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Gagnagrunnur vatnsúðakerfa

Staðan í mars 2013

ÁÍ

Opinberar reglur 

• Reglugerð nr. 245/1994

• Reglur um eftirlit gera

– kröfur til slökkviliðs

– kröfur til þjónstuaðila

• Er það sem gildir og fara 
á eftir.
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Krafa til slökkviliðs

• Reglur og leiðbeiningar um eftirlit...1.4:

– Slökkviliðsstjóri og varðstjórar slökkviliðs 
skulu kynna sér vel öll úðakerfi í 
sveitarfélaginu til að þeim sé vel ljóst hvaða 
hlutar bygginga eru varðir með slíku kerfi og 
hverjir ekki ef um hlutavörn er að ræða.  
Jafnframt skulu þeir kynna sér staðsetningu, 
notkun og virkni slökkviliðstengja og 
stjórnloka.
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Krafa til slökkviliðs

• Reglur og leiðbeiningar um eftirlit...1.4.6:

– Eldvarnaeftirlit sveitarfélaga skal fylgjast með 
því að eftirlit og viðhald sé samkvæmt þessum 
reglum og ganga eftir því að skrár og vottorð, 
sem getið er í 1.3, 1.6 og 1.7 berist til þeirra.  
Komi fram í umræddum skrám að einhverju 
sé ábótavant, er slökkviliðsstjóra skylt að 
fylgja málinu eftir þar til úr hefur verið bætt.

4

Krafa til þjónustuaðila

• Reglur og leiðbeiningar um eftirlit...1.6:

– Eigandi skal senda slökkviliðsstjóra afrit af 
slíkum [þjónustu]samningi.

– Einvörðungu aðilar sem hlotið hafa 
viðurkenningu Brunamálastofnunar geta gert 
slíkan [þjónustu]samning við eigendur.

– Þjónustuaðili skal senda slökkviliðsstjóra afrit 
af öllum skoðunarskýrslum ársins að lokinni 
ársskoðun ár hvert...
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...og slökkvilið aftur

• Reglur og leiðbeiningar um eftirlit...1.6.10:

– Eldvarnaeftirliti sveitarfélaga er ætlað að 
fylgjast með að eftirlitsaðilar ræki hlutverk sitt, 
en getur aldrei komið í staðinn fyrir þá.
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Skoðanir skv. reglum

• Vikuskoðanir aðila á staðnum sem hlotið 
hefur þjálfun viðurkennds þjónustuaðila 

• Árfjórðungsskoðun þjónustuaðila

• Ársskoðun þjónustuaðila

• 5 ára og 25 ára skoðun þjónustuaðila

SHS hefur ekki gert athugasemdir við að 
þjónustuaðilar noti eldri reglur um 
mánaðarskoðanir í stað vikuskoðana 7

Innihald kerfis

• Öll vatnsúðakerfi á svæðinu

• Allir starfandi þjónustuaðilar

• Allar skoðanir kerfa

• Allir þjónustusamningar

• Öll slit á þjónustusamningum
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Innleiðing grunnsins

• Í upphafi var staðan lítið þekkt en ca. 190 
heimilisföng án þjónustuaðila eða um 50%

• Nú eru 402 heimilisföng skráð í grunninn 
sem eru 564 varðlokar

• Þjónustuaðilar komnir á því sem næst öll 
þekkt virk kerfi.

9

Innleiðing grunnsins

• Búið að vera mikil vinna að innleiða 
grunninn og er sú vinna stöðugt í gangi

• Ennþá verið að uppgötva eitt og eitt kerfi, 
síðast í vikunni.

• Við yfirferð SHS á aðaluppdráttum hjá
byggingarfulltrúum sveitafélaganna er
fylgst með þegar ný kerfi eru samþykkt.
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Þjónustuaðilar

• 64 þjónustuaðilar í grunninum, þar af 50 með kerfi á 
svæði SHS
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Fjöldi  varðloka

Dreifing á fjölda varðloka hjá hverjum 
þjónustuaðila  

 Fjöldi Þjónustuaðila með
tiltekin fjölda varðloka

Þjónustuaðilar

• 16 þjónustuaðilar eru með einn varðloka, 

• 5 með 2 varðloka

• 7 með 3 varðloka

• 6 aðilar eru með megin þorra kerfanna
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Framkvæmd skoðana

• Farið á staðinn og skoðun framkvæmd

• Möguleiki að nota spjaldtölvu eða síma til 
að kalla fram viðkomandi skoðunarblað og 
skrá beint þar inn niðurstöðuna

• Annars fylla út skoðunarblað handvirkt og 
skrá þegar heim kemur

• Skoðunarblöð ekki geymd í kassa á 
staðnum heldur límmiði frá SHS sem segir 
kerfið í rafrænni þjónustu
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Framkvæmd skoðana

• Skoðun telst lokið þegar skráning er búin 
ef engar athugasemdir gerðar

• Ef athugasemdir gerðar þarf að lagfæra 
það atriði fyrir tilsettan tíma

• Þjónustuaðili getur gengið frá öllum 
atriðum í grunninum og nýtt hann sem 
verkfæri í sinni vinnu
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Helstu hindranir

• Þjónusta veldur mörgum eigendum nýjum 
kostnaði

• Eigendur reyna jafnvel að fá þjónustuaðila 
til að víkja frá reglum vegna kostnaðar

• Íbúar fjölbýlishúsa með bílgeymslum hafa 
ekki vitað um þessa eftirlitsskyldu með 
kerfunum
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Helstu hindranir

• Tölvufærni þjónustuaðila mismikil í upphafi 
og enn í dag ekki allir að skrá í grunninn

• Dæmi voru um verklag sem ekki var í fullu 
samræmi við reglur
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Árétta nokkur atriði

• Skrá allar tegundir skoðanna sem 
framkvæmdar eru í sömu heimsókn t.d. 
mánaðar-, ársfjórðungs- og ársskoðun

• Passa að setja inn netfang eiganda-
/umsjónarmanns kerfa

• Endilega skrá inn allar upplýsingar sem 
menn þekkja um hvert kerfi
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Næstu skref

• Verið er að vinna í sjálfvirkri vöktun á bæði 
framkvæmd skoðana og athugasemdum á 
skoðanablöðum

• Koma samskiptum milli þjónustuaðila og 
SHS í fast form

• Starta handahófsvöldum skoðunum SHS á 
eftirliti með kerfum

• Halda áfram að þróa og bæta eftirlitið og 
grunninn í samvinnu rýnihóp sem 
stofnaður hefur verið.
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Ávinningur

• Stórbættar eldvarnir

• Aukin verkefni þjónustuaðila

• Bætt starfsumhverfi allra
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Brunaviðvörunarkerfi

• Verið er að hanna sambærilegann 
gagnagrunn fyrir brunaviðvörunarkerfi

• Forsendur aðrar því þar eru fáir 
skoðunaraðilar en mikill fjöldi kerfa

• Unnið í samstarfi við skoðunaraðila að 
samræma skoðunarskýrslur og merkingu 
stjórntaflna
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