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Grunnur aðkomu 

• að vernda 

– líf og heilsu manna, 

• Líka slökkviliðsmanna

– eignir 

– umhverfi 

• með því að tryggja fullnægjandi 
eldvarnaeftirlit, forvarnir og viðbúnað við 
eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi.
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Meginmarkmið

• Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og 
byggð að öryggi fólks, dýra, umhverfis, 
menningarverðmæta og eigna gagnvart bruna sé ávallt 
tryggt. Þessu öryggi skal viðhaldið allan þann tíma sem 
mannvirkið stendur. 

• Við hönnun mannvirkja skal ávallt gert ráð fyrir að eldur 
geti komið upp og því skal tryggt:

• Að viðstaddir geti yfirgefið mannvirkið í eldsvoða eða 
bjargast eftir öðrum leiðum og að öryggi björgunarliðs sé 
fullnægjandi
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Hönnun mannvirkja

• Hönnun mannvirkja miðast fyrst og fremst 
að öryggi notenda og eignarinnar

• Sjaldnast minnst á öryggi slökkviliðsmanna

• Eldvarnareftirlit miðast einnig mikið við 
þetta

– Rekstarskoðanir ?

• Annar tímaskali á hefðbundnum notanda 
og slökkviliði
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Eldur kemur upp og þá.....

• Forðar notandinn sér út..................

– Fyrstu 10 mín

– Ráðstafanir til að uppgötva eld

• Fara slökkviliðsmenn inn................

– Eftir +10 mín

– Hrun efna og búnaðar 

– Hindraðar flóttaleiðir

– Öryggisbúnaður virkar ekki
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Framkvæmd eldvarnareftirlits
• Mannvirki skal skoða samkvæmt þeirri reglugerð 

sem húsið er byggt eftir –

– Byggingarárið sem skráð er á www. skra.is  (oft ekki 
rétt)

– nýjasta byggingarleyfinu

– ekki má skoða eldri hús eftir nýjustu rgl.
• Reglugerðir eru ekki afturvirkar

• Þegar eldri húsum/notkun þeirra er breytt skal 
miða við gildandi reglugerð að teknu tilliti til

– Gr. 12.8 í byggingarreglugerð 441/1998

– 9.2.5. gr. í byggingarreglugerð 112/2012
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Breyting á eldri húsum samkvæmt  gr. 12.8 í 
byggingarreglugerð 441/1998

• Við umfjöllun um byggingarleyfisumsóknir sem 
varða breytingar á byggingum sem byggðar eru fyrir 
gildistöku reglugerðar þessarar skulu 
byggingarnefndir taka mið af þeim 
reglugerðarákvæðum sem í gildi voru þegar þær 
voru byggðar eftir því sem hægt er að teknu tilliti til 
gildandi krafna um öryggis- og heilbrigðismál.

• Reynt að uppfæra öryggisþáttinn til nútíma horfs

– Ekki alltaf hægt að fara alla leið 
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Breytt eldri hús samkvæmt 9.2.5. gr. í 
byggingarreglugerð 112/2012

• Við breytingu á þegar byggðu mannvirki eða við breytta notkun skal hönnuður 
aðaluppdráttar, eða annar hönnuður sem tekur að sér ábyrgð á brunahönnun, 
staðfesta að brunavarnir uppfylli kröfur þessarar reglugerðar, sbr. þó 2. og 3. 
mgr.

• Ef minniháttar breyting er gerð á þáttum er varða brunavarnir í þegar byggðu 
mannvirki skal hönnuður sýna á uppdráttum eða staðfesta á annan fullnægjandi 
hátt að brunavarnir mannvirkisins eftir breytinguna séu fullnægjandi og að 
breytingin hafi ekki leitt til þess að brunavarnir mannvirkisins eða einstakra 
hluta þess sé skert.

• Ef sérstökum erfiðleikum er bundið að uppfylla ákvæði þessa hluta 
reglugerðarinnar án þess að breyta að verulegu leyti megingerð mannvirkis, 
burðarvirki, útliti, innra skipulagi eða öðrum sérkennum sem vert er að 
varðveita, getur leyfisveitandi heimilað að vikið sé frá einstökum ákvæðum 
þessa hluta reglugerðarinnar. Í slíkum tilvikum skal hönnuður skila sérstakri 
greinargerð um það hvernig brunaöryggi er tryggt og meginmarkmið 9.1.1. gr. 
eru uppfyllt. Umfang slíkrar greinargerðar skal vera í samræmi við umfang 
breytinganna. Taka skal sérstakt tillit til mannvirkja sem falla undir ákvæði laga 
um menningarminjar.
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Menntun eldvarnareftirlitsmanns

• Eldvarnaeftirlitsmenn þurfa að hafa góða 
þekkingu á byggingum
– Hegðun elds
– Eiginleikum byggingarefna
– Virkni öryggiskerfa

• Formleg menntun
• atvinnuslökkviliðsmaður
• lokið 32 einingum í byggingartækni að loknu sveinsprófi, 

þ.e. jafngildi meistararéttinda á byggingasviði eða 
byggingariðnfræði 

• byggingartæknifræði, byggingarverkfræði, arkitektúr eða 
byggingarfræði.

Guðmundur Gunnarsson MVS 912.3.2014



Í brunavarnaáætlun

• Skal vera skrá yfir öll mannvirki og aðra 
staði í sveitarfélaginu þar sem eldsvoði 
getur valdið sérstakri hættu á manntjóni 
eða umtalsverðu tjóni á umhverfi eða 
öðrum verðmætum. 

– Hér með talið ef mannvirki er hættulegt 
slökkviliðsmönnum

– Ekki einblína á notendur húss
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Hönnun brunavarna . 

• meginreglur eru ávallt ófrávíkjanlegar en 
viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar 
– með tækniskiptum, sbr. b-lið 9.2.2. gr., 

– eða brunahönnun, sbr. c-lið 9.2.2. gr., 

• enda sé sýnt fram á að brunaöryggi sé ekki skert 
og uppfyllt séu meginmarkmið reglugerðar 
þessarar og meginreglur þeirra ákvæða sem vikið 
er frá. 

• Önnur ákvæði reglugerðarinnar eru ófrávíkjanleg 
nema annað sé sérstaklega tekið fram í 
viðkomandi ákvæði.
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Hvað þarf að skoða (1)

• Tæknibúnaður í húsum – einkum brunahönnuðum
– Þar er yfirleitt um að ræða flóknustu húsin

• Stundum með eigin eldvarnareftirliti
– Hvernig er eftirlitið  með því?

• Stundum er búnaðurinn þannig að ætlast er til að 
slökkviliðið noti hann við sín störf

• Stundum getur bilun í honum valdið bráðri hættu 
fyrir slökkviliðsmanninn
– Hvernig er eftirliti með honum háttað

• Sjaldan skiptir búnaðurinn ekki máli
– Neyðarlýsing, brunaviðvörunarkerfi

• Hafa flest lokið hlutverki sínu þegar slökkvilið mætir

12.3.2014 Guðmundur Gunnarsson MVS 12



Hvað þarf að skoða (2)

• Stýring búnaðar
– Einfaldur eða flókinn

• Reykblásarar
– Varastraumur, virkni

• Slökkviliðslyftur
– Varastraumur, er hann tryggur

• Slökkvikerfi
– Hvernig er ástand vatnsveitunnar

– Varastraumur á dælu, er hann tryggur
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Hvað þarf að skoða (3)

• Hvað getur valdið slökkviliðsmönnum hættu

• Flókið skipulag húsa
– Opið á milli hæða

– Margra hæða íbúðir

• Hrun á mannvirki

• Göt í gólfi
– Lokuð með handriðum og hlerum

– Kröfur vinnueftirlits

– Handrið úr gleri
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Hvað þarf að skoða (4)

• Lagnir

• Í loftum ganga

• Þvert á hurðir

• Þvert á umferðarleiðir

• Hvernig eru þær festar

• Lagnir sem falla niður geta hindrað 
flóttaleiðir

• Stór niðurhengd loft

• Sprengihætta

• Þrýstilagnir
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