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Slökkvitækni

Þekking og þjálfun
• Ábyrgð á að aðgerðir gangi upp:

Varðstjóri

Ákvarðanir 
um aðferðir.

Aðstoð og 
stjórnun 
mannskapar.

Ökumaður

Örugg meðferð 
ökutækis.

Öruggur akstur.

Þekking á 
tækjum.

Yfirferð tækja.

Slökkviliðs-
maðurinn

Allar aðgerðir á 
vettvangi.

Slöngur og stútar.

Stigar.

Leit og björgun.

Verðmætavernd.

Spurning ? Hversu mörg slys eru vegna:

Slæms þreks eða ásigkomulags?
Ofáreynslu?
Ekki er notaður hlífðarfatnaður og reykköfunartæki?
Ekki er unnið eftir vinnuferlum?
Ónógrar þjálfunar í verkefni sem á að framkvæma?
Skorts á stjórnun?
Þekkingarleysis á innbrotsverkfærum og öðrum verkfærum
til snöggrar árásrar?
Þekkingarleysis á gerð bygginga og eðli elds?
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Bein árás

• Bein buna.
• Stutt skot.
• Fara nálægt.

Óbein árás

• Bein buna eða 
þröng úðabuna.

• Bunu beint í loft.
• Sveipa.

Blönduð aðferð

• Bein eða þröng 
úðabuna.

• Notið T, Z eða O.
• Byrja að ofan.
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Gaskælingaraðferð

• Víðri úðabunu skotið í reykinn 
allan tímann meðan farið er 
inn í rýmið ef hitinn er mikill.

Víð úðabuna

Innganga með slöngu

Tengt við stigrör

• Tengt á hæð fyrir 
neðan eldhæðina.
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Innganga á efri hæðir 

Dregin upp stiga.

Meðfram vegg.

Lykkju upp á efri hæð.

Dregin upp stigaopið.

Auka lykkja fyrir inngöngu.

Slanga dregin út
Dregið út á 

mjöðm Dregið út á öxl

Haldið á millistærðarslöngu
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Innganga 

• Fótastaða 

Tóm slanga dregin upp

• Slöngukrækja 
• Krókstjaki 

Að hafa stjórn á stórri slöngu
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Vinna með stóra slöngu

Stór slanga, þrír menn
1

2

3

Þrjár aðferðir

Innganga í kjallara 

• 1. Aukalykkja.
• 2. Passa beyglur.
• 3. Varaslanga.

1

2
3
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Hlífðarfatnaður og
reykköfunartæki

Innbrots-
verkfæri

AukalofthylkiStigar

Á vettvangi

Blásarar í/eða
tilbúnir í notkun

Línur og bönd

Aðrar bjargir eftir
aðstæðum

Slanga með vatni
á stút

Val slöngu og stúts

• Mikilvægi þess að 
réttur stútur og 
slanga sé valinn til 
verksins.

Ruslaeldar

Litlir eldarHáþrýstislanga

Eldar utandyra

Minni viðráðanlegir

Stærri eldar

Lágmark 1 1/2 “

Eldur í vökvum

• Margar tegundir af 
eldfimum vökvum.
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BLEVE

• Boiling liquid 
expanding vapor 
explosion.

BLEVE

• Hættumerki.
• "Ping” hljóð í 

tankinum.
• Breyting á lit.
• Bólgur eða bólur.
• Þrýstilokar opnir.
• Aukning á logum upp 

úr tanki.

Vatn sem kæling

• Vörn á umhverfi.
• Kæla tanka.
• Slökkva hráolíu.
• Kæla burðarvirki 

og annað sem 
getur hrunið.
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Notkun vatns

• Skola vökva frá.

Notkun vatns

• Skola eldsneyti 
þar sem það getur 
brunnið örugglega.

Notkun vatns

• Sem tappi.
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Notkun vatns

• Hrekja burt/fella 
niður eldfimar gufur.

Notkun vatns

• Skipt út.

Notkun vatns

• Skipta út.
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Notkun vatns

• Notkun vatns sem skjaldar fyrir 
hóp sem er að skrúfa fyrir gas-
eða vökvaloka.

Notkun vatns

Eldar í flutningstönkum

• Flutningstankar og fólksbílar.
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Gaslokar 

Hverjar eru algengustu gastegundirnar?

Hverjar eru hætturnar við þær?

Rafmagnseldar 

• Hápenna í 
byggingum.

• Spennistöðvar.
• Flutningslínur.
• Spennar.
• Bílar.
• Tölvur og fleira.

16
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Leiðni í jörð

Slökkviaðgerðir

• 1. Björgun lífa.
• 2. Slökkvistarf.
• 3. Umhverfi og 

eignir.

Slökkvistarf í háhýsum

• 1. Öryggissvæði.
• 2. Söfnunarsvæði.
• 3. Árásarsvæði.
• 4. Eldhæðin.
• 5. Leitarhæð og 

slöngulykkja.
• 6 –7 leitarhæðir.

1

2

3

4

5
6

7

6o m
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Eldur í háhýsum

Eldur í kjöllurum

Loftræsta.
Kanna ris.
Hratt niður stiga.

Froða í kjallara

• Þar sem erfitt er 
að komast að.
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Kjallarastútur

Eldur í bílum

• Vinnuferlar.

Hvernig nálgumst við bíla?

Fylgjast með 50 öryggissvæði

CIRCULAR PERIMETER

Aftur 

Fram

Ökutæki 

Öryggissvæði

Nota þrönga og 

víða bunu

Tveir slökkviliðsmenn 
með vatn á stút

Tilbúinn öryggisstútur

Nálgist lágt, varlega 

og hægt

Nálgist í 45º 
horni að 

stuðurum að 
framan og aftan

Aðgæta að öryggi
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Leiðir inn 

Gegnum húdd

Gegnum grill

Undir vél, botn og 
dekk (bein og óbein)

Gegnum 
framljós

Beint inn

Gegnum skott

Gegnum afturljós

Gegnum þak

Passið að hafa slöngu af réttri stærð svo
að örugglega sé hægt að ráða við eldinn

Klippa í gegn og í kringum 
lamir og fjarlægja.

50 metra öryggissvæði

Tanksprenging

Ekki 
opna

Hverns konar 
eldsneyti

45º horn að framan 
og aftan

Hlífðarfatnaður 
og reykköfunar-

tæki

Önnur lína kælir 
og beinir 

brennandi 
eldsneyti frá bíl

Ekki ráðast beint aftan 

á vegna stuðara

Ekki ráðast beint 
framan á bílinn 
vegna stuðara

Handlína á eldinn

Notið fleiri en 
eina handlínu 

og eina til 
öryggis

Slökkvitækni

Vatn og loftræsting

Notið blásara

Mismunandi 
bunustilling

• Kælið loftkælikerfi og 
vökva 

• Opnið dyr eða brjótið 
glugga, flýtir fyrir 
loftræstingu

• Hugsið um auka 
eldsneytistanka

Kæla rafgeymi
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Vinnuvélar

Stórvirkar 
vinnuvélar

Hafið 500 metra öryggissvæði

• Vegna málmflísa og vökvahylkja

• Notið stóra stúta eða mónitora

• Dragið í burtu og grafið í átta tíma 

Eldur í tankbílum

• Skoðið aðstæður, er
þetta efnaslys?

• Komið á 1000 m 
öryggissvæði.

• Leyfið að brenna nema 
eldur sé lítill.

• Notið bunu frá mónitor til 
að kæla.

• Komið í veg fyrir leka og 
stíflið niðurföll o.fl.

• Notið froðu og verndið 
umhverfi eftir því sem við 
á.

Eldur í þröngum rýmum

• Hlífðarfatnaður.
• Reykköfunartæki.
• Líflína.
• Stjórnborð. 
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Eldur í gróðri

• Skilgreina eld í 
gróðri.

• Hverjir eru aðal-
áhrifaþættir?

• Ofanjarðar.
• Á jörðu.
• Neðanjarðar.

Gróðureldar

Vatni dælt á svæðið
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Komið í veg fyrir útbreiðslu

Komið í veg fyrir útbreiðslu

Ástæður 
gróðurelda
Ástæður 

gróðurelda

#3 – Börn 

Ýmis tæki

#2 – Íkveikja 

#1 – Glæður Reykingar Varðeldar  

Eldingar 

Smáhlutir Neistar frá 
lestum 
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Þættir sem hafa áhrif á 
útbreiðslu gróðurelda

1. Átt, skiptir máli 
gagnvart sól 2.  Halli eykur á hraða 

útbreiðslunnar 

3. Hryggir 
og gil auka 
myndun á 
hvirflum

4. 
Skorningar 

hjálpa til 
við að 
mynda 

uppstreymi

Landslag 

Gróðureldar 

• Hæll
• Fingur 
• Hliðar
• Haus 
• Eldblettir 

Gróðureldar

• Bein árás.
• Stefna árásar.
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Gróðureldar

• Óbein árás.
• Brennt svæði til að 

stöðva útbreiðslu 
frá ákveðinni 
staðsetningu.

Slökkvitækni myndband

• Samantekt
– Þjálfun og samvinna.
– Loftræsting nauðsyn.
– Slökkviaðferðir (4).
– Val slöngu og stúts.
– Notkun vatns á B-

eld.
– Slökkviaðferðir 

tanka.
– Slökkt í gasi.

– Rafmagnseldar.
– Vinnuferlar.
– Eldar í háhýsum 

og kjöllurum.
– Gróðureldar.

sem lyft er upp að framan

Minni gámar,

Opnir gámar

Lokaðir gámar

Ruslagámar eru
víða:

• Byggingar-
svæðum.

• Skemmtistöðum.

• Fyrirtækjum.

• Íbúðabyggingum.
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Öryggisráðstafanir

Hvert innhald gáma er veit enginn.  Fólk
hendir ýmsu þangað sem ólöglegt er.

Rétt viðhorf er nauðsynlegt

• Klæðist öllum hlífðarfatnaði.

• Notið reykköfunartæki.

• Passið augun                     : Við eigum bara tvö!

Sprautið
inn í 

gáminn

Bein árás úr
fjarlægð og
vinna sig að

gámnum

Hafið vatn
tilbúið á 

stút

Hafið gott öryggissvæði
kringum gáminn

Öryggissvæði kringum gáma

Þessar aðstæður geta þurft
meira en háþrýstistút!

Kælið
gáminn

Nálgist 45º 
frá horni; 

forðist enda

Nálgist hægt
og varlega

Staðsetning ökutækis

Varist að vera of nálægt ökutækinu.  
Óþekkt innihald getur sprungið og
skaðað mannskap og tæki.

• Reynið að vera vindmegin, að ofanverðu, til þess að 
losna við gufur og/eða gas og fleria.

• Hugið að tengingu við brunahana.
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Slökkvitækni 

• Hlífðarfatnaður og
reykköfunartæki

• Nálgun 45º

Gerið ráð fyrir
öryggisslöngu

Blásarar

Notið
tvær

slöngur

Kælið 

Ekki ganga

uppréttir

Nálgist úr

öruggri fjarlæ
gð


