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Slökkviliðin

• 37 í 76 sveitarfélögum
– Þar af 5 byggðasamlög
– 1400 slökkviliðsmenn
– 280 atvinnuslökkviliðsmenn
– 57 eldvarnaeftirlitsmenn

• 20 slökkvilið með eldvarnaeftirlitsmann í minna 
en 50 % starfi
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Slökkviliðin

• Reykköfun
– 180 slökkviliðsmenn uppfylla skilyðri sem 

reykkafari (14.1.12015)
• Slökkvibílar

– 171 (janúar 2015)

Yngri en 20 ára 19 %

20-29 ára 31 %

30-39 ára 29 %

Eldri en 40 ára 22 %



Slökkviliðsstjórar

Íbúafjöldi í sveitarfélagi Heildarfjöldi 
slökkviða m.v. 
íbúafjölda

Fjöldi slökkviliða og starfshlutfall 
slökkviliðsstjóra

Starfshlutfall 
slökkviliðsstjóra

Fjöldi 
slökkviliða

Meira en 2000 16 Fullt starf 14

1000-2000 7 70 % (eða meira) 3

Færri en 1000 14 20 % (eða meira) 8
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Tegund útkalls

Skipting útkalla eftir tegundum árið 2014
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Fjöldi útkalla eftir mánuðum, lögbundin verkefni, árið 2014

Eldur í byggingu Eldur, ekki í byggingu Umferðarslys Leki af hættulegum efnum
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Skipting útkalla milli landshluta árið 2014 

Reykjanes Vesturland Norðuland Vestra Norðurland Eystra Austurland Höfuðborgarsvæðið



Brunavarnaáætlun

Brunavarnaáætlun Fjöldi slökkviliða

Samþykkt 2010-2015 7

Í vinnslu 5

Ekki samþykkt og ekki vitað til þess
að vinna sé í gangi

25



Framkvæmd úttektar
• Hvar

– Árið 2013 voru skoðuð slökkvilið á Vesturlandi og Vestfjörðum.

– Árið 2014 voru skoðuð slökkvilið á Norðurlandi vestra, Suðurlandi að 
Rangárvallasýslu  og Suðvesturlandi

– Árið 2015 verða skoðuð slökkvilið á Norðausturlandi, Austfjörðum og 
Suðurlandi frá Vík í Mýrdal.

• Hvað

– Eftirlit með starfsemi slökkviliða felur m.a. í sér skoðun á 
eftirfarandi:

• Brunavarnaáætlun
• Búnaður, mönnun, menntun og þjálfun skoðað m.t.t. þeirra 

krafa sem gerðar eru í lögum og reglugerðum og samræmi við 
Brunavarnaáætlun

• Eldvarnaeftirlit skoðað m.t.t. þeirra krafa sem gerðar eru í 
lögum og reglugerðum

• Menntun og mönnun slökkviliðs í samræmi við markmið 
Brunavarnaáætlunar.

• Réttindi reykkafara



Niðurstöður úttektar

• byggja á svörum slökkviliðsstjóra við þeim 
atriðum sem talin eru upp í gátlistum sem notaðir 
eru við úttektina 



Niðurstöður úttektar
Brunavarnaáætlanir
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7. Vinnur Slökkviliðsstjóri brunavarnaáætlun á 
starfssvæði sínu  …

8. Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja
fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur

samþykki Mannvirkjastofnunar

9. Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi
síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún

hlaut samþykki

%
13. gr. Brunavarnaáætlanir

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við



Niðurstöður úttektar
Slökkvivatn
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2. Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt
vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til

slökkvistarfs.

3. Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt
vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi fyrir

sérstakan slökkvibúnað

4.  … Í sveitarfélagi þar sem vatnsöflun er 
erfið skal leita annarra lausna til að tryggja 

nauðsynlegar brunavarnir.

%

Axis Title

11. gr. Slökkvivatn

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við



Niðurstöður úttektar
Eldvarnaeftirlit
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Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við

%
6. Er eldvarnareftirliti sinnt í sveitarfélaginu ?



Niðurstöður úttektar
Samstarf sveitarfélaga

• 55 % gera skriflega samninga um samstarf 
sveitarfélaga.



Niðurstöður úttektar
Slökkvilið og slökkvistarf
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12. Sveitarstjórn ræður slökkviliðsstjóra 13. Í forföllum slökkviliðsstjóra er
varaslökkviliðsstjóri yfirmaður slökkviliðs

14. Slökkviliðsstjóri skal hafa hlotið
löggildingu sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr.
eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í

brunamálum.

%
15. gr. Slökkviliðsstjóri

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við



Niðurstöður úttektar
Mönnun, menntun og þjálfun
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19. Slökkviliðsstjóra ber að sjá um fræðslu slökkviliðsmanna. 20. Slökkviliðsstjóra ber að sjá um þjálfun slökkviliðsmanna í
brunavörnum,

%
16. gr. Skyldur slökkviliðsstjóra

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við



Niðurstöður úttektar
Hlífðarbúnaður
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22. Hlífðarfatnaður; Allur
hlífðarbúnaður skal að lágmarki
uppfylla ákvæði ÍST EN staðla:

22a. Hjálmar fyrir slökkviliðsmenn 22b. Hlífðarfatnaður fyrir
sökkviliðsmenn

22j. Fótabúnaður fyrir
slökkviliðsmenn

%
Hlífðarfatnaður vegna slökkvistarfs og björgunar á fastklemmdu fólki

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við ekki skráð



Niðurstöður úttektar
Hlífðarbúnaður frh.
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22e. Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi og 
loftkenndum efnum, að úðaefnum …

22f. Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn -
Prófunaraðferðir og kröfur vegna

endurkastsfatnaðar fyrir sérhæft slökkvistarf ..

22g. Hlífðarfatnaður fyrir sökkviliðsmenn -
hlífðarhettur

&
Hlífðarfatnaður vegna viðbragðs við efnaslysum

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við ekki skráð



Niðurstöður úttektar
Reykköfun
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30. Reykköfunarbúnaður skal skoðaður og
lagfærður og hlífðarbúnaður þrifinn eftir

hverja notkun  ..

31. Eftirlit og viðhald á reykköfunarbúnaði
skal framkvæmt í samræmi við viðhaldskerfi

33. Reykköfunartæki skulu hafa
skráningarnúmer

%
Reykköfunarbúnaður

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við



Niðurstöður úttektar
Reykköfun
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35. Reykkafari skal fara árlega í
sérstaka læknisskoðun

36. Verklegar æfingar í reykköfun
hjá slökkviliðum skulu vera minnst

25 klst.

39a. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á
því að reykköfunarbúnaður uppfylli

kröfur um gæði

39b. Stjórnandi reykkafara skal sjá
til þess að við reykköfun séu ávallt

tveir reykkafarar

%
Öryggi reykkafara

Í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við ekki skráð



Niðurstöður úttektar
Reykköfun
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2. Loft, sem sett er á hylki reykköfunartækja, skal vera hreint og
ómengað

3. Öndunarloft sem ætlað er til reykköfunar skal uppfylla staðalinn
ÍST EN 12021

%
Öndunarloft reykkafara

í lagi Þarfnast úrbóta vantar á ekki við spurningu bætt við 2014, reglug. 1088/2013



Niðurstöður úttektar
Sérhæfður björgunarbúnaður til björgunar á 

fastklemmdu fólki

• 79 % slökkviliða eiga sérhæfðan björgunarbúnað.

• 34 % prófa eldri búnað í samræmi við kröfur 
framleiðana.

• Innan við 50 % slökkviliðsstjóra svara því að þeir 
uppfylli kröfur framleiðenda búnaðarins til 
endurnýjunar á þessum háþrýstislöngum. 




