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Inngangur
Notkun leiðbeininganna og tilgangur þeirra
Í flestum brunatilfellum eru aðstæður, sérstaklega í byrjun, svo líkar að slökkvihópurinn getur
hafið fyrstu aðgerðir samkvæmt fyrir fram ákveðinni og æfðri verkefnaröð og verkaskiptingu.
Þetta flýtir fyrir vinnunni og eykur öryggi framkvæmdarinnar. Með samhæfðum vinnuaðferðum
verður samvinna milli hópanna og slökkviliðsmanna innan hvers hóps markvissari og
sveigjanlegri.
Leiðbeiningarnar ná aðeins yfir fyrstu mikilvægustu aðgerðir slökkvihóps og framkvæmd þeirra.
Þessar aðgerðir þarf hver slökkvihópur að hafa vel á valdi sínu.
Leiðbeiningarnar eru aðallega hugsaðar til notkunar við grunnmenntun slökkviliðsmanna og
starfsþjálfun.
Allir slökkvihópar verða að hafa jafngott vald á undirbúningsaðgerðunum eins og þeim er lýst
hér í leiðbeiningunum. Þær skal æfra með mismunandi stórum slökkvihópum og láta menn
skipata um hlutverk til þess að hver meðlimur slökkvihópsins geti leyst hvaða hlutverk sem er
innan slökkvihópsins vel af hendi.
Ef einhvers staðar er talið nauðsynlegt að víkja frá þessum leiðbeiningum hvað varðar
verefnaröð eða verkefni, t.d. mismunandi stærð slökkvihópanna eða mismunandi tæki, skla
slökkviliðið gera aðra skriflega áætlun um verkefni slökkvihópsins og verkaskiptingu innan
hans. Með því að skrá niður verkefnasvið hvers einstaklings í hópnum er liklegra að það takist að
festa í sessi fastar starfsaðferðir.
Reynt hefur verið að velja í leiðbeiningarnar þau starfslíkön sem vel eru fallin til notkunar við
venjulegar slökkvi- og björgunaraðgerðir.
Í þessum leiðbeiningum er aðeins fjallað um nokkrar undirbúningsaðgerið, sem litið er á sem
fyrstu aðgerðir.
Ekkert slökkvilið má þó takmarka þjálfun sína við aðeins þessar undirbúningsaðgerðir, heldur
ætti einnig að æfa umfangsmeiri aðgerðir og sérstaklega ætti að æfa samvinnu margra
slökkvihópa.
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1. KAFLI

1 Slökkvihópur
Slökkvihópur er vinnuhópur sem samanstendur yfirleitt af 2-4 mönnum auk stjórnanda.
Hópurinn hefur til umráða slökkvibíl og tæki sem yfirleitt nægja honum til þess að sinna flestum
venjulegum bruna- og björgunarverkefnum. Slökkvihópinn má einnig styrkja með auknum
mannskap og mismunandi viðbótarbúnaði eftir aðstæðum, svo sem tankbíl, stigabíl, körfubíl,
slöngubíl, tækjabíl eða öðrum slökkvibíl.

1.1 Starfsmenn
Til þess að slökkvihópur geti framkvæmt fyrstu aðgerðir á brunastað fljótt og örugglega mega
ekki vera í honum færri en fjórir menn auk stjórnanda.
Hópinn skipa:
c

B
1-4

= Stjórnandi.
= Bílstjóri (tækjastjóri)
= Slökkviliðsmenn, gjarnan tveir af þeim reykkafarar og hinir aðstoðarmenn þeirra.

Slökkvihópurinn þarf að hafa aðstoðarflokksstjóra. Bílstjórinn eða flokksstjóri eru yfirleitt
heppilegir til þess.
Sætaskipan slökkviliðsmannanna í bílnum sést á eftirfarandi myndum.
Mynd 1 Slökkvihópur 1+5 í slökkvibíl

Mynd 2 Dæmi um slökkvihóp 1+3 sem er styrktur með tankbíl.
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1. KAFLI
Mynd 3 Slökkvihópur 1+3 í slökkvibíl

Á undan æfingum er hópurinn fræddur um æfinguna og framkvæmd hennar rædd.

Mynd 4 Formleg uppstilling slökkvihóps fyrir framan slökkvibílinn
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1. KAFLI

1.2 Útbúnaður og tæki
Grunnútbúnaður hvers slökkviliðsmanns í slökkvihópnum er eftirfarandi: Nærföt, búningur,
skófatnaður, gríma, hentugir hanskar, hjálmur og hetta. Auk þess skal hann hafa vasaljós og 12 fleyga til að halda opnum dyrum.
Fyrsti og annar maður eiga að nota reykköfunartæki ef stjórnandinn hefur ekki tekið annað fram.
Stjórnandinn, þriðji og fjórði maður eiga einnig að hafa aðgang að reykköfunartækjum. Fyrsti
og annar maður skulu auk annars útbúnaðar hafa líf- eða handlínu af bíl og sitt rofjárnið hvor.
Mjög æskilegt er að stjórnandinn, fyrsti reykkafari og bílstjórinn geti haft talstöðvarsamband sín
á milli.
Stjórnandinn getur farið fram á annan útbúnað ef aðstæður krefjast þess. T.d. þarf minni búnað
við sinubruna.
Á mynd 5 eru sýnd nauðsynlegustu vatnsöflunartæki sem notuð eru við slökkvistarf.
Mynd 5 Vatnsöflunarbúnaður slökkvihóps.

Útbúnaður og tæki

3

2. KAFLI

2 Meginverkefni slökkvihóps
Megin verkefni slökkvihóps eru að:
x Bjarga fólki sem er í hættu
x Verja umhverfið og takmarka útbreiðslu eldsins ef ekki er hæt að slökkva hann strax.
x Slökkva eldinn (koma í veg fyrir eldsvoða).
Slökkvihópur á að leggja höfuðáherslu á björgun mannslífa við störf sín á slökkvi- eða slysstað. Í
því felst að verja fólk fyrir eldi, eitruðum gastegundum, reyk og hita ásamt öðrum hugsanlegum
hættum. Verkefnin gætu því verið fólgin í því að leiða að fólki sem væri í hættu vegna elds eða
hefði lokast inni, koma því á öruggan stað og beita fyrstu hjálp. Til þess að gera björgun
mögulega þarf oft að takmarka útbreiðslu els, fjarlægja eitraðar gastegundir, reyk og hita eða
takmarka skaða meða því að:
x
x
x
x
x

verja umhverfið og hafa þá stjórn á brunanum að hann nái ekki að breiðast út vegna
“hitageislunar”, “hitaleiðni”, “streymis” eða á annan hátt,
hleypa út hita, reyk og eitruðum gastegundum,
beina slökkviaðgerðum að því sem brennur,
verja nærliggjandi eignir sem eru í íkveikjuhættu vegna geislunar hita,
bjarga eignum.

Verndun eigna felur einnig í sér að koma í veg fyrir skemmdir af völdum hita, reyks og
slökkviefna.
Með fyrstu aðgerðum sínum á brunastað skal slökkvihópurinn geta framkvæmt meginverefni sín:
x

að leita að og bjarga innilokuðu fólki eða fólki sem er umkringt af eldi og reyk og fara
með það á öruggan stað (reykköfun). Undirbúa eina eða tvær (39 mm eða 51 mm)
vinnuslöngur eða svera (76 mm) fæðislöngu til að geta hafið slökkvistarfið eða
takmörkun eldsins. Losað rýmið við hita, reyk og eitraðar gastegundir.

Slökkvihópurinn á að sjá um að nægt vatn komist á brunastaðinn frá tankbíl, brunahana eða
vatnsbóli nota lausa dælu, sem hægt er að bera að vatnsbóli, þannig að slökkvistarfið geti haldið
óhindrað áfram svo lengi sem þörf er á.
Við venjulegar aðstæður (ef slöngulögnin er minni en hundrað metrar) skal hópurinn hafa byrjað
björgunaraðgerðir og um leið verndun umhverfis, reyklosun og slökkvistarf 1-3 mín. eftir komu
á brunastað.
Í leiðbeiningunum eru, í sumum undirbúningsaðgerðunum, gefnir upp viðmiðunartímar. Við
æfingar skulu þær aðgerðir framkvæmdar innan þess tíma eða þá að stjórnandinn setur sér önnur
ákveðin lágmarkstímamörk.
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3. KAFLI

3 Fyrstu aðgerðir slökkvihóps og
fyrirskipanir
Undirbúningurinn skiptist í fyrstu aðgerðir og viðbótaraðgerðir.
Tilgangur fyrstu aðgerða er að flytja fyrstu vinnuslönguna nálægt eldsupptökunum til að
takmarka eldinn eða hefja slökkvistarfið með vatni frá tanki slökkvibílsins og undirbúa
reyklosun.
Fyrstu aðgerðir eru:
• Grunnviðbúnaður með reykköfunartækjum.
• Undirbúningur fæði- og vinnuslöngu.
• Undirbúningur froðutækja (ef aðstæður kalla á froðu).
• Undirbúningur reyklosunartækja (ef reyklosun m/yfirþrýstingi er á döfinni samfara
slökkviaðgerðum).
Viðbótaraðgerðir eru:
• Undirbúningur dælubíls.
• Undirbúningur brunahana.
• Undirbúningur að dælingu með lausri dælu frá vatnsbóli.
• Undirbúningur annarrar vinnuslöngu frá greinistykki.
• Undirbúningur annarrar fæði- og/eða vinnuslöngu frá dælu.
• Undirbúningur froðutækja umfram undirbúning grunn- eða vinnuslöngu.
• Undirbúningur brunastiga ef hann er ekki innifalinn í grunnviðbúnaðinum.
• Undirbúningur reyklosunartækja og rofverkfæra.
• Undirbúningur öryggistækja (reykköfunartækja).
• Undirbúningur ljósabúnaðar.
• Undirbúningur handslökkvitækja.
Önnur verkefni, sem ákveða má að meðlimir slökkvihópsins eigi að framkvæma, eru t.d. að
• leita að, losa eða flytja slasaða,
• endurlífga og veita fyrstu hjálp,
• greiða fyrir umferð með því að setja upp slöngubrýr,
• skilja að svæði,
• meta sprengihættu.
Fyrirskipunin er gefin sem skipun um fyrstu aðgerðir og viðbótaraðgerðir. Skipunin skal vera
stutt og skýr. Hún á að fela í sér viðfangsefnið sem aðgerðin beinist að, stað fyrir greinistykkið,
leiðina, hvort á hefja reyklosun strax eða síðar og e.t.v. staði fyrir brunastiga eða hvar eigi að
reyklosa. Við raunverulegar aðstæður þar sem misskilningur getur ekki orðið getur skipunin
verið mjög stutt, t.d. „Grunnviðbúnaður - BYRJIÐ“.
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4 Meginverkaskipting innan
slökkvihóps
Markmið leiðbeininganna er að fylgja meginverkaskiptingunni í mismunandi aðgerðum. Við
vissar aðstæður gæti breyting á meginverkaskiptingunni flýtt örlítið fyrir, en öryggið myndi um
leið minnka mjög mikið.
Meginverkaskipting innan slökkvihóps 1+5 er eftirfarandi:
x Verkefni stjórnandans er að stjórna framkvæmdum hópsins. Hann tekur aðeins þátt í
þeim ef það er nauðsynlegt af öryggisástæðum.
x Mikilvægasta verkefni reykkafaranna, era ð gjarga fólki.
x Aðstoðarmennirnir hjálpast að við að undirbúa vatnsöflun, tengja fæði og vinnuslöngur
opna fyrir greinastykkið, reyklosa, auk ýmissa annarra viðbótaraðgerða.
x Bílstjórinn sér um bíldæluna og tekur einnig þátt í útvegun vatns.
Í töflum 1-3 er sýnt hvernig verkefni meðlimanna eru leyst við mismunandi hópastærðir. Í
leiðbeiningunum er fjallað nákvæmlega um verkefni meðlimanna og einnig verkaskiptingu í
slökkvihópum af stærðunum 1+4 og 1+3.
Ef nota þarf hópastærð 1+2 í undantekningartilfellum er nauðsynlegt að stjórnandi hópsins taki
einnig þátt í slökkvistarfinu með því að taka að sér verkefni slökkviliðsmanns 3 í 1+3 dæminu,
til að framkvæmdin verði virk.
Við vissar aðstæður t.d. við sinu- eða runnaelda eða þegar flytja þarf tæki yfir hindranir, gæti
verið rétt að breyta út af leiðbeiningum varðandi verkaskiptingu. Í þeim tilfellum skal stjórnandi
hópsins ákveða nákvæmlega þá verkaskiptingu sem fara á eftir.
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4. KAFLI
Meginverkasipting innan slökkvihóps
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4. KAFLI
Meginverkasipting innan slökkvihóps
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5 Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps
er 1+3
5.1 Grunnviðbúnaður og notkun hans í ýmsum
tilvikum
Grunnviðbúnaður er algengasta byrjunaraðgerð slökkviliðsins. Auðvelt er að auka við hann
með ýmsum viðbótaraðgerðum.
Grunnviðbúnaður er notaður þegar:
• bruninn er lítill, en útbreiðsluhætta er fyrir hendi,
• bruninn hefur dreift sér eðlilega,
• bruninn hefur dreift sér meira en eðlilegt getur talist og Þörf er á verulegu vatnsmagni,
• ekki er bruni á slysstað, en hætta á íkviknun og útbreiðslu er augljós,
• aðstæður krefjast þess eða að stjórnandi hópsins velur grunnviðbúnað af öðrum ástæðum.
Við grunnviðbúnað eru verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
• kannar aðstæður og metur þær
• gefur grunnviðbúnaðarskipunina
• gefur viðbótaraðgerðarskipunina
• aðstoðar við reyklosun og stiga
Er tengiliður við reykkafarana, ef þörf krefur.

c


B

Greinistykki
Fæðislanga
Brunahanaslanga
Reyklosunartæki og stigar

1

Úðastútur
Vinnulöngur
Reykköfun

2

Verkefni

Rofverkfæri
Reyklosunartæki
Reykköfun

Grunnviðbúnaður og notkun hans í ýmsum tilvikum

Tengir fæðislönguna við dæluna.
Undirbýr tengingu fæðislöngunnar við
greinistykkið á
fyrir fram ákveðnum stað.
Tengir fæðislönguna við greinistykkið.
Tengir dæluna, þannig að hún verði
tilbúin til notkunar.
Opnar lokana á dælunni inn á fæði- og
vinnuslönguna við merkið „VATN“.
Setur upp reyklosunartæki og/eða stiga.
Tengir brunahanaslönguna við brunahana og
dæluna.
Hjálpar 1. slökkviparinu ef þörf krefur.
Setur á sig reykköfunartækin.
Tengir vinnuslönguna við greinistykkið og opnar
það.
Gerir vinnuslönguna klára.
Tengir úðastút við vinnuslönguna.
Býr sig undir reykköfun.
Gefur merkið „VATN“.
Setur á sig reykköfunartækin.
Opnar leið að eldinum.
Hjálpar til við að undirbúa vinnuslönguna.
Ryður í kringum eldsupptökin.
Býr sig undir reykköfun.
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 6 Grunnviðbúnaður við bruna í útihúsi

Skipun: „Grunnviðbúnaður beinist að útihúsinu, greinistykkið í miðjum garðinum - BYRJIÐ“.
Kröfur: Við æfingar skal hópurinn 1+3 framkvæma aðgerðina á 1 ½ mín. þegar fæðislangan er
1 slöngulengd og vinnuslangan 1-2 slöngulengdir.

Grunnviðbúnaður og notkun hans í ýmsum tilvikum
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 7 Grunnviðbúnaður við bruna í kjallara

Skipun: „Grunnviðbúnaður beinist að kjallaranum, greinistykkið fyrir framan hliðardyr, atlaga
um hliðardyr - BYRJIÐ“.

Grunnviðbúnaður og notkun hans í ýmsum tilvikum
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 8 Grunnviðbúnaður við bruna á hæð (íbúðabruna).

Skipun: „Grunnviðbúnaður, þriðja hæð, greinistykkið fyrir framan innganginn, atlaga um
stigagang- BYRJIÐ“.

Grunnviðbúnaður og notkun hans í ýmsum tilvikum

12

5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.1.1 Grunnviðbúnaður, ytri leið inn í byggingu
Þegar hentugt þykir að undirbúa vinnuslönguna ytri leiðina til efri hæða eða í ris, eru verkefni
meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

c


B

Verkefni
Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
• Kannar aðstæður og metur þær
• Gefur grunnviðbúnaðarskipunina
• Gefur viðbótaraðgerðarskipunina
• Aðstoðar við reyklosun og stiga.
• Er tengiliður við reykkafarana ef þörf krefur.

´
Greinistykki
Fæðislanga
Reyklosunartæki

Tengir fæðislönguna við dæluna.
Undirbýr fæðislönguna við greinistykkið á
ákveðnum stað.
Tengir fæðislönguna við greinistykkið.
Opnar lokana á greinistykkinu.
Festir öryggislínuna við vinnuslönguna.
Stýrir vinnuslöngunni þegar henni er lyft
Tengir vinnuslöngurnar við greinistykkið.
Tengir dæluna, þannig að hún verði tibúin til
notkunar
Opnar lokann á dælunni inn í fæði- og
vinnuslönguna við merkið VATN.
Tengir brunahanaslönguna við brunahanann og
dæluna.
Setur upp reyklosunartæki og/eða stiga.
Hjálpar reykköfurunum ef þörf krefur.

1

Úðastútur
Vinnuslanga
Öryggislína
Reykköfunartæki

Setur á sig reykköfunartækin.
Færir úðastútinn og vinnuslönguna að
greinistykkinu.
Fer í gegnum stigahúsið til hæðarinnar þar sem
viðfangsefnið er.
Fellir niður öryggislínuna.
Lyftir vinnuslöngunni með öryggislínunni í
gegnum glugga á stigagangi eða svalir, inn í
stigaganginn. Festir ef þörf krefur, þannig að
hún renni ekki til baka.
Undirubýr vinnuslönguna við viðfangsefnið
Gefur merkið „VATN“.
Reykköfun.

2

Viðbótarslanga
Reykköfunartæki

Færir viðbótarslönguna að staðnum þar sem
greinistykkið er.
Fer í gegnum stigaganginn til hæðarinnar þar
sem viðfangsefnið er með rofverkfæri.
Opnar leið að viðfangsefninu.
Hjálpar til við að undirbúa vinnuslönguna.
Festir slöngukrækjuna við vinnuslönguna.
Ryður í kringum eldsupptökin.
Reykköfun.

Grunnbúnaður, ytri leið inn í byggingu
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 9 Grunnviðbúnaður, ytri leiðin inn í byggingu

Skipun: „Grunnviðbúnaður bruni á fimmtu hæð, greinistykkið undir svölunum, ytri leiðina BYRJIÐ“.
Kröfur: Við æfingar skal hópurinn 1+3 framkvæma atlöguna að fimmtu hæðinni á 4 mín. þegar
aðalslangan er 1 slöngulengd.

Grunnbúnaður, ytri leið inn í byggingu
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.1.2 Grunnviðbúnaður þegar brunastigar eru notaðir
Þegar nota þarf stiga til að ná til viðfangsefnisins eru verkefni meðlimanna í slökkvihópnum
eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

c


B

1. verkefni
1

Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
• Kannar aðstæður og metur þær
• Gefur grunnviðbúnaðarskipunina
• Gefur viðbótaraðgerðarskipunina
• Aðstoðar við reyklosun og stiga.
Er tengiliður við reykkafarana ef þörf krefur.
´
Greinistykki
Fæðislanga
Brunahanaslanga

2

Tengir fæðislönguna við dæluna.
Leggur út fæðislönguna og setur greinistykkið á
fyrir fram ákveðinn stað.
Tengir fæðislönguna við greinistykkið og lokar.
Tengir dæluna, þannig að hún verði tilbúin til
notkunar.
Opnar lokann á dælunni inn í fæðislönguna.
Festir öryggislínuna við vinnuslönguna þegar
henni er lyft með öryggislínu.
Stýrir vinnuslöngunni.
Tengir vinnuslönguna við greinistykkið.
Opnar lokana á greinistykkinu inn í
vinnuslönguna við merkið „VATN“.
Tengir brunahanaslönguna við dæluna.
Tengir brunahanaslönguna við brunahanann.
Festir rofverkfæri á öryggislínuna.
Setja á sig reykköfunartækin.
Færa stigann að uppgefnum stað.

Sundurdregnir og stigar

2
2. verkefni
1

Verkefni

Úðastútur
Vinnuslanga

Viðbótarslanga

Grunnbúnaður, þegar brunastigar eru notaðir

Reisa upp stigann.
Færir úðastútinn og vinnuslönguna til stigans.
Klifrar upp með vinnuslönguna á bakinu eða
lyftir henni með öryggislínunni.
Heldur við stigann meðan 2 klifrar upp.
Festir slöngulögnina með slöngukrækju ef 2
getur ekki gert það.
Undirbýr vinnuslönguna fyrir atlögu að
viðfangsefninu.
Gefur merkið „VATN“.
Slökkvistarf.
Færir viðbótarslönguna ásamt B að stiganum
Færir rofverkfæri að stiganum
Klifrar sjálfur upp.
Aðstoðar við að gera vinnuslönguna.
Festir slöngulögnina.
Hífir upp nauðsynleg rofverkfæri með
öryggislínunni.
Opnar leið að viðfangsefninu.
Ryður frá eldsupptökum.
Slökkvistarf.
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 10 Grunnviðbúnaður með brunastigum.

Skipun: „Grunnviðbúnaður, viðfangsefnið, byggingarefni á þakinu, brunastigarnir upp að
framhlið byggingarinnar, greinistykkið fyrir framan stigana - BYRJIÐ“.
Kröfur: Við æfingar skal hópurinn 1+3 framkvæma aðgerðina á 2 ½ mín. upp á þak einnar
hæðar byggingar, þegar aðalslangan er 1 slöngulengd og vinnuslöngurnar tvær slöngulengdir.
Athugasemd: Tíminn sem framkvæmdin tekur getur við vissar aðstæður styst með því að færa
nauðsynleg tæki á réttan stað um leið, skv. verkefnum 1 og 2.

Grunnviðbúnaður þegar brunastigar eru notaðir
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.1.3 Grunnviðbúnaður, þegar þörf er á miklu vatnsmagni
Ef aðstæður kalla strax á mikið vatn er í grunnviðbúnaðinum hægt að nota 76 mm slöngu sem
fyrstu vinnuslöngu, og stóran úðastút.. Á greinistykkinu þarf þá að vera úttak fyrir 76 mm
slöngu. Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eru þau sömu og þegar notuð er 39 mm slanga
(sjá bls. 17-18).
Mynd 11 Grunnviðbúnaður, þegar nota þarf mikið vatnsmagn.

Skipun: „Grunnviðbúnaður, mesta mögulegt vatnsmagn, viðfangsefnið beint framundan,
greinistykkið nálægt dyrum , atlaga um dyrnar
- “BYRJIÐ“.

Grunnbúnaður, þegar þörf er á miklu vatnsmagni
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.2 Undirbúningur vinnuslöngu
Vinnuslanga er venjulega einungis undirbúin þegar bruninn er lítill og útbreiðsluhætta er ekki
fyrir hendi (t.d. litlir sinubrunar, bruni í ruslatunnum, einkabílum o.s.frv.).
Hægt er að undirbúa vinnuslöngujafmveæ +p a’ brimo jafo ello pr’o’, en augljós hætta er á
íkviknun (t.d. við umferðarslys).
Við undirbúning vinnuslöngu eru verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

c


Verkefni
Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
• Kannar aðstæður og metur þær
• Gefur grunnviðbúnaðarskipunina
• Gefur viðbótaraðgerðarskipunina
• Er tengiliður við reykkafarana ef þörf krefur.

B

´
Brunahanaslanga

1

Vinnuslanga

Undirubýr vinnuslönguna fyrir atlögu að
viðfangsefninu
Gefur merkið „VATN“.

2

Rofverkfæri

Opnar leið að viðfangsefninu.
Hjálpar til við að undirbúa vinnuslönguna.
Ryður í kringum eldsupptökin.
Vinnur með 1..

Undirbúningur vinnuslöngu

Tengir vinnuslönguna við dæluna.
Tengir dæluna, þannig að hún verði tibúin til
notkunar
Opnar lokann á dælunni inn í vinnuslönguna
við merkið VATN.
Tengir brunahanaslönguna við dæluna.
Hjálpar 1. slökkviparinu ef þörf krefur.
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 12 Undirbúningur vinnuslöngu

Skipun:
BYRJIÐ“.

Undirbúningur vinnuslöngu, viðfangsefnið er ruslatunnan bakvið hólinn -

Undirbúningur vinnuslöngu
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.2.1 Undirbúningur vinnuslöngu þegar þörf er á miklu vatnsmagni
Þegar aðstæður kalla strax á mikið vatn, er hægt að nota 76 mm slöngu sem vinnuslöngu og
stóran úðastút með verndarvatnshlíf.
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eru þau sömu og þegar 39 mm vinnuslanga er reiðubúin.
Mynd 13 Undirbúningur vinnuslöngu þegar mikið vatnsmagn er notað

Skipun “Undirbúningur vinnuslöngu, mikið vatnsmagn, viðfangsefnið er viðarstaflinn –
BYRJIÐ”.

Undirbúningur vinnuslöngu þegar þörf er á miklu vatnsmagni
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.2.2 Undirbúningur froðutækja
Þegar bruni krefst notkunar froðu, eru froðutækin tengd við vinnuslönguna.
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eru eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

c


B

Verkefni
Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
• Kannar aðstæður og metur þær
• Gefur grunnviðbúnaðarskipunina um
undirbúning froðutækjanna
• Gefur viðbótaraðgerðarskipunina
Er tengiliður við reykkafarana ef þörf krefur.
.

´
Vinnuslanga
Brunahanaslanga

Tengir vinnuslönguna við dæluna.
Tengir dæluna, þannig að hún verði tilbúin til
froðunotkunar.
Opnar lokann á dælunni inn í vinnuslönguna
við merkið „VATN“.
Þrýstingur skal vera samkvæmt þörfum
blandarans.
Tengir brunahanaslönguna við dæluna og
brunahanann ef þörf er á.
Hjálpar reykköfurunum ef þörf krefur.

1

Vinnuslanga
Froðustútur

Undirbýr vinnuslönguna fyrir atlögu að
viðfangsefninu.
(Minnst tvær slöngulengdir).
Tengir froðustútinn við vinnuslönguna.
Gefur merkið „VATN“.

2

Froðublandari

Tengir froðublandarann við vinnuslönguna.
Fylgist með og stillir froðublandarann.
Skiptir um froðuvökvaílát eftir þörfum.
.

Undirbúningur froðutækja
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3
Mynd 14 Undirbúningur froðutækja.

Skipun: “Undirbúningur froðutækjanna, viðfangsefnið er eldfimi vökvinn sem hefur runnið út –
BYRJIÐ”.

Undirbúningur froðutækja
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5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.3 Útvegun vatns
Þegar vinnuslangan er undirbúin til atlögu við viðfangsefnið og engin björgunarverkefni eru fyrir
hendi, er venjulega mest áríðandi að skipuleggja áframhaldandi útvegun vatns. Vatn skal í
hverju tilviki útvegað á hentugasta máta. Sérstök skipun er gefin fyrir það verkefni.

5.3.1 Undirbúningur tankbíls
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum við undirbúning tankbíls eru eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

B tankbíls

Tankbíll

B dælubíls

Dælubíll

Verkefni
Undirbýr slönguna frá dælu tankbíls.
Opnar lokann á dælu tankbíls þegar bílstjóri
dælubíls gefur merki um „Vatn“.
Tilkynnir sig til stjórnandans.
Tekur við slöngu frá tankbíl og tengir við
inntak dælubíls.
Annast báðar dælurnar.

Mynd 15 Undirbúningur tankbíls.

Undirbúningur tankbíls

23

5. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+3

5.3.2 Undirbúningur brunahana
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum við undirbúning brunahana eru eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

Verkefni

B

Brunahanaslanga
Brunahanalykill
Slöngubrýr

Tengir brunahanaslönguna við brunahanann.
Opnar brunahanann.
Setur upp nauðsynlegar slöngubrýr yfir slöngur
til að auðvelda umferð.

Mynd 16 Tenging við brunahana.

5.3.3 Undirbúningur lausrar dælu
Verkefni meðlimanna í lsökkvihópnum við lausa dælu eru eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

Verkefni

B

Fæðislangi

Leggur fæðislöngu frá lausri dælu að dælubíl.
Tengir fæðislöngu við inntak dælubíls..

1 og 2

Laus dæla með útbúnaði

Flytur lausu dæluna að vatnsbólinu.
Tengir sogbarka.
Sogar upp batn og nær upp þrýstingi.
Opnar loka að fæðislöngu þegar B er tilbúinn.
1 annast dæluna, 2 tilkynnir sig til
stjórnandans..

Mynd 17 Undirbúningur lausrar dælu.
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6. KAFLI

6 Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er
1+5
6.1 Undirstöðuæfingar (grunnviðbúnaður) og notkun
þeirra í ýmsum tilvikum
Undirstöðuæfingar eru nauðsynlegar vegna tækjabúnaðar slökkviliða. Auðvelt er að auka við
þær með ýmsum viðbótaraðgerðum.
Undirstöðuæfingar eru notaðar þegar:
• bruninn er lítill, en útbreiðsluhætta er fyrir hendi,
• bruninn hefur dreift sér eðlilega,
• bruninn hefur dreift sér meira en eðlilegt getur talist (mikið vatnsmagn),
• ekki er bruni á slysstað, en hætta á íkviknun og útbreiðslu er augljós,
• aðstæður krefjast þess eða að stjórnandi hópsins velur grunnviðbúnað af öðrum ástæðum.
Við grunnviðbúnað eru verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

c


Verkefni

Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
•kannar aðstæður og metur þær
•gefur grunnviðbúnaðarskipunina
• gefur viðbótaraðgerðarskipunina

B

Brunahanaslanga
Sogbarki

Tengir fæðislönguna við dæluna.
Tengir dæluna, þannig að hún verði tilbúin til notkunar með vatni frá tank.
Opnar lokann á dælunni inn í fæðislönguna við merkið “VATN”.
Tengir brunahanaslönguna við dæluna, gefur “4” merkið “VATN”.
Tengir sogbarkann með aðstoð “4”, ef þörf er á

1

Reykköfun
Vinnuslanga

Tengir vinnuslönguna við greinistykkið.
Undirbýr vinnuslönguna við viðfangsefnið.
Tengir úðastútinn við vinnuslönguna.
Býr sig undir reykköfun.
Gefur merkið „VATN“.

2

Reykköfun
Rofverkfæri
Vinnuslanga

Býr sig undir reykköfun
Sækir nauðsynleg rofverkfæri.
Hjálpar til við að undirbúa vinnuslönguna.
Opnar leið að viðfangsefninu samfara “1”.
Ryður frá eldsupptökum

3

Greinistykki
Fæðislanga
Reykblásari
Stigi

Undirbýr og tengir fæðislönguna við greinistykkið á ákveðnum stað.
Gefur “B” merkið „ VATN“.
Opnar lokann á greinistykkinu inn í vinnuslönguna við merkið „VATN“ frá 1.


Setur upp reykblásara og stiga samkv. fyrirmælum c
Gerir seinni vinnu- eða fæðislöngu klára ef þarf.
Hjálpar reykköfurunum ef þörf krefur.
.
Gefur sig fram við c

4

Brunahanaslanga
Sogbarki

Leggur út og tengir brunahanaslönguna við brunahanann.
Opnar frá við merkið “VATN” frá”B” eða aðstoðar “B” við sogbarkann.
Aðstoðar “3” við seinni vinnu- og eða fæðislöngu, stiga og reykblásara.
Hjálpar reykköfurum ef þörf krefur.

.
Gefur sig fram við c
Undirstöðuæfingar (grunnviðbúnaður) og notkun þeirra úi ýmsum tilvikum
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5
Mynd 18 Grunnviðbúnaður við bruna í útihúsi.

Skipun: „Grunnviðbúnaður, beinist að útihúsinu, greinastykkið í miðjum garðinum “BYRJIÐ“.
Kröfur:
Við æfingar skal hópurinn 1+5 framkvæma aðgerðina á 1 mín. þegar fæðislangan
er ein slöngulengd og vinnuslangan 1-2 slöngulengdir.

Undirstöðuæfingar (grunnviðbúnaður) og notkun þeirra í ýmsum tilvikum
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5
Mynd 19 Grunnviðbúnaður við bruna í kjallara

Skipun: „Grunnviðbúnaður beinist að kjallaranum, greinistykkið fyrir
framan hliðardyr, atlaga um hliðardyr - BYRJIÐ“.

Undirstöðuæfingar (grunnviðbúnaður) og notkun þeirra úi ýmsum tilvikum
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5
Mynd 20 Grunnviðbúnaður við bruna á hæð (íbúðarbruna).

Skipun: „Grunnviðbúnaður beinist að þriðju hæð, deilistúturinn fyrir framan innganginn, atlaga
um stigagang - BYRJIÐ“.

Undirstöðuæfingar (grunnviðbúnaður) og notkun þeirra úi ýmsum tilvikum
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5

Undirstöðuæfingar (grunnviðbúnaður) og notkun þeirra úi ýmsum tilvikum
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5

6.1.1 Grunnviðbúnaður, ytri leið inn í byggingu
Þegar hentugt þykir að undirbúa vinnuslönguna ytri leiðina til hæða eða í ris eru verkefni
meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:

Grunnviðbúnaður ytri leið inn í byggingu
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5
Mynd 21 Grunnviðbúnaður, ytri leiðin inn í byggingu

Skipun: „Grunnviðbúnaður, bruni á fimmtu hæð, greinistykkið undir svölunum, ytri leiðina BYRJIÐ“.
Kröfur: Við æfingar skal hópurinn 1+5 framkvæma aðgerðina að fimmtu hæðinni á 3 mín. þegar
aðalslangan er ein slöngulengd.

Grunnviðbúnaður ytir leið inn í byggingu
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5

6.1.2 Grunnviðbúnaður þegar brunastigar eru notaðir
Þegar nota þarf stiga til að ná til elsins eru verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:

Grunnviðbúnaður þegar bruanstigar eru notaðir
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5
Mynd 22 Grunnviðbúnaður með brunastigum.

Skipun: „Grunnviðbúnaður, viðfangsefnið, risþak, brunastigarnir upp að framhlið
byggingarinnar og upp á þakið, greinistykkið fyrir framan stigana - “BYRJIÐ“.
Kröfur: Við æfingar skal hópurinn 1+5 framkvæma aðgerðina á 2 mín. þegar fæðislangan er ein
slöngulengd og vinnuslangan tvær slöngulengdir.

Grunnviðbúnaður þegar brunastigar eru notaðir
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6. KAFLI
Verkefni meðlima og verkaskipting þegar stærð slökkvihóps er 1+5

6.1.3 Grunnviðbúnaður þegar þörf er á miklu vatnsmagni
Ef aðstæður kalla strax á mikið vatn er í grunnviðbúnaðinum hæt að nota 50 mm slöngu sem
fyrstu vinnuslöngu og stóran úðastút eða stút með beinni bunu. Fæðislangan þarf þá að vera
minnst 76 mm. Á greinistykkinu þarf að vera úttak fyrir 50 mm slöngu eða sleppa greinistykkinu
og tengja 50 mm vinnuslönguna (slöngurnar) beint við dæluna og sleppa 76 mm fæðislöngunni.
Þetta fer eftir því hve langt er í vatnsból eða bruanhana. Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum
eru þau sömu og þegar notuð er 39 mm slanga (sjá grein 6.1).
Mynd 23 Grunnviðbúnaður þegar notað er mikið vatnsmagn.

Skipun: “Grunnviðbúnaður, mikið vatnsmagn, 50 mm vinnuslanga, viðfangsefnið framundan,
greinistykkið við dyrnar, atlaga um dyrnar – BYRJIÐ”.

Grunnviðbúnaður þegar þörf er á miklu vatnsmagni
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6.2 Undirbúningur 39 mm vinnuslöngu
Undirbúningur 39 mm vinnuslöngu er venjulega bara notaður þegar bruninn er lítill og
útbreiðsluhætta er ekki fyrir hendi (t.d. litlir sinubrunar, bruni í ruslatunnum, einu herbergi
innanhúss, einkabílum o.s. frv.).
Hægt er að gera vinnuslöngu klára jafnvel þó að bruni hafi ekki orðið, en augljós hætta er á
íkviknun (t.d. við umferðarslys).
Við undirbúning vinnuslöngu eru verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

c


B

Vinnuslanga
Brunahanaslanga eða
Sogbarki

1

Úðastútur
Vinnuslanga

2

Rofverkfæri
Viðbótarslanga
Og úðastútur

3

Sundurdreginn stigi

4

Brunahanaslanga eða
sogbarki

Verkefni
Stjórnar framkvæmdum slökkvihópsins
• kannar aðstæður og metur þær
• gefur viðbúnaðarskipunina um undirbúning
vinnuslöngunnar.
• gefur viðbótaraðgerðarskipunina
Tengir vinnuslönguna við dæluna.
Tengir dæluna, þannig að hún verði tilbúin til
notkunar með vatni frá tanki.
Opnar lokann á dælunni inn í vinnuslönguna
við merkið „VATN“.
Tengir sogbarkann eða brunahanaslönguna við dæluna ef
líkur eru á meiri vatnsþörf.
Undirbýr sogbarkann við vatnsbólið með aðstoð #4.
Undirbýr vinnuslönguna við viðfangsefnið.
Tengir úðastútinn við vinnuslönguna.
Gefur merkið „VATN“.
Opnar leið að viðfangsefninu.
Ryður leið að eldinum.
Undirbýr seinni vinnuslönguna ef þörf krefur.
Aðstoðar #1 & #2.

Undirbúningur 39 mm vinnuslöngu

Tengir brunahanaslönguna við brunahanann eða aðstoðar
bílstjórann við
sogbarkann ef þörf er á auknu vatni.
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Mynd 24 Undirbúningur vinnuslöngu

Skipun: “Undirbúningur vinnuslöngu, viðfangsefnið er ruslatunnan bakvið hólinn – BYRJIÐ”

Undirbúningur 39 mm vinnuslöngu
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6.2.1 Undirbúningur vinnuslöngu þegar þörf er á miklu vatnsmagni
Þegar aðstæður kalla strax á mikið vatn, er hægt að nota 50 mm slöngu sem vinnuslöngu, 76 mm
fæðislöngu og 50 mm úðastút eða beinan.
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eru þau sömu og þegar 39 mm vinnuslanga er gerð klár.
Mynd 25 Undirbúningru vinnuslöngu þegar mikið vatnsmagn er notað.

Skipun: „Undirbúningur vinnuslöngu, mikið vatnsmagn, 50 mm vinnuslanga, viðfangsefnið er
viðarstaflinn - BYRJIÐ.“

Undirbúningur vinnuslöngu þegar þörf er á miklu vatnsmagni
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6.2.2 Undirbúningur froðutækja
Þegar bruni krefst notkunar froðu, eru froðutækin tengd við vinnuslönguna sem er tengd
dælunni.
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum eru eftirfarandi:

Undirbúningur froðutækja
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Mynd 26 Undirbúningur froðutækja.

Skipun: Undirbúningur froðutækjanna, viðfangsefnið er eldfimi vökvinn sem hefur runnið út „BYRJIÐ“.

Undirbúningur froðutækja
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6.3 Útvegun vatns
Þegar búið er að gera vinnuslönguna klára og engin björgunarverkefni eru fyrir hendi, er
venjulega mest áríðandi að skipuleggja áframhaldandi útvegun vatns. Vatn skal í hverju tilviki
útvegað á hentugasta máta. Sérstök skipun er gefin fyrir það verkefni.

6.3.1 Undirbúningur tankbíls
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum við undirbúning tankbíls eru eftirfarandi:

Mynd 27 Undirbúningur tankbíls

Undirbúningur tankbíls
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6.3.2 Undirbúningur brunahana
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum við tengingu við brunahana eru eftirfarandi:
Meðlimur

Tæki

B

Viðbótarbrunahanaslanga

4

Brunahanalykill
Brunahanaslanga

Verkefni
Undirbýr brunahanaslönguna og tengir
við dæluna.
Gefur # 4 merki um hvenær hann megi
opna fyrir rennsli ú brunahana.
Undirbýr brunahanann.
Tengir brunahanaslönguna.
Opnar fyrir rennsli úr brunahana við
merki frá “B”.
Setur upp nauðsynlegar slöngubrýr fyrir
bifreiðaumferð.
Tilkynnir sig til stjórnandans.

Mynd 28 Undirbúningur brunahana.

Undirbúningur brunahana
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6.3.3 Undirbúningur lausrar dælu
Verkefni meðlimanna í slökkvihópnum við undirbúning lausrar dælu eru eftirfarandi:

Mynd 29 Undirbúningur lausrar dælu.

Undirbúningur lausrar dælu
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7 Skipulag æfinga
Viðbúnaðaræfing er hópþjálfun. Áður en æfingarnar hefjast skal hver meðlimur hópsins hafa þá
kunnáttu sem krafist er fyrir meðferð tækjanna, þ.e. kunna að klæða sig í slökkviútbúnað, kunna
að nota reykköfunartæki, klifra í stiga og nota lausa dælu.
Það er nauðsynlegt að meðlimir hópsins þekki nákvæmlega til hinna nauðsynlegu
atvinnuöryggisákvæða sem gilda í mismunandi tilvikum.
Markmið æfinganna skal vera að auka þekkingu og kunnáttu slökkvihópsins svo að:
meðlimir hópsins hafi góða þekkingu á mismunandi tilvikum og sambandinu milli þeirra
auk þess að geta séð verkefnið í heild,
meðlimirnir geti fljótt og vel leyst hvert það verkefni sem undirbúningurinn krefst, án
þess að stofna sínu eigin öryggi eða hópsins í hættu.
Á æfingum á að nota sömu tæki og notuð eru við raunverulegar aðstæður.
Aðeins við grunnþjálfun er ekki ástæða til að flytja þjálfunina til einhvers æfingasvæðis. Annars
skulu æfingastaðirnir vera fjölbreyttir og gefa mismunandi möguleika til notkunar hinna
mismunandi tækja.
Þegar velja á æfingastað ætti að taka tillit til einkenna svæðisins, t.d. háhýsa og iðnaðarhúsnæðis.
Einnig skal stofna til æfinga við mismunandi aðstæður (t.d. um vetur og í myrkri).
Til að æfingarnar verði meira sannfærandi og gefandi er hægt að koma fyrir æfingareyk eða
einhverju því um líku. Æfingarnar þurfa að vera „blautar“ (þ.e. vatn í slöngum) nógu oft til að
hópurinn fái reynslu í meðferð á brunaslöngum með þrýstingi.
En þegar verið er að æfa og marg endurtaka æfinguna borgar sig að hafa slöngurnar þurrar til að
hægt sé að ná sem flestum endurtekningum við ákveðinn þátt æfingarinnar.
Æfingarnar má ekki takmarka við þær æfingar sem þessar leiðbeiningar sýna heldur á að nota
mismunandi samsetningar af fyrstu aðgerðunum og viðbótaraðgerðunum.
Þannig lærir hópurinn að velja hentugasta og besta undirbúninginn í ýmsum tilvikum.
Á næstu blaðsíðu eru nokkur dæmi um samsetningar af ýmiss konar undirbúningsaðgerðum.
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Dæmi um samsetningar
Mynd 30 Undirbúningur fæðislöngu og tveggja vinnuslangna, viðbótarvatn frá brunahana.

1. tímabil,
2. tímabil,
3. tímabil,

fyrsta aðgerð: Undirbúningur fæðislöngu og fyrstu vinnuslöngu
viðbótaraðgerð: Undirbúningur brunahana.
viðbótaraðgerð: Undirbúningur annarrar vinnuslöngu

Mynd 31 Undirbúningur froðustúts og vinnuslöngu, viðbótarvatn frá tankbíl.

1. tímabil,
2. tímabil,
3. tímabil,

fyrsta aðgerð: Undirbúningur froðutækja.
viðbótaraðgerð: Undirbúningur vinnuslöngu.
viðbótaraðgerð: Undirbúningur tankbíls.

Dæmi um samsetningar
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Mynd 32 Undirbúningur fæðislöngu og vinnuslöngu, viðbótarvatn frá lausri dælu.

1. tímabil,
2. tímabil,

fyrsta aðgerð: Grunnviðbúnaður.
viðbótaraðgerð: Undirbúningur lausrar dælu .

Dæmi um samsetningar
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Merkjagjöf stjórnenda

Ef ekki er hægt að gefa skipanir munnlega eða í gegnum talstöð er hægt að gefa eftirfarandi
merki:
HANDMERKI

VATN = höndin upp

VATN STOPP = Báðir handleggirnir út

Til að ná athyglinni er hægt að sveifla höndunum.

AUKA ÞRÝSTINGINN = eins
og vatnsmerkið nema hendinni er
sveiflað upp og niður.

MINNKA ÞRÝSTINGINN = eins og
það síðasttalda nema handleggnum er
beint niður.

LJÓSMERKI
VATN = grænt sveiflandi ljós
VATN STOPP = rautt sveiflandi ljós
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