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Viðauki I Listi yfir nöfn staðla sem búnaður slökkviliða skal uppfylla 
 
ÍST EN 1846-1:1998 Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation 
ÍST EN 1846-2 Slökkviliðsbílar - 2. hluti: Almennar kröfur -Öryggi og eiginleikar (Firefighting and rescue 
service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance) 
ÍST EN 1846-3 Slökkviliðsbílar - 3. hluti: Fastur búnaður - Öryggi og eiginleikar (Firefighting and rescue 
service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance) 
ÍST EN 14466 Slökkvidælur - Færanlegar dælur -Öryggis- og nothæfiskröfur, prófanir (Fire fighting pumps 
– Portable pumps - Safety and performance requirements, tests) 
ÍST EN 1947 Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles 
ÍST EN 14557 Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies 
ÍST EN 1147 Portable ladders for fire service use 
ÍST EN 13204 Tvívirk vökvaknúin björgunarverkfæri til nota í starfi slökkviliða og björgunarsveita - 
Öryggis- og nothæfiskröfur (Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety 
and performance requirements) 
ÍST EN 15182-1 Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common requirements  
EN 15182-2, Hand-held branchpipes for fire service use — Part 2: Combination branchpipes PN 16  
EN 15182-3, Hand-held branchpipes for fire service use — Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray 
jet angle  
branchpipes PN 16  
EN 15182-4, Hand-held branchpipes for fire service use — Part 4: High pressure branchpipes PN 40 
ÍST EN 15767 Part 1: General requirements for portable monitor assemblies;  
ÍST EN 15767 Part 2: Water nozzles;  
ÍST EN 15767 Part 3: Foam devices 
ÍST EN 14043  Búnaður til nota við slökkviliðsstörf í háhýsum - Útraðanlegir stigar á snúningspöllum - 
Öryggis- og nothæfiskröfur og prófunaraðferðir (High rise aerial appliances for fire service use - Turntable 
ladders with combined movements - Sefety and performance requirements and test methods) 
ÍST EN 14044 Búnaður til nota við slökkviliðsstörf í háhýsum – Útraðanlegir stigar á snúningspöllum til 
nota í kyrrstöðu – Öryggis- og nothæfiskröfur og prófunaraðferðir (High rise aerial appliances for fire 
service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requiremennts and test 
methods) 
ÍST EN 13731:2007 Loftpúðar til nota í starfi slökkviliða og björgunarsveita – Kröfur um öryggi og 
eiginleika (Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety and performance requirements) 
ÍST EN 1777 Vökvaknúnir pallar fyrir slökkvi- og björgunarstarf - Öryggiskröfur og prófanir  (Hydraulic 
platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - Safety requirements and testing )  
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VIÐAUKI II Búnaður vegna slökkvistarfa 
 
Persónulegur hlífðarfatnaður fyrir hvern slökkviliðsmann í slökkviliðinu: 

Eldgalli, hjálmur, reykköfunarhetta, stígvél og hanskar 
Slökkvibíl: 

Háþrýsti- og lágþrýstidæla 
Lágmarksdælugeta við 8 bör 1600 l/mín og við 4 bör 250 l/mín 
eða 
Lágþrýstidæla 
Lágmarksdælugeta við 8 bör 1600 l/mín 
Vantstankur minnst 1400 l 

Slöngur og stútar:  
Í slökkvibíl þarf að vera sá búnaður sem staðhættir gera kröfu um til þess að bíllinn nýtist í 
slökkvistarfi. Eftirfarandi eru lágmarkskröfur til búnaðar í slökkvibíl: 
Slöngur: 500 m B og C 
Stútar: 2 B stútar og 6 C stútar. Allir stútar með loka. C stútar með möguleika á beinni bunu, 
dreifðri bunu og úðabunu. 

Froðubúnaður:  
1 stútur fyrir þungfroðu, 2 stútar fyrir millifroðu. 
Minnst 90 l froðuvökvi 

Handslökkvitæki:  
1 kolsýrutæki, 6 kg og 1 dufttæki, 6 kg. 

Reykköfun:  
6 reykköfunartæki með loftkútum,  
6 aukakútar 

Reyklosun:  
Yfirþrýstingsblásari sem afkastar a.m.k. 20.000 m3/klst. 

Stigar:  
Einn 9 eða 11 m stigi (háð byggingum í sveitarfélaginu) 

Fjarskipti:  
Þrjár talstöðvar fyrir stjórnendur og ökumann(dælumann)  
6 talstöðvar fyrir reykkafara. 
 

Aukabúnaður á slökkvistöð: 
Slöngur minnst 500 m B og C slöngur. 
Froðuvökvi 90 l. 

Tankbíll: 
Tankur minnst 6.000 l 
föst eða laus dæla til að fylla og tæma tankinn. 
Ef tankbíll á að koma í stað nægjanlegs slökkvivatns í vatnsveitu verður hann að vera að lágmarki 
8.000-10.000 l til viðbótar við áður nefnda 6.000 l og með a.m.k. dælugetu 1000 l/mín. Auk þess 
sem æskilegt er að vera með þró þannig að tankbíllinn sé ekki bundinn við dælingu. 

Búnaður fyrir viðbótarviðbragð: 
Háþrýsti- og lágþrýstidæla 
Lágmarksdælugeta við 8 bör 1600 l/mín og við 4 bör 250 l/mín 
eða 
Lágþrýstidæla 
Lágmarksdælugeta við 8 bör 1600 l/mín 
Slöngur og stútar fyrir minnst 2 C stúta. 

Bíll stjórnanda: 
Yfirlit yfir vatnstökustaði og brunahana 
1 duftslökkvitæki 6 kg 
Hlífðarfatnaður, hjálmur, reykköfunarhetta, stígvél, hanskar og reykköfunartæki. 



Mál 2004040022 

 

10 

VIÐAUKI III Búnaður vegna hættulegra efna 

Hér er talinn upp grunnbúnaður sem telst lágmarksbúnaður síðan bætist við búnaður sem fer eftir stærð og 
gerð af áhættum í sveitarfélaginu. Í Brunavarnaáætlun hvers sveitarfélags er lagt mat á hvaða búnað þarf til 
að ráða við þær áhættur sem um er að ræða. 
Lágmarksbúnaður: 

5 stk. minni ílát til uppsöfnunar t.d. balar og fötur. 
1 eða fleiri stór ílát til uppsöfnunar (tunnur) með geymslurými a.m.k. 500 l 
Neistafrí dæla, dælugeta a.m.k. 40 l/mín af vökva 
Uppsogsefni (t.d. fyrir olíu) 
Efni til að þétta með: 

Pulsur til að hindra að efni flæði út af afmörkuðu svæði 
2 stk pulsur til að stjórna í hvaða átt flæðir 
2 stk mottur til að loka niðurföllum 

Segl og þolplast til að hylja með 
Kaðall úr gerviefni 
Strekkibönd, fleigar og keilur 
Persónulegur hlífðarfatnaður: 

2 stk slettuvarnargallar 
2 sett vökvaþéttir varnargallar vegna fastra efna og vökva 

Fyrstuhjálpar búnaður 
Verkfæri: 

2 stk. kústar, skófla (neistafrí) og sköfur 
2 stk viðvörunarskilti (sprengihætta) 

Efni til að loka vettvangi (t.d. keilur og borðar) 
2 stk. luktir (sprengifríar) 
Ýmis handverkfæri 
Viðbótarbúnaður á slökkvistöðvum sem eru samningsbundnar til að veita minni stöðvum aðstoð: 

Uppsogsefni 
5 stk. minni ílát til uppsöfnunar t.d. balar og fötur. 
1 eða fleiri stór ílát til uppsöfnunar (kör) með geymslurými a.m.k. 12 m3, lokanleg og þétt 
(vatnshelt) 
Neistafrí dæla, dælugeta a.m.k. 40 l/mín af vökva 
Lensdæla (sprengifrí) með tilheyrandi sogbúnaði 
Uppsogsefni (t.d. fyrir olíu) og efni til hlutleysingar (t.d. kalk) 

Efni til að þétta með: 
Pulsur til að hindra að efni flæði út af afmörkuðu svæði 

4 stk pulsur til að stjórna í hvaða átt flæðir 
4 stk mottur til að loka niðurföllum 

Segl og þolplast til að hylja með 
Kaðall úr gerviefni 
Strekkibönd, fleigar og keilur 
Persónulegur hlífðarfatnaður: 

4 stk slettuvarnargallar 
4 sett vökvaþéttir varnargallar vegna fastra efna og vökva 
2 sett gasþéttir varnargallar vegna eitraðra og ætandi efna 

Skyndihjálpar búnaður 
Verkfæri: 

4 stk. kústar, skófla (neistafrí) og sköfur 
2 stk viðvörunarskilti (sprengihætta) 
Efni til að loka vettvangi (t.d. keilur og borðar) 
Kaplar til að jarðtengja með festibúnaði. 
4 stk. luktir (sprengifríar) 
Handslökkvitæki 
Ýmis handverkfæri (neistafrí) 
2 stk „lyklar“ til að opna brunnlok 
Búnaður til að nema hættulegar gastegundir (til að vernda mannafla og sýna fram á losun efna) 
Hjartastuðtæki 


