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BakgrunnurBakgrunnur

• Lög um brunavarnir nr 75/2000 5 grLög um brunavarnir nr. 75/2000 5. gr 
b-liður

• Helstu verkefni stofnunarinnar:• Helstu verkefni stofnunarinnar:
• hafa yfirumsjón með eldvarnaeftirliti og 

lökk i t fi it fél í þ islökkvistarfi sveitarfélaga í þeim 
tilgangi að tryggja samræmt eftirlit og 
i kt lökk i t f á l di öllvirkt slökkvistarf á landinu öllu



Verkefni BrunamálastofnunarVerkefni Brunamálastofnunar

• Samræming á slökkvistarfiSamræming á slökkvistarfi
• Samræmd upplýsingaöflun

Ský l ók• Skýrslur vegna rannsókna
• Samantektir
• Alþjóðlegur samanburður



Ávinningur fyrir slökkviliðinÁvinningur fyrir slökkviliðin

• Tölfræði um starfsemi slökkviliðs semTölfræði um starfsemi slökkviliðs sem 
þau hafa aðgang að

• Tæki fyrir sveitarfélög til að meta• Tæki fyrir sveitarfélög til að meta 
umfang slökkviliða
T ki til ð ý it tjó f á• Tæki til að sýna sveitarstjórnum fram á 
mikilvægi slökkviliðsins



Gagnagrunnar á vegum 
B ál t fBrunamálastofnunar

• ÚtkallsskýrslugrunnurinnÚtkallsskýrslugrunnurinn
• Grunnur vegna Brunamálaskólans

G étti d• Grunnur vegna réttinda 
þjónustustöðva

• Grunnur vegna réttinda iðnaðarmanna



Útkallsskýrslugrunnurinn
SSaga

• 2002 Skráningar hefjast2002 Skráningar hefjast
• 2004-5 Endurbætur á kerfinu

2007 Vill ði t k í tk• 2007 Villusegðir teknar í notkun og 
skýrsla búin til

• 2008 Kreppan skall á og allt fór til 
fjandans

• 2009 Ný hugmyndafræði



Samantekt síðustu áraSamantekt síðustu ára

Hlutfall villulausra skýrslna
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Fjöldi skráningaFjöldi skráninga

Fjöldi útkalla eftir mánuðum
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Reynsla og árangurReynsla og árangur

• 16 slökkvilið hafa fengið kennslu16 slökkvilið hafa fengið kennslu
• 11 slökkvilið nota hann að staðaldri

34 lökk ilið t h kki• 34 slökkvilið nota hann ekki
• Er þetta ásættanlegt?



Ástæður fyrir lítilli notkunÁstæður fyrir lítilli notkun

• Flókið fyrir notendurFlókið fyrir notendur
• Skortur á þjálfun

Of fá útköll til ð iðh ld þjálf• Of fá útköll til að viðhalda þjálfun



Hvað þarf að gera til að auka notkun 
h ?hans?

• KennslaKennsla
• Leiðbeiningar

Sí hjál• Símahjálp
• Einfalda eitthvað?
• Ný hugmyndafræði?



Ný hugmyndafræðiNý hugmyndafræði

• Blað og penniBlað og penni
• Notkun eyðublaðs

S b il t hjá l d• Sambærilegt hjá erlendum 
systurstofnunum

• Nú geta allir komið upplýsingum til 
okkar ☺





Dæmi um hagnýtingu gagna hjá 
SHSSHS




