
Ný og breytt 
leiðbeiningablöð

Slökkviliðasvið



Leiðbeiningablöð á 
slökkviliðasviði – af hverju ?



• Á heimasíðu Mannvirkjastofnunar

– 9 leiðbeiningablöð

– 3 ný frá síðustu ráðstefnu

• Í vinnslu

– 3 leiðbeiningablöð



Leiðbeiningar um læknisskoðun 
og heilbrigðisvottorð

• Sett á heimasíðuna í mars 2010

• Lagabreyting í des. 2010

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

– Endurgerð á reglugerð um reykköfun í vinnslu

• Leiðbeiningar



Spurt var um fjölda reykkafara og hvort þeir 
hefðu farið í læknisskoðun árið 2009

 

Hafa allir reykkafarar slökkviliðsins farið í læknisskoðun árið 2009? 

Hafa upplýsingar um að reykkafarar hafi staðist læknisskoðun verið sendar Brunamálastofnun 
árið 2009 ?  

Hafa upplýsingar um reykkafara sem hafa lokið 25 tíma þjálfun  verið sendar 
Brunamálastofnun árið 2009 ?  

Eru 100 % slökkviliðsmanna í slökkviliðinu reykkafarar? 



Leiðbeiningar um hæfiskröfur 
við ráðningu slökkviliðsstjóra

• Sett á heimasíðuna í apríl 2010
• Lagaákvæði

– 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.

– Leiðbeiningar



Leiðbeiningar um slökkvifroðu 
og slökkvistarf með froðu

• Sett á heimasíðuna í des. 2010

• Lagaákvæði
– Markmið laga þessara er að vernda líf og heilsu manna, eignir og 

umhverfi með því að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit, 
forvarnir og viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á 
landi

– 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.

• Leiðbeiningar



• Sett á heimasíðuna í mars 2011

• Reglugerðarkrafa (354/1984)
– Loftþjappa skal vera á þurrum og ryklausum stað, þar sem loftræsting er góð. 

Loft, sem sett er á hylki reykköfunartækja, skal vera hreint og ómengað.

– Loftþjappa fyrir öndunarloft skal vera búin síum og skiljum, er hreinsi raka, olíu og 
önnur óhreinindi í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi, þannig að öndunarloftið 
innihaldi ekki meira af skaðlegum efnum, heldur en svarar til eftirfarandi 
rúmmálshlutfalla, mælt við eina loftþyngd (1000 millibör):

– Þjappan skal búin kælibúnaði til að draga úr myndun hættulegra efnasambanda 
við hita. Allar rafdrifnar lágþrýstiloftþjöppur skulu vera búnar afslætti á þjöppu en 
ekki drifmótor. Sogrör véldrifinnar loftþjöppu skal vera þannig að engar líkur séu á 
því, að hún geti dregið að sér útblástursloft aflvélarinnar.

– Loftþjappa, uppsetning og aðstaða, skal vera viðurkennd af [Mannvirkjastofnun].

• Leiðbeiningar

Leiðbeiningar : þrýstiloft sem öndunarvörn, rekstur 
loftpressu, áfylling lofts á loftkúta reykköfunartækja, 

þrýstiprófun loftkúta og eftirlit með loftgæðum.



Drög að leiðbeiningum : mannafla- og búnaðarþörf 
í útkalli

• Lagaákvæði

– 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



Verkefni Framvinda
Tímalína (5 mín.)

Mönnun
Vettvstj. Stjórn.         Slökkviliðsm

Búnaður Bílar

Vettvangs-
stjórnun

1 1 stjóri

Stjórnun 
mannafla

1

Slökkvistarf 4 1 dælubíll

Vatnsöflun 1 1 tankbíll

Dælumaður 1

Reyklosun 1

Mönnun alls 1 1
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1
+
2

1
+
1
+
6

1
+
1
+
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1
+
1

1

1

6

Greining á mannaflaþörf
Eldur í eldhúsi veitingastaðar á jarðhæð, reykur í húsinu, 

engin útbreiðsla, engin lífbjörgun (www.brs.dk)



Drög að leiðbeiningum : slökkvistarf í 
fyrirtækjum

• Lagaákvæði
– Slökkviliðsstjóri getur að höfðu samráði við sveitarstjórn lagt svo 

fyrir að í mannvirkjum, sbr. 2. mgr., séu gerðar sérstakar 
ráðstafanir til brunavarna, t.d. með uppsetningu á sérhæfðum 
búnaði til viðvörunar- og slökkvistarfs og þjálfun tiltekinna 
starfsmanna í brunavörnum og slökkvistarfi. Slíkar ráðstafanir 
skulu koma fram í brunavarnaáætlun. 



Drög að leiðbeiningum : 
slökkvilið sveitarfélaga

• Lagaákvæði
– 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 



Drög að leiðbeiningum um 
öryggismat vegna rannsókna og 

vinnslu kolvetnis

• Norskt laga- og reglugerðaumhverfi 
og leiðbeiningar með því verður haft 
til hliðsjónar.

• Áhersla lögð á áætlanir og greiningar
á helstu atriðum sem snúa að

– Áhættu

– Viðbragði



Eldri leiðbeiningar



Spurt var um vinnuaðstöðu á 
slökkvistöðinni



Eldri leiðbeiningar



Spurt var um æfingar slökkviliðsins.

• Æfa 100 % slökkviliðsmanna í liðinu almennt slökkvistarf 20 tíma eða meira á ári ?

• Æfa meira en 50% allra slökkviliðsmanna í liðinu almennt slökkvistarf 20 tíma eða meira á ári ?

• Æfa meira en 25 % allra slökkviliðsmanna í liðinu almennt slökkvistarf 20 tíma eða meira á ári ?

• Æfa 100 % reykkafara í liðinu reykköfun 25 tíma eða meira á ári ?

• Æfa meira en 50% allra reykkafarara í liðinu reykköfun 25 tíma eða meira á ári ?

• Æfa meira en 25 % allra reykkafarara í liðinu reykköfun 25 tíma eða meira á ári ?

• Eru 100 % æfinga settar upp samkvæmt heftinu Æfingar slökkviliða ?

• Eru meira en 50% allra æfinga settar upp samkvæmt heftinu Æfingar slökkviliða ?

• Eru meira en 25 % allra æfinga settar upp samkvæmt heftinu Æfingar slökkviliða ?



Eldri leiðbeiningar



Eldri leiðbeiningar



Spurt var um stöðu brunavarnaáætlunar og 
helstu áhættur á starfssvæði slökkviliðsins

Er til brunavarnaáætlun fyrir starfssvæði slökkviliðsins ? 

Er brunavarnaáætlunin í gildi (minna en 5 ár frá undirskrift áætlunarinnar ) ? 

Fara slökkviliðsmenn í vettvangsskoðun þar sem skoðaðar eru stærstu brunaáhættur ? 

Fara slökkviliðsmenn í vettvangsskoðun þar sem slökkviáætlanir eru yfirfarnar ? 

Fara slökkviliðsmenn í vettvangsskoðun þar sem skoðaðar eru stærstu mengunaráhættur  ? 

Fara slökkviliðsmenn í vettvangsskoðun þar sem mengunarvarnaáætlanir eru yfirfarnar ? 

Er haldin skrá yfir þau eiturefni sem eru geymd og/eða notuð á svæðinu ? 

Er skoðað hvaða eiturefni eru flutt um starfssvæði slökkviliðsins ? 

 



Eldri leiðbeiningar


