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Hvaða búnaður þarf að vera til í 
slökkviliðinu mínu?

• Af hverju þarf búnaðarlista ?
• Er  „Skriffinskan“  allt of mikil hjá 

slökkviliðunum.
• Hver les þetta eiginlega 
• Búnaðarlisti er yfirsýn yfir eignir og ástand 

búnaðar fyrst og fremst fyrir 
slökkviliðsstjórann sjálfan, sveitarstjórn og 
hið opinbera. 

• Þarfagreining vegna innkaupa slökkviliða
• Búnaður slökkviliða
• Hættan við það að kaupa gamalt 2



Búnaðarlisti

• Búnaðarlisti er hjálpargagn til fylgjast með því 
að ástand og skoðun á búnaði sé 
framkvæmdur á réttum tíma

• Búnaðarlisti er skrá yfir allan búnað 
slökkviliðsins á einum stað 

• Búnaðarlista er hægt að nota sem 
bókhaldsgagn til að verðmæta meta 
búnaðinn og finna út afskriftir til að nota við 
endurnýjun búnaðarins.

• Búnaðarlisti er notaður til að svara 
spurningum frá opinberri stjórnsýslu.  3



Þarfagreining vegna innkaupa

• Brunavarnaráætlun, Hússtærðir og  áhættur 
• Starfssemi

– Viðvörunarkerfi
– Úðakerfi

• Fjarlægðir
– Vegalengdir
– Hæðir

• Mannskapur
– Afkastageta slökkviliðsins og búnaðarins

• Eldvarnaeftirlit 4



Kortleggja áhættu

• Settur sé upp listi yfir þau mannvirki og þá starfssemi 
sem er mikilvæg í sveitarfélaginu og þar sem margir 
starfa, koma saman, fara um eða dveljast eða þar 
sem hætta er á stórfelldu eignatjóni í eldsvoða t.d. 
samkomustaðir, íbúðabyggð, skrifstofubyggingar, 
vörugeymslur, verslanir, þjóðbrautir, útisamkomur, 
tjaldsvæði og sumarhúsabyggðir.

• Settur sé upp listi yfir þau atvik sem geta gerst í 
tengslum við áhætturnar, eldsvoði, losun 
mengunarefna eða annað sem haft getur í för með 
sér tjón á lífi, heilsu fólks, umhverfi eða eignum.
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Búnaður slökkviliða
• Hvaða búnað þarf ?
• Hvaða búnaður er til ?
• Hvaða búnað vantar ?
• Hvenær þarf búnaðinn ?

� Hvaða áhættur eru
� Hvar eru áhætturnar
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Búnaður

• Búnaðurinn þarf að passa saman
– Dælur
– Slöngur 
– Stútar
– Froðubúnaður

• Þyngd og stærð búnaðar
– Vélarstærð
– Stærð tanks

7



Búnaður slökkviliða

• Allt viðbragðslið sem sett er í störf á vettvangi slyss 
skal hafa 
– nægjanlegar persónuhlífar, 
– nauðsynlegan búnað og 
– slökkvimiðla 

• til að geta unnið viðbragðsstörf af öryggi. 
• Þessu til viðbótar eru það staðbundnar þarfir sem 

ráða því hvert umfang og gerð búnaðar er.
• Nauðsynlegt er að slökkviliðið hafi og skjalfesti 

verklag sem tryggir að búnaði sé viðhaldið á 
viðunandi hátt.

• Búnaðarlistar MVS, skal skilað fyrir 1. maí ár hvert
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Svona verða slysin. Allir hlutir í 
lagi sem snýr að slökkviliðinu.
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Skjalfesting á verklagi

• Búnaðarlisti
• Yfirlit yfir loftpressu
• Er skriflegur  ráðningarsamningur milli 

sveitarfélagsinns og slökkviliðmanna ?
• Til hvers þarf að gera þennan búnaðarlista ?
• Afskriftir af búnaði.
• Eru afskriftir til hjá sveitarfélaginu til að 

endurnýja öryggisbúnaðin 
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Búnaður slökkviliða

• Búnaður slökkviliðsins skal ávallt vera 
miðaður við þær áhættur sem eru á 
starfssvæði þess. 

• Allt viðbragðslið þarf að þekkja og vera 
meðvitað um getu og takmörk búnaðarins.
– Æfingar, fræðsla, fyrirmæli

• Búnaður sem á að nota á svæðum þar sem 
hætta er á að sprengi- og eldfimar gufur séu 
til staðar þarf að uppfylla kröfur til búnaðar 
sem nota má á sprengihættusvæðum

11



Gamalt eða nýtt
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Aldur slökkvibíls

Verðmæti slökkvibíla eftir aldri
Afskriftarsjóður slökkvibíla

Slökkvibifreið verðmæti 20 % afskriftir á ári

 20 % afskrifað á ári

Slökkvibifreið verðmæti 35 % afskriftir á ári

35 % afskrifað á ári
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Gamalt eða nýtt

0 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

150.000 kr.

200.000 kr.

250.000 kr.

300.000 kr.

Kaupverð 1. ár 2. ár 3. ár 4. ár 5. ár 6. ár 7. ár 8. ár 9. ár 10. ár

Verðmæti eftir afskriftir 

Reykköfunartæki (20 % afskriftir) Hlífðarbúnaður (35 % afskriftir)
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Gamalt eða nýtt

• Öryggisbúnaður
– Ekkert til sem heitir gamall öryggisbúnaður

• Raunverulegur kostnaður
– Innkaup
– Viðhald
– Umhirða
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