
Brunamálaskólinn fjarnám
Verkleg kennsla og æfingar
Apríl 2011 Mannvirkja

stofnun





-   3   -

Efnisyfirlit

Brunamálaskólinn fjarnám .............................................................................................................3 
Brunamálaskólinn fjarnám .............................................................................................................5
Verkleg kennsla og æfingar ...........................................................................................................5
Ákvæði laga um nám slökkviliðsmanna ........................................................................................6
Verklegur hluti fjarnáms Brunamálaskólans ..................................................................................7
Æfing nr. 1,1 ..................................................................................................................................9
Æfing nr. 1,2 ................................................................................................................................11
Æfing nr. 1,3 ................................................................................................................................13
Æfing nr. 1,4 ................................................................................................................................15
Æfing nr. 2,1 ................................................................................................................................17
Æfing nr. 2,2 ................................................................................................................................20
Æfing nr. 3 ...................................................................................................................................23
Æfing nr. 4,1 ................................................................................................................................26
Æfing nr. 4,2 ................................................................................................................................28
Æfing nr. 5,1 ................................................................................................................................30
Æfing nr. 5,2 ................................................................................................................................33
Æfing nr. 6,1 ................................................................................................................................36
Æfing nr. 6,2 ................................................................................................................................38
Æfing nr. 7 ...................................................................................................................................40
Æfing nr. 8 ...................................................................................................................................43
Æfing nr. 9 ...................................................................................................................................46
Æfing nr. 10 .................................................................................................................................49
Æfing nr. 11 Aukaæfing ...............................................................................................................52
Æfing nr. 12 Aukaæfing ...............................................................................................................54



-    4   -



-   5   -

Brunamálaskólinn fjarnám 
Verkleg kennsla og æfingar

Markmið námsins er að gera slökkviliðsmenn hæfa til að vinna af fagmennsku við störf sín og vera slökkviliði 
sínu til sóma og tryggja rétt og fumlaus vinnubrögð. 

Aftast í heftinu er verkbók (loggbók) þátttakenda á námskeiðinu þar sem skráðar eru upplýsingar um 
æfinguna og stjórnandi æfingarinnar kvittar fyrir þátttöku slökkviliðsmannsins. Það blað er síðan notað til 
staðfestingar á próftökurétti þátttakandans.

Eftirfarandi verklýsingu vegna verklegra æfinga vegna fjarnáms í námskeiði 1, 2 f.hl. og 2 s.hl. er ætlað að 
afmarka umfang æfinga á námskeiðinu. 

Verklegar æfingar

Kennsluefni: Allt sem farið hefur verið yfir á námskeiðinu.

Markmið: Að tengja þær kennslugreinar sem hafa verið kenndar og að þátttakendur fái tækifæri til að æfa samspil 
þeirra þátta við eins raunverulegar aðstæður og hægt er að setja upp á æfingum. Aðalatriðið er að allir 
hafi tekið þátt í að byggja upp skipulagt björgunarstarf með öllu sem það inniheldur og að farið sé 
yfir hvert „útkall“, hvað fór vel og hvað hefði mátt betur fara.

 Eftir námskeiðið eiga þátttakendur að:
• hafa öðlast reynslu á notkun handslökkvitækja
• hafa öðlast reynslu í uppbyggingu á vettvangi með áherslu á vatnsöflun
• hafa öðlast reynslu í reyklosun, með undir- og yfirþrýsting
• hafa öðlast kunnáttu í leit og björgun, sem hluta af starfi reykkafara
• hafa skipulagt og framkvæmt björgunaraðgerðir, allt frá skiptingu verka, skipulagi á vettvangi til 

vatnsöflunar, leitar og björgunar úr húsi sem fyllt er köldum reyk
• hafa öðlast reynslu í notkun froðu
• þekkja almennar vinnureglur og taktik þegar slökkvistarf þarf að fara fram með froðu
• þekkja til fasts útbúnaðar fyrir froðu í olíubirgðastöðvum
• þekkja til takmarkana froðu, kastlengdir, niðurbrot
• hafa séð hvernig yfirtendrun þróast og haldið henni í skefjum
• hafa tekið þátt í verklegum æfinum og fylgst með þróun bruna
• hafa öðlast færni í að notað mismunandi stúta og slökkviaðferðir við að slökkva yfirtendrun á 

mismunandi stigi hennar. (árásargámur)
• hafa æft reykköfun við mismunandi aðstæður, t.d. í erfiðum rýmum s.s í skipum
• hafa grunnþekkingu á eðli efna og áhættu sem tengist þeim

 Aukaæfingar eru vegna þáttanna skyndihjálp og umferðarmál, slökkviliðsmenn þurfa að:
• kunna að veita öndunaraðstoð og hjartahnoð á fullorðnum sem og á börnum
• kunna að stöðva blæðingar og þekkja muninn á slagæða- og bláæðablæðingum
• kunna að meðhöndla brunasár og þekki hvernig þau eru flokkuð eftir dýpt og umfangi
• þekkja til viðbragða ef um lífshættulegar eitranir er að ræða
• þekkja stöðu sína sem ökumenn neyðarökutækis
• gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar þekkingar og ástandi ökumanns
• hafa skilning á mikilvægi þess að haga akstri með tilliti til farms
• þekkja samspil hraða og tímasparnaðar
• gera sér grein fyrir mikilvægi reglubundins eftirlits með ökutækinu
• þekkja til þeirra reglna sem gilda um útbúnað ökutækja sem skráð eru til neyðaraksturs

Framkvæmd: Í öllum æfingum er gert ráð fyrir að nemendur skipuleggi vinnuna sjálfir að miklu leiti undir leiðsögn 
leiðbeinenda. Þeir skipta með sér hlutverkum (stjórnandi, reykköfunarstjóri, hverjir sjá um vatnsöflun 
o.s.frv.), setja upp reykköfunarstjórnborð og annað eftir því sem við á.
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Ákvæði laga um nám slökkviliðsmanna

Í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 eru eftirfarandi ákvæði um Brunamálaskólann, verkefni slökkviliða og 
menntun slökkviliðsmanna.

9. gr. Brunamálaskóli
[Mannvirkjastofnun starfrækir Brunamálaskóla sem ætlaður er slökkviliðsmönnum, þ.m.t. slökkviliðsstjórum 
og eldvarnaeftirlitsmönnum. Skólinn skal hafa umsjón með menntun slökkviliðsmanna, bóklegri og verklegri, 
og fræðslu þeirra í starfi. Mannvirkjastofnun er heimilt með samningi að fela menntastofnun starfrækslu 
Brunamálaskólans. Enn fremur er heimilt að gera samning við slökkvilið eða aðra fagaðila um framkvæmd 
einstakra þátta í starfsemi skólans.

Ráðherra skipar til fjögurra ára í senn fjögurra manna fagráð, og jafn marga menn til vara, sem er 
Mannvirkjastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni Brunamálaskólans. Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og Félag slökkviliðsstjóra tilnefna hvert sinn fulltrúa í 
fagráð og skipar ráðherra formann.

Ráðherra setur í reglugerð1) nánari ákvæði um starfsemi Brunamálaskólans og hlutverk fagráðs.]2)

1)Rg. 792/2001. 2)L. 161/2010, 7. gr. 

11. gr. Starfsemi slökkviliðs
Sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt lögum þessum og 
reglugerðum settum á grundvelli þeirra.

Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi 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 að tryggja nauðsynlegar brunavarnir.

[Björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði skal vera 
eitt af verkefnum slökkviliðs samkvæmt lögum þessum.]1)

[Í reglugerð skal kveða á um lágmarkskröfur um tækjakost, húsnæði og mannafla slökkviliða, svo og um 
vatnsöflun til slökkvistarfa. Jafnframt skal í reglugerð kveða á um búnað og þjálfun slökkviliðsmanna vegna 
mengunaróhappa á landi og vegna björgunar á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum að fengnum 
tillögum Mannvirkjastofnunar og í samráði við Umhverfisstofnun.]1)    

 1)L. 161/2010, 8. gr. 

13. gr. Brunavarnaáætlun
Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur [samþykki 
Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar].1) 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]2) gefur út leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar.
1)L. 161/2010, 10. gr. 2)L. 161/2010, 6. gr. 

15. gr. Slökkviliðsstjóri
[Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri ræður annað starfslið slökkviliðsins. Í forföllum 
slökkviliðsstjóra er varaslökkviliðsstjóri yfirmaður slökkviliðs.]1)

Slökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr., og starfað að lágmarki í 
eitt ár í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum. 
Fáist ekki slökkviliðsstjóri til starfa sem uppfyllir framangreind hæfisskilyrði er sveitarstjórn heimilt að höfðu 
samráði við [Mannvirkjastofnun]2) að ráða slökkviliðsstjóra tímabundið til starfa, þó ekki lengur en til tveggja 
ára í senn.
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Semji sveitarfélög um sameiginlegt slökkvilið, sbr. 14. gr., skulu viðkomandi sveitarfélög ráða slökkviliðsstjóra 
sem er yfirmaður slökkviliðs á svæðinu.

1)L. 161/2010, 12. gr. 2)L. 161/2010, 6. gr. 

17. gr. Hæfi og löggilding slökkviliðsmanna
Slökkviliðsmenn sem sækja um löggildingu til að starfa sem slökkviliðsmenn skulu hafa lokið námi fyrir 
slökkviliðsmenn við Brunamálaskólann eða hlotið sambærilega menntun. Jafnframt skulu þeir hafa gegnt 
slökkvistarfi eða starfað við brunavarnir að aðalstarfi að lágmarki í eitt ár samfellt eða starfað í hlutastarfi í 
slökkviliði að lágmarki í fjögur ár. [Mannvirkjastofnun]1) veitir slíka löggildingu.

[Slökkviliðsmenn sem stunda reykköfun skulu hafa staðist læknisskoðun, þrekpróf, þolpróf og aðra mælingu 
líkamsástands samkvæmt því sem nánar er kveðið á um í reglugerð.]1)

[Ráðherra skal að fenginni tillögu Mannvirkjastofnunar setja reglugerð2) um menntun og önnur skilyrði til 
að öðlast löggildingu, um reglubundna læknisskoðun vegna reykköfunar og um réttindi og skyldur 
slökkviliðsstjóra og slökkviliðsmanna.]1)

1)L. 161/2010, 14. gr. 2)Rg. 792/2001. 

Verklegur hluti fjarnáms Brunamálaskólans 

Á ráðstefnu Mannvirkjastofnunar fyrir slökkviliðin í mars 2011 komu eftirfarandi þættir fram í erindi um 
verklegan hluta fjarnáms Brunamálaskólans.

Æfingunum er raðað upp á þann hátt að þær geti nýst öllum slökkviliðsmönnunum sem eru í slökkviliðinu 
þar sem verið er að þjálfa upp nýja menn. Líta má á æfingaruppröðunina sem æfingaráætlun fyrir allt liðið 
það árið sem verið er að keyra prógrammið. Nemarnir taka þá þátt í æfingu slökkviliðsmannanna en sérstaka 
áherslu þarf að leggja á að þeir takist á hendur þau verkefni sem námsskráin býður.

Leitast er við að hafa uppsetninguna eins einfalda og mögulegt er þannig að öll slökkvilið geti notað sama 
kerfi við menntun sinna slökkviliðsmanna. Markmiðið er að námið sé eins staðlað og kostur er þrátt fyrir að 
menntunin fari nú fram heima í héraði.

Í þessari áætlun er gert ráð fyrir því að slökkviliðin notist við rit Brunamálaskólans „Æfingar fyrir slökkvilið 
2006“ .
Í æfingaáætluninni er vísað í æfingar í því riti.

• Aukið fjarnám: Á næsta fjarnámsnámskeiði er gert ráð fyrir að klippur og annað efni verði í kennsluefninu 
vegna breytinga á lögum um brunavarnir sem urðu í desember 2010 með lögum nr. 161/2010 um 
breytingu á lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum.

• Gert er ráð fyrir að þetta efni sé kennt á námskeiðum 3. og 4. og það er því ekki inni í þessum 
menntunarpakka sem nær bara yfir námskeið 1, 2. fh og 2. sh.

Varðandi próf: 
• Verklegir prófdómarar koma frá Mannvirkjastofnun
• Verkefnin verða vandlega kynnt áður en próftaka fer fram
• 5 nemendur verða í hverjum prófhóp

Prófað verður í:
1. Vatnsöflum / slökkviefnum
2.  Reyklosun
3.  Reykköfun / heit / köld
4.  Eðli elds / þróun innanhússelds
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Æfingaáætlun 
Röð æfinga:
1. Eðli elds / þróun innanhússelds 4 klst.
2. Vatnsöflun 4 klst.
3. Reykköfun köld 4 klst.
4. Reyklosun 4 klst.
5. Uppbygging og stjórnun / handslökkvitæki 4 klst.
6. Reykköfun köld 4 klst.
7. Vatnsöflun / slökkviefni froða 4 klst.
8. Reykköfun heit 4 klst.
9. Reykköfun heit 4 klst.
10. Hættuleg efni 4 klst.
 Samtals: 40 klst.

Þetta eru lámarks tímafjöldi æfinga í hverjum þætti slökkvistarfs sem ljúka þarf fyrir verklegt próf vegna 
fjarnáms til löggildingar slökkviliðsmanns.

Hér á eftir er lýsing á því hvernig hægt er að útfæra slíkar æfingar til þess að ná markmiðum verklega hluta 
fjarnámsins. Í töflunni hér fyrir neðan er vísað í þær æfingar sem hægt er að styðjast við í bókinni „Æfingar 
fyrir slökkvilið“ og þá útfærslu á æfingum sem lögð er til í þessu hefti. Á eftir hverri æfingu eru eyðublöð 
fyrir skráningu á mati á æfingunni og þar sem það á við er eyðublað fyrir skráningu á loftnotkun í æfingunni. 
Aftast í heftinu er síðan verkbók (loggbók) þátttakenda á námskeiðinu þar sem skráðar eru upplýsingar um 
æfinguna og stjórnandi æfingarinnar kvittar fyrir þátttöku slökkviliðsmannsins. Það blað er síðan notað til 
staðfestingar á próftökurétti þátttakandans. 

Æfing no:  
Bókin:  Æfingar 

fyrir slökkvilið 2006
Útfærsla í þessu hefti

1. Vatnsöflun, 3,4 1,1 - 1,2 - 1,3 og 1,4

2. Reykköfun köld. 11,12 2,1 - 2,2

3. Reyklosun 10 3

4. Handslökkvitæki / uppbygging og stjórnun 1 4,1 - 4,2

5. Reykköfun köld 12 5,1 - 5,2

6. Vatnsöflun / froða 2,3,4 6,1 - 6,2

7.  Þróun  innanhússbruna 7

8. Reykköfun heit 13 8

9. Reykköfun heit  13 9

10. Hættuleg efni  29,30 10

11-12 Aukaæfingar Umferðarmál / Fyrsta hjálp 15,18 11-12



-   9   -

Æfing nr. 1.1

Verkefni Vatnsöflun - dælubíll

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 1. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1

Markmið:
Nemendur eiga að:

• geta verklega byggt upp einfalda vatnsöflun með tengingum frá tanki slökkvibifreiðar, frá brunahana og opnu 
vatnsbóli.

• þekkja uppbyggingu vatnsveitukerfa.
• hafa vald á þeim útreikningum sem liggja til grundvallar vatnsöflunar og hvernig vatnsmagn, þrýstingur, 

hæðarmunur o.þ.h. hafa áhrif þar á.
• vita hversu mikið vatnsmagn mismunandi slöngustærðir geta flutt og vita hvaða áhrif lengd og tvöföldun 

lagna hafa á vatnsöflunina í heild.
• kunna aðgerðir við að raðtengja dælur.
• geta umgengist og notað helstu tegundir af dælum, þekkja vandamál sem geta komið upp og aðgerðir við 

þeim.
• geta metið þörfina og byggt upp vatnsöflun við mismunandi aðstæður.
• þekkja hvernig og hvers vegna slöngur eru þrýstiprófaðar
• geta áætlað kastlengd á stútum.  Þekkja uppbyggingu á helstu tegundum stúta.
• þekkja sog- og þrýstihluta dæla.
• geta umgengist og gengið frá stútum og slöngum

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Vatnsöflun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Slökkvibíll

Annað:
• Aðgengi að tankbíl og brunahana

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Ná upp þrýstingi á dælu
• Ná nægjanlegum þrýstingi á 4 árásarlínur
• Sjá bakþrýsting
• Vatnsmagn úr brunahana
• Mikilvægi fæðulagna
• Afköst dælu

1.  Bíll tengdur við vatnshana með misjafnri stærð fæðulagnar (annars vegar 4” (stærstu lögn) og hins vegar 2 ½“). 
Sjá bakþrýsting

2.  Kasta út slöngum (einfalt og tvöfalt upprúlluðum) og taka saman slöngur einfalt/tvöfalt upprúllaðar.
3.  Ná upp 7 kg þrýstingi og tengja 4 2 ½ “ stúta. Opna einn og einn stút í einu og sjá hvað þrýstingurinn fellur. Þá  

sést hvað brunahaninn gefur.
4.  Þrif og frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 1.1

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 1.2

Verkefni Vatnsöflun - laus dæla

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 1. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1

Markmið:
Nemendur eiga að:

• geta verklega byggt upp einfalda vatnsöflun með tengingum frá tanki slökkvibifreiðar, frá brunahana og opnu 
vatnsbóli.

• þekkja uppbyggingu vatnsveitukerfa.
• hafa vald á þeim útreikningum sem liggja til grundvallar vatnsöflunar og hvernig vatnsmagn, þrýstingur, 

hæðarmunur o.þ.h. hafa áhrif þar á.
• vita hversu mikið vatnsmagn mismunandi slöngustærðir geta flutt og vita hvaða áhrif lengd og tvöföldun 

lagna hafa á vatnsöflunina í heild.
• kunna aðgerðir við að raðtengja dælur.
• geta umgengist og notað helstu tegundir af dælum, þekkja vandamál sem geta komið upp og aðgerðir við 

þeim.
• geta metið þörfina og byggt upp vatnsöflun við mismunandi aðstæður.
• þekkja hvernig og hvers vegna slöngur eru þrýstiprófaðar
• geta áætlað kastlengd á stútum.  Þekkja uppbyggingu á helstu tegundum stúta.
• þekkja sog- og þrýstihluta dæla.
• geta umgengist og gengið frá stútum og slöngum

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Vatnsöflun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Laus dæla
• Sogbarki

Annað:
• Aðgengi að vatnsbóli og brunahana

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Ná upp þrýstingi á dælu
• Opna út á lagnir.
• Afköst dælu

1.  Ná upp sogi. Gera sér grein fyrir hvað veldur að ekki náist upp sog. 
2.  Opna rólega upp á slöngur til að missa ekki þrýsting niður.
3.  Passa síur og körfu.
4.  Þrif og frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 1.2

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 1.3

Verkefni Vatnsöflun - sjá mun á háþrýstistút , 1 ½ “ og 2 ½ “ stút

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 1. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1

Markmið:
Nemendur eiga að:

• geta verklega byggt upp einfalda vatnsöflun með tengingum frá tanki slökkvibifreiðar, frá brunahana og opnu 
vatnsbóli.

• þekkja uppbyggingu vatnsveitukerfa.
• hafa vald á þeim útreikningum sem liggja til grundvallar vatnsöflunar og hvernig vatnsmagn, þrýstingur, 

hæðarmunur o.þ.h. hafa áhrif þar á.
• vita hversu mikið vatnsmagn mismunandi slöngustærðir geta flutt og vita hvaða áhrif lengd og tvöföldun 

lagna hafa á vatnsöflunina í heild.
• kunna aðgerðir við að raðtengja dælur.
• geta umgengist og notað helstu tegundir af dælum, þekkja vandamál sem geta komið upp og aðgerðir við 

þeim.
• geta metið þörfina og byggt upp vatnsöflun við mismunandi aðstæður.
• þekkja hvernig og hvers vegna slöngur eru þrýstiprófaðar
• geta áætlað kastlengd á stútum.  Þekkja uppbyggingu á helstu tegundum stúta.
• þekkja sog- og þrýstihluta dæla.
• geta umgengist og gengið frá stútum og slöngum

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Vatnsöflun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Slökkvibíll

Annað:
• Aðgengi að vatnsbóli og brunahana

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Stútastærð
• Kastlengd
• Stillingar á stútum

1.  Leggja út háþrýstilögn, 1 ½ “  og 2 ½ “ með stútum og sjá muninn á afkastagetu stúta og árásarlagna. Vatnsmagn, 
kastlengd o.s.frv.

2.  Þrif og frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 1.3

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:



-   15   -

Æfing nr. 1.4

Verkefni Vatnsöflun - vatnsmagn - mikilvægi fæðulagna

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími:n 1. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1

Markmið:
Nemendur eiga að:

• geta verklega byggt upp einfalda vatnsöflun með tengingum frá tanki slökkvibifreiðar, frá brunahana og opnu 
vatnsbóli.

• þekkja uppbyggingu vatnsveitukerfa.
• hafa vald á þeim útreikningum sem liggja til grundvallar vatnsöflunar og hvernig vatnsmagn, þrýstingur, 

hæðarmunur o.þ.h. hafa áhrif þar á.
• vita hversu mikið vatnsmagn mismunandi slöngustærðir geta flutt og vita hvaða áhrif lengd og tvöföldun 

lagna hafa á vatnsöflunina í heild.
• kunna aðgerðir við að raðtengja dælur.
• geta umgengist og notað helstu tegundir af dælum, þekkja vandamál sem geta komið upp og aðgerðir við 

þeim.
• geta metið þörfina og byggt upp vatnsöflun við mismunandi aðstæður.
• þekkja hvernig og hvers vegna slöngur eru þrýstiprófaðar
• geta áætlað kastlengd á stútum.  Þekkja uppbyggingu á helstu tegundum stúta.
• þekkja sog- og þrýstihluta dæla.
• geta umgengist og gengið frá stútum og slöngum

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Vatnsöflun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Slökkvibíll

Annað:
• Aðgengi að vatnsbóli og brunahana

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Ná upp þrýstingi á dælu
• Ná nægjanlegum þrýstingi á 4 árásarlínur
• Vatnsmagn úr brunahana
• Stútastærð
• Kastlengd
• Afköst dælu

1.  4” í bílinn, 2 3” lagnir frá og 4 1 ½ “ úr hvorri 3 “ lögn. 
2.  Þrif og frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 1.4

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 2.1

Verkefni Köld reykköfun

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga: 0

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1-2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• vera öruggir við reykköfun.
• kunna handa- og fótaburð við reykköfun
• gera sér grein fyrir eigin loftnotkun.
• þekkja mun á hægri og vinstri leit o.fl.
• geta leitað rými.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki

Annað:
• Blindmaskar
• Loftpressa

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Útbúin er krefjandi þrautabraut þar sem reynir á liðleika og þol.
• Útbúin er þrautabraut í köldu húsnæði.
• Loftnotkun reiknuð út.

1.  Farið yfir hvaða hlífðarbúnaður er nauðsynlegur við reykköfun.
2.  Æft að klæðast búnaðinum á undir 60 sek.
3.  Æfð ásetning tækja og farið yfir þrif á möskum og skipti á kútum.
4.  Þrautabraut útbúin þannig að hver þátttakandi séu u.þ.b. 30 mín í reykköfun í þeim. 
5.  Valin sé leið sem leituð er í köldu húsnæði sem taki hvert reykköfunarpar u.þ.b. 30 mín. að framkvæma leit.
6.  Frágangur.
7.  Loftnotkun reiknuð út þegar farið er yfir æfinguna.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 2.1

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 2.2

Verkefni Köld reykköfun

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga: a.m.k. 1 fyrir 
hvert reykkafarapar

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1-2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa öðlast kunnáttu í leit og björgun, sem hluta af starfi reykkafara.
• geta metið aðstæður á vettvangi.
• gera sér grein fyrir eigin loftnotkun.
• þekkja mun á hægri og vinstri leit o.fl.
• geta leitað rými og bjargað fórnarlömbum út.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki

Annað:
• Blindmaskar
• Loftpressa

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Útbúin er þrautabraut í köldu húsnæði.
• Leit og björgun í köldu húsnæði, þáttakendur eru blindaðir með blindmaska.
• Loftnotkun reiknuð út.

1.  Farið yfir hvaða hlífðarbúnaður er nauðsynlegur við reykköfun.
2.  Æft að klæðast búnaðinum á undir 60 sek.
3.  Þrautabraut er útbúin þannig að hver þátttakandi séu u.þ.b. 30 mín í reykköfun í þeim. 
4.  Valin sé leið sem leituð er í köldu húsnæði sem með því að finna sjúkling og bera út taki hvert reykköfunarpar 

u.þ.b. 30 mín. að framkvæma leit og björgun. Leiðbeinendur sjá um hlutverk sjúklinga.
5.  Frágangur.
6.  Loftnotkun reiknuð út þegar farið er yfir æfinguna.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 2.2

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 3

Verkefni Reyklosun

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 4 klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafi öðlast reynslu í reyklosun, með undir- og yfirþrýsting..
• skilja hvað felst í hugtakinu reyklosun og hvaða verklag er nauðsynlegt að viðhafa.
• vita hvaða búnað slökkviliðið á eða hefur aðgang að til að fást við reyklosun.
• þekkja takmörk búnaðarins og geta nýtt þekkingu og hugmyndaauðgi til að sjá sóknartækifæri í þeim búnaði 

sem til umráða er.
• geta lagt mat á aðstæður og framkvæmt þá vinnu sem þarf til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu elds og 

reyks.
• gera sér grein fyrir þörfum fyrir reyklosun.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reyklosun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki
• Búnaður til að reyklosa

Annað:
• Húsnæði sem hægt er að reykfylla.
• Reykvél og reykolía

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
Sett á svið reykfyllt húsnæði.

• Notuð er reykvél til að búa til gerfireyk. Blásarar og annar búnaður sem til er notaður til að reyklosa. Ef 
aðstæður leyfa er hægt að búa til heitan reyk með því að nota ½ tunnu sem staðsett er í húsnæðinu og brenna 
lítið magn af timbri í henni (þá má ekki gleymast að nota öndunarbúnað).

• Metið hvernig þarf að framkvæma reyklosunina til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu. 
1.  Farið yfir hvaða búnað er nauðsynlegt að taka með á slysstað.
2.  Leita upplýsinga um eldinn hjá viðstöddum og/eða neyðarlínu. (Leiðbeinendur sjá um hlutverk viðstaddra og 

neyðarlínu).
3.  Meta hættu, hvaða búnað þarf.
4.  Mat á hættu á útbreiðslu, hvar á að opna til að ná mestum árangri.
5.  Notkun búnaðar.
6.  Reyklosun.
7.  Frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 3

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 4.1

Verkefni Handslökkvitæki

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1-2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa öðlast reynslu á notkun handslökkvitækja.
• geta valið rétt slökkviefni fyrir verkefnið.
• geta notað handslökkvitæki.
• hafa þekkingu á algengustu aðferðum við beitingu handslökkvitækis.
• geta ráðlagt almenningi um val, notkun og staðsetningu handslökkvitækja.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Handslökkvitæki
• Slökkviefni
• Slökkvitækni
• Eðli elds
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Handslökkvitæki

Annað:
• Olíupanna eða ½ tunna
• Olía
• Kyndill

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Nemendur slökkva eld í olíufati með duft-, kolsýru- og léttvatnstæki.

1.  Farið yfir hvaða búnaður er notaður.
2.  Farið yfir slökkvitækni með mismunandi handslökkvitækjum.
3.  Farið yfir val, notkun og staðsetningu handslökkvitækja.
4.  Notkun búnaðar
5.  Frágangur

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 4.1

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 4.2

Verkefni Uppbygging og stjórnun á vettvangi

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 2.klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa öðlast reynslu í uppbyggingu á vettvangi með áherslu á vatnsöflun.
• hafa öðlast reynslu í uppbyggingu vatnsöflunar á slysstað.
• þekki dælur slökkviliðsins og geti notað þær til vatnsöflunar.
• geta framkvæmt þá vinnu sem þarf til að tryggja öruggt vatnsrennsli með nægum þrýstingi á þeim stútum 

sem notaðir eru.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Uppbygging og stjórnun á vettvangi
• Fyrstu aðgerðir á vettvangi
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarbúnaður
• Dælubíll
• Slöngur og stútar

Annað:
• Vatnsveita eða tankbíll

Öryggi/Áhætta: 
• Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
• Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Sett á svið aðkoma að eldstað og vatnsöflun fyrir mismunandi vatnsþörf.

1.  Munurinn á vatnsrennsli með mismunandi lagnastærðum sýndur.
2.  Áhrif þrýstings og þrýstitap.
3.  Uppbygging og stjórnun, notkun dælu, slangna og stúta, nægjanlegt vatnsmagn.
4.  Frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 4.2

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 5.1

Verkefni Köld reykköfun

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga: 5-8

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna: 

Fjöldi leiðbeinenda: 2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa skipulagt og framkvæmt björgunaraðgerðir, allt frá skiptingu verka, skipulagi á vettvangi til vatnsöflunar, 
leitar og björgunar úr húsi sem fyllt er köldum reyk.

• geta séð fyrir líklega þróun eldsvoða.
• gera sér grein fyrir hver er líklegasta útbreiðsla eldsins frá upphafsstað.
• gera sér grein fyrir hvaða þátta þarf að taka tillit til við leit í húsnæðinu.
• geta framkvæmt leit og björgun.
• geta reyklosað með þeim búnaði sem slökkviliðið hefur til umráða.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Reyklosun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarbúnaður
• Reykköfunartæki
• Reyklosunarbúnaður

Annað:
• Reykköfunarstjórnborð
• Línur

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Sett á svið vettvangur þar sem ekki er vitað hversu margir eru inni í reykfylltu húsnæði.
• Notuð er reykvél til að búa til gerfireyk. 
• Hlutverkum skipt (reykköfunarstjóri, reykkafarar, ökumaður á dælubíl)
• Leit og björgun skipulögð af reykköfunarstjóra.
• Blásarar og annar búnaður sem til er notaður til að reyklosa..
• Loftnotkun reiknuð út

1.  Farið yfir hvaða búnað er nauðsynlegt að taka með á slysstað.
2.  Leita upplýsinga um eldinn hjá viðstöddum og/eða neyðarlínu. (Leiðbeinendur sjá um hlutverk viðstaddra, 

sjúklinga og neyðarlínu).
3.  Meta hættu, hvaða búnað þarf.
4.  Notkun búnaðar
5.  Leit og björgun.
6.  Reyklosun.
7.  Frágangur.
8.  Loftnotkun reiknuð út þegar farið er yfir æfinguna.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 5.1

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 5.2

Verkefni Köld reykköfun við erfiðar aðstæður

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga: a.m.k. 1 fyrir 
hvert reykkafarapar

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1-2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa öðlast kunnáttu í leit og björgun, sem hluta af starfi reykkafara.
• geta metið aðstæður á vettvangi.
• gera sér grein fyrir eigin loftnotkun.
• þekkja mun á hægri og vinstri leit o.fl.
• geta leitað rými og bjargað fórnarlömbum út.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki

Annað:
• Blindmaskar
• Loftpressa

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Leit og björgun í erfiðu húsnæði t.d. skipi, þáttakendur eru blindaðir með blindmaska.
• Loftnotkun reiknuð út.

1.  Farið yfir hvaða hlífðarbúnaður er nauðsynlegur við reykköfun.
2.  Æft að klæðast búnaðinum á undir 60 sek. 
3.  Valin sé leið sem leituð er í köldu húsnæði sem með því að finna sjúkling og bera út taki hvert reykköfunarpar 

u.þ.b. 30 mín. að framkvæma leit og björgun. Leiðbeinendur sjá um hlutverk sjúklinga.
4.  Frágangur.
5.  Loftnotkun reiknuð út þegar farið er yfir æfinguna.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 5.2

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 6.1

Verkefni Vatnsöflun - keppni í að rúlla út slöngum

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1

Markmið:
Nemendur eiga að:

• geta verklega byggt upp einfalda vatnsöflun með tengingum frá tanki slökkvibifreiðar, frá brunahana og opnu 
vatnsbóli.

• þekkja uppbyggingu vatnsveitukerfa.
• hafa vald á þeim útreikningum sem liggja til grundvallar vatnsöflunar og hvernig vatnsmagn, þrýstingur, 

hæðarmunur o.þ.h. hafa áhrif þar á.
• vita hversu mikið vatnsmagn mismunandi slöngustærðir geta flutt og vita hvaða áhrif lengd og tvöföldun 

lagna hafa á vatnsöflunina í heild.
• kunna aðgerðir við að raðtengja dælur.
• geta umgengist og notað helstu tegundir af dælum, þekkja vandamál sem geta komið upp og aðgerðir við 

þeim.
• geta metið þörfina og byggt upp vatnsöflun við mismunandi aðstæður.
• þekkja hvernig og hvers vegna slöngur eru þrýstiprófaðar
• geta áætlað kastlengd á stútum.  Þekkja uppbyggingu á helstu tegundum stúta.
• þekkja sog- og þrýstihluta dæla.
• geta umgengist og gengið frá stútum og slöngum

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Vatnsöflun
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Slökkvibíll

Annað:
• Aðgengi að vatnsbóli og brunahana

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Ná upp þrýstingi á dælu
• rúlla út slöngum

1.  Tvö lið, hvort með 2 3” langir og 2 1 ½ “ lagnir sem eru lagðar út hverri á eftir annari og stút á endann
2.  Rúlla út og tengja slöngur og ná vatni á stút á stuttum tíma.
3.  Þrif og frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 6.1

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 6.2

Verkefni Froða

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 2. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 1-2

Markmið:
• Nemendur eiga að:
• hafa öðlast reynslu í notkun froðu
• þekki almennar vinnureglur og taktik þegar slökkvistarf þarf að fara fram með froðu.
• þekki til fasts útbúnaðar fyrir froðu í olíubirgðastöðvum
• þekki til takmarkana froðu, kastlengdir, niðurbrot.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Froða
• Slökkviefni
• Slökkvitækni
• Eðli elds
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Dælubíll, jektor, froða

Annað:
• Tankur eða gámur sem fylla má af froðu

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Nemendur fylla rými með froðu.

1.  Farið yfir hvaða búnaður er notaður.
2.  Farið yfir slökkvitækni með mismunandi froðugerðum og tækjum.
3.  Farið yfir hvernig froða byggist upp, tíma, kastlengd og niðurbrot.
4.  Notkun búnaðar
5.  Frágangur

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 6.2

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 7

Verkefni Þróun innanhúsbruna

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 4, klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2-3

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa tekið þátt í verklegum æfinum og fylgst með þróun bruna
• hafa öðlast færni í að notað mismunandi stúta og slökkviaðferðir við að slökkva yfirtendrun á mismunandi 

stigi hennar.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Eðli elds, þróun innanhúsbruna
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki

Annað:
• Yfirtendrunargámur eða árásargámur.
• Plötur, bretti, olía

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Yfirtendrun sýnd í yfirtendtrunargám eða árásargám Brunamálastofnunar.

1.  Farið yfir hvaða búnaður er nauðsynlegur.
2.  Notkun búnaðar.
3.  Frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 7

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 8

Verkefni Heit reykköfun

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 4. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2-3

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa tekið þátt í verklegum æfinum og fylgst með þróun bruna
• hafa öðlast færni í að notað mismunandi stúta og slökkviaðferðir við að slökkva yfirtendrun á mismunandi 

stigi hennar.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Eðli elds, þróun innanhúsbruna
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki

Annað:
• Yfirtendrunargámur eða árásargámur.
• Plötur, bretti, olía

Öryggi/Áhætta: 
Ekki er heimilt að nota meiri olíu sem eldneyti en sem nemur 1 líter.
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Fylgjast með þróun elds í yfirtendtrunargám eða árásargám Brunamálastofnunar.
• Fylgjast með uppsöfnun reyks 
• Sjá hvernig 0-línan breytist við vatnsnotkun og reyklosun
• Hafa stjórn á 0-línunni og yfirtendruninni með vatnsnotkun

1.  Farið yfir hvaða búnaður er nauðsynlegur.
2.  Notkun búnaðar.
3.  Frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 8

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 9

Verkefni Heit reykköfun

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 4. klst. Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2-3

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa tekið þátt í verklegum æfinum og fylgst með þróun bruna
• hafa öðlast færni í að notað mismunandi stúta og slökkviaðferðir við að slökkva yfirtendrun á mismunandi 

stigi hennar.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Reykköfun
• Eðli elds, þróun innanhúsbruna
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Hlífðarfatnaður
• Reykköfunartæki

Annað:
• Yfirtendrunargámur eða árásargámur.
• Plötur, bretti, olía

Öryggi/Áhætta: 
Ekki er heimilt að nota meiri olíu sem eldneyti en sem nemur 1 líter.
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Fylgjast með þróun elds í yfirtendtrunargám eða árásargám Brunamálastofnunar.
• Fylgjast með uppsöfnun reyks 
• Sjá hvernig 0-línan breytist við vatnsnotkun og reyklosun
• Hafa stjórn á 0-línunni og yfirtendruninni með vatnsnotkun

1.  Farið yfir hvaða búnaður er nauðsynlegur.
2.  Notkun búnaðar.
3.  Frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 9

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 10

Verkefni Hættuleg efni

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: 4.klst Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• hafa öðlast reynslu í vinnu við slys þar sem kolvetni eiga í hlut (bensín eða diesel).
• hafa fengið þjálfun í að bregðast við umferðaróhappi þar sem hættuleg efni koma við sögu.
• geta notað upplýsingablöð um eiturefni.
• geta afmarkað svæði og tryggt öryggi vettvangsins.
• geta framkvæmt þá vinnu sem þarf til að þétta leka og tryggt að rétt og nægjanleg þrif fari fram.

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Hættuleg efni
• Lög og reglugerðir (áhersla á reglugerð nr. 236/1990)
• Hefti frá BMSR
• Eiturefnaupplýsingablöð t.d. í möppu félags slökkviliðsstjóra
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Eiturefnagallar
• Reykköfunartæki
• Búnaður til að þétta leka

Annað:
• Lekur tankur

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Sett á svið umferðaróhapp með tankbíl.
• Notaður er tankur sem hægt er að láta vatn leka úr. Loftpúðar, fleigar, mak og annar búnaður sem til er notaður 

til að þétta.
• Lekinn er það mikill að erfiðlega gengur að stöðva hann. Setja upp rennu frá lekanum og leiða í ker. Aðstæður 

eru þannig (veður og eiginleikar efnisins) að hindra þarf uppgufun með því að setja segl yfir.
1.  Leita upplýsinga um farminn með notkun upplýsingablaða, farmskjala og/eða hjá bílstjóra, sendanda eða 

neyðarlínu. (Leiðbeinendur sjá um hlutverk bílstjóra, sendanda og neyðarlínu).
2.  Meta hættu, hvaða búnað þarf, hversu stórt svæði þarf að loka af.
3.  Rýming svæðisins
4.  Mat á dreifingu lofttegunda
5.  Reykköfun eða efnaköfun
6.  Stöðvun leka
7.  Meðhöndlun efnis sem hefur lekið út.
8.  Notkun vatns, froðu eða annarra efna
9.  Þrif og frágangur.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 10

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 11 Aukaæfing

Verkefni Umferðarmál

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga: 

Áætlaður tími: 1 klst. Fjöldi björgunarmanna: 

Fjöldi leiðbeinenda: 1

Markmið:
Nemendur eiga að:

• þekkja stöðu sína sem ökumenn neyðarökutækis.
• geri sér grein fyrir mikilvægi góðrar þekkingar og ástandi ökumanns.
• hafa skilning á mikilvægi þess að haga akstri með tilliti til farms.
• þekkja samspil hraða og tímasparnaðar.
• gera sér grein fyrir mikilvægi reglubundins eftirlits með ökutækinu.
• þekkja til þeirra reglna sem gilda um útbúnað ökutækja sem skráð eru til neyðaraksturs

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Umferðarmál
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Dælubíll

Annað:

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Æfður góðakstur

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 11

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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Æfing nr. 12 Aukaæfing

Verkefni Fyrsta hjálp

Staðsetning: Fjöldi sjúklinga:

Áætlaður tími: Fjöldi björgunarmanna:

Fjöldi leiðbeinenda: 2

Markmið:
Nemendur eiga að:

• kunna að veita öndunaraðstoð og hjartahnoð á fullorðnum sem og á börnum..
• kunna að stöðva blæðingar.  Þekki munninn á slagæða og bláæðablæðingum.
• kunna að meðhöndla brunasár og þekki hvernig þau eru flokkuð eftir dýpt og umfangi.
• þekkja til viðbragða ef um lífshættulegar eitranir er að ræða

Bóklegt efni sem tengist æfingunni:
• Fyrsta hjálp
• Ítarefni frá kennara.

Búnaður/Tæki: 
• Dúkka

Annað:

Öryggi/Áhætta: 
Unnið eftir stöðlum Brunamálaskólans.
Almennur skyndihjálparbúnaður til staðar.

Hvað á að gera: 
• Æfð öndunaraðstoð og hjartahnoð.

Eftir æfinguna:
Farið yfir æfinguna, umræður um æfinguna hvað var gott og hvað mátti betur fara.

Undirskrift leiðbeinenda:
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Mat á æfingu nr. 12

Dags.: Staður

Þátttakendur:

Fjöldi leiðbeinenda:

Nafn:

Nafn:

Nafn:

Hvað var jákvætt við æfinguna:

Hvað þarf að bæta hjá slökkviliðinu:

Hvað þarf að bæta hjá leiðbeinendum:

Undirskrift leiðbeinenda:
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