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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 
jafnmarga 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.
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. 



Menntunarmál

• Brunamálaskólinn

– Þarf að breyta reglugerð?
• Hverju þarf að breyta?

• Menntun

– Hvernig á að standa að henni?

– Hver á að sinna menntunarmálum slökkviliðsmann? 
• Skóli?

• slökkviliðin?

• Hver á menntunin að vera? Þarf menntun?

• Hver má sækja námið?

• Hvernig á að sækja um sæti á námskeiði?



Svör slökkviliðsstjóra

• Brunamálaskólinn sendi út óskir um námskeið árið 2011

• Fátt um svör
– Um fimm slökkviliðsstjórar svara

– Námskeið er sett á dagskrá (þrátt fyrir það)

• Brunamálasskólinn sendir út tilkynningar um námskeið
– Spurt stundum um fleiri en einn möguleika

• Fátt um svör
– Oft hringt og þá er svarið –,,ég gleymdi mér”

• Því er ekki svaraðar?
– Hvað á að gera

• Er ekkert svar sama og NEI, ég hef ekki áhuga?



Æfingar slökkviliða

• Hvað er verið að æfa?

• Hvað langur tími fer í æfingar?

• Skipulag æfinga

• Hvað mæta margir?

• Eru tæki og búnaður í lagi?

• Er gerð æfingaráætlun?

– Er hún í samræmi við þjónustustig?



Þjónustustig (brunavarnaáætlun)

1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss

2. Reykköfun og slökkvistarf innanhúss.

3. Björgun fólks úr háska, s.s. bílflökum.

4. Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum 

5. Eldvarnareftirlit

6. Önnur þjónusta
– Slökkvitækjahleðsla, Öryggisvöktu, Slökkvistörf í skipum, Flugvöllur, Slökkvistörf í 

jarðgöngum, Þjónusta við önnur brunavarnarsvæði



Á æfingum er farið yfir

• Slöngulagnir

• Dælingar

• Vatnsöflun

• Reykköfun

• Reyklosun

• Klippuvinna

• Flugvélaeldar

• Hnúar og bönd

• Mengunarslys

• Slökkvistarf í 
jarðgöngum

• Slökkvistarf skipum

• Bílabrunar

• Húsbrunar

• Brunar í atvinnuhúsi

• Brunar í skólahúsi



Á æfingum er farið yfir

• Brunar í háhýsum

• Brunar á 
víðavangi

• Brunar í lokuðum 
rýmum

• Gróðureldar

• Stjórnun

• Fjarskipti

• Stigar

• Öryggismál

• Vettvangsskoðanir

• Skrifborðsæfingar



Æfingaráætlun 2011

Fimmtudagur febrúar reyköfun kl. 20:00

Fimmtudagur mars klippuvinna kl. 20:00

Fimmtudagur apríl reyköfun kl. 20:00

Laugardagur maí reyköfun kl. 09:00

Fimmtudagur ágúst dæling og slöngur kl. 20:00

Fimmtudagur september reyköfun kl. 20:00

Fimmtudagur október reyköfun kl. 20:00

Fimmtudagur nóvember klippuvinna kl. 20:00

Fimmtudagur desesmber reyköfun kl. 20:00

Fimmtudagur desesmber fundur kl. 20:00

Uppfyllir þessi æfingaráætlun þarfir og skildur slökkviliðsins ?



Fjarnám

• Skráðir (4. mars)

– 151 skráðir

– 73 hafið nám

• Ég fengið póst

– 151 skráningu

• Vesturb./Tálknaf. 34

• Sandgerði 9

• Húnaþing vestra 17

• Þingeyjas. Mývatn 31

• Grindavík 4

• Norðurþing 9

• Grundarfjörður 4

• Snæfellsbær 18

• Brunav. Árness. 24

• Vestmannaeyjar 1



Verkleg kennsla

• Falið að halda erindi um hvað ætti að vera í 
verklegri kennslu.

– Benni tók saman efnið miðað við þá kennslu og 
tímamagn sem er nauðsynlegt.

• Nefnd skipuð í málið.

– Fundur 11. mars.

• Niðurstaða 44 kennslustundir (16. mars)

• Staða 21. mars er 40 kennslustundir

• Erindið hér á eftir er miðað við stöðu málsins 21. feb. 2011.



Verkleg kennsla v/ fjarnáms

• Markmið

• Námið á að gera slökkviliðsmenn hæfa til að 
vinna af fagmennsku við störf sín og vera 
slökkviliði sínu til sóma og tryggja rétt og 
fumlaus vinnubrögð. 

16





Þróun innanhússelds: 2 klst.

• Að gefa upplýsingar um hvernig eldur þróast 
innanhúss og hvernig herbergisbruni þróast. 

• Verklega þekkingu á þeim þáttum og þá 
sérstaklega hvernig yfirtendranir lýsa sér, 
hvernig á að verjast þeim og slökkva. 

18



Eðli elds: 2 klst.

• Að slökkviliðsmaðurinn kunni 
grundvallarhugtök varðandi eðlisfræði elds, 
tilkomu hans og dreifingu. 

• Fjallað um bruna í föstum efnum, vökvum, 
lofttegundum og málmum.

• Þekkja mismuninn á eldi í föstu efni, vökva 
og gasi.

19



Vatnsöflun og froða: 8 klst.

• Að slökkviliðsmaðurinn hafi öðlast færni í 
slöngulögnum og vatnsöflun. 

• Geti skipulag og sett upp vatnsöflun, lýst 
helsta búnaði og kunni að nota hann rétt.

• Þekkja uppbyggingu vatnsveitukerfa.

• Þekkja sog- og þrýstihluta dæla.

20



Slökkviefni froða:

• Froða, milli- og þungfroða og notkun á 
þessu við slökkvistörf. 

• Geta gert grein fyrir helstu tegundum af 
forðu, s.s protein, synetisk, alkohol 
resistans o.s.f., skýrt notkunarsvið þeirra, 
kostum og göllum

• Geta reiknað út áætlað froðumagn við 
bruna í eldfimum vökvum.

21



Reykköfun köld: 8 klst.

• Að slökkviliðsmaðurinn hafi öðlast færni í að 
starfa sem reykkafari, jafnt sem reykkafari 1. 
og 2. 

• Að lokinni æfingu skal nemandinn vera 
hæfur til slökkvistarfa utanhúss.

22



Reykköfun heit: 8 klst.

• Að slökkviliðsmaðurinn þekki öryggisreglur 
við reykköfun, hlífðarbúnað sem nota á og 
hafi æft reykköfun við mismunandi 
aðstæður, s.s. í íbúðarhúsum, stórum 
rýmum og skipum. 

• Fara í heita reykköfun (yfirtendrunargám)

• Þekkja talstöðvar og rásir sem almennt eru 
notaðar eru.

23





Hættuleg efni: 4 klst.

• Að slökkviliðsmenn þekki merkingar á 
hættulegum efnum og algengustu 
hættuleg efni sem eru í notkun á Íslandi. 

• Þátttakendur æfi notkun eiturefnagalla og 
annars búanaðar verklega. 

• Geti gert grein fyrir þeim vinnureglum á 
vettvangi s.s. svæði 1 og 2, og geti tryggt 
eigið öryggi.

25



Reyklosun: 4 klst.

• Áhrif reyklosunar á hita og reyk í húsi.

• Helstu aðferðir við opnun á þökum, verkfæri 
og hættur.

• Þvingaða og náttúrulega og þá eðlisfræði 
sem liggur þar á bakvið reyklosun.

26



Uppbygging og stjórnun: 2 klst.

• Að þátttakendur skilji uppbyggingu á 
vettvangi, þekki til stuðningskortsins og þá 
aðferðarfræði sem liggur að baki því, 
lagningu bifreiða o.þ.h.

• Þekkja þau fjögur meginmarkmið sem unnið 
er að við slökkvistarf, lífbjörgun, tefja, 
hindra og slökkva.

27



Handslökkvitæki: 2 klst.

• Að slökkviliðsmaðurinn þekki helstu 
slökkviefni, vatn, duft, kolsýru, (halon), og 
hafi prófað þau verklega. 

• Þekkja hætturnar við að nota viss 
slökkviefni.

• Lögð er áhersla á að þátttakendur þekki 
muninn á efnunum og við hvaða aðstæður 
best er að nota hvert efni 

28



Sérstakar aðstæður

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að fara yfir helstu atriði varðandi hegðun, 
timbur- steinsteypu- og stálburðarvirkja í 
bruna.

• Hættur vegna þrýstikúta, rafmagns, bruna í 
málmum og aðrar sérstakar hættur við 
slökkvistarf, t.d geislavirkni og ryksprenging. 

29



Öryggismál

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Farið yfir þær helstu reglugerðir sem gilda 
um slökkvilið, slökkviliðsmenn og 
slökkvistarf.

• Þekkja reglugerð um hlífðarfatnað og 
reykköfun.

• Þekkja til laga og reglugerða sem gilda um 
slökkvilið.

• Verkstjóraábyrgð.
30



Akstur slökkvibifreiðar 
og/eða körfubifreiðar

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að þátttakendur geri sér grein fyrir þeirri 
ábyrgð sem fylgir neyðarakstri. 

• Hafi ekið neyðarakstur með leiðbeinenda

• Þekkja stöðu sína sem ökumenn 
neyðarökutækis.

• Þekkja til þeirra reglna sem gilda um 
útbúnað ökutækja sem skráð eru til 
neyðaraksturs.31



Stigar

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að þátttakendur hafi og geti meðhöndlað 
stiga á réttann hátt.

• Þekkja og hafa notað vinnureglur við að 
bera manneskju í stiga.

• Kunna að meðhöndla stiga og reisa þá

• Þekkja öryggisatriði sem tengjast vinnu í 
stiga.

32



Hnútar og bönd

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að þátttakendur kunni að meðhöndla bönd 
og kunni algengustu hnúta.

• Kunna að binda algengustu gerðir hnúta.

• Geta meðhöndlað og yfirfarið reipi og bönd.

• Vita mikilvægi þess að halda böndum 
hreinum.

33



Rústabjörgun

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að slökkviliðmenn hafi grunnþekkingu á 
rústabjörgun, þeim vinnureglum og 
aðferðum sem eru notaðar. 

• Þekki hætturnar samfara vinnu við 
rústabjörgun. 

• Þekki til helsta búnaðar sem notaður er,

– hvernig og hætturnar samfara honum,

34



Verðmætavernd

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að þátttakendur hafi þekkingu á mikilvægi 
þess að huga þegar að björgun verðmæta 
meðan á slökkvistarfi stendur og strax eftir 
að því líkur. 

• Farið yfir helstu tæki og búnað sem nýtist 
við starfið.

• Geta nýtt sér ábreiður til að breiða yfir 
verðmæti til varnar frá vatns- og 
reykskemmdum, búa til vatnsrennur o.fl.35



Klippur kynning

• Fellur inn í annað kennsluefni

• Að slökkviliðsmaðurinn hafi öðlast færni í vinnu 
með björgunarbúnað s.s. sérhæfðum klippum, 
tjökkum, loftpúðum o.þ.h. 

• Helstu aðferðir við björgunarvinnu og hættur 
þeim samfara, s.s. loftpúðar í stýri, rafmagn og 
bensínleiðslur. 

• Meðferð og notkun á klippum og glennum er 
kennt á námskeiði 3.

36



Verkleg kennsla v/ fjarnáms

• Nemandi skal halda loggbók yfir þær æfingar og 
verklega kennslu sem hann fær.

• Þegar nemandi hefur náð 44 kennslusundum 
samtals og þeim kennskustundafjölda sem 
tilgreindur er á hverri glæru er hann hæfur til að 
taka verklegt próf.

• Slökkviliðsstjóri eða hæfur leiðbeinandi skal 
kvitta í loggbókina að æfingu lokinni.

37



Fjarnám; verklegir tímar

Röð æfinga. Æfingar. klst.

1 Eðli elds / þróun innanhússelds. 4

2 Vatnsöflun. 4

3 Reykköfun köld. 4

4 Reyklosun. 4

5

Uppbygging og stjórnun / 

handslökkvitæki. 4

6 Reykköfun köld. 4

7 Vatnsöflun / slökkvikefni froða. 4

8 Reykköfun heit. 4

9 Reykköfun heit. 4

10 Hættuleg efni. 4

40



Skráning æfinga

39

Verkbók 

slökkviliðs

manns Nafn: Kt:

Dag/ár

Upphaf 

Vinnu    

æfingar

Lok    

vinnu 

æfingar Klst/mín

Akstur 

bifreið   

No:

Aksturs  

tími Unnið við:

Reyk   

köfun

Tími í 

Reyk 

köfun

Samþykkt/slökkviliðsstjóra 

Æfingarstjóra  /  varðsstjóra

Samtals: 01:05 00:12 00:30



Verkleg kennsla v/ fjarnáms

• Reykköfun köld 8 

• Reykköfun heit 8 

• Reyklosun 4 

• Vatnsöflun og froða 8 

• Eðli elds 2 

• Þróun innanhússelds 2 

• Uppbygging stjórnun 2 

• Handslökkvitæki 2

• Hættuleg efni 4 

40

• Sérstakar 
aðstæður Akstur

• Stigar

• Hnútar og bönd

• Rústabjörgun

• Verðmætaverfnd

• Klippur kynning

• Öryggismál

• Samtals:   

40 Kennslustundir


