
Eigið eftirlit með eldvörnum 



 

Ríkar ástæður til eigin eftirlits 

 
• Eldur veldur árlega miklu tjóni 

• Endurreisn fyrirtækja ? 

• Tíðir mannskaðar í brunum 

• Virkt eftirlit /aukinn skilningur starfsfólks 

 

 



Ríkar ástæður 

• Eigið eldvarnaeftirlit nauðsynleg viðbót við eldvarnaeftirlit 

sveitafélaga 

• Öflugt eldvarnaeftirlit dregur verulega úr líkum á að eldur 

kvikni. 

• Lög um brunavarnir gr.23 VI kafli og Reglugerð nr. 

200/1994 um eigið eftirlit eiganda og forráðamanna. 

• Átt er við daglegt og reglubundið eftirlit  fyrir eigið fé.  

• Val um að sjá alfarið sjálfur um eftirlitið eða fá 

utanaðkomandi fagaðila til verksins  

• Hugsað fyrir “lítil” eða meðalstór fyrirtæki 



Ástand eldvarna 

• Byggingaskoðanir. 

• Rekstrarskoðanir. 

• Eftirlit. 

– Nýbyggingar og breytingar. 

– Notkun bygginga og svæða. 

• Úttektir. 

– Lokaúttekt. 

– Stöðuúttekt. 

– Umsagnir. 



Helstu þættir eigin eftirlits 

• Stefna 

• Ábyrgð 

• Áhættustjórnun 

• Fræðsla og þjálfun 

• Byggingin og starfsemin 

• Eldvarnabúnaður 

• Skipulag og framkvæmd 

• Reglur og hjálpargögn 

• Eftirfylgni 



Ákvörðun um framkvæmd 

eftirlits  

 

Stærð fyrirtækis  og 

starfsemi ræður hvernig  

ráðlegast er að haga  

eldvörnum. 

 

1.Setja kerfið sjálfur upp og 

reka það. 

2.Fá aðstoð ráðgjafa og reka 

sjálfur. 

3.Fá aðstoð ráðgjafa við 

uppsetningu og rekstur. 

  

Byrjun

Flokkast fyrirtækið sem 
“lítið”

Flokkast fyrirtækið sem 
“meðalstórt”

Ráðgjöf við uppsetningu 
og rekstur eigin 
eldvarnareftirlits

Eigandi setur upp kerfi 
samkvæmt leiðbeiningum 

og rekur það sjálfur

Ráðgjöf við uppsetningu 
kerfis en eigandi rekur það 

sjálfur

Nei

Já

Já

Nei

Stórt fyrirtæki

Eða

Ráðgjöf við uppsetningu 
kerfis en eigandi rekur það 

sjálfur

Eða



Brunavarnir 

• Brunaviðvörun 

• Útljós 

• Neyðarlýsing 

• Flóttaleiðir 

• Búnaður hurða og björgunaropa 

• Brunahólfun, eldvarnahurðir og reyklosun 

• Slökkvitæki, brunaslöngur og slökkvikerfi 

• Sérstakar hættur 

• Viðbragðsáætlun 

• Eigið eftirlit 



Brunaviðvörun 



Brunaviðvörun 



Brunaviðvörunarkerfi 



Brunaviðvörunarkerfi 



Brunaviðvörunarkerfi 



Brunaviðvörunarkerfi 



Brunaviðvörunarkerfi 



Brunaviðvörunarkerfi 



Útljós 



Útljós 



Neyðarlýsing 



Neyðarlýsing 



Neyðarlýsing 



Flóttaleiðir 

• Þeir sem í mannvirkinu dveljast komist út af 

eigin rammleik eða með aðstoð annarra. 

• Húsaskipan og aðgengi til björgunar sé 

auðveld 

• Flóttaleiðir skulu vera einfaldar auðrataðar og 

greiðfærar 

 



Flóttaleiðir 

• Enginn varningur má vera í flóttaleiðum. 

• Hurð í flóttaleið má aldrei vera lykillæst. 

• Ef hurð í flóttaleið þarf að vera læst skal setja 
raflæsingu sem opnast við brunaboð. Einnig þarf 
að setja upp neyðarrofa. 



Læstar hurðir í flóttaleið 



Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Björgunarop 



Búnaður hurða 



Brunahólfun 

• Útbreiðsla elds og reyks sé takmörkuð með 

brunahólfandi veggjum og gólfum 

– innan byggingar 

– til mannvirkja í grenndinni 

• Byggingarefni innréttingar og  

húsbúnaður sé þannig að litlar  

líkur sé að kvikni í og að eitraður reykur 

myndist. 

• Vernda menningarverðmæti gegn bruna 



Brunahólfun 



Brunamótstaða byggingahluta 

• Klæðningar -  yfirborð veggja og gólfa 

– flokkur 1  illbrennanlegt, breiðir ekki út eld,  

– flokkur 2  kviknar erfiðlega í, 

breiðir hægt út eld, takmarkaður reykur 

• Föst einangrun – vír  

• Brunaþéttingar með  

lögnum og stokkum 

• Eldvarnahurðir 



Brunamótstaða byggingahluta 



Brunahólfun 

• Brunahólfun 

• Brunaþéttingar 

• Eldvarnahurðir og 

frágangur þeirra 

• Loftræsikerfi 

• Reyklosun  

 



Eldvarnahurðir 



Eldvarnahurðir 



Eldvarnahurðir 



• Óæskilegt að auka súrefni á eldsvæði. 

• Ef viðvörun kemur á brunaviðvörunarkerfi 

stöðvast oft loftræsikerfi og stundum er  

það notað til reyklosunar. 

• Sum loftræstikerfi endurstillast við  

endursetningu á brunaviðvörunarkerfinu. 

• Önnur verður að endurstilla sértaklega. 

Loftræsikerfi. 



Brunalokur 



 
Reyklosun í fóttaleiðum. 

• Hvort heldur að reyklosun er 
handvirk eða sjálfvirk. 

• Fólk verður að komast leiðar 
sinnar hvar sem er. 

Hér er einföld mynd sem sýnir 
opnun á glugga neðst og 
síðan efst, það mun létta á 
reyklosun. 

• Sum staðar fer loftblásari í 
gang svo að reykur komist ekki 
inní flóttaleiðir. 
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Brunaþéttingar 



Slökkvitæki og brunaslöngur 



Slökkvitæki 



Slökkvitæki og brunaslöngur 



Slökkvibúnaður 



Vatnsúðakerfi  



Vatnsúðakerfi  



Vatnsúðakerfi  

• Inntak • Tæming 



Vatnsúðakerfi 



Sérstakar hættur - rusl 



Sérstakar hættur - rusl 



Sérstakar hættur - eldhús 



Sérstakar hættur - GAS 



Sérstakar hættur - GAS 



Sérstakar hættur - GAS 

• Gaskútar skulu vera utandyra. 

• Gasskynjarar skulu vera til 

staðar. 

• Nota viðurkenndan búnað, 

slöngur og fl. 

• Leitið til fagmanna um 

uppsetningu á gasbúnaði. 

• Gas er þrisvar sinnum þyngra 

en andrúmsloft. 



Sérstakar hættur - íkviknun 



Viðbragðs og rýmingaráætlun 

• Vinna skal viðbragðs og rýmingaráætlun fyrir 
bygginguna og halda eldvarnanámskeið fyrir 
starfsfólk samkvæmt, reglugerð nr.200/1994. 

• Öryggishandbók – einfaldar leiðbeiningar 

• Halda rýmingaræfingu. 



Viðbragðsáætlanir 

• Eldur – boð frá brunaviðvörunarkerfi 

• Eiturefni og mengun. 

• Vatnsflóð - vatnsleki. 

• Rafmagnsleysi. 

• Veikindi, slys, andlát eða önnur áföll. 

• Árás – innbrot – lögregluaðgerðir. 

• Náttúruhamfarir. 
– Fárviðri. 

– Jarðskjálftar. 

– Eldgos. 



Viðbragðs og rýmingaráætlun 

• Starfsmenn þurfa að vita hvað þeir eiga að 

gera.  

• Stjórnendur og viðbragðsstarfsmenn þarf að 

ákveða fyrirfram.  

• Nota starfstöður en ekki persónunöfn.  

• Miðla upplýsingum um rýmingu og hvort 

einhver sé inni á hættusvæði.  

• Gefa upplýsingar til viðbragðsaðila 1-1-2. 



Viðbragðs og rýmingaráætlun 

• Fara skipulega út um næsta neyðarútgang. 
Söfnunarsvæði ákveðið fyrirfram. 

• Ef ekki er hægt að fara aftur inn?  Önnur hús. 

• Nota kallkerfi, ef það er fyrir hendi. 

• Hverjir þurfa aðstoð við rýmingu?   

 Börn – gamalt fólk – sjúklingar – fatlaðir. 

• Leikskólar, grunnskólar, sjúkrastofnanir 

 hafa eftirlit með því að allir séu komnir út. 

• Viðbragðs og rýmingaráætlun aðgengileg og 
æfð reglulega. 

• Hafa viðbragðsáætlun og teikningar einfaldar. 



Viðbragð við brunaboði 



Viðbragð við brunaboði 



Viðbragð við brunaboði 



Viðbragð við brunaboði 



Flóttaleiðir og öryggisatriði 

•  Þín staðsetning. 

•  Tvær bestu flóttaleiðir frá þessum stað. 

•  Neyðarútgangar. 

•  Söfnunarsvæði 

•  Tafla brunaviðvörunarkerfis og handboðar. 

•  Staðsetning slökkvibúnaðar. 

•  Leiðbeiningar vegna viðbragðs og  

      rýmingar. 

•  Neyðarnúmerið 112. 





Flóttaleiðir 



Flóttaleiðir 



Rýmingaræfing 



Rýmingaræfing 



Eigið eftirlit 

• Reglubundið eldvarnaeftirlit á eigin vegum, 

fyrir eigið fé 

• Viðbót við eldvarnaeftirlit sveitarfélaga 

• Lög um brunavarnir gr.23 VI kafli Reglugerð 

nr. 200/1994 

 



Eigið eftirlit 

• Eldsvoðar valda heilsutjóni og eignatjóni – 

1.7miljarðar árlega 

• Rekstrarstöðvun – viðskiptatap 

• Viðheldur góðum eldvörnum 

• Kunnátta starfsfólks eykst 



Eigið eftirlit 



Eigið eftirlit - gátlisti 



Takk fyrir 


