
hafa síðan samskipti við þau á sérstakri talstöðvarás. Þessi dreifing stjórnar 
er m.a. til þess að vettvangsstjóri losni undan venjubundnum smáatriðum til 
að geta einbeitt sér að mikilvægum ákvörðunum.

Stöðluð verkefnatengd stuðningssvæði taka meðal annars til:

• Fjölmiðla.

• Bjarga / loftbirgða / viðhalds reykköfunartækja.

• Næringar / hvíldar / endurhæfingar slökkviliðsmanna.

• Aðhlynningar og greiningar slasaðra.

Algeng nöfn á mörgum verkefnatengdum stuðningssvæðum eru biðsvæði og 
söfnunarsvæði. Biðsvæði björgunarliðs er notað fyrir björgunarlið sem er að 
mæta í útkallið og hefur enn ekki fengið hlutverk. Hugsanlegt er einnig að 
björgunarlið geymi tæki sín áfram á þessu svæði ef ekki þarf að nota þau þó 
mannskapurinn fari sjálfur til vinnu. Biðsvæði mannafla er notað fyrir 
mannskap sem er að koma úr verkefni og að bíða eftir því næsta og mannskap 
sem er að hvílast og nærast. Söfnunarsvæði slasaðra er notað yfir það svæði 
sem tekur á móti öllum sjúklingum. Í stærri aðgerðum, þar sem um marga 
sjúklinga er að ræða, er þessu svæði skipt upp eftir forgangi sjúklinga.

15.8.7 Taka við hlutverki stjórnanda
Að öllu jöfnu er það fyrsti stjórnandi sem mætir á vettvang sem verður 
vettvangsstjóri. Svo getur þó farið að hann þurfi eða vilji setja annan í þá 
stöðu þegar tími og mannskapur leyfir. Í stórum bruna, þar sem yfirmaður 

Mynd 15.40 Góð samskipti við fjölmiðla eru mikilvæg.
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einingar hefur verið fyrstur á vettvang, getur verið að slökkviliðsstjóri eða 
staðgengill hans, t.d. bakvaktarmaður, taki við vettvangsstjórninni. Svipuðu 
gegnir um stjórnanda með sérþekkingu á ákveðnu sviði, en í sumum tilfellum 
getur verið betra að gera hann að vettvangsstjóra. Í flestum slökkviliðum eru 
það stjórnendur liðsins og yfirmenn sem sinna stöðum vettvangsstjóra og 
hlutastjórnenda. Það er þó vettvangsstjóri sem setur hlutastjórnendum verkefni. 

Það eru ekki einungis vettvangsstjórar sem þurfa að huga að því hvernig 
stjórnunin er færð á milli heldur gildir þetta um alla stjórnendur. Sá stjórnandi 
sem er að taka við verður að vera settur inn í alla hluti; það sem er búið að 
gerast, það sem er að gerast og það sem á eftir að gera, áætlanir, yfirsýn yfir 
mannafla, búnað og tæki og skipulag og uppsetningu á vettvangi. Hvort sem um 
vettvangsstjóra eða svæðisstjóra ræðir þá eru þetta allt mikilvægar upplýsingar 
sem verður að gefa sér tíma til að skýra frá. Teikning vettvangsstjóra kemur 
sér vel þegar hann þarf að skýra arftaka sínum frá vettvanginum. Þegar nýr 
stjórnandi hefur tekið við þá lætur hann vita af því í gegnum fjarskipti þannig 
að stjórnstöð og þeir sem eru í samskiptum við hann viti af þessari breytingu.

15.8.8 Að draga saman
Sem betur fer kemur að því einhvern tíma í öllum aðgerðum að hægt er að 
fara að draga saman og ljúka þeim. Ef verkefni dregst á langinn getur þurft 
að draga saman mannskap tímabundið til þess að hvílast og nærast, það er 
þá ákvörðun vettvangsstjóra, hugsanlega eftir ábendingu öryggisstjóra eða 
hlutastjórnanda. Vettvangsstjóri ákveður staðsetningu biðsvæðis mannafla, en 
þar á allt björgunarlið sem ekki hefur fengið hlutverk eða verkefni að halda til.

Ef vinna á brunavettvangi gengur vel er rétt að draga hæfilega saman. 
Svæðisstjórnandi á þaki, sem er búinn að vera með fimmtán manns í vinnu á 
þakinu síðasta klukkutímann og metur 
aðstæður þannig að búið sé að gera þær 
opnanir sem þurfi og búið sé að komast 
fyrir eldinn í þakinu, ætti að fækka þeim 
mannskap sem er á þakinu og senda 
a.m.k. hluta hans á biðsvæði mannafla. 
Í fyrsta lagi er ekki réttlætanlegt að hafa 
of mikinn mannskap innan innri lokun
ar vegna hættu. Í öðru lagi; ef hluti af 
mannskapnum sem hann er með á þakinu 
er verkefnislaus þá er hugsan legt að hægt 
sé að nýta hann annars staðar. Í þriðja lagi 
auðveldar það vettvangs stjóra að halda 
yfirsýn yfir liðs styrk ef hlutastjórnendur 
draga saman þann mann afla sem þeir 
eru að nota þegar verkefn in minnka. 
Þegar búið er að ná tökum á atburðum 
á vettvangi og dregur úr þörf á liðstyrk 
eru þær áhafnir, sem eru ekki að sinna Mynd 15.41 Búnaður tekinn saman.
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verkefnum, sendar á sína heimastöð. Sérstaklega er mikilvægt að huga að 
þessum þáttum þegar aðstoð hefur borist frá öðrum slökkviliðum.

Biðsvæði mannafla virkar eins og hlið. Slökkviliðsmaður sem mætir í 
úthringingu mætir þangað til þess að láta skrá sig inn á vettvanginn og bíða 
þar eftir verkefni. Slökkviliðsmenn sem hafa verið í verkefnum koma þangað 
að sínum verkefnum loknum til að hvílast og nærast þar til þeir fá næsta 
verkefni. Þegar vettvangsstjóri ákveður að lokum að minnka umfangið eru 
slökkviliðsmenn taldir út af vettvanginum í gegnum biðsvæðið, bæði til að 
halda utan um fjölda þeirra sem komu að aðgerðunum, hve margir eru eftir 
og hvort einhverjir séu týndir.

Mikilvægt er fyrir vettvangsstjórann að vita hve margir slökkviliðsmenn 
eru á vettvanginum hjá honum og hverjir þeir séu. Í lok aðgerða vill hann 
geta séð hvenær þeir mættu á vettvang og hvenær þeir yfirgáfu vettvang. 
Eins er nauðsynlegt fyrir hann að vita hvort hann þarf að leita í rústunum að 
einhverjum slökkviliðsmönnum og hve mörgum ef t.d. hlið á þriggja hæða 
húsi hrynur.

15.7.9 Eftir útkall
Yfirstjórnandi á vettvangi gefur út hvenær störfum slökkviliðs á vettvangi er 
lokið og vettvangurinn er þá afhentur öðrum, s.s. lögreglu, tryggingafélagi eða 
eiganda. Eftir útkall er rétt að halda stuttan fund um útkallið. Slíka fundi má 
einnig halda síðar en rétt er að bíða ekki of lengi með að fara yfir útkallið því 
þá geta mikilvæg atriði, sem liðið þyrfti að læra af, gleymst.

Eftir útkall þarf að ganga frá tækjum og búnaði og tryggja að slökkviliðið 
sé reiðubúið að takast á við næsta útkall. Slökkviliðmenn þurfa að fara yfir 
sinn persónulega búnað. Einnig þarf að gera skýrslu um útkallið og ganga frá 
tímaskýrslum og öðru. Taka verður tillit til þess ef um erfið útköll hefur verið 
að ræða, líkamlega og/eða andlega. Líkamlega erfið útköll kalla á að menn 
hvílist og jafni sig. Hver og einn þarf að hafa þetta í huga. Það getur hins 
vegar tekið lengri tíma að jafna sig eftir andlega erfið útköll. Nánar er fjallað 
um það í kafla 1.4 um starfsmanninn.



15  • Uppbygging og skipulag  Slökkvistarf

40 • 15 Brunamálaskólinn

Heimildir

•  Birgir Finnsson. (2001). Skipulag og stjórnun (fyrirlestur). Slökkvilið 
höfuborgar svæðisins, Stjórnendanámskeið.

•  Birgir Finnsson. (2001). Uppbygging á vettvangi (fyrirlestur). Slökkvilið 
höfuborgarsvæðisins, Stjórnendanámskeið.

•  Brandsläckningstaktik, Per Widlundh. (1992). Karlstad: Räddningsverket.

•  Brunacini, A.V. (2002). Fire Command (2. útgáfa). National Fire Protection 
Associtation. Quincy, Massachusetts.

•  Coleman, J. F. "Skip". (1997). Incident Management fore the streetsmart 
fire officer.

•  Heimasíða Mannvirkjastofnunar. (2003). Mannvirkjastofnun. www.mvs.is

•  Jón Viðar Matthiasson. (2003). Góð áætlun er skipulögð áður en útkallið 
kemur. Grein á innanhússvef SHS. Reykjavík.

•  Leiðbeiningar um fyrstu aðgerðir slökkviliðs á vettvangi. (1996). Reykjavík: 
Brunamálastofnun.

•  Räddningstaktik Påverkan och utforming. (1992) Svíþjóð: Räddningsverket.

• Stuðningskort stöðvarstjóra. (2003). Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins.

• Vettvangsstjórnun. (2002). Reykjavík: Almannavarnir Ríkisins.

•  Wisen, J. (1994). Räddningsledare. Stockholm: Svenska brandförsvars
förening.




