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Kröfur til vatnsveitna um vatn til slökkvistarfa.  
Erindi á vorfundi Samorku á Akureyri 30.5.2002  
Guðmundur Gunnarsson, yfirverkfræðingur, Brunamálastofnun. 
 
 
 
Í þekktri öfugmælavísu er kveðið: Í eld er best að ausa snjó, eykst hans logi við 
þetta........Öfugmæli, vegna þess að vatn er besta og mest notaða slökkviefnið sem við 
höfum (eða ættum að hafa) aðgang að til slökkvistarfa. Aðgengi að nægjanlegu 
slökkvivatni er lykilatriðum þess að slökkviliðið ráði við eld sem verður laus. Það er 
sama hversu vel slökkviliðið er búið bílum og tækjum, án vatns er það varnarlaust. 
Brunavarnir, bæði slökkviliðin, fyrirbyggjandi brunavarnir í húsum og vatnsveiturnar, 
eru á forræði sveitarfélaganna þannig að ábyrgð þeirra á vörn borgaranna er þung. 
 
Vatn til slökkvistarfa. 
 
Vatn er það efni sem mest er notað til slökkvistarfa vegna þess að að er víðast 
aðgengilegt og er mjög virkt og að auki ,,ódýrt”.  
 
Skipta má vatnsnotkun til slökkvistarfa í tvennt: 
 

- Vatn sem slökkviliðið notar 
- Vatn fyrir úðakerfi. 

 
Þessir þættir spila mikið saman. Algengur misskilningur er í gangi varðandi 
vatnsnotkun til úðakerfa, að þau geri óviðráðanlegar kröfur til vatnsveitunnar. Kröfur 
til slökkvivatns er oft ráðandi fyrir hönnun vatnsveitna, einkum þeirra smærri. Eins og 
gildandi reiknireglur sýna ljóslega (sjá hér á eftir) er slökkvivatnsþörf fyrir byggingar 
með úðakerfi um helmingur af þeirri sem er ef slökkviliðið sér eitt um að slökkva. 
Stafar þetta einkum af því að úðakerfi hefur slökkvistarf mikið fyrr en slökkviliðið, á 
meðan eldurinn er ennþá lítill og gerir litlar kröfur um vatnsmagn. Uppsetning 
úðakerfa er því oft sparandi en ekki eyðandi á vatn. 
 
Dæluafköst “meðal” slökkviliðs um 5-7 þús l/mín og allt upp í 20 þús l/mín en 
meðalvatnsþörf úðakerfa er um  1500 l/mín við um 2.5 bar þrýsting en allra stæstu 
úðakerfin (í lagerbyggingum með allt að 12 m hæð) eru að krefjast um 5 þús l/mín við 
um 5.2 bar þrýsting. Úðakerfi hér á landi eru hönnuð í samræmi við breskan staðal BS 
5306: Part 2: 1990 samkvæmt ákvæðum í reglugerð nr. 245/1994 um hönnun og 
uppsetningu sjálfvirkra úðakerfa. 
 
Ákvæði um slökkvivatn í lögum og reglugerðum. 
 
Í lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 81/1991 er ekki sérstaklega tekið fram að 
vatnsveitan eigi að leggja til slökkvivatn en í 1. gr. segir:  Í kaupstöðum og bæjum 
skal bæjarstjórn starfrækja vatnsveitu í þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf 
almennings, heimila og atvinnufyrirtækja, þar á meðal hafna, eftir því sem kostur er. 
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Slökkvivatnsþörf er óaðskiljanlegur hluti af vatnsþörfinni, bæði fyrir 
atvinnufyrirtækin og ekki síður vegna almenns öryggis borgaranna. Þetta lagaákvæði 
er útfært í 22. gr. rgl. nr. 421/1992 fyrir vatnsveitur sveitarfélaga á eftirfarandi hátt: 
Réttur húseigenda til vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að tryggja, að 
þrýstingur í götuæðum sé ávallt nægilegur. 
Ef þannig stendur á að götuæðar eða heimæðar, sem fyrir eru, geta ekki séð 
atvinnufyrirtæki eða öðrum fyrir nægilegu vatni, getur sveitarstjórn/stjórn vatnsveitu 
sett það sem skilyrði fyrir úrbótum, að húseigandi/notandi greiði þann kostnað sem til 
fellur vegna nauðsynlegra úrbóta. 
Vatnsveitan skal, eftir því sem mögulegt er, sjá húseigendum fyrir fullnægjandi 
vatnsmagni og þrýstingi inn á sjálfvirk vatnsúðakerfi til slökkvistarfa. Ef þannig 
stendur á að götuæðar geta ekki séð fyrir því vatnsmagni, sem nauðsynlegt telst vegna 
vatnsúðakerfis eða sambærilegs búnaðar, og brunamálayfirvöld gera kröfu til að sé 
fyrir hendi, getur sveitarstjórn krafist þess að húseigandi komi fyrir 
vatnsmiðlunargeymi í húsinu eða öðrum viðeigandi búnaði. 
 
Hérna eru komnar inn takmarkanir á skyldu sveitarfélagsins til að útvega vatn þar sem 
slíkt er erfitt og er þetta í samræmi við ákvæði þáverandi brunamálalaga. 
Í 26. gr. reglugerðarinnar er síðan ákvæði sem gefur slökkviliðsstjóra heimild til 
ráðstafana þegar eldsvoða ber að höndum en þar segir: Ef eldsvoða ber að höndum 
hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatnsveitu heimild til þess að gera hverjar þær 
ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega teljast, hvort heldur á vatnsæðum í eigu 
sveitarstjórnar/vatnsveitu eða einkaeign. 
 
Í gildandi lögum um brunavarnir nr. 75/2000 sem tóku gildi 1. janúar 2001 segir m.a. 
í 11 grein sem fjallar um starfsemi slökkviliðs.  
 
Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til 
slökkvistarfs og fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er krafist, t.d. úðakerfi í 
meiri háttar byggingum. Í sveitarfélagi þar sem vatnsöflun er erfið skal leita annarra 
lausna til að tryggja nauðsynlegar brunavarnir.  Í reglugerð skal kveða á um 
lágmarkskröfur varðandi tækjakost, húsnæði og mannafla slökkviliða, svo og 
vatnsöflun til slökkvistarfa.... 
 
Þetta ákvæði er efnislega samhljóða ákvæðum eldri laga nr. 41/1992 um brunavarnir 
og brunamál en þar var sérstaklega tekið fra, að þetta gilti í þéttbýli. Sú takmörkum 
var tekin út í nýju lögunum og einnig ákvæðið um að: Við skipulag byggðar og 
staðsetningu slíkra bygginga í sveitafélagi ber að taka fullt tillit til ofangreindra 
þátta. 
 
Þessi lagaákvæði taka af allan vafa um að sveitarfélaginu beri að tryggja nægjanlegt 
vatn til slökkvistarfs og úðakerfa í byggingum þannig að öryggi íbúanna og eigna 
þeirra verði tryggt sem framast er kostur. Sé það erfitt eða ómögulegt að útvega 
nægjanlegt vatn til slökkvistarfs er hægt að skylda húseignda til þess að útvega vatn 
t.d. með byggingu á vatnstanki. Þetta er auðvitað verulega kostnaðarsamt og nýtist 
ekki nema þeim eina aðila.  
 
Léleg vatnsveita getur þannig haft mikil áhrif á það hvar fyrirtæki byggir upp sína 
starfsemi. Til eru dæmi um að fyrirtæki hafi flutt sig á milli sveitarfélaga vegna 
lélegrar vatnsveitu. Brunamálastofnun hefur talið að sveitarfélög þurfi að binda þessa 
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takmörkun í byggingarleyfi fyrir húsi en geti ekki hafnað vatnskröfunni eftir að 
byggingarleyfi er fengið. 
 
Eðlilegt væri að í skipulagsskilmálum kæmi fram hvað sveitarfélagið gæti afhent 
mikið vatn við viðkomandi lóð. Húsbyggjandi yrði síðan að leggja fram áætlaða 
slökkvivatnsþörf fyrir húsið, og til hvaða ráðstafana hann hygðist grípa til ef 
vatnsveitan uppfyllti ekki þörfina. 
 
 
Algengasta form á vatnstöku fyrir slökkvilið í þéttbýli er frá brunahönum. 
Ekki er fjallað um brunahana í lögunum um brunavarnir á annan hátt en að í 16 gr. um 
skyldur slökkviliðsstjóra eru fyrirmæli um að hann eigi að hafa eftirlit með virkni 
brunahana í umdæminu í samráði við rekstraraðila viðkomandi vatnsveitu.  
 
Í 25 gr. rgl. nr. 421/1992 fyrir vatnsveitur sveitarfélaga er hliðstætt ákvæði en þar 
segir að: 
Sveitarstjórn/stjórn vatnsveitu skal koma fyrir brunahönum í samráði við 
slökkviliðsstjóra og annast iðhald þeirra og eftirlit. Óheimilt er öðrum en slökkviliði 
við slökkvistörf og starfsmönnum vatnsveitunnar við störf þeirra, að opna brunahana, 
nema með sérstöku leyfi sveitarstjórnar/stjórnar vatnsveitu. 
 
Engar reglur eru til hér á landi um efnislega gerð brunahana eða gæði þeirra (og ekki 
er til krafa um að þeir séu bláir) en stuðst hefur verið við staðla nágrannaþjóðanna í 
þessum efnum. 
 
Nú eru í umsögn hjá Staðlaráði Íslands /10/ tveir evrópustaðlar um gerð brunahana: 
prEN 14384 Pillar fire hydrants Umsagnarfrestur til 2002-08-01 
prEN 14339 Underground fire 
hydrants, surface boxes and covers 

Umsagnarfrestur til 2002-05-20 

 
Þessir staðlar taka gildi hér á landi innan 6 mán. frá birtingu þeirra í samræmi við ákv. 
3ju gr. byggingarreglugerðar nr. 441/1998 
 
Vatnsgjöf brunahana og staðsetning þeirra hefur heldur ekki verið bundin í 
reglugerðir en Brunamálastofnun hefur miðað við að vatnsgjöf í l/sek við 2 bar 
þrýsting sé eftirfarandi /1/ 
 
 
 
 
 
 
Tafla 1. Eldri viðmiðunarreglur Brunamálastofnunar um slökkvivatn frá brunahönum í þéttbýli. 
Gerð byggðar Slökkvivatn 

úr brunahana 
l/sek 

Slökkvitími 
klst. 

Mesta 
fjarlægð í 
brunahana. 

Ein- og tvíbýlishús og þ.h. dreifð 
byggð 

10 2 75 

Raðhús, þétt byggð einbýlis- og 
tvíbýlishúsa, fjölbýlishús, skólar, og 

20 4 60 
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önnur almenn byggð 
Iðnaðarhverfi, byggingar með 
meðalbrunaálagi  

20 4 60 

Iðnaðarhverfi, byggingar með miklu 
brunaálagi, lagerbyggingar og þ.h. 

40 6 60 

 
Þetta gerir kröfu um vatnsforða upp á 72 – 864 m3 í veitunni. 
 
Krafan um fjarlægðir á milli brunahana er sjaldan uppfyllt. Þróun í slökkvitækni hefur 
nokkuð létt á þessu ákvæði en algengt er að slökkviliðin noti 100 mm burðarslöngur 
sem lagðar eru frá viðkomandi brunahana að greinistykkjum sem staðsett eru þar sem 
slíkt passar fyrir slökkviliðið í viðkomandi bruna. Við þessar aðstæður eru fjarlægðir 
á milli brunahana oft yfir 200 m en hafa verður í huga að aukin vegalengd á milli 
brunahana tefur fyrir slökkvistarfinu – þar sem hver sek. getur skilið á milli lífs og 
dauða. 
 
Í leiðbeiningunum um slökkvivatn fyrir byggingar /2/ er krafan um slökkvitímann 
nokkuð breytt og er hér tekið tillit til þess hvort húsið er búið úðakerfi eða ekki. 
Almennt eru tímarnir styttir verulega í ljósi reynslunnar og tíminn sem veitan þarf að 
fullnægja vatnsþörfinni er tvöfalt lengri án úðakerfisins. 
 

 
 
Brunahana á að staðsetja þar sem þeir eru aðgengilegir og ekki upp að veggjum sem 
gera það að verkum að tafsamt er að skrúfa frá þeim. Í byggingum með úðakerfi þarf 
að staðsetja brunahana nálægt inndælingu slökkviliðsins þannig að stuttan tíma taki að 
tengja sig inn á kerfið. 
 
Allir brunahanar ættu að vera með storz- tengi sem passa við búnað viðkomandi 
slökviliðs. 
 
 
Slökkvivatn fyrir byggingar. 
 
Brunamálastofnun gaf á árinu 1996 úr rit eftir Þóri Hilmarsson fyrrv. brunamálastjóra 
þar sem gefnar voru upp einfaldar reikniforsendur fyrir slökkvivatnsþörf og vatnsforði 
fyrir mismunandi byggingar. Með þessum leiðbeiningum er hægt að meta 
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slökkvivatnsþörf hvers einstaks húss m.t.t. staðsetningar þess, getu slökkviliðsins og 
einkabrunavarna hússins. 
 
Þau atriði sem taka þarf tillit til í útreikningunum eru: 
 

• Stærð brunahólfs/-samstæðu 
• Áhættuflokkur 
• Byggingarefni húss 
• Hvaða brunakerfi eru í húsinu 
• Fjarlægð til næstu húsa 
• Viðbragðstími slökkviliðs 

 
Án þess að fara í grunninn að þessum útreikningum skal hér tekið eitt lítið dæmi. 
 
Húsið er eitt brunahólf og brunaflatarmál telst vera 1200 m2. Brunaáhættan flokkast 
undir miðlungs brunahættu i flokki M2. Fjarlægð fra næstu húsum er á bilinu 6-12 m. 
Viðbragðstími sökkviliðsins er innan við 10 mínútur að mati slökkviliðsstjóra. 

 
Mynd 1.Reikniform fyrir mat á slökkvivatnsþörf fyrir 1200 m2 bílaverkstæði sem búið er úðakerfi.  
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Eftirfarandi línurit sýnir lágmarkskröfu til vatnsrennslis fyrir byggingu í áhættuflokki 
M2 sem er samsvarandi t.d. bífreiðaverkstæði, og sambærilegum byggingum. Enda 
þótt línuritið sýni slökkvivatnsþörf fyrir bygginguna frá 200 – 3000 m2 eru núgildandi 
kröfur í byggingarreglugerð á þann veg að úðakerfi kemur almennt ekki inn fyrr en 
byggingin er orðin yfir 1000 m2 en er orðin skylda við 2000 m2. 
 

 
Mynd 2. Slökkvivatnsþörf fyrir byggingu í flokki M2, t.d. bílaverkstæði. Myndin sýnir að 
slökkvivatnsþörfin fyrir 1200 m2 hús er um 1600 l/mín með úðakerfi en 3100 l/mín án kerfis 
eða nær tvöfalt meiri.  
 
Vatnsbirgðir í veitukerfinu þyrftu að vera 384 m3 (3100 x 60 mín x 2 klst) án 
úðakerfis en einungis 96 m3 (1600 x 60 mín x 1 klst) með úðakerfi. Hér sést ljóslega 
hversu mikill sparnaðurinngetur orðið í veitum þar sem slík bygging væri ráðandi 
fyrir vatnsmagnið. 
 
Skýrsla um úttekt á vatnsveitum sveitarfélaga í maí 1997 
 
Brunamálastofnun gerði úttekt á 63 opinberum vatnsveitum sveitarfélaga á árinu 
1996-1997. Úttektin fór þannig fram að brunahanar voru afkastamældir og niðurstaða 
þeirra mæinga bornar saman við útreiknaða slökkvivatnsþörf fyrir helstu áhætturnar á 
svæðinu.  
 
Miðað var við eftirfarandi kröfur: 
 
Íbúðarhverfi  900 l/mín 
,,minni” iðnaðarhús, skólar og samkomuhús. 1200 l/mín 
,,stærri” iðnaðarhús, skólar og þ.h. 2400 l/mín 
 
Vatnsforði við þetta rennsli skal endast í minnst 120 mín sem svarar til geymastærða á 
bilinu 108 – 288 m2, sé eingöngu um slíkan forða að ræða. 
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Alls voru framkvæmdar um 1400 mælingar. Niðurstaða þeirra mælinga var á þá leið 
að liðlega helmingur vatnsveitnanna eða 54% stóðust kröfur í aðalatriðum en um 11% 
voru það slæmar að í raun var um hættuástand að ræða í viðkomandi sveitarfélagi og 
tafarlausra úrbóta var þörf. 
 

 
 
Mynd 3. Ástandseinkunn fyrir vatnsveitur 63 sveitarfélaga við mælingar Brunamálastofnunar 
1996-1997. Myndin sýnir að 54% veitnanna stóðust kröfur um slökkvivatn í öllum 
aðalatriðum. 
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Mynd 4. Útkoma einstakra vatnsveitna. Myndin sýnir ástandið þegar skýrslan var gerð en það getur 
verið breytt í dag. 
 
 
Skýrslan var send til allra sveitarfélaga og urðu viðbrögð við henni almennt góð og 
hefur Brunamálastofnun borist fjöldi staðfestinga á því að vatnsveitur hafi verið 
bættar á grundvelli skýrslunnar. Er það vel. 
 
 
Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga. 
 
Í 13. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 sem tóku gildi 1. janúar 2001 segir m.a: 
 
“Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun .................... 
Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, 
skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru 
falin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.”  
 
Eitt af lykilatriðum þess að slökkviliðið ráði við eld sem verður laus er aðgengi að 
nægjanlegu slökkvivatni.  Í grein 7 um Vatnsból og brunahanar segir: að koma skuli 
fram í brunavarnaáætlun hvaða svæði hafa vatnsveitukerfi með brunahönum. Einnig 
þarf áætlunin í stórum dráttum að gefa til kynna hvar vatnsöflun sé hentugust innan 
starfssvæðisins.  
Í áætluninni á að koma fram hvar nákvæmari upplýsingar sé að finna, til að mynda 
um afkastagetu brunahana og vatnstöku við einstaka sveitabæi. Einnig þarf að koma 
fram hver ber ábyrgð á að endurskoða þessar upplýsingar og í hvaða formi þær eru. 
Einnig er æskilegt að það komi fram hver sjái um viðhald vatnsveitukerfa, brunahana 
og vatnsbóla.  
Ef sveitarfélögin hafa valið staðbundið óhefðbundnar leiðir í vatnsöflun fyrir 
slökkviliðið, fyrir sérstaka áhættu eða fyrir stærra svæði, þarf það að koma fram. 
 
Í þéttbýli ætti hvergi að vera bygging þar sem ekki er aðgangur að slökkvivatni úr 
brunahönum. Í dreifbýli þar sem slíkt er víðast mjög dýrt má leysa vatnsmálin með 
öðrum hætti t.d. með vatnsflutningabílum. Í Danmörku er þetta leyft með þeim hætti 
að slökkviliðin hafi flutningsgetu upp á 500 l/mín með tankbílum. Þetta er þó bundið 
ýmsum skilyrðum m.a. um stærð bygginga. 
 
Mörg slökkvilið hér á landi hafa komið sér upp tankbílum til að leysa 
slökkvivatnsþörfina í dreifbýlinu á þennan þátt.  
 
 
 
Heimildir: 
 

1. Drög að rgl. um lágmarksbúnað og tækjakost slökkviliða og vatn til 
slökkvistarfa frá 20.2.1981 (var ekki gefin út) 

2. Slökkvivatn fyrir byggingar. Brunamálastofnun maí 1996 
3. Skýrsla um úttekt á vatnsveitum sveitarfélaga. Brunamálastofnun ríkisins maí 

1997 
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4. Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlunar sveitarfélaga. 
Brunamálastofnun september 2001 

5. Lög nr. 41/1992 um brunavarnir og brunamál. 
6. Lög nr. 75/2000 um brunavarnir. 
7. Reglugerð nr. 245/1994 um hönnun og uppsetningu sjálfvirkra úðakerfa. 
8. Vejledning om vandforsyning til brandslukning. Beredsskabsstyrelsen oktober 

1999 
9. Brunahanar, brunaleiðslur og slöngukefli til brunavarna 1991. (óbirt) 
10. Heimasíða Staðlaráðs Íslands www.stadlar.is 
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