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Krafa er gerð um

• - áreiðanleika (uppitíma)
• - vatnsmagn
• - þrýsting
• - endingartíma 
• - aðgengi
• - hreinleika 



Kröfur til vatnsveitna um vatn til 
slökkvistarfa.

• Kröfurnar byggja á þeirri 
grunndvallarhugmynd í lögum um 
brunavarnir nr. 75/2000 að allir eigi að búa 
við sem jafnast öryggi óháð því hvar þeir 
búa á landinu.

• Slökkvilið á að vera starfandi í öllum 
sveitarfélögum

• Slökkviliðin þurfa vatn til slökkvistarfa.



Í eld er best að ausa snjó

• Í þekktri öfugmælavísu eftir Bjarna 
Jónsson Borgfirðingaskáld 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. 



Vatn sem slökkviefni

• Kostir eru m.a.:
• Víðast hvar aðgengilegt
• Mikill kælingarmáttur
• Umhverfisvænt 
• ,,Ódýrt “
• Gallar eru m.a.:
• Frýs við 0°C
• Leiðir rafmagn
• Skemmir



Vatn frá vatnsveitu til 
slökkvistarfa

• Skipta má vatnsnotkun til slökkvistarfa í
tvo aðal þætti:

• Vatn fyrir slökkvilið
• Vatn fyrir úðakerfi (sprinklerkerfi).



Kröfur um slökkvivatn í lögum og 
reglugerðum

• Lög nr.75/2000 um brunavarnir
• Lög nr. 81/1991 um vatnsveitur

sveitarfélaga 
• Reglugerð nr. 421/1992

fyrir vatnsveitur sveitarfélaga
• Reglugerð nr. 245/1994 um hönnun og 

uppsetningu sjálfvirkra úðakerfa.
• Slökkvivatn fyrir byggingar. 
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Lög um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 
81/1991

• 1. gr. segir m.a.: Í kaupstöðum og 
bæjum skal bæjarstjórn starfrækja
vatnsveitu í þeim tilgangi að fullnægja 
vatnsþörf almennings, heimila og 
atvinnufyrirtækja, ...



Lög um brunavarnir nr.75/2000

• 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 
......svo og vatnsöflun til slökkvistarfa....



Lög og reglugerð
fyrir vatnsveitur sveitarfélaga.

• Í þessum lögum/reglugerð er sagt að 
vatnsveitan:

• Ábyrgist ekki vatnsþrýsting
• Ábyrgist ekki vatnsmagn



REGLUGERÐ nr. 421/1992
fyrir vatnsveitur sveitarfélaga.

• 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.



REGLUGERÐ nr. 421/1992
fyrir vatnsveitur sveitarfélaga.

• 26. gr.
• 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.



Lög um brunavarnir nr.75/2000

• Lög nr. 75/2000 um brunavarnir eru nýrri en 
lögin um vatnsveitur

• þessvegna
• Ber sveitarfélögum 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.

• Hafi ekki verið settur fyrirvari um 
vatnsmálin við veitingu byggingarleyfis



Áreiðanleiki – uppitími vatnsveitu

• Hluti af vatnsþörf fyrirtækja er slökkvivatn
• Í lögum nr. 81/1991 er ekki minnst á áreiðanleika 

(uppitíma) veitukerfisins
• Vatnsleysi í 1 klst. á ári táknar lokun sem svarar til 

1/24x365= 0.01141% af árinu eða 99.98% uppitíma.
• Í öryggismálum telst undir 99.9% (8.76 klst) 

óviðunandi. 
• Betra en 99.99% (0.876 klst) yfirleitt viðunandi
• Oftast er stefnt á a.m.k. 99.995%

Frá vatnsveitu Vatnabyggðar.

vegna viðgerða verður lo
kað fyrir k

alda 

vatnið frá
 kl. 8

:00 árdegis o
g fra

m eftir 

......
......

.

degi.



Útreikningur á 
slökkvivatnsþörf 
fyrir einstakt hús

• Svona útreikningur 
ætti hönnuður að láta 
fylgja  
byggingaleyfis-
umsóknum fyrir 
stærri mannvirki 
þannig að yfirvöld 
sjái hvað vatnsþörfin 
er mikil 



Útreikningur á vatnsþörf fyrir 
mannvirki

• 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



Útreiknuð slökkvivatnsþörf

Bílaverkstæði, steinsteypt hús, fjarlægð í næsta hús 6-12 m, viðbragðstími 10-15 mín



Vatnsmagn fyrir slökkvilið / úðakerfi

• Dæluafköst “meðal” slökkviliðs um 
6000-10000 l/mín

• Meðalvatnsþörf úðakerfa  (OH3) er um 
1500 l/mín við ca. 250 kPa en stæstu 
kerfi (lager með allt að 12 m 
stöflunarhæð) þurfa um 5000 l/mín við 
520 kPa



Vatnsmagn fyrir slökkvilið / úðakerfi

• Úðakerfi gera yfirleitt 
minni kröfur til 
vatnsveitna en 
slökkviliðin



Ástand vatnsveitna 1997



Ástand 
einstakra 

vatnsveitna 
1997

Frá því að þessar 
mælingar voru 
gerðar hefur 
ástand margra 
veitna batnað 
verulega.



Kröfur um vatnsgjöf frá brunahönum, 
endingartíma og aðgengi

Gerð byggðar Slökkvivatn 
úr 
brunahana 
l/sek

Slökkvi-
tími 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 önnur almenn byggð

20 4 60

Iðnaðarhverfi, byggingar með
meðalbrunaálagi 

20 4 60

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

40 6 60



Endingartími vatnsveitu



Brunahanar - kröfur

• Engar reglur eru til hér á landi um 
efnislega gerð brunahana eða gæði 
þeirra 

• Stuðst hefur verið við staðla 
nágrannaþjóðanna í þessum efnum

• Engar kröfur um lit, flestir eru rauðir
og gulir en einnig eru til heiðbláir



Brunahanar REGLUGERÐ
fyrir vatnsveitur sveitarfélaga.

• Í 25. gr. í rgl. nr. 421/1992 segir.
Sveitarstjórn/stjórn vatnsveitu skal koma 
fyrir brunahönum í samráði við 
slökkviliðsstjóra og annast viðhald þeirra og 
eftirlit.

• Þess skal gætt að brunahanar séu ekki 
staðsettir upp við vegg sem hindrar fljóta 
opnun þeirra.



EN- evrópustaðlar um 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



Mæling á brunahönum



Hreinleiki vatns

• Vatn verður að vera laust við alla 
aðskotahluti sem geta 

• - skemmt brunadælur
• - hindrað rennsli í úðastútum 

slökkviliða (sandur)
• - stíflað úðastúta (krafa er um síu með 

8-10 mm möskva við inntak úðakerfis)
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