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HELSTU ATHUGASEMDIR
Ekki eru öll sveitarfélög á Íslandi með 
slökkvilið sem er þannig skipulagt, mannað, 
menntað og þjálfað að það geti leyst af hendi 
með fullnægjandi hætti þau verkefni sem því 
eru falin lögum samkvæmt.

Ekki hafa öll slökkvilið til umráða fullnægjandi 
búnað til að geta sinnt verkefnum sínum.

Um 50% slökkviliða uppfylla ekki settar kröfur 
til að geta sinnt reykköfun og slökkvi starfi 
innanhúss, ýmist m.t.t. búnaðar, þjálfunar, 
menntunar eða hæfnisskilyrða starfsmanna.

Við ákvörðun um starfshlutfall slökkvi
liðs stjóra skal gæta að ábyrgð hans og 
valdheimildum. Níu slökkvilið á Íslandi 
eru með slökkviliðsstjóra í einungis 35% 
starfshlutfalli eða lægra.

Hjá 30% slökkviliða er ekki tryggt að slökkvi
liðsstjóri eða staðgengill hans sé ávallt á 
vakt eða bakvakt og til staðar á starfssvæði 
slökkviliðs.

Á fjórum starfssvæðum eru lágmarkskröfur 
um búnað eða þjálfun slökkviliðsmanna 
vegna björgunar á fastklemmdu fólki úr 
mannvirkjum og farartækjum ekki uppfylltar.

Á átta starfssvæðum slökkviliða eru lág
marks kröfur um búnað vegna meng unar
óhappa á landi ekki uppfylltar, að kröfum um 
eiturefnagalla undanskildum.

Fullnægjandi eiturefnagalla er einungis að 
finna hjá átta slökkviliðum landsins.

Húsnæði slökkviliða m.t.t. til baðaðstöðu 
starfsmanna, geymslu og þrifa á hlífðarfatnaði 
og búnaði þarfnast úrbóta að einhverju leyti í 
flestum landshlutum.

Ekki fá allir slökkviliðsmenn nauðsynlegar 
persónuhlífar til að sinna þeim störfum sem 
krafist er af þeim.

55% slökkviliðsstjóra telja að þörf sé á að 
gera úrbætur á vatnsveitu og dreifikerfi á 
sínu starfssvæði til að tryggja að nægjanlegt 
vatn og vatnsþrýstingur sé til staðar til 
slökkvistarfs.

64% slökkviliða voru ekki með samþykkta 
brunavarnaáætlun á tímum úttektar. Í dag 
stendur það hins vegar í 40% eftir sérstakt 
átak við gerð brunavarnaáætlana
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INNGANGUR
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) tók til starfa 1. janúar 2020 með sameiningu Íbúðalánasjóðs 

og Mannvirkjastofnunar. Sameiningunni var meðal annars ætlað að stuðla að heildstæðri yfirsýn hús-

næðis- og mannvirkjamála á einum stað ásamt því að efla stefnumótun og framkvæmd málaflokkanna 

til hagsbóta fyrir almenning. Ein af áskorunum HMS var að efla brunamálin á Íslandi og var því sett á 

fót nýtt brunavarnasvið sem tók til starfa á Sauðárkróki 1. október 2020. 

Eitt af helstu verkefnum brunavarnasviðsins er að tryggja samræmingu eldvarnareftirlits og slökkvi-

starfs um land allt. Í þeim tilgangi skal sviðið framkvæma úttektir á starfsemi slökkviliða og leið beina 

sveitarstjórnum um þær kröfur sem gerðar eru til eldvarnareftirlits og starfsemi slökkviliða sam-

kvæmt 6. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000. 

 

Eftir að nýtt brunavarnasvið tók til starfa var ráðist í úttektir á starfsemi slökkviliða með samræmdum 

skoðunum. Markmiðið með úttektunum var að ná fram heildstæðri yfirsýn um starfsemi slökkviliða 

svo unnt sé að vinna markvisst að því að tryggja að slökkvistarf og eldvarnareftirlit sé faglegt, virkt 

og samhæft um land allt. Ef svo ber undir að við úttektir komi reglulega fram samskonar frávik hjá 

mis mun andi slökkviliðum getur það kallað á ábendingar um úrbætur, frekari vinnslu leiðbeininga 

um þær kröfur sem gerðar eru til starfseminnar eða annars konar verkefni með það að markmiði að 

fækka frávikum.

Í þessari skýrslu er fjallað um niðurstöður úttekta á starfsemi slökkviliða sem framkvæmdar voru árið 

2021. Í upphafi er farið yfir hvernig framkvæmd úttekta var háttað. Næst er farið yfir niðurstöður 

úttekta fyrir hvern landshluta fyrir sig. Síðan er farið yfir helstu tölfræði útkalla slökkviliða árið 2021 

og að lokum eru niðurstöður dregnar saman fyrir landið í heild sinni.

Öll slökkvilið landsins voru heimsótt á innan við ári og var starfsemi þeirra skoðuð í samræmi við 

kröfur gildandi laga og reglugerða sem þau starfa eftir. Upplýsingar í skýrslunni og töluleg gögn 

byggja á úttektum sérfræðinga HMS á starfsemi slökkviliða, gildandi brunavarnaáætlunum, viðtölum 

við slökkvi liðsstjóra, upplýsingum úr útkallskýrslugrunni Neyðarlínunnar og öðrum fyrirliggjandi 

gögnum eins og þau voru á þeim tíma. Á því tímabili sem liðið hefur frá úttektum og fram að útgáfu 

skýrsl unnar kunna einnig að hafa verið gerðar úrbætur hjá einstaka slökkviliðum, brunavarnaáætlanir 

teknar til samþykktar, útboð gerð um kaup á ökutækjum, hlífðarfatnaður og búnaður endurnýjaður, 

svo dæmi séu tekin. Þar af leiðandi endurspeglar skýrslan stöðu slökkviliða eins og hún birtist á 

tímum úttekta í hverju tilfelli fyrir sig árið 2021.
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FRAMKVÆMD ÚTTEKTA 
Við framkvæmd úttekta var lögð áhersla á að skoða rekstur slökkviliða, húsnæði, þjálfunar- og 

menntunarmál, ástand hlífðarfatnaðar og búnaðar, ástand og aldur ökutækja og stöðu eld varnar-

eftir lits. Mælt er fyrir um þessi atriði og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra í lögum nr. 75/2000 um 

bruna varnir og reglugerðum settum á grundvelli þeirra, auk leiðbeininga HMS með nánari skýringar 

á þeim kröfum sem gerðar eru til starfsemi slökkviliða og eldvarnareftirlits.

Úttektirnar voru unnar í samræmi við verklagsreglu brunavarnasviðs HMS um úttektir á starfsemi eld-

varnar eftir lits og slökkviliða samkvæmt 6. gr. laga um brunavarnir. Úttektirnar voru unnar af tveimur 

sér fræð ingum sviðsins á tímabilinu apríl til nóvember árið 2021. Farið var yfir eldri úttektir á starfsemi 

hvers slökkviliðs, fyrirliggjandi upplýsingar um starfsemina, sem og gildandi brunavarnaáætlun ef 

slík var til staðar. Til að tryggja samræmingu á milli úttekta var notast við staðlaðan úttektarlista 

yfir skoðunaratriði og þær kröfur sem gerðar eru til starfsemi slökkviliða. Í kjölfarið voru niðurstöður 

sendar til slökkviliðsstjóra til umsagnar og síðar til viðkomandi sveitarstjórnar eða stjórnar slökkviliðs, 

ásamt leiðbeiningum um þau atriði sem þörfnuðust úrbóta.

Í köflunum hér að neðan verður nánar farið yfir þá meginþætti sem skoðaðir voru við úttektirnar og 

gerð nánari grein fyrir þeim kröfum sem gilda um þá þætti í starfsemi slökkviliða. 

REKSTUR SLÖKKVILIÐA
Rekstur slökkviliða er í umsjón sveitarfélaga og bera sveitarstjórnir ábyrgð á starfsemi slökkviliðs 

hver í sínu umdæmi, sbr. 10. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000. Tvö sveitarfélög eða fleiri geta þó 

samið um rekstur sameiginlegs slökkviliðs eða samið sín á milli um samstarf um verkefni og stjórn 

slökkvi liðsins í heild eða að hluta, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða. Tryggja 

þarf að starfsemi slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum, óháð því 

hvort um sé að ræða sjálfstæðan rekstur sveitarfélags á slökkviliði eða í formi samstarfs tveggja eða 

fleiri sveitarfélaga um rekstur slökkviliðs. 

Mikilvægt er að slökkvilið séu hæf til að sinna lögbundnum verkefnum í samræmi við 3. gr. reglugerðar 

um starfsemi slökkviliða, en þau eru: 

1. Vatnsöflun og slökkvistarf utanhúss.

2. Slökkvistarf innanhúss og reykköfun.

3. Viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum, eiturefnaköfun.

4. Björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum.

5. Eldvarnaeftirlit og forvarnir, þ.m.t. eftirlit með einkabrunavörnum, sbr. reglugerð um 

eldvarnir og eldvarnaeftirlit. 
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Sveitarfélögum ber að hafa gilda brunavarnaáætlun þar sem fram kemur hvernig slökkvilið uppfyllir 

þær kröfur sem gerðar eru til starfseminnar. Markmiðið með áætluninni er að tryggja að slökkvilið séu 

þannig mönnuð, skipulögð, útbúin tækjum og búnaði að þau ráði við lögbundin verkefni í samræmi 

við áhættur sem eru á starfssvæðinu. Brunavarnaáætlun gefur íbúum, sveitarstjórn og öðrum hag-

aðilum yfirlit yfir starfsemi og ástand slökkviliðs og er ákveðinn grunnur að nauðsynlegum endur-

bótum slökkviliðsins. Nauðsynlegt er að slík áætlun liggi fyrir á hverju starfssvæði slökkviliðs og skal 

endur skoðun fara fram að á lágmarki fimm ára fresti, sbr. 13. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000.

Slökkviliðum er heimilt að taka að sér önnur verkefni en þau sem lögbundin eru, en þau verkefni mega 

þó ekki draga úr getu slökkviliðs til að sinna lögbundnum verkefnum. Hjá þeim slökkviliðum sem sinna 

t.a.m. sjúkraflutningum, er oft notast við krossskráningar á vöktum, sem felur í sér að starfs menn 

hafa skráð hlutverk á bæði sjúkrabíl og dælubíl slökkviliðs á sama tíma. Hafa ber í huga að sjúkra-

flutningar eru viðbragð við neyðartilvikum og er forgangsflokkað í fjóra flokka eftir alvarleika og hvort 

um lífsógnandi atburð sé að ræða, þ.e. F1, F2, F3 og F4, líkt og er gert í útkallsverkefnum slökkvi liða. 

Forgangur sjúkraflutninga getur því verið í jafnháum eða í hærri forgangi en verkefni slökkvi liðs. 

Útköll sjúkraflutninga geta því skarast á við verkefni slökkviliðs og þannig dregið úr viðbragðsgetu 

þess í ákveðnum tilvikum, enda getur krossskráður starfsmaður ekki sinnt tveimur hlut verkum 

samtímis en töluverð aukning hefur orðið á sjúkraflutningum, sbr. umfjöllun í kaflanum um töl fræði. 

Önnur verkefni en viðbragðsverkefni teljast til víkjandi verkefna, þ.e.a.s. þau er hægt að setja til hliðar 

þegar viðbragð slökkviliðs er þörf, ólíkt hærri forgangi sjúkraflutninga. Í brunavarnaáætlun skal taka 

fram hvaða verkefnum slökkvilið sinnir umfram þau lögbundnu og til hvaða ráðstafana er gripið til að 

tryggja að þau dragi ekki úr viðbragðsgetu slökkviliðsins. 

Sveitarfélögum ber að tryggja slökkviliðum aðgengi að nægjanlegu vatni og vatnsþrýstingi til slökkvi-

starfs, sem og fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er þörf. Þar sem vatnsöflun er erfið verður 

að tryggja slökkviliði búnað til að geta flutt vatn á svæðið eða finna aðrar lausnir til að tryggja nauð-

syn legar brunavarnir. Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með virkni brunahana á sínu starfssvæði í samráði 

við rekstrar aðila viðkomandi vatnsveitu. Við úttektir var slökkviliðsstjóri spurður út í stöðu vatns og 

vatns þrýsting innan sín starfsvæðis m.t.t. til slökkvistarfs og aðgengi slökkviliðs að slökkvivatni.

Í reglugerð nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða er mælt fyrir um ýmsar skyldur hvað varðar starf-

semina. Þar kemur m.a. fram að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans skuli ávallt vera á vakt eða á bak-

vakt og til staðar á starfssvæði slökkviliðsins. Skipulag slökkviliðs með tilliti til mannaflaþarfar ræðst 

af áhættugreiningu í brunavarnaáætlun. Meginreglan er því að mannaflaþörf slökkviliðs sé skilgreind 

í bruna varnaáætlun, en sé slík ekki til staðar skal mönnun slökkviliðs byggja á því lágmarksviðmiði 

sem mælt er fyrir um í reglugerðinni. Þar ráðast viðmið mönnunar af íbúafjölda einstakra þéttbýla 

og skulu slökkvilið ýmist vera mönnuð með sólarhringsvakt, mannaðri dagvakt og útkallsliði, eða 

ein göngu útkallsliði. Útkallseiningar eru skilgreindar í reglugerðinni eftir þjónustustigi slökkviliða og 

lág  marks  viðmið sett m.v. fjölda stjórnenda og almennra slökkviliðsmanna. Að meginreglu má fjöldi 
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slökkvi liðs manna sem tilheyrir einni slökkvistöð/útstöð aldrei vera minni en ein útkallseining. Þó eru 

þar undanskilin starfssvæði þar sem ekki er hægt að vera með útkallslið en þar getur þurft að tryggja 

öryggi svæðis með öðrum hætti, s.s. á fámennum og landfræðilega afskekktum svæðum, sbr. undan-

þága í 4. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. Í reglugerðinni er einnig gerð krafa um árleg skil slökkviliða til 

HMS á upplýsingum um rekstur og búnað slökkviliðs og er það á ábyrgð slökkviliðsstjóra að skila inn 

slíkum upplýsingum fyrir 1. maí ár hvert. 

HÚSNÆÐI
Í gildandi reglugerðum á sviði brunamála eru gerðar ákveðnar kröfur til húsnæðis slökkviliða. Í 18. gr. 

reglugerðar nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða, kemur fram að húsnæði slökkviliðs þarf að vera 

í sérstöku brunahólfi þar sem gerð er krafa um lágmarks brunaþol (EI60) og að ekki skuli fara fram 

önnur starfsemi í húsnæðinu en sú sem tilheyrir slökkviliðinu. Einnig er gerð krafa um að við slökkvi-

stöð sé brunahani eða úthlaup til áfyllingar fyrir viðbragðstæki slökkviliðs. Í leiðbeiningum HMS er 

plássþörf slökkvistöðva útlistuð, s.s. hvaða lágmarkskröfur gilda um fermetrafjölda húsnæðis miðað 

við fjölda ökutækja, stærð vinnusvæðis í kringum ökutæki, geymslu á lausum búnaði, aðstöðu til þrifa 

og rekstur loftpressu. Geymsluaðstaða fyrir persónulegan hlífðarbúnað á slökkvistöðvum skal vera 

í samræmi við meðhöndlun og geymslu slíks búnaðar samkvæmt leiðbeiningum um persónuhlífar. 

Hlífa skal persónulegum hlífðarbúnaði við beinu sólarljósi, útblæstri ökutækja og öðru hnjaski sem 

getur orðið við geymslu. Einnig er gerð krafa um að slökkvistöðvar uppfylli almennar kröfur um vinnu-

staði hvað varðar kaffistofur, snyrtingar og böð. Í sumum sveitarfélögum hafa slökkvilið aðgengi að 

baðaðstöðu sundlaugar eða annarra íþróttamannvirkja. 

Þá falla slökkvistöðvar almennt undir notkunarflokk 1 samkvæmt byggingarreglugerð nr. 112/2012 

og teljast því skoðunarskyld mannvirki af hálfu eldvarnareftirlits slökkviliða og ættu að vera skoð aðar 

að lágmarki einu sinni á ári. Oft leita slökkviliðsstjórar eftir því að fá eldvarnareftirlit annars sveitar-

félags til að taka út slökkvistöðvar sínar til að gæta hlutleysis. Þar sem slökkvistöðvar varða almanna-

hagsmuni sérstaklega er gerð krafa um brunahönnun og sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi skv. 9. kafla 

bygg ingar reglugerðarinnar.

Við úttektir HMS á húsnæði slökkviliða voru ofangreind atriði skoðuð ásamt almennu ástandi hús-

næðis ins, hvort húsnæðið væri snyrtilegt, hvort útkeyrsluhurðir viðbragðsökutækja gætu opnast 

án vandamála og hvort ökuleiðir ökutækja væru óhindraðar. Teknar voru myndir sem nýttust við 

úrvinnslu úttekta og fylgdu athugasemdum eftir atvikum. 
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ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL
Slökkviliðsmenn þurfa að uppfylla ákveðnar hæfniskröfur til að teljast hæfir til starfa í útkallsliði. Í 

lögum um brunavarnir og tengdum reglugerðum eru útlistaðar líkamlegar og menntunarlegar kröfur 

sem gerðar eru til slökkviliðsmanna, sbr. 13. gr. reglugerðar um starfsemi slökkviliða nr. 747/2018 og 

15. gr. reglugerðar um reykköfun nr. 1088/2013. Þar kemur m.a. fram að þeir þurfi að vera reglusamir 

og háttvísir, hafa aukin ökuréttindi, standast þrek- og styrktarpróf og gangast undir heilsufarsmat á 

12 mánaða fresti, en nánari skilgreiningu á hæfniskröfum má finna í fyrrnefndum reglugerðum. 

Í lögum um brunavarnir og reglugerð um reykköfun er sett ákveðin æfingaskylda á slökkvilið en þar 

er skil greindur æfingafjöldi og útlistaður tímafjöldi sem þarf að uppfylla árlega. Reykköfunarréttindi 

slökkvi liðs manna byggja meðal annars á æfingatíma, læknisskoðun, þrek- og styrktarprófum og 

til teknum menntunarskilyrðum. Tryggja þarf útkallsliði þjálfunaraðstöðu og möguleika á reglu-

bundnum æfingum svo það sé undirbúið til að takast á við verkefni slökkviliðs. Námskeið Bruna-

mála skólans taka á lögbundnum verkefnum slökkviliða og því þurfa slökkviliðsmenn að hafa lokið 

við eigandi námskeiðum til að teljast hæfir til að sinna öllum verkefnum, sbr. reglugerð nr. 792/2001 

um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna. Til viðbótar þarf að tryggja að starfs-

menn slökkviliðs hafi tilskilda þjálfun í skyndihjálp. Sérstök krafa er síðan gerð til menntunar og hæfni 

stjórnenda slökkviliða meðal annars til löggildingar. 

Við úttekt HMS var skoðað hvort þjálfun mannskaps væri regluleg og skilgreind í aðgengilegri þjálf -

un ar áætlun og hvort æfingatímar vegna almennra slökkvistarfa og reykköfunar væru upp fylltir. 

Menntun slökkvi liðs manna var skoðuð út frá lögbundnum verkefnum og reglugerð um Bruna-

mála skólann. Einnig var skoðað hvort starfsmenn uppfylltu hæfniskröfur og færu í reglu bundnar 

heilsufarsskoðanir, þrek- og styrktarpróf m.t.t. gildra reykköfunarréttinda og hvort upp lýsingar um 

reykkafara væru sendar til HMS árlega.

ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR
Slökkvilið skulu hafa til umráða fullnægjandi búnað til að geta sinnt verkefnum sínum og að teknu 

tilliti til þeirra áhætta sem eru innan starfssvæðis. Lágmarksbúnaðarþörf skal því vera skilgreind í 

bruna varna áætlun sveitarfélags en skal þó aldrei vera minni en lágmarksbúnaður skv. leiðbeiningum 

HMS um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar. Allur búnaður skal að lágmarki uppfylla 

ákvæði nýjustu útgáfu ÍST EN staðla sem um búnaðinn gildir skv. reglugerð um starfsemi slökkviliða 

nr. 747/2018. 

Við úttekt var búnaður og ástand hans skoðaður. Lögð var áhersla að skoða þann búnað sem staðsettur 

er á ökutækjum slökkviliða og skoðað hvort hann uppfyllti kröfur m.t.t. ástands og endingartíma. Þá 

var búnaður sem þarfnast sérstaks viðhalds og þjónustu skoðaður sérstaklega, svo sem búnaður 

vegna reykköfunar, björgunar fastklemmdra og viðbragðs við mengunaróhöpp. Áhersla var lögð á 

ástand, að búnaðurinn hefði fengið reglulegt viðhald og farið í reglubundið eftirlit. 
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Hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna, eins og hann er skilgreindur í reglugerð nr. 914/2009, er allur sá 

bún aður sem ver slökkviliðsmenn við störf sín. Lögbundin verkefni slökkviliða hafa mismunandi 

áhættuþætti og geta því kallað eftir ólíkum hlífðarbúnaði, s.s. til varnar gegn hita og reyk, hættulegum 

efnum, höggum, fallhættu eða öðrum áhættuþáttum. Hlífðarbúnaður slökkviliða verður að lágmarki 

að uppfylla ákvæði þeirra ÍST EN staðla sem taldir eru upp í viðauka reglugerðar um hlífðarbúnað 

slökkviliðsmanna. Allur fatnaður sem slökkviliðsmenn klæðast undir hlífðarbúnaði á að vera úr efnum 

sem ekki bráðna við hita s.s. bómull eða ull. Val, þrif og önnur meðhöndlun persónulegs hlífðarbúnaðar 

skal vera í samræmi við leiðbeiningar um persónuhlífar.

Við úttekt var skoðað hvort að hlífðarbúnaður slökkviliða uppfyllti viðeigandi staðla og væri í 

ásættan legu ástandi og aldur í samræmi við áætlaðan endingartíma frá fram leiðanda. Leiðbeiningar 

HMS um hlífðarfatnað fyrir slökkviliðsmenn voru hafðar til hliðsjónar við mat á hlífðarbúnaði ásamt 

leið  bein  ingum um persónuhlífar. Jafnframt var ástand og viðhald reykköfunarbúnaðar skoðað 

ásamt uppsetningu loftpressu og niður stöðu loftgæðamats sem framkvæmt er af þjónustuaðilum. 

Við mat á framangreindu voru hafðar til hlið sjónar leiðbeiningar um þrýstiloft sem öndunarvörn, 

rekstur loftpressu, áfyllingu lofts á loftkúta reyk köfunar tækja, þrýstiprófun loftkúta og eftirlit með 

loftgæðum.

ÁSTAND OG ALDUR ÖKUTÆKJA
Upplýsingar um aldur, fjölda og flokk ökutækja voru fengnar úr gögnum í útkallsgrunni Neyðarlínu. 

Hafa ber í huga að einstaka slökkvilið geta haft yfir að ráða fleiri ökutækjum en þar eru skráð, en þá er 

yfir leitt um ræða þjónustubifreiðar eða viðbótar farartæki til að flytja mannskap. Ökutæki slökkviliðs 

eru skil greind sem búnaður skv. 22. gr. reglugerðar um starfsemi slökkviliða nr. 747/2018. Við úttektir 

HMS á ástandi og aldri ökutækja var miðað við leiðbeiningar HMS um lágmarksbúnað, afskriftir og 

úreldingu búnaðar slökkviliða. Öll ökutæki slökkviliða voru skoðuð m.t.t. til ástands, aldurs, hvort 

þau hefðu gilda aðalskoðun og hvernig lausum búnaði og skipulagi á ökutækjunum væri háttað. Öll 

tæki sem höfðu áfasta vatnsdælu voru sett í dælingu og ef um var að ræða ökutæki með sérstakan 

froðu tank eða annars konar slökkvikerfi voru slík kerfi einnig skoðuð í virkni. Körfubílar voru prófaðir 

í virkni og skoðað var hvort vinnueftirlit hefði tekið út búnað þeirra. Teknar voru myndir og hafðar 

athuga semdum til stuðnings.
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ELDVARNAREFTIRLIT
Eldvarnareftirlit sveitarfélaga er eitt af lögbundnum verkefnum slökkviliða og þarf því að vera tryggt 

að nægjanlegur hluti af heildarframlagi til slökkviliðs sé nýttur til forvarna og eftirlitsstarfa. Hlutverk 

eld varnar eftirlits er að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir og hættu á eldsvoða 

vegna viðkomandi starfsemi. 

Lágmarksmönnun eldvarnareftirlits er skilgreind í reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eld-

varnar eftir lit. Þar segir að á hverja 10.000 íbúa skuli vera einn eldvarnareftirlitsmaður í fullu starfi 

eða sambærilegu hlutfalli, eftir því sem við á. Hér er um að ræða viðmið um mönnun en áhættur, 

skoðana skyld fyrirtæki og aðrar breytur á starfssvæðinu geta kallað eftir aukinni eða minnkaðri 

mönnun. Taka skal mið af skilgreindum áhættum í brunavarnaáætlun og skal áætlunin innihalda 

skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á manntjóni eða 

umtals verðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.

Í lögum um brunavarnir eru gerðar kröfur um að eldvarnareftirlit skuli fara fram í samvinnu við bygg-

inga fulltrúa um framkvæmd öryggis- og lokaúttektar, yfirferð teikninga og eftirlit með búsetu í 

atvinnu húsnæði. Jafnframt er mælt fyrir tilkynningaskyldu gagnvart slökkviliðsstjóra um umfangs-

mikla geymslu á eitraðri og ætandi vöru, eldnærandi efnum, gasi undir þrýstingi og þess háttar 

sem við eldsvoða getur haft í för með sér sérstaka hættu. Árleg eftirlitsáætlun eldvarnareftirlits 

skal liggja fyrir og vera aðgengileg á vefsíðu slökkviliðs eða viðeigandi sveitarfélags. Einnig er skylt 

að taka saman skýrslu um framkvæmd eldvarnareftirlits á liðnu ári, hvaða árangur hefur náðst og 

senda afrit skýrslunnar til HMS fyrir 1. mars ár hvert. Flest slökkvilið landsins notast við Bruna vörð-

inn, sem er rafrænn gagnagrunnur, er heldur utan um skjalfestingu eldvarnareftirlits sveitar félaga 

og HMS hefur aðgang að. Við eldvarnareftirlit er sveitarfélögum jafnframt heimilt að fela óháðum 

skoðunarstofum verkefni, hvort sem í heild eða að hluta. Þegar kom að úttekt HMS var eld varnar-

eftir lit slökkviliðanna skoðað út frá ofantöldum atriðum. Rétt er þó að nefna að niðurstöður úttekta á 

eld varnar eftirliti sveitarfélaga byggja á samtali og svörum slökkviliðsstjóra. Gera þyrfti frekari grein-

ingu á stöðu eldvarnareftirlits á landsvísu og byggja þá á eftirlitsáætlun slökkviliða í samanburði við 

raun upplýsingar um stöðu eldvarnareftirlits á árs grundvelli.
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Í köflunum hér á eftir verður fjallað um helstu 

niðurstöður hvers landshluta fyrir sig m.t.t. reksturs 

slökkvi liða, húsnæðis, búnaðar, menntunar og 

þjálfunar og stöðu eldvarnareftirlits í samræmi við 

kafla 2 um framkvæmd úttekta. Birtar eru helstu 

niðurstöður úttekta þótt skoðunarlisti úttekta hafi náð 

yfir fleiri atriði. Upplýsingar um fjölda slökkviliðsmanna 

hvers landshluta og staðsetningu voru fengnar úr 

útkallsskýrslugrunni Neyðarlínu.

NIÐURSTÖÐUR ÚTTEKTA 
EFTIR LANDSHLUTUM
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VESTFIRÐIR
Úttektir á starfsemi slökkviliða á Vestfjörðum voru 
framkvæmdar á tímabilinu 6. – 10. september 2021. Á þeim 
tíma voru skráð sjö slökkvilið í landshlutanum, það eru: 
Brunavarnir Dala, Reykhóla og Stranda (DRS), Slökkvilið 
Kaldrananeshrepps, Slökkvilið Súðarvíkurhrepps, 
Slökkvilið Ísa fjarðar bæjar, Slökkvilið Bolungarvíkur, 
Slökkvilið Vesturbyggðar og Slökkvilið Tálknafjarðar.



Skýrsla um stöðu slökkviliða á Íslandi 2021 17

Við úttektina voru öll slökkviliðin á Vestfjörðum heimsótt og úttektir framkvæmdar hjá þeim öllum 

að undan skildu Slökkviliði Súðarvíkurhrepps, en þar var engin starfandi slökkviliðsstjóri og aðrar 

að stæður ófullnægjandi miðað við þær kröfur sem gerðar eru til starfsemi slökkviliða í lögum nr. 

75/2000 um brunavarnir. Af þeim sökum verður ekki fjallað frekar um Slökkvilið Súðavíkurhrepps 

í skýrslunni en þess ber þó að geta að á tíma úttektarinnar voru hafnar samningaviðræður við Ísa-

fjarðar bæ um samstarf slökkviliðanna og samstarfssamningur hefur nú verið undirritaður. Þá skal 

þess einnig getið að Árneshreppur, sem er minnsta sveitarfélag landshlutans, er hvorki með starfandi 

slökkvi lið né samstarfssamning við nærliggjandi sveitarfélag um starfsemi slökkviliðs. Sveitarfélagið 

upp fyllir því ekki þær lögbundnu kröfur sem gerðar eru til slökkviliða og mun því ekki koma til frekari 

um fjöllunar í skýrslunni. Þess ber þó að geta að HMS hefur þegar hafið samtal við sveitarstjórn Árnes-

hrepps um hugsanlegar úrbætur til að tryggja brunavarnir og slökkvistarf í sveitarfélaginu.

REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra

40%

100%

100%

100%

5%

5%

50%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

Slökkvilið Bolungarvíkur

Slökkvilið Kaldrananeshrepps

Slökkvilið Vesturbyggðar og Tálknafjarðar

Brunavarnir DRS

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

Slökkviliðin á Vestfjörðum er rekin á vegum hvers sveitarfélags fyrir sig að undanskildum Bruna-

vörnum Dala, Reykhóla og Stranda sem er rekið í formi byggðasamlags. Hvert slökkvilið hefur starf-

andi slökkviliðsstjóra en sami einstaklingur gegnir stöðu slökkviliðsstjóra hjá hvoru tveggja Slökkvi-

liði Vesturbyggðar og Slökkviliði Tálknafjarðar og er samtals í 50% starfshlutfalli. Þá eru starfs hlut föll 

slökkviliðsstjóra í landshlutanum mismunandi eftir stærð sveitarfélaga og umfangi reksturs slökkvi-

liðsins og sýnir myndin hér að ofan hvernig það skilgreinist á Vestfjörðum. Slökkvilið Ísa fjarðar bæjar 

er eina slökkviliðið á Vestfjörðum sem er með mannaða vakt á dagvinnutíma. Slökkviliðið hefur frá 

tíma úttektar jafnframt tekið við stjórn Slökkviliðs Bolungarvíkur, ásamt áðurnefndu liði Súðar víkur-

hrepps. 

VESTFIRÐIR
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Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Vestfjörðum

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

83%

17%

50%

33%

17%

33%

50%

17%

33%

17%

50%

Staða brunavarnaáætlana Samstarfssamningar  slökkviliðs 
við önnur slökkvilið

Stjórnendavaktir slökkviliðs Vatn og vatnsþrýstingur til 
 slökkvistarfs

Hjá helmingi slökkviliða á Vestfjörðum var tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans væri ávallt á 

vakt eða bakvakt. Hjá þriðjungi liða voru ekki bakvaktir og hjá einu af sex liðanna var slíkt skipulag til 

staðar en sveitarfélag var ekki að greiða fyrir slíkar vaktir.

Staða brunavarnaáætlana var ekki í lagi í landshlutanum og heilt yfir þyrfti að tryggja gerð slíkrar 

áætlunar fyrir slökkvilið landshlutans, en aðeins Ísafjarðabær var með gildandi brunavarnaáætlun 

á tímum úttekta. Samstarf Slökkviliðs Súðavíkurhrepps og Slökkviliðs Bolungarvíkur við Slökkvilið 

Ísa fjarðar bæjar mun leiða til þess að þörf er fyrir gerð á sameiginlegri brunavarnaáætlun fyrir þessi 

starfs svæði. Önnur slökkvilið landshlutans voru annað hvort með útrunna áætlun eða höfðu aldrei 

gert slíka áætlun.

Þriðjungur slökkviliðsstjóra í landshlutanum taldi að kröfur til slökkvivatns og vatnsöflunar væru upp-

fylltar á þeirra starfssvæði. Í einu tilviki var um lítið frávik að ræða en helmingur slökkviliðsstjóra taldi 

að vatnsþrýstingur og möguleikar til vatnsöflunar þörfnuðust úrbóta á sínu starfssvæði.

Aðeins einn af sex slökkviliðsstjórum landshlutans taldi að til staðar væru fullnægjandi sam starfs-

samn  ingar vegna samliggjandi útkallssvæða eða vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Samningagerð 

vegna slökkvistarfa þarfnast því töluverðra úrbóta á Vestfjörðum. Í ákveðnum tilvikum skorti slökkvi lið 

búnað, menntun eða þjálfun til að takast á við ákveðin lögbundin verkefni og hjá tveimur liðum á Vest-

fjörðum var ekki til staðar skriflegur samningur við annað slökkvilið um að leysa þann hluta verkefna. 

Flest slökkvilið landshlutans taka að sér önnur verkefni sem eru víkjandi fyrir lögbundnum verkefnum, 

svo sem vatnsflutninga, upphreinsun vegna vatnsleka, almenna aðstoð við sveitarfélag og fleiri verk-

efni, sbr. fyrri umfjöllun um víkjandi verkefni slökkviliða. Slökkvilið Ísafjarðarbæjar sér einnig um 
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sjúkra flutn inga á sínu starfssvæði og notast liðið við svonefndar krossskráningar á ökutæki, sem 

felur í sér að starfsmenn hafa samtímis bæði skráð hlutverk á sjúkrabíl og dælubíl slökkviliðs, sbr. 

skýr ing í framkvæmdarkaflanum.

Slökkviliðsstjórar á Vestfjörðum viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni Neyðarlínu 

í rauntíma og telja sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli. Rétt er þó að nefna 

að menntunarstig þessara slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með réttindi til reykköfunar getur 

verið í ósamræmi við kröfur, þ.e. að þörf getur verið á frekari menntun hjá sumum þeirra og að þeir 

nái ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til reykkafara. 

Myndin hér að neðan sýnir heildarfjölda slökkviliðsmanna landshlutans, sem voru 198 talsins árið 

2021, og inni í þeirri tölu eru stjórnendur slökkviliðanna. Myndin sýnir hvernig þeir dreif ast á slökkvilið 

22

17

14

11

11
32

10

10

15

15
6

16

19

VESTFIRÐIR
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og hvar þeir eru staðsettir samkvæmt upplýsingum úr útkallsgrunni Neyðar línunnar. Fjöldinn byggist 

á skilgreindum útkallseiningum samkvæmt slökkviliðsstjóra en gefur ekki upplýsingar um virkni eða 

menntunarstig einstakra slökkviliðsmanna.

HÚSNÆÐI
Á Vestfjörðum voru teknar út 12 slökkvistöðvar. Í 83% tilvika var talið að brunahólfun væri í samræmi 

við reglugerð og brunahani eða aðstaða fyrir áfyllingar var fyrir hendi í 92% tilvika. Fjögur af sex 

slökkvi liðum landshlutans höfðu látið eldvarnareftirlit taka út starfsstöðvar sínar.

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Vestfjörðum
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Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu 
á hlífðarfatnaði

Almennt þarfnast geymsla á hlífðarfatnaði úrbóta á Vestfjörðum, en aðeins á einni slökkvistöð var 

persónu bundinn hlífðarfatnaður geymdur í samræmi við leiðbeiningar. Öll slökkvilið landshlutans 

fengu athugasemdir varðandi aðstöðu til þrifa á hlífðarfatnaði eða öðrum búnaði. Í 25% tilvika var 

talið að um lítið frávik væri að ræða en í 75% tilvika var talið að aðstaðan þarfnaðist úrbóta þar sem 

ekki var til staðar þvottavél, samningur við efnalaug eða aðstaðan takmörkuð á annan hátt. 

Í 75% tilvika gátu ökutæki slökkviliðs ekið óhindrað út af stöð. Þar sem athugasemdir voru gerðar var 

það vegna hindrana í ökuleið eða vegna þrengsla inni á stöð. 

Við 83,3% slökkvistöðva var tryggt að útkeyrsluhurðir gætu opnast án vandkvæða. Á tveimur slökkvi-

stöðvum voru gerðar athugasemdir við útkeyrsluhurðir, annars vegar vegna þess að hurð var í slæmu 

ástandi og ill opnanleg og hins vegar vegna þess að ekki var til staðar varaopnun á hurð kæmi til 

rafmagnsleysis.
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Í 83,3% tilvika var talið að slökkvistöðvar samræmdust ekki leiðbeiningum um plássþörf slökkvistöðva. 

Hvergi var að finna á Vestfjörðum slökkvistöð með aðstöðu fyrir starfsmenn til þrifa og afeitrunar 

eftir útköll. 

ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL

Niðurstöður úttektar á þjálfunar- og menntunarmálum á Vestfjörðum

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

17%

83%

17%17%17%

33%33%

50%50%

17%

33%33%

50% 50%

Menntunarstig slökkviliðs Þol- og styrktarpróf Læknisskoðun Réttindi til reykköfunarÆfingaskylda slökkviliðs

Fjögur af sex slökkviliðum á Vestfjörðum höfðu aðgengilega þjálfunaráætlun og helmingur slökkvi-

liðs stjóra taldi sig ná að uppfylla æfingaskyldu fyrir starfsmenn varðandi almenn slökkvistörf og 

æfinga tíma vegna reykköfunar. Hjá helmingi slökkviliða var talið að menntun væri ekki í lagi eða 

þarfnaðist úrbóta þar sem hún var ekki í samræmi við þjónustustig slökkviliðsins.

Reglubundin læknisskoðun, þol- og styrktarpróf höfðu einungis verið framkvæmd hjá einu slökkviliði 

lands hlutans. Í þriðjungi tilvika lágu slíkar skoðanir fyrir á tíma úttektar en í helmingi tilvika var hvorki 

fram kvæmd né skipulag komið í farveg.

Það slökkvilið sem hafði sent starfsmenn í reglubundnar skoðanir, ásamt því að tryggja að þeir uppfylli 

önnur skilyrði til reykköfunar, var eina lið landshlutans til að skila inn upplýsingum um reykkafara til 

HMS og því í raun eina liðið með starfsmenn með gild réttindi til reykköfunar.

VESTFIRÐIR
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Vestfjörðum
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slökkviliðs

Búnaður til 
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 fastklemmdra

Öll slökkvilið landshlutans voru með hlífðarfatnað samkvæmt viðurkenndum stöðlum. Ástand hans 

var misgott og þarfnaðist úrbóta að einhverju leyti hjá flestum liðum Vestfjarða, þá var það aðallega 

hluti eldgalla, hjálmar og skófatnaður sem þarfnast endurnýjunar. Reglubundin endurnýjun hefur átt 

sér stað hjá öllum liðum en vantar enn upp á til að teljast fullnægjandi. 

Ekkert slökkviliðanna á Vestfjörðum útvegar starfsmönnum sínum viðeigandi og viðurkenndan 

undir fatnað til að klæðast undir eldgöllum. 

Þá hefur ekkert slökkviliðanna fullnægjandi eiturefnagalla til umráða. Þeir gallar sem eru til staðar 

eru komnir fram yfir fyrningatíma sem uppgefinn er af framleiðanda eða hafa ekki verið þjónustaðir 

í sam ræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

Helmingur slökkviliða á Vestfjörðum uppfyllir kröfur um lágmarksbúnað vegna mengunaróhappa í 

samræmi við leiðbeiningar og þær áhættur sem eru innan þeirra starfssvæðis og þar til gerða samn-

inga við annað slökkvilið um ákveðinn hluta viðbragðsins.

Þriðjungur slökkviliðanna hafði ekki fullnægjandi búnað til að takast á við björgun fastklemmdra ein-

stakl inga. Annars vegar var búnaður ekki til staðar og hins vegar var gamall vökvaknúinn búnaður, 

þar sem slöngur voru komnar umfram uppgefinn líftíma skv. framleiðanda og höfðu ekki farið í 

gegnum þrýstiprófanir.
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Almennt ástand reykköfunarbúnaðar var gott og í öllum þeim tilvikum þar sem reykköfunarbúnaður 

var til staðar hafði hann fengið viðeigandi skoðun þjónustuaðila á réttum tíma. Uppsetning loft-

pressu var í samræmi við leiðbeiningar í helmingi tilvika í landshlutanum. Í tveimur tilfellum var rör 

fyrir loftinntak ekki staðsett í samræmi við leiðbeiningar. Þrátt fyrir það þá stóðst öndunarloft loft-

gæðamat, samkvæmt fyrirliggjandi kröfum, í öllum tilvikum. Eitt slökkvilið landshlutans hafði enga 

loft pressu og engan reykköfunarbúnað.

ALDUR OG ÁSTAND ÖKUTÆKJA
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Af 27 ökutækjum sem slökkvilið á Vestfjörðum ráða yfir eru einungis átta sem eru yngri en 15 ára. 

Þar af eru sex dælubifreiðar með ólíka dælugetu. Myndin hér að ofan sýnir aldur mismunandi flokka 

öku  tækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið landshlutans og meðalaldur þar sem við á. 

Við úttekt voru öll ökutækin sett í dælingu og virkaði vatnsdæla í öllum tilvikum. Eitt ökutæki útbúið 

One Seven froðubúnaði náði ekki að keyra upp þrýsting og var því gerð athugasemd við það. Almennt 

ástand ökutækja virtist þó vera eðlilegt miðað við aldur þeirra, en vart var við einstaka olíuleka. Á 

nokkrum stöðum landshlutans var ekki til staðar loftdæla og þar af leiðandi þurfti að keyra upp loft-

stöðu ökutækjanna, sem hægði á útkeyrslu þeirra og viðbragðstíma.

VESTFIRÐIR
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Öll slökkviliðin á Vestfjörðum sjá um eldvarnareftirlit sveitarfélaganna að einu undanskildu en þar 

hefur sveitarfélagið falið óháðri skoðunarstofu eftirlitið. Viðkomandi slökkviliðsstjóri hafði því tak-

mark aðar upplýsingar um framkvæmd og stöðu eftirlitsins, auk þess sem skoðunarstofan skráði ekki 

niður stöður eldvarnareftirlits í Brunavörðinn og upplýsingar því ekki aðgengilegar HMS í gegnum 

þann gagnagrunn. Fjögur af sex slökkviliðum hafa gert eldvarnareftirlitsáætlun ársins aðgengilega 

á vef síðu og gera kröfu um eldvarnarfulltrúa og neyðaráætlun í skoðanaskyldum mannvirkjum. Þá 

telja öll liðin sig leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir. Samvinna eldvarnareftirlits og 

bygg ingar fulltrúa er í lagi m.t.t. búsetu í atvinnuhúsnæði. Þriðjungur slökkviliðsstjóranna taldi að eld-

varnar eftir lit gæti átt betra samstarf með byggingafulltrúa varðandi yfirferð á teikningum og einn 

taldi að einnig væri hægt að efla samvinnu vegna öryggis- og lokaúttekta. Enginn slökkviliðsstjóra 

telur sig fá tilkynningar reglum samkvæmt á umfangsmikilli geymslu á efnum sem við eldsvoða getur 

haft í för með sér sérstaka hættu. 

Hjá þriðjungi slökkviliða landshlutans var talið að mönnun eldvarnareftirlits væri ekki í samræmi við 

reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit miðað við fyrirliggjandi áhættuþætti og 

skoðanaskyld fyrirtæki í sveitarfélögunum. Á sömu stöðum var það mat slökkviliðsstjóra að ekki færi 

nægjanlegur hluti af heildarframlagi sveitarfélags til slökkviliðs í forvarnir og eftirlit.
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VESTFIRÐIR

VESTURLAND
Úttekt á starfsemi slökkviliða á Vesturlandi var 
framkvæmd í tvennu lagi, annars vegar á tímabilinu 
1.-2. júní og hins vegar 1. nóvember 2021. 
Í landshlutanum eru fimm slökkvilið, en þau eru: 
Slökkvilið Akra ness og Hvalfjarðarsveitar, 
Slökkvilið Borgarbyggðar, Slökkvilið Snæfellsbæjar, 
Slökkvilið Grundar fjarðar og Slökkvilið Stykkishólms. 
Farið var á allar starfsstöðvar þessara liða við úttektirnar. 
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REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra
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8%Slökkvilið Grundafjarðar

Slökkvilið Snæfellsbæjar

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

Slökkvilið Borgarbyggðar og Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar eru rekin í samstarfi tveggja 

eða fleiri sveitarfélaga. Hin þrjú liðin eru rekin á vegum hvers sveitarfélags fyrir sig. Öll slökkvilið 

landshlutans eru útkallslið með stjórnendur í skilgreindu starfshlutfalli. Myndin sýnir hvernig starfs-

hlut fall slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra er breytilegt á Vesturlandi. 

Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Vesturlandi

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta
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Staða brunavarnaáætlana Samstarfssamningar  slökkviliðs 
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Stjórnendavaktir slökkviliðs Vatn og vatnsþrýstingur til 
 slökkvistarfs
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Aðeins hjá einu af fimm slökkviliðum á Vesturlandi er tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans 

sé ávallt á vakt eða bakvakt. Hjá þremur liða var þessi liður metinn ekki í lagi þar sem ekki var um 

bak vakt eða annað skilgreint skipulag að ræða og hjá því slökkviliði þar sem þessi þáttur þarfnaðist 

úrbóta var ekki greitt fyrir þær bakvaktir sem starfsmönnum var ætlað að standa samkvæmt 

skipulagi.

Staða brunavarnaáætlana á Vesturlandi var fremur slæm en þegar úttektirnar fóru fram var ekkert 

sveitar fél ag anna með gildandi brunavarnaráætlun. Hins vegar var slík áætlun í vinnslu hjá öllum 

slökkvi liðs stjórum og langt komin hjá þremur, tvö slökkvilið höfðu eldri áætlanir sem fallnar voru 

úr gildi og höfðu hafið vinnslu á endurnýjun. Það má því segja að þrátt fyrir að ekki hafi legið fyrir 

sam þykktar áætlanir við úttekt þá sé staða brunavarnaáætlana í landshlutanum í réttum farvegi.

Þrír slökkviliðsstjórar á Vesturlandi mátu sem svo að hægt væri að gera úrbætur á dreifikerfi vatns-

veitu og vatnsþrýstingi innan starfsvæðis slökkviliðsins, ýmist innan eða utan þéttbýlis, hvort sem 

um væri að ræða úrbætur á vatnsveitu eða búnaði slökkviliðs til vatnsöflunar.

Allir slökkviliðsstjórar landshlutans töldu að til staðar væru fullnægjandi samstarfssamningar 

vegna samliggjandi útkallssvæða eða vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Samningagerð vegna 

slökkvi starfa var því metin í lagi í landshlutanum og höfðu öll lið landshlutans samninga við stærri 

slökkvilið á Suðvesturlandi um aukna aðstoð vegna stærri verkefna tengdum mengunaróhöppum.

Öll slökkvilið landshlutans taka að sér önnur verkefni, sem þá eru víkjandi fyrir lögbundnum verk efn-

um, en sjúkraflutningar eru ekki framkvæmdir af neinu slökkviliði á Vesturlandi.

Slökkviliðsstjórar á Vesturlandi viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni Neyðarlínu 

og telja sig geta sent viðunandi afl til að bregðast við útkalli. Rétt er þó að nefna að menntunarstig 

þessara slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með réttindi til reykköfunar getur verið í ósamræmi við 

kröfur. Miðað við íbúafjölda stærsta þéttbýlis í landshlutanum ætti slökkviliðið þar að hafa mannaða 

dag vakt slökkviliðsmanna, sem miðast við eina útkallseiningu.

VESTURLAND
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Myndin hér að ofan sýnir heildarfjölda slökkviliðsmanna landshlutans, sem voru alls 109 þegar út-

tektin fór fram en stjórnendur slökkviliðanna eru einnig inni í þeirri samtölu. Myndin sýnir hvernig 

þeir dreifast á slökkvilið og hvar þeir eru staðsettir samkvæmt upplýsingum úr útkallsgrunni. Fjöldinn 

byggist á skilgreindum útkallseiningum samkvæmt slökkviliðsstjóra en gefur ekki upplýsingar um 

virkni eða menntunarstig einstakra slökkviliðsmanna.

HÚSNÆÐI

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Vesturlandi
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Á Vesturlandi voru teknar út átta slökkvistöðvar, í helmingi þeirra var talið að brunahólfun væri ekki 

í samræmi við reglugerð og þrjár stöðvanna hýstu einnig aðra starfsemi ótengda starfsemi slökkvi-

liðs ins. Þá var ekki brunahani eða aðstaða til áfyllingar við fimm slökkvistöðvar landshlutans. Aðeins 

eitt slökkvilið á Vesturlandi hafði fengið eldvarnareftirlit til að taka út starfsstöðvar sínar. 

Í helmingi tilvika var aðstaða til að geyma hlífðarfatnað í lagi á slökkvistöðvum á Vesturlandi. Á 

tveimur slökkvistöðvum var aðstaða ekki í samræmi við leiðbeiningar og þarfnaðist úrbóta og á 

tveimur slökkvistöðvum var aðstaðan metin ekki í lagi þar sem hún var ekki til staðar í húsnæðinu 

eða hlífðarfatnaður geymdur í akstursfjarlægð frá dælubifreið. 

 

Tvö slökkvilið á Vesturlandi höfðu aðstöðu til að þrífa hlífðarfatnað og annað búnað og var slík aðstaða 

til staðar í helmingi slökkvistöðva landshlutans. Gerð var athugasemd við aðstöðuna í hinum helmingi 

slökkvi stöðvanna þar sem ekki var til staðar þvottavél og þurrkaðstaða, samningur við efnalaug eða 

aðstaðan takmörkuð á annan hátt.

 

Útkeyrsla forgangsökutækja slökkviliðs var óheft við allar slökkvistöðvar landshlutans að einni 

undan skil inni. Þar var athugasemd gerð við útkeyrslu og akstursleið frá slökkvistöð. Gerðar voru 

athuga semdir við þrjár útkeyrsluhurðir þar sem hurðir voru ýmist í slæmu ástandi, erfitt að opna 

þær eða varaopnun ekki til staðar eða óaðgengileg. 

Í 63% tilvika var talið að slökkvistöðvar uppfylltu leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva, að bað-

aðstöðu starfsmanna undanskilinni. Á þremur stöðvum var að finna stakar sturtur en fullnægjandi 

aðstöðu fyrir starfsmenn til þrifa og afeitrunar eftir útköll var hvergi að finna á Vesturlandi. 

VESTURLAND
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ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL

Niðurstöður úttektar á þjálfunar- og menntunarmálum á Vesturlandi

Í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

20% 20%

60%60%

40%40%

60%60% 60%

40% 40%

Menntunarstig slökkviliðs Þol- og styrktarpróf Læknisskoðun Réttindi til reykköfunarÆfingaskylda slökkviliðs

Hjá þremur slökkviliða á Vesturlandi var þjálfunaráætlun aðgengileg og taldi sami fjöldi slökkvi-

liðs stjóra lands hlutans að þeir næðu að uppfylla æfingaskyldu fyrir starfsmenn varðandi almenn 

slökkvistörf og æfinga tíma vegna reykköfunar. Hjá tveimur liðum var æfingaskylda ekki uppfyllt og 

einnig er talið þörf á því að efla almenna menntun slökkviliðsmanna í sömu liðum. 

Reglubundin læknisskoðun, þol- og styrktarpróf hafði verið framkvæmt hjá þremur slökkviliðum 

lands hlutans. 

Gerðar voru athugasemdir hjá fimm af sex slökkviliðum á Vesturlandi, þar sem ekki höfðu verið 

sendar inn upplýsingar um reykkafara til HMS. Aðeins eitt lið á Vesturlandi hafði því starfsmenn með 

gild réttindi til reykköfunar.
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Vesturlandi
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Lítið frávik

Öll slökkvilið landshlutans voru með hlífðarfatnað samkvæmt viðurkenndum stöðlum. Ástand hans 

var gott en lítið frávik var hjá einu liði þar sem eftir átti að klára endurnýjun á hjálmum hjá öllum 

starfs mönnum útkallsliðs. Hjá tveimur liðum er starfsmönnum útvegaður viðeigandi undirfatnaður 

til að klæðast undir eld göllum við slökkvistörf. 

Ekkert slökkviliðanna á Vesturlandi hafði fullnægjandi eiturefnagalla til umráða. Þeir gallar sem voru til 

staðar eru komnir fram yfir fyrningartíma frá framleiðanda eða hafa ekki verið þjónustaðir í samræmi 

við leiðbeiningar framleiðanda. Meirihluti slökkviliða landshlutans er þó þannig búinn að þau uppfylla 

kröfur um lágmarksbúnað í samræmi við leiðbeiningar, þær áhættur sem eru innan þeirra starfssvæðis 

og þar til gerða samninga við annað slökkvilið um ákveðinn hluta viðbragðsins.

Öll slökkvilið landshlutans hafa fullnægjandi búnað til að takast á við björgun fastklemmdra ein stakl-

inga, en mikil endurnýjun hefur verið á slíkum búnaði í landshlutanum.

Almennt ástand reykköfunarbúnaðar var gott í landshlutanum. Í tveimur tilvikum var gerð athuga-

semd við þá þjónustu sem reykköfunarbúnaður hafði fengið frá þjónustuaðila. Annars vegar athuga-

semd þar sem ekki var að sjá að þjónusta hefði verið með reglubundnum hætti í samræmi við kröfur. 

Hins vegar voru reykköfunartæki komin fram yfir tíma á skoðun. Uppsetning á loftpressu var í fjórum 

til vikum í samræmi við leiðbeiningar. Þar sem athugasemd var gerð við uppsetningu var staðsetning 

inn taks rörs ekki samkvæmt leiðbeiningum. Gerð var athugasemd við loftgæðamat öndunarlofts hjá 

tveimur slökkviliðum í landshlutanum, þar sem gildi voru utan viðmiða reglugerðar.

VESTURLAND
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ALDUR OG ÁSTAND ÖKUTÆKJA

Aldur ökutækja á Vesturlandi
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Körfubifreið Þjónustubifreið Dælu- og klippibifreið

14

Af 22 ökutækjum sem slökkvilið á Vesturlandi ráða yfir eru átta sem eru 15 ára eða yngri. Myndin sýnir 

aldur mismunandi flokka ökutækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið landshlutans og meðalaldur 

þar sem við á.

Við úttekt voru öll ökutæki með áföstum dælum sett í dælingu og virkaði vatnsdæla í öllum tilvikum. 

Sama gilti um tæki með froðukerfi. Almennt ástand ökutækja var í samræmi við aldur þeirra en 

athuga semdir voru gerðar við aldur margra ökutækja í landshlutanum þar sem hann samræmist 

ekki leiðbeiningum um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða. Einnig var gerð 

athugasemd ef ekki var til staðar loftpressa og þar af leiðandi þurfti að keyra upp loftstöðu öku-

tækjanna, sem hægði á útkeyrslu þeirra og viðbragðstíma. Eina körfubifreiðin sem var staðsett í 

lands hlutanum hafði ekki fengið viðeigandi skoðun Vinnueftirlits og var gerð athugasemd við það.
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Öll slökkvilið landshlutans sjá um eldvarnareftirlit á sínum starfssvæðum. Einnig höfðu öll gert 

eldvarnareftirlitsáætlun en eitt lið átti þó eftir að gera hana aðgengilega á vefsíðu. Allir slökkv iliðs-

stjórar telja lið sín vera að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir. Hins vegar eru þrjú 

sem gera ekki kröfu um eldvarnafulltrúa í skoðanaskyldum fyrirtækjum og tvö þeirra gera heldur 

ekki kröfu um neyðaráætlun.

Samvinna eldvarnareftirlits og byggingarfulltrúa var metið í lagi m.t.t. öryggis- og lokaúttekta en 

hægt væri að bæta samvinnu hjá tveimur slökkviliðum m.t.t. yfirferðar á teikningum. Hjá fjórum 

liðanna var talið að hægt væri að gera úrbætur á samvinnu við byggingarfulltrúa varðandi búsetu í 

atvinnu húsnæði og kortlagningu á því. Þá telur enginn slökkviliðsstjóra Vesturlands sig fá tilkynningar 

reglum samkvæmt á umfangsmikilli geymslu á efnum sem við eldsvoða getur haft í för með sér 

sér staka hættu. Í öllum sveitarfélögum var talið að mönnun eldvarnareftirlits væri í samræmi við 

reglu gerð, miðað við fyrirliggjandi áhættuþætti og skoðanaskyld mannvirki í sveitarfélögunum. 

Hins vegar var það mat slökkviliðsstjóra hjá einu liði landshlutans að ekki færi nægjanlegur hluti af 

heildar framlagi sveitarfélags til slökkviliðs í forvarnir og eftirlit, þar sem eldvarnareftirlit var ekki að 

ná yfir eftirlitsáætlun ársins.

VESTURLAND
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SUÐVESTURLAND
Úttekt á starfsemi slökkviliða á Suðvesturlandi var 
framkvæmd á tímabilinu 2. - 3. nóvember 2021. 
Í lands hlutanum eru þrjú slökkvilið þar af tvö sem hafa 
sólarhringsvakt á starfsstöðvum sínum, það eru Brunavarnir 
Suðurnesja (BS) og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
(SHS). Þriðja liðið er Slökkvilið Grinda víkur sem er með 
slökkviliðsstjóra eftir skilgreindu starfshlutfalli og útkallslið 
sem ekki hefur fasta viðveru á stöð.
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SUÐVESTURLAND

REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

100%
100%Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

Brunavarnir suðurnesja

0%
100%Slökkvilið Grindavíkur

Tvö af þremur slökkviliðum á Suðvesturlandi eru rekin í formi byggðasamlags. BS er byggðasamlag 

þriggja sveitarfélaga, Reykjanesbæjar, Sveitarfélagsins Voga og Suðurnesjabæjar. SHS er síðan byggða-

sam lag rekið af Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi auk Kjósar -

hrepps samkvæmt þjónustusamningi. Grindarvíkurbær rekur síðan sitt eigið slökkvilið. SHS og BS 

hafa bæði slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra í fullu starfi. Hjá Slökkviliði Grindavíkur var slökkvi -

liðsstjóri í 100% stöðugildi en hins vegar var enginn titlaður varaslökkviliðstjóri í skilgreindu starfs -

hlutfalli á tímum úttektarinnar. 

Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Suðvesturlandi

Í lagi

Þarfnast úrbóta

33%

67%

100%100%100%

Staða brunavarnaáætlana Samstarfssamningar  slökkviliðs 
við önnur slökkvilið

Stjórnendavaktir slökkviliðs Vatn og vatnsþrýstingur til 
 slökkvistarfs

Í öllum slökkviliðum landshlutans er tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill sé ávallt á vakt eða 

bak vakt.
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Til staðar var gildandi brunavarnaáætlun hjá öllum þremur liðunum. Eðlileg endurnýjun hefur verið á 

áætlunum, þannig að staða brunavarnaáætlana er góð á Suðvesturlandi. Hins vegar ber að nefna að 

í tveimur þeirra hefur framkvæmdaráætlun ekki staðist meðal annars m.t.t. endurnýjunar ökutækja, 

hús  næðis og æfingasvæðis.

Tveir af þremur slökkviliðsstjórum töldu að nægjanlegt vatn og vatnsþrýstingur væri fyrir hendi til 

slökkvi   starfs á sínu starfssvæði. Þar sem athugasemd var gerð var talið að gera þyrfti rennslis- og 

þrýst ings  mælingar og samhliða úrbætur á dreifikerfi.

Allir slökkviliðsstjórar landshlutans töldu að til staðar væru fullnægjandi samstarfssamningar vegna 

sam  liggjandi útkallssvæða eða vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Samningagerð vegna slökkvi-

starfa var því metin í lagi í landshlutanum en auk þess höfðu bæði BS og SHS gert samninga við 

minni slökkvilið víðs vegar um landið um að veita aukna aðstoð vegna umfangsmeiri útkalla tengdum 

mengunar  óhöppum. 

Öll slökkvilið landshlutans taka að sér önnur verkefni. BS og SHS sjá svo einnig um mönnun og fram-

kvæmd á sjúkraflutningum á sínu starfsvæði og notast Slökkvilið Akureyrar notast við svonefndar 

kross skrán ingar á öku  tæki, sem felur í sér að starfsmenn hafa samtímis bæði skráð hlutverk á 

sjúkrabíl og dælubíl slökkvi  liðs. Töluverð aukning hefur orðið á sjúkraflutningum SHS, sbr. umfjöllun 

í kaflanum um tölfræði vegna útkalla.
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30
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Slökkviliðsstjórar landshlutans viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni Neyðarlínu 

og telja sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli. Myndin hér að ofan sýnir 

heildar fjölda slökkviliðsmanna landshlutans, sem voru 198 talsins, og inni í þeirri tölu eru stjórn endur 

slökkviliðanna, hvernig þeir dreifast á slökkvilið og hvar þeir eru staðsettir samkvæmt upp lýs ingum 

úr útkallsgrunni Neyðarlínunnar. Fjöldinn byggist á skilgreindum útkallseiningum sam kvæmt slökkvi-

liðs stjóra, en hjá BS og SHS er um heildarfjölda að ræða en ekki hversu margir eru á vakt hverju sinni. 

Myndin gefur heldur ekki upplýsingar um virkni eða menntunarstig einstakra slökkvi liðsmanna.

HÚSNÆÐI

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Suðvesturlandi

Í lagi

Þarfnast úrbóta

62,5%

87,5% 87,5%

100% 100%

37,5%

12,5% 12,5%

Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu 
á hlífðarfatnaði

Á Suðvesturlandi voru teknar út átta slökkvistöðvar en af þeim voru tvær starfsstöðvar við bótar-

liðs, annars vegar slökkvistöð BS í Vogum og hins vegar slökkvistöð SHS á Kjalarnesi. Á öllum 

slökkvistöðvum lands hlutans var talið að brunahólfun væri í samræmi við reglugerð og var brunahani 

eða aðstaða til áfyllingar við allar stöðvar. Einnig hafði eldvarnareftirlit tekið út allar þessar stöðvar.

Á flestum stöðvum var aðstaða til geymslu á hlífðarfatnaði í lagi. Á þremur stöðvum var gerð athuga-

semd þar sem geymslan var ekki í samræmi við leiðbeiningar. Öll þrjú slökkviliðin höfðu viðunandi 

aðstöðu til að þrífa hlífðarfatnað og annan búnað.

Á öllum slökkvistöðvum landshlutans var útkeyrsla ökutækja óheft. Þó var gerð var athugasemd við 

vara  opnun á útkeyrsluhurð á einni slökkvistöð viðbótarliðs þar sem hún var óaðgengileg. 

Í 80% tilvika var talið að slökkvistöðvar uppfylltu leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva. Á þeim 

tveimur stöðvum sem undantekning var á voru gerðar athugasemdir við starfsmannaaðstöðu 

SUÐVESTURLAND
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og plássþörf. Aðrar starfsstöðvar slökkviliðanna höfðu góða baðaðstöðu fyrir starfsmenn ásamt 

aðstöðu til afeitrunar eftir útköll.

ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL
Þjálfunar- og menntunarmál á Suðvesturlandi eru í góðum farvegi. Slökkviliðin þrjú höfðu öll 

aðgengilega þjálfunaráætlun og töldu slökkviliðsstjórar sig almennt ná að uppfylla æfingaskyldu 

fyrir starfsmenn varðandi almenn slökkvistörf og vegna reykköfunar. Gerð var athugasemd við að 

ekki hafi náðst að uppfylla æfingatíma vegna reykköfunar á tímum heimsfaraldurs vegna Covid-19, 

sem var jafnframt eina athugasemdin fyrir þennan þátt úttektar í landshlutanum. Menntunarstig 

slökkviliða landshlutans er gott og starfsmenn hafa farið í gegnum reglubundnar læknisskoðanir, þol- 

og styrktarpróf en slökkviliðstjórar landshlutans hafa viðhaldið reykköfunarréttindum starfsmanna 

og skilað upplýsingum um reykkafara til HMS á ári hverju.
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Suðvesturlandi
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Öll slökkvilið landshlutans voru með hlífðarfatnað samkvæmt viðurkenndum stöðlum og í góðu 

ásig komu lagi og öllum starfsmönnum útvegaður viðeigandi undirfatnaður til að klæðast undir eld-

göllum. Eitt lið landshlutans fékk athugasemd varðandi þá eiturefnagalla sem það hafði til umráða, 

þar sem um var að ræða eldri galla sem ekki höfðu verið þjónustaðir í samræmi við leiðbeiningar 

fram leið anda. Þar af leiðandi lá ekki fyrir þrýstiprófun eða annað til að sannreyna notkunarhæfi 

þeirra. Öll liðin upp fylla kröfur um lágmarksbúnað vegna mengunaróhappa og liðin sem hafa 

mönnun allan sólar hringinn, þ.e. BS og SHS, eru vel búin fyrir slík útköll og hafa sérstök ökutæki eða 

gáma tileinkaða mála flokknum.

Hjá öllum liðunum var einnig til staðar viðunandi búnaður til björgunar á fastklemmdu fólki.

Almennt ástand reykköfunarbúnaðar var gott í landshlutanum. Í einu tilviki var þó sett út á þá þjón-

ustu sem reykköfunarbúnaður hafði fengið frá þjónustuaðila þar sem reykköfunartæki voru komin 

fram yfir tíma.

 

Uppsetning á loftpressu var í samræmi við leiðbeiningar hjá öllum liðum. Gerð var athugasemd við 

loft gæða mat öndunarlofts á einni varapressu, en annars var loftgæðamat innan settra viðmiða.

SUÐVESTURLAND
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ALDUR OG ÁSTAND ÖKUTÆKJA

Aldur ökutækja á Suðvesturlandi
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Af 32 ökutækjum sem slökkvilið á Suðvesturlandi ráða yfir eru 12 ökutæki sem eru 15 ára eða yngri. 

Þar af eru sex dælubifreiðar með ólíka dælu og slökkvigetu. Myndin sýnir aldur mismunandi flokka 

öku tækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið landshlutans og meðalaldur þar sem við á.

Við úttekt voru öll ökutækin sett í dælingu og virkaði dælu og froðubúnaður í öllum tilvikum. Almennt 

ástand ökutækja virtist þó vera eðlilegt miðað við aldur. Körfubifreiðar voru prufaðar í virkni og 

virkuðu eðlilega að einni undanskilinni en þar var vandamál með stoðfætur og var gerð athugasemd 

við það. Aðrar athugasemdir sem gerðar voru snéru að aldri fremur en ástandi ökutækja þar sem 

aldur margra tækja er kominn umfram viðmið í leiðbeiningum um lágmarksbúnað, afskriftir og 

úreld ingu búnaðar slökkviliða.
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Öll þrjú slökkvilið Suðvesturlands sjá um eldvarnareftirlitið á sínu starfssvæði og hafa tvö þeirra eld-

varnar eftirlits áætlun aðgengilega á vefsíðu sinni eða sveitarfélagsins. Allir slökkviliðsstjórar lands-

hlutans telja að eldvarnareftirlit sé að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir og gera 

kröfu um eldvarnafulltrúa og neyðaráætlun í skoðanaskyldum fyrirtækjum.

Samvinna á milli byggingarfulltrúa og eldvarnareftirlits er að mestu í lagi m.t.t. yfirferðar á teikn-

ingum, öryggis- og lokaúttekta og búsetu í atvinnuhúsnæði. Hins vegar eru einhver dæmi um að 

byggingarfulltrúar gefi út öryggisvottorð þrátt fyrir neikvæða umsögn slökkviliðs. Aðeins einn 

slökkvi  liðs stjóri landshlutans telur sig fá tilkynningar reglum samkvæmt um umfangsmikla geymslu 

á efnum sem við eldsvoða getur haft í för með sér sérstaka hættu.  Einn slökkviliðsstjóra mat það 

svo að mönnun eldvarnareftirlits væri ekki í samræmi við fyrirliggjandi áhættuþætti og skoðanaskyld 

mann virki á starfssvæðinu og bæta þyrfti við stöðugildi eða hækka starfshlutfall eldvarnareftirlits. 

Einnig var það mat sama slökkviliðsstjóra að ekki færi nægjanlegur hluti af heildarframlagi sveitar-

félags til slökkviliðs í forvarnir og eftirlit. 

SUÐVESTURLAND
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SUÐURLAND
Úttekt á starfsemi slökkviliða á Suðurlandi var 
framkvæmd á tímabilinu 18. - 21. október 2021. 
Í lands hlut anum eru fimm slökkvilið; Brunavarnir 
Árnessýslu (BÁ), Brunavarnir Rangárvallasýslu, 
Slökkvi  lið Vestmannaeyja, Slökkvilið Skaftárhrepps 
og Slökkvilið Mýrdalshrepps. 
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SUÐURLAND

REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra
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Slökkvilið Mýrdalshrepps

Slökkvilið Skaftárhrepps

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

Tvö af fimm slökkviliðum á Suðurlandi eru rekin í formi byggðasamlags. Að baki rekstri BÁ standa 

öll átta sveitarfélög Árnessýslu og Brunavarnir Rangárvallasýslu eru reknar af Rangárþingi eystra, 

Rangár þingi ytra og Ásahreppi. Önnur sveitarfélög landshlutans reka síðan sitt slökkviliðið hvert. 

Hvert slökkvilið hefur starfandi slökkviliðsstjóra í ólíkum starfshlutföllum. BÁ er eina slökkviliðið 

sem hefur mannaða dagvakt á stöð en önnur lið landshlutans eru með stjórnendur eftir skilgreindu 

starfs hlutfalli og útkallslið sem hefur ekki fasta viðveru á stöð. Myndin hér að ofan sýnir hvernig 

starfs hlutfall slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra er í landshlutanum.

Í fjórum af fimm slökkviliðum landshlutans er tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans sé ávallt 

á vakt eða bakvakt. Í því liði þar sem athugasemd var gerð við þennan þátt er ekki greitt fyrir stjórn-

enda vaktir.

Á tímum úttektar var gildandi brunavarnaáætlun á starfssvæðum tveggja slökkviliða landshlutans. 

Slík áætlun var á síðari stigum vinnslu hjá öðrum liðum, þannig að staða brunavarnaáætlana á Suður-

landi var í réttum farvegi þrátt fyrir að hlutfall gildra áætlana hafi verið í minnihluta. Hins vegar ber 

að nefna að í einu tilviki var slökkvilið með gildandi brunavarnaáætlun en rekstur slökkviliðsins m.t.t. 

menntunarstigs slökkviliðsins, búnaðarmál og framkvæmdaráætlun var ekki í samræmi við áætlunina.

Allir slökkviliðsstjórar landshlutans töldu að hægt væri að efla ráðstafanir vegna vatnsöflunar 

slökkvil iðs. Ýmist með lagfæringum á dreifikerfi eða aðgengi að búnaði og vatnsbólum.
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Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Suðurlandi
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Staða brunavarnaáætlana Samstarfssamningar  slökkviliðs 
við önnur slökkvilið

Stjórnendavaktir slökkviliðs Vatn og vatnsþrýstingur til 
 slökkvistarfs

40%

60%

80%

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

Fjórir af fimm slökkviliðsstjórum landshlutans töldu að til staðar væru fullnægjandi sam starfs samn-

ingar vegna samliggjandi útkallssvæða og vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Samningagerð vegna 

slökkvistarfa var því metin í lagi í landshlutanum og höfðu öll lið landshlutans samninga við stærri 

slökkvilið á Suðvesturlandi um aukna aðstoð. Í því tilviki sem samningar voru metnir ekki í lagi var 

slökkviliðið ekki með samninga vegna viðbragðs við mengunaróhöppum og búnaður til þannig verk-

efna ekki til staðar. Slökkviliðin tóku einnig öll að sér önnur verkefni, en sjúkraflutningum er þó ekki 

sinnt af slökkviliðum á Suðurlandi.

Slökkviliðsstjórar landshlutans viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni Neyðarlínu 

og telja sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli. Rétt er þó að nefna að 

menntunar stig þessara slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með réttindi til reykköfunar getur 

verið í ósamræmi við kröfur, þ.e. að þörf getur verið á frekari menntun hjá sumum þeirra og að þeir 

nái ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til reykkafara. Myndin hér að neðan sýnir heildarfjölda 

slökkvi liðsmanna landshlutans, á tímum úttekta, sem voru 217 talsins, og inni í þeirri tölu eru stjórn-

endur slökkviliðanna, hvernig þeir dreifast á slökkvilið og hvar þeir eru staðsettir samkvæmt upp lýs-

ingum úr útkallsgrunni Neyðarlínunnar. Fjöldinn byggist á skilgreindum útkallseiningum samkvæmt 

slökkviliðsstjóra en gefur ekki upplýsingar um virkni eða menntunarstig einstakra slökkvi liðsmanna.
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HÚSNÆÐI
Á Suðurlandi voru teknar út 12 slökkvistöðvar og í öllum nema einni var talið að brunahólfun og 

starf semi innan slökkvistöðvar væri í samræmi við reglugerð og brunahani eða aðstaða til áfyllingar 

var fyrir hendi í 75% tilvika. Tvö af fimm slökkviliðum landshlutans höfðu látið eldvarnareftirlit taka 

út starfsstöðvar sínar.

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Suðurlandi

Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu á 
hlífðarfatnaði

10% 8% 8% 8% 8,3%

58,3%

92%92%92%

33,3%

90%

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Almennt þarfnast geymsla á hlífðarfatnaði úrbóta á Suðurlandi, en aðeins á tveimur slökkvistöðvum 

var geymsla á hlífðarfatnaði í samræmi við leiðbeiningar. 

SUÐURLAND
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Aðstaða til þrifa á hlífðarfatnaði og búnaði var aftur á móti til staðar í 92% tilvika eða á öllum stöðvum 

nema einni. Í því tilviki var hlífðarfatnaður sendur í efnalaug í þrif eftir útköll og æfingar með reyk. 

Komi til þess að útkall berist á meðan gallar eru í þvotti (sólarhringur) hefur slökkviliðið enga varagalla 

til umráða.

Ein athugasemd var gerð við að ökutæki kæmust ekki óhindruð út af stöð, þar sem útkeyrsla var 

aftan við húsnæðið og ekki var hægt að tryggja að ökuleið viðbragðsökutækis væri óhindruð. Einnig 

var gerð ein athugasemd varðandi útkeyrsluhurð í landshlutanum, í því tilviki var um handvirkar 

hurðar að ræða sem voru í slæmu ástandi.

 

Í 58% tilvika var talið að slökkvistöðvar uppfylltu leiðbeiningar um plássþörf. Í þeim tilfellum sem 

stöðvar uppfylltu ekki kröfur var það ýmist vegna þess að starfsmannaaðstaða var takmörkuð, þröngt 

um ökutæki eða annað ekki uppfyllt. Á fimm slökkvistöðvum á Suðurlandi var að finna aðstöðu fyrir 

starfsmenn til þrifa og afeitrunar eftir útköll.

ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL

Niðurstöður úttektar á þjálfunar- og menntunarmálum á Suðurlandi
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Menntunarstig slökkviliðs Þol- og styrktarpróf Læknisskoðun Réttindi til reykköfunarÆfingaskylda slökkviliðs

Í lagi

Þarfnast úrbóta

Ekki í lagi

Fjögur af fimm slökkviliðum á Suðurlandi höfðu til staðar aðgengilega þjálfunaráætlun og þrír af 

fimm slökkviliðsstjórum töldu sig ná að uppfylla æfingaskyldu varðandi almenn slökkvistörf og 

æfinga  tíma vegna reykköfunar.

Menntun slökkviliðsmanna var góð í fjórum af fimm liðum landshlutans. Þar sem menntun var metin 

ekki í lagi, var menntunarstig liðsins í engu samræmi við þjónustustig slökkviliðsins samkvæmt gild-

andi brunavarnaáætlun. 
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Reglubundin læknisskoðun, þol- og styrktarpróf vegna reykköfunar höfðu verið framkvæmd hjá 

tveimur slökkviliðum landshlutans. Hjá öðrum liðum var þessi þáttur metinn ýmist að hann þarfnaðist 

úrbóta, eða væri ekki í lagi, þar sem dagsetningar slíkra skoðana lágu ekki fyrir eða starfsmenn upp-

fylltu ekki aðrar hæfniskröfur til reykköfunar. Það voru því einungis tvö lið sem höfðu skilað inn upp-

lýs ingum um reykkafara til HMS og höfðu því starfsmenn með gild réttindi til reykköfunar.

ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Suðurlandi
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Lítið frávik

Öll slökkvilið landshlutans voru með hlífðarfatnað samkvæmt viðurkenndum stöðlum og var ástand 

hans gott hjá öllum liðum. Tvö slökkviliðanna á Suðurlandi útvega slökkviliðsmönnum sínum við-

eig andi og viðurkenndan undir fatnað til að klæðast undir eldgöllum. Hjá einu liði til viðbótar var 

um lítið frávik að ræða þar sem þeim aðilum sem ætlað var að sinna reykköfun var útvegaður slíkur 

klæðnaður. Þessi þáttur þarfnaðist úrbóta hjá tveimur liðum.

Einungis eitt slökkvilið hafði til umráða eiturefnagalla. Hjá þremur slökkviliðum var samningur við 

stærri slökkvilið um aðstoð kæmi til umfangsmikilla útkalla vegna mengunar og hættulegra efna. 

Hjá einu liði var þessi þáttur metinn ekki í lagi, þar sem ekki var samningur við annað slökkvilið vegna 

stærri verkefna. Þó töldu allir slökkviliðsstjórar að þeir uppfylltu kröfur um lágmarksbúnað miðað 

við þær áhættur sem væru innan þeirra starfssvæðis og þar til gerða samninga við önnur slökkvilið.

Öll slökkvilið landshlutans höfðu fullnægjandi búnað til að takast á við björgun fastklemmdra ein stakli-

nga. Almennt ástand reykköfunarbúnaðar var gott í landshlutanum. Gerð var athugasemd við reyk-

köfunartæki hjá tveimur liðum þar sem tækin höfðu ekki fengið reglubundna skoðun hjá þjónustuaðila. 

Uppsetning á loftpressu var í samræmi við leiðbeiningar í landshlutanum og engin athugasemd var 

gerð við loftgæðamat öndunarlofts.

SUÐURLAND
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ALDUR OG ÁSTAND ÖKUTÆKJA
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Af 28 ökutækjum sem slökkvilið á Suðurlandi ráða yfir eru 11 ökutæki sem eru 15 ára eða yngri. Þar 

af eru fjórar dælubifreiðar með ólíka dælu- og slökkvigetu. Myndin sýnir aldur mismunandi flokka 

öku tækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið landshlutans og meðalaldur þar sem við á. Taka ber fram 

að BÁ hefur til taks fleiri mannskapsbíla og þjónustubíla heldur en voru skráðir í útkallsgrunn Neyðar-

lín unnar á tímum úttekta.

Við úttekt voru öll ökutæki með áfastri dælu sett í dælingu og virkaði dælu- og froðubúnaður í öllum 

tilvikum. Körfubifreiðar voru prufaðar í virkni og virkuðu sem skyldi. Gerð var athugasemd við einstaka 

olíuleka en almennt ástand var í samræmi við aldur ökutækja. Aðrar athugasemdir sem gerðar voru snéru 

að aldri ökutækja fremur en ástandi, enda aldur margra tækja kominn umfram við mið leiðbeininga. Tvö 

slökkvilið fengu einnig athugasemd þar sem liðin höfðu ekki aðgang að öku tækjum með nægum fjölda 

sæta til að ferja mannskap á vettvang. Einnig var gerð athugasemd ef ekki var til staðar loftpressa og 

því þurfti að keyra upp loftstöðu ökutækjanna, sem hægði á útkeyrslu þeirra og viðbragðstíma.
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Öll fimm slökkviliðin á Suðurlandi sjá um eldvarnareftirlit sveitarfélaganna á sínu starfssvæði og hafa 

öll eldvarnareftirlitsáætlun aðgengilega á vefsíðu sinni eða sveitarfélagsins. Allir slökkviliðsstjórar 

telja að liðin séu að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir. Gerð er krafa um eld varnar-

full trúa og neyðaráætlun í skoðanaskyldum fyrirtækjum í eldvarnareftirliti þriggja slökkviliða lands-

hlutans. Hin tvö gera kröfu um neyðaráætlun í stærri fyrirtækjum en hafa ekki gert kröfur um eld-

varnar fulltrúa.

Góð samvinna á sér stað á öllum starfssvæðum á Suðurlandi á milli eldvarnareftirlits og bygg ingar-

full  trúa varðandi yfirferð á teikningum og öryggis- og lokaúttektir. Hins vegar væri hægt að efla sam-

vinnu við öryggisúttektir á þeim stöðum þar sem atvinnuhúsnæði hefur verið fært um notkunar-

flokk og er nýtt undir búsetu, sem og í annarri óleyfisbúsetu. Enginn slökkviliðsstjóri landshlutans 

telur sig fá tilkynningar á umfangsmikilli geymslu á efnum sem við eldsvoða getur haft í för með 

sér sérstaka hættu. Hjá fjórum af fimm slökkviliðum var það mat slökkviliðsstjóra að mönnun eld-

varnar  eftir  lits væri ekki í samræmi við reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit, 

miðað við fyrirliggjandi áhættuþætti og skoðanaskyld fyrirtæki í sveitarfélögunum. Einnig var það 

mat slökkviliðsstjóra sömu slökkviliða að ekki færi nægjanlegur hluti af heildarframlagi sveitarfélags 

til slökkviliðs í forvarnir og eftirlit.

SUÐURLAND



50

AUSTURLAND
Úttekt á starfsemi slökkviliða á Austurlandi var framkvæmd 
á tímabilinu 3.- 6. maí og 18. október 2021. Í landshlutanum 
eru rekin þrjú slökkvilið; Slökkvilið Fjarðabyggðar, 
Brunavarnir Austurlands og Slökkvilið Hornafjarðar. 



Skýrsla um stöðu slökkviliða á Íslandi 2021 51

SUÐURLAND

REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

100%
100%Brunavarnir á Austurlandi

Slökkvilið Fjarðabyggðar

0%
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Brunavarnir Austurlands er sameiginlegt rekstrarfélag þriggja sveitarfélaga; Múlaþings, Fljóts dals-

hrepps og Vopnafjarðarhrepps. Slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri eru þar í 100% starfshlutfalli 

og slökkviliðið hefur mannaða dagvakt á Egilsstöðum. Slökkvilið Fjarðabyggðar er með sólarhrings 

viðveru á aðalstöð á Reyðarfirði en útkallseiningar á fjórum öðrum stöðum þar sem ekki er dagleg 

starf semi. Í því slökkviliði eru slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri einnig í 100% starfshlutfalli. 

Slökkvi lið Hornafjarðar er síðan með útkallslið og slökkviliðsstjóra í 75% starfshlutfalli en engan 

vara slökkvi liðsstjóra í skilgreindu starfshlutfalli.

Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Austurlandi

Í lagi

Þarfnast úrbóta
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33%

67%
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Staða brunavarnaáætlanaStjórnendavaktir  slökkviliðs Geta slökkviliðs til að sinna 
lögbundnum verkefnum

Vatn og vatnsþrýstingur 
til  slökkvistarfs

Samstarfssamningar 
 slökkviliðs við 

önnur slökkvilið

 

Í tveimur af þremur slökkviliðum Austurlands er tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans sé 

ávallt á vakt eða bakvakt. Í því tilviki þar sem það var ekki tryggt höfðu ekki verið settar upp stjórn-

enda vaktir. 
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Staða brunavarnaáætlana þarfnast úrbóta á Austurlandi. Ekkert slökkviliðanna hafði gildandi áætlun 

á sínu starfssvæði. Slík áætlun var þó í vinnslu hjá tveimur af þremur liðum og slík vinna að hefjast hjá 

þriðja liðinu.

Tveir af þremur slökkviliðsstjórum landshlutans töldu að kröfur til slökkvivatns og vatnsöflunar væru 

upp fylltar á þeirra starfssvæði. Þar sem metið var að sá þáttur þarfnaðist úrbóta vantaði að gera 

rennslis- og þrýstingsmælingar til að leggja mat á dreifikerfi vatnsveitu á hluta starfssvæðisins.

Tveir af þremur slökkviliðsstjórum landshlutans töldu að til staðar væru fullnægjandi sam starfs-

samn ingar vegna samliggjandi útkallssvæða og vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Þar sem gerð 

var athugasemd þarfnaðist samningagerð úrbóta vegna samliggjandi útkallsvæða.

Öll slökkviliðin taka að sér önnur verkefni en lögbundin, en tvö þeirra, Slökkvilið Fjarðabyggðar og 

ein útkallseining Brunavarna á Austurlandi sjá um framkvæmd sjúkraflutninga á sínu starfssvæði. 

Slökkvilið Fjarðabyggðar notast við svonefndar krossskráningar á ökutæki, sem felur í sér að 

starfsmenn hafa samtímis bæði skráð hlutverk á sjúkrabíl og dælubíl slökkviliðs, sbr. skýring í 

framkvæmdakaflanum. Útkallseining á Vopnafirði sinnir sjúkraflutningum ásamt útköllum slökkviliðs, 

þar sem ekki er föst viðvera á stöð.

Slökkviliðsstjórar á Austurlandi viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni Neyðarlínu í 

raun tíma og telja sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli. Rétt er þó að nefna 

að menntunarstig þessara slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með réttindi til reykköfunar getur 

verið í ósamræmi við kröfur, þ.e. að þörf getur verið á frekari menntun hjá sumum þeirra og að þeir 

nái ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til reykkafara. Myndin hér að neðan sýnir heildar-

fjölda slökkviliðsmanna landshlutans, á tímum úttekta, sem voru 153 talsins, og inni í þeirri tölu eru 

stjórnendur slökkviliðanna. Myndin sýnir hvernig þeir dreifast á slökkvilið og hvar þeir eru stað settir 

samkvæmt upplýsingum úr útkallsgrunni Neyðarlínunnar. Fjöldinn byggist á skilgreindum útkalls-

einingum samkvæmt slökkviliðsstjóra en gefur ekki upplýsingar um virkni eða menntunarstig ein-

stakra slökkviliðsmanna.
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HÚSNÆÐI

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Austurlandi
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Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað
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Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu á 
hlífðarfatnaði

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Á Austurlandi voru teknar út 12 slökkvistöðvar. Í 63% tilfella var talið að brunahólfun væri í samræmi 

við reglugerð. Við fjórar stöðvar var ekki brunahani eða aðstaða til áfyllingar á vatnsbirgðir ökutækja. 

Eitt slökkvilið hafði látið eldvarnareftirlit taka út starfsstöðvar sínar. Annað lið hafði látið taka út sína 

aðal starfsstöð en þriðja lið hafði ekki látið taka út neina af sínum starfsstöðvum. Óviðkomandi starf-

semi var að finna á tveimur slökkvistöðvum á Austurlandi.

Almennt var geymsla á hlífðarfatnaði í lagi á Austurlandi og ekki var gerð athugasemd við þann þátt. 

Hins vegar var gerð athugasemd við aðstöðu til þrifa á hlífðarfatnaði og öðrum búnaði. Engin aðstaða 

var til að þrífa hlífðarfatnað á starfsstöðvum slökkviliða á Austurlandi og takmörkuð aðstaða var til 

þrifa á búnaði. Allur hlífðarfatnaður er sendur í þvottahús eða efnalaug til þrifa.

Í 92% tilvika gátu ökutæki slökkviliðs ekið óhindrað út af stöð. Á þeirri stöð sem það var ekki hægt þurfti 

að hagræða ökutækjum til að geta ekið út. Á tíu slökkvistöðvum var tryggt að útkeyrsluhurðir gætu 

opnast án vandkvæða. Á tveimur stöðvum voru gerðar athugasemdir við útkeyrsluhurðir, annars vegar 

þar sem um var að ræða óþéttar rennihurðir, sem voru ómeðfærilegar og hættulegar. Hins vegar var 

gerð athugasemd vegna þess að ekki var til staðar aðgengileg varaopnun á hurð kæmi til rafmagnsleysis.

Í 83,3% tilvika var talið að slökkvistöðvar uppfylltu ekki leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva, en 

slökkvistöðvarnar uppfylltu ýmist ekki kröfur varðandi plássþörf við hlið dælubifreiða, fyrir slökkvi-

liðs menn til athafna sig og klæða fyrir útköll, eða kröfur um starfsmannaaðstöðu, böð og snyrtingar 

fyrir slökkviliðsmenn. Á aðeins tveimur slökkvistöðvum á Austurlandi var aðstaða fyrir starfsmenn til 

þrifa og afeitrunar eftir útköll.
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ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL

Niðurstöður úttektar á þjálfunar- og menntunarmálum á Austurlandi

Í lagi

Þarfnast úrbóta

100%100% 100%

67%

33%

67%

33%

Menntunarstig slökkviliðs Þol- og styrktarpróf Læknisskoðun Réttindi til reykköfunarÆfingaskylda slökkviliðs

Öll slökkvilið á Austurlandi höfðu aðgengilega þjálfunaráætlun til staðar og töldu allir slökkvi liðs-

stjórarnir að þeir næðu að uppfylla kröfur varðandi æfingaskyldu starfsmanna varðandi almenn 

slökkvi störf og vegna reykköfunar. Menntunarstig slökkviliðsmanna allra þriggja liða var einnig gott 

og í samræmi við þjónustustig.

Reglubundin læknisskoðun, þol- og styrktarpróf höfðu verið framkvæmd í tveimur af þremur liðum. 

Ekkert liðanna hafði þó sent inn upplýsingar um reykkafara til HMS upp á réttindi til reykköfunar. 

AUSTURLAND
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlifðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Austurlandi
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Hjá öllum slökkviliðum á Austurlandi var ástand hlífðarfatnaðar og búnaðar í lagi og var hann 

samkvæmt viðurkenndum stöðlum. Tvö af þremur liðum útvega starfsmönnum viðeigandi 

undirfatnað til að klæðast undir eldgöllum. 

Engar athugasemdir voru gerðar við búnað til björgunar á fastklemmdum einstaklingum, 

reykköfunarbúnað, eiturefnagalla eða lágmarksbúnað vegna mengunarvarna þar sem öll liðin höfðu 

til umráða slíkan búnað, sem var í viðunandi ásigkomulagi og hafði fengið viðurkennda þjónustu.

Gerðar voru athugasemdir vegna uppsetningar á sex loftpressum hjá tveimur slökkviliðum og við 

loftgæðamat öndunarlofts úr fimm loftpressum og í einu tilviki þar sem loftpressa hafði ekki fengið 

viðeigandi þjónustu.
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ÁSTAND OG ALDUR ÖKUTÆKJA
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Af 29 ökutækjum sem slökkvilið á Austurlandi ráða yfir eru sjö ökutæki sem eru 15 ára eða yngri. 

Þar af eru fimm dælubifreiðar (tvær skilgreindar sem dælu- og þjónustubifreiðar) með ólíka dælu 

og slökkvigetu. Myndin sýnir aldur mismunandi flokka ökutækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið 

landshlutans og meðalaldur þar sem við á.

 

Öll ökutæki með áfastri dælu voru settar í dælingu og virkaði dælu- og froðubúnaður í öllum tilvikum. 

Almennt ástand var í samræmi við aldur ökutækja. Athugasemdir sem gerðar voru snéru að aldri 

ökutækja, þar sem aldur margra tækja er kominn umfram viðmið leiðbeininga um lágmarksbúnað, 

afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða. Ein dælubifreið fékk athugasemdir þar sem hún hafði 

ekki gilda aðalskoðun og duftkerfi bifreiðar hafði ekki fengið viðeigandi þjónustu. Eitt slökkvilið á 

Austurlandi fékk einnig athugasemd þar sem liðið hafði ekki aðgang að ökutæki með nægum fjölda 

sæta til að ferja mannskap á vettvang. Til viðbótar var gerð athugasemd ef ekki var til staðar loftpressa 

og því þurfti að keyra upp loftstöðu ökutækjanna, sem hægði á útkeyrslu þeirra og viðbragðsgetu.

 

AUSTURLAND
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Öll þrjú slökkviliðin á Austurlandi sjá um eldvarnareftirlit sveitarfélaganna og hafa tvö þeirra birt 

eldvarnareftirlitsáætlun ársins á heimasíðu. Allir slökkviliðsstjórarnir telja að slökkvilið þeirra séu 

að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir. Tvö af þremur slökkviliðum gera kröfu um 

neyðaráætlun við eftirlit í skoðanaskyldum mannvirkjum. Sama hlutfall slökkviliða gerir kröfu um 

eldvarnarfulltrúa í sömu mannvirkjum. Góð samvinna er á milli eldvarnareftirlits og byggingarfulltrúa 

varðandi yfirferð á teikningum og öryggis- og lokaúttektir hjá öllum þremur slökkviliðunum og eiga 

tvö þeirra einnig í góðri samvinnu varðandi kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði og annarri 

óleyfisbúsetu.

 

Einn slökkviliðsstjóri í landshlutanum telur sig fá tilkynningar reglum samkvæmt um umfangsmikla 

geymslu á efnum sem við eldsvoða geta valdið sérstakri hættu. Allir mátu þeir þó þannig að mönnun 

eldvarnareftirlits væri í samræmi við fyrirliggjandi áhættuþætti og skoðanaskyld fyrirtæki á 

starfssvæðinu sem og að nægjanlegur hluti af heildarframlagi sveitarfélags til slökkviliðs færi í for-

varnir og eldvarnareftirlit.
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NORÐAUSTURLAND
Úttekt á starfsemi slökkviliða á Norðausturlandi var 
framkvæmd á tveimur tímabilum, annars vegar 8. - 9. 
júní og hins vegar 16. - 17. ágúst 2021. Í landshlutanum 
eru rekin sjö slökkvilið; Slökkvilið Akur eyrar, Slökkvilið 
Fjallabyggðar, Slökkvilið Dalvíkur, Slökkvilið 
Grýtubakkahrepps, Brunavarnir Skútu staðahrepps 
og Þingeyjarsveitar, Slökkvilið Norðurþings og 
Slökkvilið Langanesbyggðar. 
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REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra
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Slökkvilið Grýtubakkahrepps

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

Brunavarnir Skútustaðahrepps 
og Þingeyjarsveitar

Á tímum úttekta var rekstur slökkviliða á Norðausturlandi á vegum hvers sveitarfélags fyrir sig hjá 

öllum slökkviliðum nema Brunavörnum Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar, sem er rekið sam-

eigin lega samkvæmt samningi þessara tveggja sveitarfélaga. Slökkvilið Akureyrar er eina slökkvi-

lið landshlutans sem hefur sólarhrings viðveru á starfsstöð á Akureyri. Slökkviliðsstjóri ásamt 

vara slökkvi  liðs stjóra starfa þar í 100% starfshlutfalli, einnig hafa þeir eldvarnareftirlitsmenn og 

slökkvi liðs- og sjúkraflutningamenn í fullu starfi. Því til viðbótar hafa þeir varalið á Akureyri og 

útkalls einingar í Hrísey og Grímsey. Slökkvilið Norðurþings er síðan með mannaða dagvakt á Húsavík 

og slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra í fullu starfi. Önnur lið landshlutans hafa slökkviliðsstjóra 

í skil greindu starfshlutfalli og útkallslið sem ekki hefur fasta viðveru á stöð. Myndin hér að ofan sýnir 

skil greint starfshlutfall stjórnenda landshlutanum
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NORÐAUSTURLAND

Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Norðausturlandi

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta
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Stjórnendavaktir slökkviliðs Vatn og vatnsþrýstingur til 
 slökkvistarfs

Hjá öllum slökkviliðum á Norðausturlandi er tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans sé ávallt 

á vakt eða bakvakt. 

Öll sjö slökkviliðin hafa á einhverjum tímapunkti gert brunavarnaáætlun fyrir sitt starfssvæði. Á 

tímum úttekta voru fjögur slökkvilið landshlutans með gilda áætlun og hin þrjú liðin voru að vinna 

slíka áætlun. Staða brunavarnaáætlana í er því í réttum farvegi í landshlutanum. Þó ber að nefna að 

framkvæmdaáætlanir allra gildandi brunavarnaáætlana hafa ekki staðist, þar sem ýmist hafði ekki 

verið aukið í útkallsliði, eða nauðsynlegur búnaður og ökutæki endurnýjuð eða annað sem fram-

kvæmdar áætlun gerir ráð fyrir að þurfi að bæta á gildistíma brunavarnaáætlunar.

Aðeins tveir slökkviliðsstjórar af sjö töldu að vatn og vatnsþrýstingur til slökkvistarfs væri tryggt á 

sínu starfssvæði. Hjá tveimur slökkviliðum var það metið svo að um lítið frávik væri að ræða, annars 

vegar þar sem vatnsþrýstingur gat fallið við lækkaða stöðu vatnsbóls og hins vegar hafði vatns-

veita ekki brugðist við ábendingum slökkviliðsstjóra um þau svæði þar sem vatnsþrýstingur var 

ófullnægjandi. Þá var metið að þessi þáttur þarfnaðist úrbóta þar sem að efla þyrfti heildar vatns-

þrýsting í vatnsveitu sveitarfélagsins miðað við gefnar upplýsingar. 

Sex af sjö slökkviliðsstjórum landshlutans töldu að til staðar væru fullnægjandi samstarfssamningar 

vegna samliggjandi útkallssvæða og vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Í því tilviki sem samningar 

voru metnir ekki í lagi var slökkviliðið ekki með samninga vegna viðbragðs við mengunaróhöppum og 

bún aður til þannig verkefna ekki til staðar.

Öll slökkvilið landshlutans taka að sér önnur verkefni en lögbundin og tvö liðanna sinna einnig sjúkra-

flutningum. Slökkvilið Akureyrar sér um framkvæmd og mönnun á sjúkraflutningum á sínu starfs-
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svæði og Slökkvilið Norðurþings mannar auka sjúkrabíl á sínu starfssvæði, í samvinnu við heilsugæslu, 

auk þess að koma að afleysingum á öðrum sjúkrabíl eftir þörfum. Bæði lið notast við svonefndar 

krossskráningar á ökutæki, sem felur í sér að starfsmenn hafa samtímis bæði skráð hlutverk á sjúkra-

bíl og dælubíl slökkviliðs, sbr. skýring í framkvæmdakaflanum.

Slökkviliðsstjórar á Norðausturlandi viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni 

Neyðar línu í rauntíma og telja sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli. 

Rétt er þó að nefna að menntunarstig þessara slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með réttindi 

til reykköfunar getur verið í ósamræmi við kröfur, þ.e. að þörf getur verið á frekari menntun hjá 

sumum þeirra og að þeir nái ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til reykkafara. Myndin hér 

að neðan sýnir heildar fjölda slökkviliðsmanna landshlutans, á tímum úttekta, sem voru 258 talsins, 

og inni í þeirri tölu eru stjórnendur slökkviliðanna. Myndin sýnir hvernig þeir dreifast á slökkvilið og 

hvar þeir eru stað settir samkvæmt upplýsingum úr útkallsgrunni Neyðarlínunnar. Fjöldinn byggist 

á skilgreindum útkalls einingum samkvæmt slökkviliðsstjóra en gefur ekki upplýsingar um virkni 

eða menntunarstig ein stakra slökkviliðsmanna.
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HÚSNÆÐI
Á Norðausturlandi voru teknar út 14 slökkvistöðvar. Í 86% tilvika var talið að brunahólfun væri 

í samræmi við reglugerð og brunahani eða aðstaða til áfyllingar á vatnsbirgðir ökutækja var fyrir 

hendi í 75% tilvika. Fjögur af sex slökkviliðum landshlutans höfðu látið eldvarnareftirlit taka út 

starfsstöðvar sínar.

Almennt þarfnast geymsla á hlífðarbúnaði úrbóta á meirihluta slökkvistöðva á Norðausturlandi en 

gerð var athugasemd við slíka geymslu á níu stöðvum af 14. Gerð var athugasemd við aðstöðu til að 

þrífa hlífðarfatnað og annan búnað á öllum slökkvistöðvum landshlutans að slökkvistöðinni á Húsavík 

undanskilinni. Á öðrum stöðvum var aðstaðan takmörkuð eða ekki til staðar og allur hlífðarfatnaður 

sendur annað í þrif.

Í 93% tilfella gátu ökutæki slökkviliðs ekið óhindrað út af stöð. Á einni stöð gátu ekki öll ökutæki 

stöðvar ekið óhindrað út. Einnig var ein athugasemd gerð við útkeyrsluhurðar í landshlutanum þar 

sem ekki var tryggt að útkeyrsluhurð gæti opnast án vandkvæða. Þar var ekki til staðar aðgengileg 

varaopnun á hurð kæmi til rafmagnsleysis.

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Norðausturlandi

Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu á 
hlífðarfatnaði

50%

36%

14%

93%

7% 7%

93%

7%

93%

50%

21%

29%

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

Í 71% tilvika var talið að slökkvistöðvar uppfylltu ekki leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva en 

þar uppfylltu slökkvistöðvar ýmist ekki kröfur varðandi plássþörf við hlið dælubifreiða, eða kröfur um 

starfsmannaaðstöðu, böð og snyrtingar fyrir slökkviliðsmenn. Á tveimur stöðvum á Norðausturlandi 

var aðstaða fyrir starfsmenn til þrifa og afeitrunar eftir útköll og á tveimur stöðvum til viðbótar voru 

stakar sturtur. Annars staðar var engin aðstaða fyrir starfsmenn til að þrífa sig eftir útköll eða á 10 

slökkvistöðvum landshlutans.

NORÐAUSTURLAND



64

ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL
Hjá öllum slökkviliðunum á Norðausturlandi var þjálfunaráætlun til staðar en einungis tveir slökkvi-

liðs stjórar töldu sig uppfylla æfingaskyldu starfsmanna varðandi almenn slökkvistörf og æfingatíma 

vegna reykköfunar. Tveir töldu sig ná því að mestu leyti en heimsfaraldur vegna Covid-19 hefði valdið 

vanda málum. 

Niðurstöður úttektar á þjálfunar- og menntunarmálum á Norðausturlandi

57%

43%

57%

43%

57%

43%

29%

71%

43%

28,5% 28,5%

Menntunarstig slökkviliðs Þol- og styrktarpróf Læknisskoðun Réttindi til reykköfunarÆfingaskylda slökkviliðs

Í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

Menntun slökkviliðsmanna fimm liða landshlutans var í samræmi við þjónustustig en tveir slökkvi liðs-

stjórar töldu að hækka þyrfti menntunarstig í sínum liðum til að mæta þjónustustigi slökkviliðanna.

Aðeins hafði verið framkvæmd læknisskoðun, þol- og styrktarpróf í þremur slökkviliðum landshlutans. 

Í öðrum liðum höfðu slíkar skoðanir dregist vegna heimsfaraldurs Covid-19 og stóð til að bæta úr því. 

Engu síður var gerð athugasemd við þetta hjá þessum slökkviliðum. 

Jafnframt voru slökkviliðin sem höfðu látið framkvæma reglubundnar skoðanir á sínu starfsfólki einu 

liðin sem höfðu sent inn upplýsingar um reykkafara til HMS. Þetta voru því einu liðin í landshlutanum 

með reykkafara með gild reykköfunarréttindi.
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Norðausturlandi

11%

33%

56%

14% 14%

71%
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29%29%

14%

86%

29%

71%

14% 14%

71%

100%

Uppsetning loftpressuSkoðun 
 reykköfunartækja

Ástand  hlífðarfatnaðar Viðurkenndur 
undirfatnaður fyrir 

slökkviliðsmenn

Lágmarksbúnaður 
 vegna 

mengunaróhappa

Eiturefnagallar 
slökkviliðs

Búnaður til 
björgunar 

 fastklemmdra

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

Almennt var ástand hlífðarfatnaðar í lagi og var fatnaðurinn samkvæmt viðurkenndum stöðlum 

hjá öllum liðum. Engu síður voru gerðar athugasemdir varðandi ástand hlífðarfatnaðar hjá tveimur 

liðum þar sem uppfæra þurfti hluta af eldgöllum og hjálmum útkallsliðs. Fimm lið af sjö útvega 

starfsmönnum viðeigandi undirfatnað til að klæðast undir eldgöllum. 

Tvö slökkviliðanna á Norðausturlandi hafa fullnægjandi eiturefnagalla til umráða. Tvö önnur lið höfðu 

til staðar eiturefnagalla sem voru komnir fram yfir fyrningartíma frá framleiðanda og höfðu ekki fengið 

fullnægjandi þjónustu til að teljast öruggir. Önnur lið landshlutans höfðu enga eiturefnagalla til umráða. 

Fimm af sjö slökkviliðsstjórum á Norðausturlandi telja sitt lið þannig búið að það uppfylli kröfur um 

lágmarksbúnað vegna mengunaróhappa miðað við fyrirliggjandi áhættuþætti á starfssvæðinu. Einn 

slökkviliðsstjóri taldi að gera þyrfti úrbætur á búnaði mengunarvarna með tilliti til fyrirliggjandi 

áhættu og þess mikla vatnsverndarsvæðis sem er innan starfssvæðisins. Eitt slökkvilið hafði engan 

slíkan búnað og engan samning við annað slökkvilið um þjónustu þess hluta verkefna slökkviliðs.

Öll lið landshlutans höfðu til umráða fullnægjandi búnað til björgunar á fastklemmdum einstaklingum. 

Þó var gerð athugasemd við aukabúnað eins slökkviliðs sem staðsettur var á tveimur útstöðvum. Sá 

klippibúnaður var orðinn gamall, slöngur komnar á tíma miðað við leiðbeiningar framleiðanda og 

nauðsynlegt að þrýstiprófa þær, skipta út eða uppfæra búnaðinn í heild sinni. 

Reykköfunartæki og búnaður var í góðu standi hjá öllum liðum og hafði fengið fullnægjandi viðhald 

og skoðun hjá þjónustuaðilum. Gerðar voru athugasemdir vegna uppsetningu loftpressu hjá þremur 

NORÐAUSTURLAND



66

slökkviliðum þar sem staðsetning loftinntaks var ekki í samræmi við leiðbeiningar. Einnig var gerð 

athugasemd við loftgæðamat öndunarlofts hjá einu slökkviliði þar sem mæligildi vatns voru utan 

viðmiða reglugerðar og staðla.
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Aldur ökutækja á Norðausturlandi
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Af 35 ökutækjum sem slökkvilið á Norðausturlandi ráða yfir eru tíu sem eru 15 ára eða yngri. Þar af 

eru sex dælubifreiðar með ólíka dælu- og slökkvigetu. Myndin hér að ofan sýnir aldur mismunandi 

flokka ökutækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið landshlutans og meðalaldur þar sem við á.

Við úttekt voru öll ökutæki með áfastri dælu sett í dælingu og virkaði dælu- og froðubúnaður í öllum 

tilvikum. Almennt ástand var í samræmi við aldur ökutækja. Athugasemdir sem gerðar voru snéru 

að aldri ökutækja þar sem aldur margra tækja er kominn umfram viðmið leiðbeininga um lág marks-

búnað, afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða. Einnig voru gerðar athugasemdir við ein staka 

olíuleka, ef talstöðvar voru ekki í ökutækjum, varðandi gilda aðalskoðun og vegna réttinda starfs-

manna til að stjórna tækjum slökkviliðs.
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Öll slökkviliðin á Norðausturlandi sjá um eldvarnareftirlit sveitarfélaganna að einu undanskildu en 

þar hefur eftirlitinu verið úthýst til nágranna slökkviliðs. Við úttekt átti þó eftir að gera skriflegan 

samn ing þess efnis og koma eldvarnareftirlitinu í fastari skorður. Árleg eftirlitsáætlun er aðgengileg 

inni á heimasíðu slökkviliðs eða sveitarfélags hjá fimm af sjö slökkviliðum landshlutans.

Öll lið landshlutans telja sig vera að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir eins og best 

verður á kosið. Gerð er krafa um neyðaráætlun í skoðanaskyldum fyrirtækjum af eldvarnareftirliti 

allra slökkviliða nema tveggja. Þá eru einungis tvö af sjö slökkviliðum sem hafa verið að gera kröfu 

um eldvarnarfulltrúa í skoðanaskyldum fyrirtækjum. Alls staðar á sér stað góð samvinna á milli eld-

varnar eftir lits og byggingarfulltrúa varðandi yfirferð á teikningum og öryggis- og lokaúttektir. En 

hægt væri að efla samstarf við byggingafulltrúa varðandi búsetu í atvinnuhúsnæði, en eitthvað er 

um að notkun húsnæðis hafi verið breytt án öryggisúttekta.

Tveir af sjö slökkviliðsstjórum landshlutans telja sig fá tilkynningar reglum samkvæmt á umfangsmikilli 

geymslu á efnum sem við eldsvoða getur haft í för með sér sérstaka hættu. Allir slökkviliðsstjórar 

lands hlutans mátu sem svo að mönnun eldvarnareftirlits væri í samræmi við starfshlutfall samkvæmt 

reglu gerð. Í tveimur slökkviliðum er þó talið að ekki fari nægjanlegur hluti af heildarframlagi sveitar-

félags til slökkviliðs í forvarnir og eftirlit. Þar var talið að þörf væri fyrir frekari fjárveitingu til að sinna 

for varnar hluta og eldvarnareftirliti sem skyldi.
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NORÐVESTURLAND
Úttektir á starfsemi slökkviliða á Norðvesturlandi voru 
framkvæmdar 14. apríl og 23. ágúst 2021. Í lands hlutanum 
eru rekin fjögur slökkvilið; Brunavarnir Skagafjarðar, 
Slökkvilið Skagastrandar, Bruna  varnir Austur-Húnvetninga 
og Brunavarnir Húnaþings vestra. 
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REKSTUR SLÖKKVILIÐA

Starfshlutfall slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóra
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100%Brunavarnir Skagafjarðar
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35%Slökkvilið Skagastrandar

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra

Á tímum úttekta var rekstur slökkviliða á Norðvesturlandi á vegum hvers sveitarfélags fyrir sig að 

undanskildum Brunavörnum Austur-Húnvetninga, en það var rekið sem byggða sam lag Blöndu ós-

bæjar og Húnavatnshrepps (nú Húnabyggð eftir sameiningu).

Brunavarnir Skagafjarðar er eina slökkvilið landshlutans sem er með mannaða vakt á dagvinnutíma 

og eru slökkviliðs- og varaslökkviliðsstjóri báðir í 100% starfshlutfalli. Önnur lið landshlutans hafa 

slökkviliðsstjóra í skilgreindu starfshlutfalli sbr. ofangreind mynd og er mannað útkallsliði sem ekki 

hefur fasta viðveru á stöð. 

Niðurstöður úttekta á rekstri slökkviliða á Norðvesturlandi

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

25%25%

50%

100%

75%

25%25%

75%
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Stjórnendavaktir slökkviliðs Vatn og vatnsþrýstingur til 
 slökkvistarfs
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Í þremur af fjórum slökkviliðum á Norðvesturlandi er tryggt að slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans 

sé ávallt á vakt eða bakvakt. Í því slökkviliði sem sker sig þar úr eru of fáir sem uppfylla hæfniskröfur til 

að standa stjórnendavaktir og starfandi slökkviliðsstjóri uppfyllti ekki hæfnisskilyrði slökkviliðsstjóra 

í samræmi við lög um brunavarnir.

Staða brunavarnaáætlana þarfnaðist úrbóta í landshlutanum, en aðeins var til staðar gild bruna-

varna áætlun hjá Brunavörnum Skagafjarðar. Sú áætlun er sameiginleg á milli Sveitarfélags Skaga-

fjarðar og Akrahrepps en hið síðarnefnda sveitarfélag hefur keypt þjónustu slökkviliðs af því fyrr-

nefnda (nú sameinað sveitarfélag, Skagafjörður). Hjá tveimur öðrum slökkviliðum voru til staðar 

úreltar áætlanir en vinna var nýhafin við gerð nýrra áætlana. Fjórða slökkviliðið hafði aldrei haft gild-

andi brunavarnaáætlun og engin vinna var farin af stað. 

Allir slökkviliðsstjórar landshlutans töldu að vatn og vatnsþrýstingur þörfnuðust úrbóta á þeirra 

starfs svæði. Ýmist höfðu rennslis- og þrýstingsmælingar ekki verið gerðar, of fáir brunahanar til 

staðar eða að vatnsveita hafi ekki brugðist við athugasemdum slökkviliðsstjóra í samræmi við gerðar 

mæl ingar.

Helmingur slökkviliðsstjóra landshlutans töldu að til staðar væru fullnægjandi samstarfssamningar 

vegna samliggjandi útkallssvæða og vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Í því tilviki sem samningar 

voru metnir ekki í lagi var slökkviliðið ekki með samninga vegna viðbragðs við mengunaróhöppum 

eða björgunar á fastklemmdum einstaklingum og búnaður til þannig verkefna ekki til staðar. 

Samningagerð þarfnaðist úrbóta hjá öðru liði vegna samliggjandi útkallssvæða. 

Öll slökkvilið landshlutans taka að sér einhver önnur verkefni en lögbundin. Brunavarnir Skagafjarðar 

sjá svo um framkvæmd og mönnun á sjúkraflutningum á sínu starfssvæði og notast við svonefndar 

krossskráningar á ökutæki, sem felur í sér að starfsmenn hafa samtímis bæði skráð hlutverk á 

sjúkrabíl og dælubíl slökkviliðs, sbr. skýring í framkvæmdarkaflanum.

Slökkviliðsstjórar á Norðvesturlandi viðhalda allir upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni 

Neyðarlínu í rauntíma og telja sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli. 

Rétt er þó að nefna að menntunarstig þessara slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með réttindi 

til reykköfunar getur verið í ósamræmi við kröfur, þ.e. að þörf getur verið á frekari menntun hjá 

sumum þeirra og að þeir nái ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til reykkafara. Myndin hér 

að neðan sýnir heildarfjölda slökkviliðsmanna landshlutans, sem á tímum úttekta, voru 96 talsins, 

og inni í þeirri tölu eru stjórnendur slökkviliðanna, hvernig þeir dreifast á slökkvilið og hvar þeir eru 

staðsettir samkvæmt upplýsingum úr útkallsgrunni Neyðarlínunnar. Fjöldinn byggist á skilgreindum 

útkallseiningum samkvæmt slökkviliðsstjóra en gefur ekki upplýsingar um virkni eða menntunarstig 

einstakra slökkviliðsmanna.
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HÚSNÆÐI
Á Norðvesturlandi voru teknar út sex slökkvistöðvar. Í 83% tilfella var talið að brunahólfun væri í sam-

ræmi við reglugerð en gerð var athugasemd vegna brunahólfunar einnar stöðvar. Við allar stöðvar var 

brunahani eða aðstaða til áfyllingar á vatnsbirgðir ökutækja. Eldvarnareftirlit hafði tekið út slökkvi-

stöðvar hjá þremur af fjórum liðum landhlutans.
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Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á Norðvesturlandi

Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu á 
hlífðarfatnaði

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

67%

17% 17%

67%

17% 17%

33%

67%

17%

83%

100%

Almennt þarfnast geymsla á hlífðarfatnaði úrbóta á Norðvesturlandi en gerð var athugasemd við 

hvernig hlífðarfatnaður var geymdur á fimm af sex slökkvistöðvum landshlutans. Aðstaðan ýmist 

metin ekki í lagi eða að hún þarfnaðist úrbóta. Á einni stöð voru framkvæmdir í gangi á slökkvistöðinni 

og hlífðarfatnaður var geymdur óvarinn á stólum og óljóst var á tímum úttektar með framvindu 

fram kvæmda. Á öðrum stöðvum voru gerðar athugasemdir þar sem geymsla var ekki í samræmi við 

leið bein ingar. Gerð var athugasemd við aðstöðu allra liða landshlutans til þrifa á hlífðarfatnaði og 

öðrum búnaði. Aðstaðan var ýmist ófrágengin, takmörkuð eða ekki til staðar og allur hlífðarfatnaður 

sendur annað í þrif.

Við fjórar af sex slökkvistöðvum gátu ökutæki slökkviliðs ekið óhindrað út af stöð. Athugasemdir voru 

gerðar þar sem ökutæki voru hvert fyrir öðru og þar sem akstursleið var varhugaverð. Einnig var gerð 

athugasemd við útkeyrsluhurð á einni slökkvistöð landshlutans en þar var ekki tryggt að útkeyrslu-

hurð gæti opnast án vandkvæða. Þar var þung, há og handvirk hurð sem erfitt reyndist að opna.

Engin slökkvistöð í landshlutanum var í samræmi við leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva. Þá 

hafði engin slökkvistöð á Norðvesturlandi fullnægjandi aðstöðu fyrir starfsmenn til þrifa og afeitrunar 

eftir útköll. Þó var verið að útbúa slíka aðstöðu hjá einu af slökkviliðunum.
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ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL

56%

43%

56%

43%

56%

43%

56%

43%11%

33%

56%

Niðurstöður úttektar á þjálfunar- og menntunarmálum á Norðvesturlandi

Menntunarstig slökkviliðs Þol- og styrktarpróf Læknisskoðun Réttindi til reykköfunarÆfingaskylda slökkviliðs

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

25% 25%25% 25% 25% 25%

50%

75% 75% 75% 75%

Hjá öllum slökkviliðunum á Norðvesturlandi var þjálfunaráætlun til staðar en aðeins einn slökkvi liðs-

stjóri taldi sig ná að uppfylla æfingaskyldu starfsmanna vegna reykköfunar og almennra slökkvi liðs-

starfa. Hjá öðrum liðum var þessu ábótavant m.t.t. reykköfunaræfinga, sem var hjá tveimur slökkvi-

liðs stjórum rakið til áhrifa heimsfaraldurs vegna Covid-19.

Menntun slökkviliðsmanna þriggja af fjórum liðum landshlutans er í samræmi við þjón ustu stig. Þar 

sem athugasemd var gerð var menntun slökkviliðsins ekki í lagi þar sem alltof fáir meðlimir útkallsliðs 

höfðu klárað lágmarksmenntun Brunamálaskólans.

Læknisskoðun, þol- og styrktarpróf höfðu verið framkvæmd hjá þremur liðum í landshlutanum. Þessi 

sömu lið höfðu einnig sent inn upplýsingar um reykkafara til HMS og viðhaldið reykköfunarréttindum 

lið anna. Í því liði sem var undanskilið höfðu starfsmenn ekki farið í gegnum viðeigandi skoðanir og 

próf og of fáir starfsmenn uppfylltu almenn skilyrði til reykköfunar.

NORÐVESTURLAND
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á Norðvesturlandi

Uppsetning loftpressuSkoðun 
 reykköfunartækja

Ástand  hlífðarfatnaðar Viðurkenndur 
undirfatnaður fyrir 

slökkviliðsmenn

Lágmarksbúnaður 
 vegna 

mengunaróhappa

Eiturefnagallar 
slökkviliðs

Búnaður til björgunar 
 fastklemmdra

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

25% 25%

50%

100%

25%

75%

25% 25%

50%

25%

75%

25%25%

50%

25%

75%

Almennt var ástand hlífðarfatnaðar í lagi í landshlutanum og alls staðar var hann samkvæmt 

viðurkenndum stöðlum. Ein athugasemd var gerð vegna ástands á hlífðarfatnaði þar sem kominn 

var tími á endurnýjun hjá einni útkallseiningu. Tvö slökkviliðanna útvega öllum starfsmönnum sínum 

viðeigandi undirfatnað til að klæðast undir eldgalla. Þriðja liðið útvegar hluta starfsmanna sinna 

slíkan fatnað en það fjórða útvegar engum sinna starfsmanna viðeigandi undirfatnað. 

Öll fjögur slökkviliðin fengu athugasemd vegna eiturefnagalla en þrjú þeirra höfðu eiturefnagalla 

til umráða en þeir gallar voru komnir fram yfir fyrningartíma frá framleiðanda og höfðu ekki fengið 

við eigandi þjónustu eða þrýstiprófanir til að teljast öruggir. Helmingur slökkviliða á Norðvesturlandi 

eru þannig búin að þau uppfylla kröfur um lágmarksbúnað vegna mengunaróhappa miðað við fyrir-

liggjandi áhættuþætti á starfssvæðinu og gildandi samstarfssamninga við önnur slökkvilið. Gerðar 

voru athugasemdir hjá hinum tveimur þar sem búnaðurinn var ýmist ekki til staðar eða þarfnaðist 

úrbóta. 

Þrjú af fjórum slökkviliðum landshlutans höfðu fullnægjandi búnað til að takast á við björgun 

fastklemmdra einstaklinga. Eitt slökkvilið hafði engan slíkan búnað og ekki var til staðar 

samstarfssamningur við annað slökkvilið um þennan hluta lögbundinna verkefna.

Reykköfunartæki og -búnaður var í góðu standi hjá öllum liðum og hafði fengið fullnægjandi viðhald 

og skoðun hjá þjónustuaðilum. Gerðar voru athugasemdir vegna uppsetningu loftpressu hjá tveimur 

liðum landshlutans þar sem uppsetning var ekki í samræmi við leiðbeiningar. En alls staðar var 

loftgæðamæling öndunarlofts þó í samræmi við viðmið.
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ALDUR OG ÁSTAND ÖKUTÆKJA
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Af 17 ökutækjum sem slökkvilið á Norðvesturlandi ráða yfir eru átta sem eru 15 ára eða yngri. Þar af 

eru fjórar dælubifreiðar með ólíka dælugetu og slökkvimátt. Myndin sýnir aldur mismunandi flokka 

öku tækja, hvernig þau dreifast á slökkvilið landshlutans og meðalaldur þar sem við á.

Öll ökutæki með áfastri dælu voru sett í dælingu og virkaði dælubúnaður í öllum tilvikum. Almennt 

ástand var í samræmi við aldur ökutækja. Athugasemdir sem gerðar voru snéru að aldri ökutækja 

þar sem aldur margra tækja er kominn umfram viðmið leiðbeininga um lágmarksbúnað, afskriftir og 

úreldingu búnaðar slökkviliða. Einnig voru gerðar athugasemdir við einstaka vatnsleka og þar sem 

aðalskoðun var komin fram yfir tíma.

NORÐVESTURLAND
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STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Þrjú af fjórum slökkviliðum landshlutans sjá um eldvarnareftirlit sveitarfélaganna. Það fjórða úthýsir 

því til óháðrar skoðunarstofu. Viðkomandi slökkviliðsstjóri hafði því takmarkaðar upplýsingar um 

framkvæmd og stöðu eftirlitsins, auk þess sem skoðunarstofan skráði ekki niðurstöðu eldvarnareftirlits 

í Brunavörðinn og upplýsingar því ekki aðgengilegar HMS í gegnum þann gagnagrunn. Aðeins hjá 

einu slökkviliði var eftirlitsáætlun aðgengileg á vefsíðu. Þá töldu allir slökkviliðsstjórar að lið sín væru 

að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um brunavarnir en hvergi í landshlutanum var slökkvilið að 

gera kröfu um eldvarnarfulltrúa í skoðanaskyldum mannvirkjum við eldvarnareftirlit. Hins vegar er 

gerð krafa um neyðar- og viðbragðsáætlanir í sumum mannvirkjum hjá öllum liðum. Góð samvinna er 

á milli eldvarnareftirlits og byggingarfulltrúa í landshlutanum m.t.t. yfirferðar á teikningum, öryggis- 

og lokaúttekta og búsetu í atvinnuhúsnæði. Enginn slökkviliðsstjóra telur sig fá tilkynningar reglum 

samkvæmt á umfangsmikilli geymslu á efnum sem við eldsvoða getur haft í för með sér sérstaka 

hættu. Í tveimur af þremur sveitarfélögum þar sem upplýsingar um eldvarnareftirlit lágu fyrir var talið 

að eldvarnareftirlit væri ekki í samræmi við reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit 

miðað við fyrirliggjandi áhættuþætti og skoðanaskyld fyrirtæki í sveitarfélögunum. 

Einn slökkviliðsstjóranna taldi að ekki færi nægjanlegur hluti af heildarframlagi sveitarfélags til 

slökkviliðs í forvarnir og eftirlit þar sem ekki næðist í núverandi hlutfalli eldvarnareftirlits að skoða 

öll skoðanaskyld mannvirki og fyrirliggjandi áhættuþætti.

Hlutfallsleg skipting útkalla vegna lögbundinna og annarra verkefna gefa upplýsingar um hvernig 

álagið er á slökkviliðum. Lögbundin verkefni eru fimmþætt samkvæmt reglugerð um starfsemi 

slökkvi liða, önnur verkefni eru svo aftur á móti minna skilgreind og fara frá því að vera einföld aðstoð 

við sveitar félag í neyðarviðbragðssvörun vegna sjúkraflutninga, þ.e. hjá þeim slökkviliðum sem þeim 

sinna. Í ljósi þess er mikilvægt að skoða tölfræði útkalla slökkviliða til að sjá hvernig önnur verk efni 

en lög bundin geta sett viðbótar álag á starfsemi slökkviliða.Í þessum kafla er farið yfir helstu töl-

fræði útkalla slökkviliða ársins 2021, hafa ber í huga að þann fyrirvara að skráning í útkalls grunn 

Neyðar lín  unnar hefur ekki verið stöðluð og því getur verið að ákveðin verkefni séu skráð á mis-

jafnan hátt milli einstaklinga. Árið 2021 fóru slökkvilið landsins samtals í 2750 útköll samkvæmt 

upp lýs ingum úr útkallsgrunni en 94% slökkviliðsstjóra skrá útköll í grunninn. Hvernig þau verkefni 

skiptust hlut falls lega má sjá á myndinni hér að neðan. Verkefni vegna sjúkraflutninga eru ekki tekin 

með inn í töl fræðina.
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Hlutfallsleg skipting útkalla slökkviliða á árinu 2021 eftir flokkum
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10,5%
9,9%

6,9%

12,4%

28,4%

4,8%

Vatnstjón

Eldur í byggingu

Önnur verkefni

Gróðureldur

Viðvörunarkerfi (ekki eldur)

Eldur utan bygginga

Grunur um eld / Skoðun

Leki af hættulegu efni

Önnur verkefni / neyð

Umferðarslys

Lögbundin verkefni voru samanlagt rúm 57% af heildarútköllum. Þar af er boðun vegna við-

vörunar kerfa og skoðun vegna gruns um eld flokkuð með þar sem slíkt viðbragð er hluti af áætluðu 

slökkvistarfi. Vatnstjón voru tæp 10% en önnur verkefni, á borð við vatnsflutninga, aðstoð vegna 

óveðurs, aðstoð við sjúkrabíl og annað sem ekki telst til lögbundinna verkefna, 33%. Af lögbundnum 

hlutverkum þá vógu slökkvistarf innan- eða utanhúss mest (45%) enda eru fimm flokkar útkalla 

innan viðbragðs vegna slökkvistarfs. Gera má ráð fyrir því að hlutfall gróðurelda sé jafnvel enn 

hærra þar sem skráning slökkviliða í útkallsgrunn vegna gróðurelda getur hafa flokkast sem eldur 

utan bygginga vegna ófullnægjandi skráningar. 
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Fjöldi útkalla vegna lögbundinna verkefna dreift eftir mánuðum ársins 2021
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Lögbundin verkefni dreifast jafnt á milli mánaða, en þó má sjá tvo toppa í gróðureldum annars vegar 

í maí og hins vegar í desember en þeir mánuðir voru jafnframt útkalls hæstu mánuðir ársins. 
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Skipting útkalla vegna lögbundinna verkefna eftir landshlutum

Norðvesturland

Austurland

Vestfirðir

Vesturland

Norðausturland

Suðurland

Suðvesturland

2%
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9%

11%
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68%

Slökkviliðin á Suðvesturlandi sinntu 68% af heildarútköllum slökkviliða vegna lögbundinna verkefna 

árið 2021 sbr. mynd hér að ofan. Þar af var Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) með rúm 59%,en 

SHS þjónustar rúmlega 64% þjóðarinnar miðað við mannfjöldatölur Hagstofunnar. 
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Hlutfallsleg skipting útkalla slökkviliða á árinu 2021 innan hvers landshluta
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Umferðarslys

Grunur um eld / skoðun

Eldur utan bygginga Leki af hættulegu efni

Viðvörunarkerfi (ekki eldur)

Séu verkefni innan hvers landshluta skoðuð eru Norðausturland og Suðvesturland einu landshlutarnir 

sem sinntu verkefnum vegna leka á hættulegum efnum. Myndin sýnir að önnur verkefni en þau 

sem teljast lögbundin verkefni slökkviliða hafa hæst hlutfall innan hvers landshluta. Hafa ber í 

huga að myndin sýnir ekki þau verkefni sem tilheyra hluta sjúkraflutninga, þ.e. hjá þeim liðum sem 

sinna sjúkraflutningum. Í því samhengi ber að nefna að heildarboðanir sjúkrabíla hjá Slökkviliði 

Höfuðborgarsvæðisins (SHS) voru 42.154 talsins árið 2021 og var það aukning upp á 27,8% frá 2020. 

Séu flutningar tengdir heimsfaraldri vegna Covid-19 teknir út fyrir sviga, sem voru 5.470 talsins, þá 

er hækkunin engu síður 19% á milli ára. Samtals voru sjúkraflutningar um 97% af heildarútköllum 

SHS árið 2021.
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SAMANDREGNAR 
NIÐURSTÖÐUR FYRIR 
LANDIÐ Í HEILD

Í þessum kafla er staða slökkviliða á landinu 
kynnt í heild sinni. Kaflaskipting er 
eftir sama fyrirkomulagi og 
niðurstöður stakra landshluta.
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REKSTUR SLÖKKVILIÐA

30%

0%

21%

12%

12%

24%

Starfshlutfall 100%

Starfshlutfall 31-99%

Starfshlutfall 11-30%

Starfshlutfall 1-10%

Starfshlutfall 0%

Ekki titlaður varaslökkviliðsstjóri

Starfshlutfall varaslökkviliðsstjóra á landsvísu

59%

3%

13%

25%

Starfshlutfall 
100%

Starfshlutfall 
70-99%

Starfshlutfall 
20-69%

Starfshlutfall 
minna en 20%

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra á landsvísu

Flest slökkvilið landsins eru rekin af einstöku sveitarfélagi, í einhverjum tilvikum er um rekstrar legt 

sam  starf tveggja eða fleiri sveitarfélaga að ræða sem kaupa þá þjónustu slökkviliðs hvert af öðru 

eða deila sameiginlega rekstrarkostnaði slökkviliðsins. Sex slökkvilið á Íslandi eru síðan rekin undir 

byggða samlagi. Starfshlutfall slökkviliðstjóra og varaslökkviliðsstjóra er mismunandi á landsvísu 

eftir stærð sveitarfélaga og umfangi slökkviliðs. Myndin hér að ofan sýnir hlutfallslega skiptingu 

starfs hlutfalli stjórnenda slökkviliða á Íslandi.

Sólarhrings vakt
Slökkviliðsstjóri í fullu starfi 
og mannaða sólarhringsvakt.

Mönnuð dagvakt
Slökkviliðsstjóri í fullu starfi 
og með mannaða stöð á 
dagvinnutíma.Útkallslið

Slökkviliðsstjóri í skilgreindu 
starfshlutfalli og útkallslið 
sem hefur ekki fasta viðveru 
á stöð.

24

4

5

Skipulag slökkviliða á Íslandi

Á Íslandi eru fjögur slökkvilið sem hafa sólarhringsviðveru mannskaps á stöð, fimm hafa mannaða 

dag vakt og 24 slökkvilið eru mönnuð útkallsliði. 
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Skipulag slökkviliða er breytilegt eftir stærð og 

umfangi starfseminnar. Óháð því eru skyldur 

slökkvi liðs stjóra hinar sömu og er því afar 

mikilvægt að starfshlutfall þeirra endurspegli 

þá miklu ábyrgð sem starf inu fylgir lögum 

samkvæmt. Ef starfshlutfall slökkviliðsstjóra 

er skoðað í saman burði við fyrri úttekt á 

árunum 2013-2015 má sjá að starfshlutfall 

slökkviliðsstjóra í fullu starfi hefur hækkað milli 

úttekta. Þar sem starfshlutfall er undir 70% 

er ljóst að endurskoða þarf hvernig skipulagi 

viðkomandi liða skal háttað svo slökkviliðsstjóri 

geti sinnt lögbundnum skyldum sínum.

Á slökkviliðsstjóra hvíla ríkar skyldur og hefur 

hann eftirlit með því í sínu umdæmi að farið sé 

eftir lögum og reglugerðum um bruna varnir. Í 

ljósi þessa ábyrgðarhlutverks skal slökkvi liðs-

stjóri eða stað gengill hans ávallt vera á vakt eða á 

bakvakt og til staðar á starfssvæði slökkviliðliðs. 

Sú var raunin hjá 70% slökkviliða landsins en 

hjá 30% liða þarfnaðist þessi liður úrbóta eða 

var ekki metinn í lagi. Í þeim til fellum þar sem 

athugasemdir voru gerðar við stjórnendavaktir 

var stjórnendum ekki greidd laun í sam ræmi 

við skilgreint skipulag eða að skipulag var ekki 

til staðar og því ekki tryggt að stjórnandi væri 

á starfs svæðinu öllum stundum. Helst þarfnast 

þessi þáttur úrbóta á Vestfjörðum og Vesturlandi.

Starfshlutfall slökkviliðsstjóra

41%

59%

8%

3%

23%

25%

32%

19%

20212013-2015

Í fullu starfi

70-99% starfshlutfall

20-69% starfshlutfall

Lægra en 20% 
starfshlutfall

Stjórnendavaktir slökkviliðs

Þarfnast úrbótaEkki í lagiÍ lagi

12%

18%

70%
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Í brunavarnaáætlun skal gerð grein fyrir því 

hvernig slökkvilið uppfyllir þær kröfur sem 

gerðar eru til starf seminnar. Slík áætlun lá fyrir 

hjá 36% slökkviliða við úttekt en skorti hjá 64% 

þeirra. Staða bruna  varnaáætlana var hvað lökust 

á Vestfjörðum og Norðvesturlandi þar sem 

aðeins tvö slökkvilið höfðu gilda áætlun. Önnur 

lið þessara landshluta voru annað hvort stutt 

á veg komin við gerð slíkrar áætlunar eða ekki 

byrjuð. Heilt yfir er staða brunavarnaáætlana þó 

í réttum farvegi en ráðist var í sér stakt átak við 

gerð umræddra áætlana og er fjöldinn nú orðinn 

60% samkvæmt nýjustu mælingum.

Sveitarfélögum er skylt að sjá til þess að nægilegt 

vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til slökkvi-

starfs og fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem 

hans er krafist. 30% slökkviliðsstjóra töldu að 

slíkt væri tryggt á þeirra starfssvæði. 55% þeirra 

töldu þörf á úrbótum á vatnsveitu og dreifikerfi 

á svæðinu. Í 15% tilvika var um lítið frávik að 

ræða frá kröfum um slökkvivatn en á þeim 

stöðum voru tilfallandi vanda mál, s.s. einstaka 

brunahanar, aðgengi að ákveðnum vatnsbólum 

eða árstíðabundin vandamál.

Staða brunavarnaáætlana

Þarfnast úrbótaEkki í lagi Í lagi

36% 46%

18%

Vatn og vatnsþrýstingur

Lítið frávikÞarfnast úrbóta Í lagi

30%

55%

15%
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Lögbundin verkefni slökkviliða eru fimmþætt 

samkvæmt reglugerð um starfsemi slökkviliða. 

Sé slökkviliðum ekki stætt að sinna verkefnunum, 

t.d. vegna skorts á búnaði, menntun og/eða 

þjálfun slökkvi  liðs manna eða annarra þátta, er 

sveitarfélögum heimilt að fela öðru slökkviliði 

eða viðeigandi aðilum hluta þeirra verkefna 

sem þau hafa ekki burði til að sinna. Um slíkt 

skal gera skriflegan samn ing og tilkynna til 

HMS.  Samstarfssamningar milli slökkviliða 

skulu einnig liggja fyrir á mörkum útkalls svæða 

til að tryggja sem skemmstan viðbragðstíma 

óháð sveitarfélagsmörkum. Í meirihluta tilvika 

töldu slökkviliðsstjórar að samningar við önnur 

lið væru í lagi hjá sínu slökkviliði, hvort sem var 

vegna samliggjandi útkallssvæða eða vegna þjónustu ákveðinna verkefna. Hafa ber þó í huga að ekki 

hefur verið tilkynnt um alla samninga en með tilkomu Brunagáttar má gera ráð fyrir að yfirsýn og 

utanum hald muni eflast. Ljóst er að þörf er á eftirfylgni við samningagerð milli slökkviliða og endur-

nýjun eldri samninga vegna samstarfs um rekstur slökkviliða eða sameiningar sveitarfélaga. 

Slökkvi liðum er heimilt að taka að sér önnur 

verk efni en lögbundin svo framarlega sem þau 

draga ekki úr getu liðsins til að sinna lög bundn-

um verkefnum. tilfallandi verkefni sem falla utan 

lögbundinna verk  efna, þ.e.a.s. víkjandi verk efni 

sem eiga ekki að hafa áhrif á viðbragð og út kalls-

færni liðanna Átta lið, þar af þau fjögur slökkvilið 

sem hafa sólarhringsviðveru á slökkvistöð, sjá 

svo um framkvæmd sjúkra  flutninga að öllu leyti 

eða að hluta til á sínu starfssvæði og notast flest 

liðin við svonefndar kross skrán ingar á ökutæki, 

sem felur í sér að starfsmenn hafa samtímis bæði 

skráð hlutverk á sjúkra bíl og dælubíl slökkviliðs. 

Sjúkraflutningum er ekki sinnt af neinu slökkvi  -

liði á Vestur- eða Suðurlandi.

Samstarfssamningar slökkviliða

Í lagiEkki í lagi Þarfnast úrbóta

12%

73%

15%

Önnur verkefni slökkviliða

Einnig sjúkraflutningar - að öllu leyti

Eingöngu víkjandi verkefni

Einnig sjúkraflutningar - að hluta til

2

25

6
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Allir slökkviliðsstjórar landsins viðhalda upplýsingum um mannskap í útkallsgrunni Neyðarlínu í 

raun  tíma og töldu 94% sig geta sent viðunandi afl á vettvang til að bregðast við útkalli í samræmi 

við þjón ustu stig. Rétt er þó að nefna að menntunarstig slökkviliða eða fjöldi slökkviliðsmanna með 

rétt indi til reykköfunar getur verið í ósamræmi við kröfur, þ.e. að þörf getur verið á frekari menntun 

hjá sumum þeirra og að þeir nái ekki að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til reykkafara. Myndin 

hér að neðan sýnir heildarfjölda slökkviliðsmanna á Íslandi, sem voru 1293 talsins á tímum úttekta 

og hvernig þeir dreifast á slökkvilið og útkallssvæði. Fjöldinn byggir á skráðum heildarfjölda slökkvi-

liðs   manna í útkallsgrunni Neyðarlínunnar, en gefur ekki upplýsingar um staðsetningu, stöðu, virkni 

eða menntunarstig einstakra slökkviliðsmanna.
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HÚSNÆÐI
Í 81% tilfella var brunahólfun slökkvistöðva í samræmi við reglugerð og við 78% slökkvistöðva var til 

staðar brunahani eða aðstaða til áfyllingar á vatnsbirgðir ökutækja og rétt rúmur helmingur slökkvi-

lið  anna (55%) höfðu látið eldvarnareftirlit taka út starfsstöðvar sínar.

Niðurstöður úttekta á húsnæði slökkviliða á landsvísu

Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu á 
hlífðarfatnaði

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

42%

4%4%

50%

85% 85%

5% 4%

10% 10%

36%

7%

1%

56%

49%

26% 25%

1%

Geymsla á hlífðarfatnaði var metin í lagi í 42% tilfella. Gerðar voru athugasemdir á 42 slökkvistöðvum, 

þar sem geymsla á hlífðarfatnaði var ekki samkvæmt leiðbeiningum og þarfnaðist úrbóta eða var 

óásættanleg. Á meirihluta stöðva á Vestfjörðum, Suðurlandi, Norðvestur- og Norðausturlandi voru 

gerðar athugasemdir vegna geymslu á hlífðarfatnaði.

Gerðar voru athugasemdir við aðstöðu til að þrífa hlífðarfatnað og annan búnað á 64% slökkvistöðva 

landsins þar sem aðstaðan var ýmist takmörkuð að hluta, í heild eða jafnvel ekki til staðar. En sum 

slökkvilið nýta sér þjónustu efnalauga, sem getur tekið mislangan tíma og slökkviliðin misvel búin 

af hlífðarfatnaði komi til útkalls á meðan búnaður er sendur í þrif. Aðstaða til þrifa á hlífðarfatnaði 

og öðrum búnaði var í lagi á 36% af slökkvistöðvum landsins, þar af var stór hluti þeirra stöðva á 

Suður landi og Suðvesturlandi. Aðbúnaður var einnig í flestum tilvikum í lagi á Vesturlandi. Í öðrum 

lands hlutum var um takmarkaða aðstöðu að ræða til að þrífa hlífðarfatnað og annan búnað og 

þarfn aðist aðstaðan víðast hvar úrbóta. Sérstaklega ber að nefna að aðstaða þarfnast úrbóta hjá 

stærri slökkviliðum með sólarhringsvakt á Austurlandi og Norðausturlandi þar sem aðstaðan var 

tak mörkuð.

Í 85% tilfella var að talið að ökutæki gætu ekið óhindrað út af stöð allt árið um kring. Gerð var athuga-

semd við útkeyrslu ökutækja á 11 slökkvistöðvum, þar sem þrengsli, hindranir eða óhentugar ökuleiðir 

gerðu ökumönnum viðbragðsökutækja erfitt fyrir. Athugasemd var gerð við útkeyrsluhurðir 11 



90

stöðva (ekki sömu stöðvar og hér að ofan) þar sem vanbúnaður var á varaopnun, ásigkomulagi hurða 

eða opnun takmarkandi á annan hátt. Meirihluti stöðva allra landshluta hafði þó útkeyrsluhurðir sem 

voru opnanlegar án vandkvæða. 

51% slökkvistöðva uppfylltu ekki leiðbeiningar HMS nr. 6.086 sem varða plássþörf slökkvistöðva, en 

þar er meðal annars gerð krafa um plássþörf sem slökkvistöðvar þurfa uppfylla, starfsmannaaðstöðu, 

snyrt ingar og böð. 

Aðstaða til að þrífa mannskap eftir útköll var aðeins að finna á 22 af 72 slökkvistöðvum landsins. 

Slökkvil iðin sem hafa sólarhringsvaktir; Brunavarnir Suðurnesja, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, 

Slökkvi lið Akureyrar og Slökkvilið Fjarðabyggðar höfðu öll fullnægjandi aðstöðu fyrir mannskap til 

þrifa og afeitrunar eftir útköll á þeim stöðvum sem krefjast sólarhrings viðveru starfsmanna, en 

ekki á útstöðvum sem mannaðar eru af útkallsliði. Nokkur önnur slökkvilið höfðu einnig útbúið slíka 

aðstöðu í nýuppgerðu húsnæði eða voru í slíkum framkvæmdum. Á öðrum stöðvum þar sem aðstaða 

til að þrífa mannskap var metin í lagi var um stakar sturtur að ræða. Á meirihluta slökkvistöðva lands-

ins (67%) var enga baðaðstöðu að finna.
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ÁSTAND HLÍFÐARFATNAÐAR OG BÚNAÐAR

Niðurstöður úttekta á hlífðarfatnaði og búnaði slökkviliða á landsvísu

Uppsetning 
 loftpressu

Skoðun 
 reykköfunartækja

Ástand 
 hlífðarfatnaðar

Viðurkenndur 
undirfatnaður fyrir 

slökkviliðsmenn

Lágmarksbúnaður 
 vegna 

mengunaróhappa

Eiturefnagallar 
slökkviliðs

Búnaður til 
björgunar 

 fastklemmdra

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

70%

6% 6%

24%

33%

18%

6%
3% 3%3% 3% 3% 3%

24%

67%

12%
9%

76%

85%
82%

24%

49%
45%

43%

Samkvæmt reglugerð um starfsemi slökkviliða skulu slökkvilið hafa til umráða fullnægjandi búnað 

til að geta sinnt verkefnum sínum og slökkviliðsmönnum ber að fá nauðsynlegar persónuhlífar í sam-

ræmi við verkefni. Ástand hlífðarfatnaðar slökkviliða landsins var metið í lagi í 70% tilvika og hlífðar-

fatnaður var í samræmi við viðurkennda staðla og viðhaldið í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. 

Athuga semdir með tilliti til ástands á hlífðarfatnaði snérust að ófullnægjandi endurnýjun á hluta 

hlífðar fatnaðar hjá einstaka liðum, svo sem stígvélum, hjálmum eða eldgöllum. Þörf á mestum 

úrbótum vegna hlífðarfatnaðar var á Vestfjörðum. 

Tæplega 50% slökkviliða sem útvegar öllum slökkviliðsmönnum sínum viðurkenndan og viðeigandi 

undir fatnað til klæðast undir eldgöllum, tvö slökkvilið útvega hluta starfsmanna sinna slíkum fatnaði 

og 45% slökkviliða útvega ekki starfsmönnum slíkan fatnað. 

Við úttekt kom í ljós að 24% slökkviliða landsins hafa eiturefnagalla til umráða sem eru í fullnægjandi 

ástandi. Til eru fleiri eiturefnagallar hjá nokkrum öðrum liðum en þeir eru ýmist komnir fram yfir fyrn-

inga tíma framleiðanda eða hafa ekki fengið viðeigandi þjónustuskoðun eða þrýstiprófun í samræmi 

við leiðbeiningar framleiðanda. Ekkert lið á Vestfjörðum, Vesturlandi eða Norðvesturlandi höfðu til 

staðar fullnægjandi eiturefnagalla og minnihluti slökkviliða í öðrum landshlutum að Austurlandi og 

Suð vesturlandi undanskildum. 

76% slökkviliða voru þannig útbúin að þau uppfylltu kröfur um lágmarksbúnað miðað við fyrirliggjandi 

áhættu þætti á sínu starfssvæði og gildandi samstarfssamninga við önnur slökkvilið. Hjá tveimur liðum 

þarfn aðist búnaðurinn úrbóta til að vera fullnægjandi. 18% liða hafði engan eða mjög takmarkaðan 

meng unar varnabúnað. Helst vantaði upp á að gera úrbætur á búnaði eða samstarfssamningum hjá 

slökkvi liðum á Vestfjörðum, Norðvestur- og Norðausturlandi.
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Gerð var athugasemd við búnað til björgunar á fastklemmdum einstaklingum hjá fjórum slökkviliðum. 

Þar sem búnaður þarfnaðist úrbóta var um aukabúnað á útstöð að ræða. Annars staðar þar sem þessi 

þáttur var metinn ekki í lagi var búnaður annars vegar fram yfir gefinn fyrningartíma frá framleiðanda 

og hafði ekki fengið viðeigandi þjónustu. Hjá tveimur liðum var slíkur búnaður hins vegar ekki til 

staðar og ekki var til samningur við annað slökkvilið um að sinna þessum hluta lögbundinna verkefna. 

Reykköfunartæki og búnaður var almennt í góðu ástandi hjá flestum liðum. Eitt slökkvilið hafði þó 

hvorki slíkan búnað, né samning við annað slökkvilið um að sinna reykköfun. Í 82% tilvika höfðu reyk-

köfunar tækin fengið fullnægjandi viðhald og skoðun hjá þjónustuaðilum í samræmi við reglugerð. 

Gerð var athugasemd við þjónustu reykköfunartækja þar sem slík þjónusta var ýmist komin fram yfir 

á tíma eða ekki gerð eftir reglubundnum hætti.

Gerðar voru athugasemdir við uppsetningu loftpressu hjá 30% slökkviliða þar sem uppsetning var 

ekki í samræmi við leiðbeiningar HMS. Sum þessara liða höfðu fleiri en eina loftpressu sem fengu 

athuga semdir sem flestar snéru að staðsetningu loftinntaks pressunnar. Til viðbótar var gerð athuga-

semd við lofgæðamælingar öndunarlofts úr tíu loftpressum, þar sem mæligildi voru utan viðmiða 

reglu gerðar og staðals.
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ÞJÁLFUNAR- OG MENNTUNARMÁL
Slökkvilið landsins hafa misgott aðgengi að frambærilegu og öruggu æfingasvæði. Einstaka slökkvilið 

eru með reglubundna og skipulagða uppbyggingu á æfingaaðstöðu en lítið er um samvinnu á milli 

slökkvi liða um uppbyggingu á sameiginlegu æfingasvæði. Engu að síður er meirihluti slökkviliða 

hvers landshluta með aðgengilega þjálfunaráætlun fyrir árið og í heildina höfðu 85% slökkviliða 

landsins slíka áætlun.

Niðurstöður úttekta á þjálfunar og menntunarmála slökkviliða á landsvísu

Aðstaða til að þrífa hlífðarfatnað 
og annan búnað

Akstursleið 
 forgangsökutækja

Útkeyrsluhurðir 
 slökkvistöðvar

Samræmast slökkvistöðvar 
leiðbeiningum

Aðstaða til geymslu á 
hlífðarfatnaði

Í lagi

Ekki í lagi

Þarfnast úrbóta

Lítið frávik

52%

18%

30%

73%

18%

52%

9%

33%

6%

52%

9%

33%

6%

9%

3%

39%

9%

49%

Slökkviliðsmenn þurfa að uppfylla ákveðin hæfnisskilyrði til að geta sinnt verkefnum slökkviliðs, svo 

sem varðandi þjálfun og menntun, sem og heilsufarskröfur. Rúmlega helmingur slökkviliðsstjóra 

landsins taldi sig ná að halda úti æfingum á árs grundvelli til að upp fylla æfingaskyldu slökkviliðsmanna 

vegna reykköfunar og annarra slökkvistarfa. 18% töldu sig ná því að hluta til eða að þeir hefðu ekki 

náð því tímabundið vegna heimsfaraldurs Covid-19. Þá töldu 30% slökkviliðsstjóra sig almennt ekki 

ná að uppfylla æfingatíma samkvæmt reglugerðum. 

Hjá 73% liða landsins var menntunarstig gott, hjá 18% var hægt að gera úrbætur og hjá 9% (þremur 

liðum) var menntunarstig óviðunandi þar sem menntun var ekki í samræmi við þjónustustig slökkvi-

liðs ins. Heilt yfir var meirihluti slökkviliða hvers landshluta með gott menntunarstig, en þar sem gera 

þarf úrbætur þarf að hækka menntunarstig í samræmi við þjónustu viðkomandi slökkviliðs. 

Rúmlega helmingur slökkviliða landsins hafði sent starfsmenn sína í reglubundna læknisskoðun, þol- 

og styrktarpróf. Tvö slökkvilið höfðu fyrirliggjandi dagsetningu slíkrar skoðunar en 33% höfðu hvorki 

slíka skoðun áætlaða né voru með samning við heilsugæslu eða fyrirtæki um framkvæmd slíkra skoð-

ana. Þrjú slökkvilið höfðu ekki framkvæmt slíkar skoðanir í nokkur ár og starfsmenn þessara liða upp-

fylltu almennt ekki menntunarkröfur til að teljast færir til reykköfunar.
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Aðeins 13 slökkvilið (39%) höfðu sent inn nauðsynlegar upplýsingar til HMS til að viðhalda reyk-

köfunar rétt indum starfsmanna sinna. Hjá rúmum helmingi liðanna hafði það ekki verið gert meðal 

annars vegna þess að starfsmenn höfðu ekki farið í gegnum reglubundnar læknisskoðanir, þol- 

og styrktar próf. Þá voru þrjú slökkvilið þar sem starfsmenn uppfylltu ekki nein hæfnisskilyrði til 

reykköfunar.

ÁSTAND OG ALDUR ÖKUTÆKJA

Meðalaldur hvers flokks ökutækja í árum skipt eftir landshlutum

Dælubifreið

Tækjabifreið

Tankbifreið

Lagnabifreið

Körfubifreið

Þjónustubifreið

22

31

44

15

13

31

NA

19

23

38

13

NV

20

21

24
8

SV

24

30

22

40
11

V

21

30

41

30

20

VF

20

22

32

5

S

15

23

39

29

21

A

2

Meðalaldur ökutækja slökkviliða er almennt frekar hár á landinu. Á landinu í heild eru skráðar 104 bif-

reiðar sem skilgreindar eru í útkallsgrunni Neyðarlínu sem dælubifreiðar. Þessar bifreiðar hafa ólíka 

dælu getu og slökkvimátt þar sem þær hafa mismunandi dælur, misstóra vatnstanka og sumar hafa 

sér stakan slökkvibúnað. Sumar þessara dælubifreiða eru svokallaðar varabifreiðar, þ.e.a.s. eru ekki 

fyrstu ökutæki í viðbragði og eru notuð til æfinga, afleysinga og aðstoðar eftir þörfum. Þar að auki 

eru þarna á meðal bifreiðar sem eru skilgreindar með tvö hlutverk, svo sem dælu- og klippibifreið 

eða dælu- og þjónustubifreið. Þetta eru yfirleitt minni bifreiðar útbúnar litlum vatnstönkum og dælu 

með slökkvi froðu búnaði. Meðalaldur dælubifreiða á Íslandi eftir skráningu í útkallsgrunni er 21 ár. 

Fjöldi tank bíla á Íslandi er 39 bifreiðar og er meðalaldur þeirra 28 ár. Eins og sjá má á ofangreindri 

mynd er meðal aldur dælubifreiða svipaður á milli allra landshluta. Körfubifreiðar á Íslandi voru 14 

tals ins og var meðal aldur þeirra 32 ár. Engin þeirra var undir tíu ára aldri og aðeins ein bifreið undir 

20 ára aldri. Sex bif reiðar voru skilgreindar sem tækja- eða klippibifreiðar og var meðal aldur þeirra 

20 ár. Síðan voru fjórar lagnabifreiðar, sem nýttar eru til að bera slöngur og einfalda vatnsöflun, þær 

voru að meðal tali 33 ára. Þjónustubifreiðar slökkviliða voru svo samkvæmt skráningu 24 talsins, en 

líklega eru fleiri bif reiðar sem ekki eru skráðar í grunninn. Meðalaldur þjónustubifreiða var 12 ár. 
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En eins og sjá má er aldursdreifing bifreiða á fremur stóru aldursbili. Myndin sýnir einnig mesta og 

minnsta aldur ökutækja innan hvers flokks

Meðalaldur ökutækja slökkviliða á landsvísu

Dælubifreið Tankbifreið Körfubifreið Tækjabifreið Lagnabifreið Þjónustubifreið

Hæsti Lægsti Meðalaldur

56

21

2
5

28

42

53

32

17
14

20

43
47

33

16

2

12

33

STAÐA ELDVARNAREFTIRLITS
Eldvarnareftirlit sveitarfélaga er eitt af lög-

bundn um verkefnum slökkviliða samkvæmt 

lögum um bruna varnir, en þó er heimilt að fela 

skoðunarstofu eftirlit þar sem við á. Öll slökk-

vi lið landsins sjá um eld varnar eftirlit á sínu 

starfssvæði að þremur slökkviliðum undan skild-

um. Í tveimur tilvikum er eld varnar eftirliti úthýst 

til óháðrar skoðunarstofu og í einu tilviki til 

annars slökkviliðs. Allir slökkviliðsstjórar lands-

ins telja að eldvarnareftirlit og slökkviliðin séu að 

leið beina fyrirtækjum og stofnunum um bruna-

varnir innan starfssvæðis. Í 64% tilfella var búið 

að gefa út eldvarnareftirlitsáætlun ársins og 

birta á vefsíðu slökkviliðs eða sveitarfélags. Í 27% 

var slík áætlun til staðar en var ekki aðgengileg 

á vefnum og í 9% tilfella var slík áætlun ekki 

fyrir hendi. Eldvarnareftirlit hjá 70% slökkviliða 

er að gera kröfu um neyðaráætlun (viðbragðsáætlun) í skoðanaskyldum fyrirtækjum og tæplega 

Framkvæmd eldvarnareftirlits 
sveitarfélaga

Úthýst til óháðrar skoðunarstofu eða 

annars slökkviliðs

Slökkviliðið sjálft

91%

9%
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helmingur (48%) eru að gera kröfu um eldvarnarfulltrúa í þessum sömu fyrirtækjum. Heilt yfir væri 

því hægt að efla þennan þátt eldvarnareftirlits á stórum hluta landsins.

Samvinna byggingarfulltrúa og eldvarnareftirlits

Búseta í atvinnuhúsnæði Öryggis- og lokaúttektir Yfirferð á teikningum

Í lagiEngar upplýsingar Þarfnast úrbótaLítið frávik

6%

70%

15%

9%
6%

88%

6% 6%

82%

12%

Í flestum tilfellum var samvinna eldvarnareftirlits og byggingarfulltrúa í lagi hvað varðar yfirferð á 

teikn ingum, öryggis- og lokaúttektir og búsetu í atvinnuhúsnæði samkvæmt slökkviliðsstjórum. Þar 

sem athugasemdir voru gerðar varðandi þessi atriði þá var það yfirleitt vegna einstakra atriða þar 

sem hægt var að bæta samskipti og vinnuferla milli eldvarnareftirlits og byggingarfulltrúa. Í 9% til-

fella var þó gerð athugasemd um að samstarf þarfnaðist úrbóta þar sem vitað væri um búsetu eða 

breytta notkun á atvinnuhúsnæði án þess að gerð væri öryggisúttekt m.t.t. brunavarna. Hjá þeim 

tveimur slökkviliðum þar sem eldvarnareftirliti var úthýst til óháðrar skoðunarstofu lágu þessar upp-

lýsingar ekki fyrir við úttekt á starfsemi slökkviliðsins. 

Einungis 15% af slökkviliðsstjórum landsins telja sig fá tilkynningar í samræmi við reglugerð um 

umfangs mikla geymslu á eitraðri og ætandi vöru, eldnærandi efnum, gasi undir þrýstingi o.þ.h. sem 

við elds voða getur haft í för með sér sérstaka hættu. 79% telja sig ekki fá slíkar tilkynningar og að 

efla þurfi samstarf eldvarnareftirlits og annarra eftirlitsaðila varðandi slíkar tilkynningar. Í 6% tilvika 

gat slökkviliðsstjóri ekki svarað þessu.Samanlagt taldi rúmlega þriðjungur slökkviliðsstjóra (36%), að 

auka þyrfti núverandi hlutfall heildarframlags sveitarfélags til forvarna og eldvarnareftirlits svo unnt 

væri að sinna viðunandi starfi á því sviði. Framangreint mat slökkviliðsstjóra byggir á fyrirliggjandi 

áhættu þáttum og skoðanaskyldum fyrirtækjum innan þeirra starfssvæðis ásamt núverandi starfs-

hlutfalli slökkviliðsstjóra eða þess sem sinnir eldvarnareftirliti.
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TILLÖGUR AÐ 
ÚRBÓTUM UM 
STARFSEMI 
SLÖKKVILIÐA

Í skýrslunni eru raktar helstu niðurstöður úttekta 
HMS á starfsemi slökkviliða. Í niðurstöðunum má 
sjá að víðast hvar á landinu er þörf á úrbótum 
á starfseminni. HMS hyggst fylgja eftir þeim 
athugasemdum sem fram koma í skýrslunni og 
leiðbeina sveitarfélögum og slökkvi liðum um 
nauðsynlegar úrbætur. Til ýmissa aðgerða þarf að 
grípa en velflestar úrbætur kalla á víðtækt samstarf 
allra hagaðila. Hér að neðan má sjá dæmi um atriði 
sem HMS mun hafa að leiðarljósi í þeirri vinnu á 
næstu misserum.  
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Ráðast þarf í nánari greiningu á starfsemi 
slökkviliða á grundvelli fyrirliggjandi úttekta. 
Mikilvægt er að samræma og samþætta 
brunavarnir og önnur lögbunwdin verkefni 
slökkviliða til að tryggja viðeigandi viðbragð á 
öllum starfssvæðum slökkviliða.

Styðja þarf sveitarfélögin með því að hvetja til 
samstarfs og sameiningar minni slökkviliða 
er hafa ekki burði til að uppfylla lögbundnar 
kröfur og/eða takast á við stórar áhættur 
á þeirra svæðum. Þar sem slökkvilið er ekki 
í stakk búið til að takast á við lögbundin 
verkefni er nauðsynlegt að koma á skriflegum 
samstarfssamningi við annað lið um að annast 
það verkefni.

Áfram verður unnið að eftirfylgni með gerð 
brunavarnaáætlana sveitarfélaga í samstarfi 
við slökkviliðin og að aukin verði eftirfylgni með 
að unnið sé í samræmi við þær.

Vinna þarf að því að stjórnendavaktir séu 
tryggðar á öllum starfssvæðum slökkviliða og 
að starfshlutfall slökkviliðsstjóra sé í samræmi 
við ábyrgð hans og valdheimildir.

Stuðla að samræmdu verklagi við lögbundin 
verkefni slökkviliða og skilvirka innleiðingu 
nýjunga í slökkvi og björgunartækni.

Áframhaldandi þróunarvinna 
Brunagáttarinnar í samstarfi við slökkviliðin. 
Mikilvægt að gáttin nýtist sem best sem 
stjórntæki á sviði brunamála og til að ná fram 
yfirsýn um stöðu slökkviliða landsins, s.s. með 
gerð á stafrænna brunavarnaáætlana. Huga 
þarf að tengingu gáttarinnar við aðrar stafrænar 
lausnir, s.s. Brunavörðinn.

Til að tryggja samræmingu á verklegri kennslu 
og þjálfun slökkviliðsmanna er nauðsynlegt 
að bæta aðstöðu og aðgengi að menntun og 
þjálfun slökkviliðsmanna við innleiðingu á nýrri 
reglugerð um Brunamálaskólann.

Gera þarf greiningu á áhrifum sjúkraflutninga 
á lögbundin verkefni slökkviliða og við bragðs
getu.Kanna hvort setja þurfi reglur til að koma í 
veg fyrir að dregið sé úr nauðsynlegu viðbragði 
slökkviliða sem reka jafnframt sjúkraflutninga.

Gera þyrfti samræmda úttekt á vatnsveitu og 
dreifikerfum á starfssvæðum allra slökkviliða 
landsins í samstarfi við vatnsveitur og leita leiða 
til að efla vatnsöflun og tryggja slökkvivatn á 
erfiðum svæðum.

Samræma þarf eldvarnareftirlit sveitarfélagana 
og koma á frekari úrræðum eldvarnareftirlits. 
Tryggja þarf að öll slökkvilið landsins nýti 
Brunavörðinn vegna eldvarnareftirlits.

Gera þarf sértæka úttekt á stöðu búnaðar 
vegna mengunaróhappa á starfssvæðum 
slökkviliða. Auka þarf sérfærni slökkviliða sem 
þjónusta önnur lið um viðbótaraðstoð vegna 
mengunarvarna og koma á auknu samstarfi 
milli aðila.

Auka þarf samstarf eftirlitsstofnanna sem koma 
að eiturefnamálum varðandi tilkynningar til 
slökkviliða um umfangsmikla geymslu og flutning 
hættulegra efna.

Stuðla þarf að uppbyggingu á bað og 
afeitrunaraðstöðu aðstöðu slökkviliða og bæta 
almenna aðstöðu til þrifa á hlífðarfatnaði og 
öðrum búnaði slökkviliða á stöð.
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