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6.4.7. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012
Lög um mannvirki, nr. 160/2010

Stigapallar
Í grein 6.4.7 í byggingarreglugerð segir:
„Þar sem stigar eru milli hæða innanhúss er mælt með hvíldarpalli ekki sjaldnar en í miðri hæð stigans. Mesta
heimila hæð stiga án hvíldarpalls er 3,3 m.
Í byggingu sem almenningur hefur aðgang að skal hafa hvíldarpall í miðri hæð stiga. Mesta heimila hæð stiga í
slíkum byggingum án hvíldarpalls er 2,0 m. Hvíldarpallur skal vera jafnbreiður stiganum sem hann er í og a.m.k.
1,30 m langur.
Þar sem hurð er við stigapall bygginga skal lengd palls minnst vera 1,50 m. Hurð skal ekki opnast út á stigapall,
nema það sé krafa vegna rýmingarleiðar sbr. 9. hluta þessarar reglugerðar. Þá skal auka breidd palls og lengd
hans sem nemur breidd hurðarinnar.
Ekki er heimilt að staðsetja hurð þannig að hún opnist út í stiga byggingar eða út úr stiga, nema af stigapalli að
því tilskildu að stærð pallsins sé þannig að ekki skapist hætta og nægjanlegt rými sé til athafna framan við
hurðina.
Hafa skal hvíldarpall á útitröppum sem eru hærri en 1,5 m. Hvíldarpallurinn skal vera jafn breiður tröppunum.
Um lengd hvíldarpalls gildir ákvæði 2. mgr.
Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.“
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Í 2. mgr. 6.4.7 gr. segir: „Í byggingu sem almenningur hefur aðgang að skal hafa hvíldarpall í miðri hæð
stiga. Mesta heimila hæð stiga í slíkum byggingum án hvíldarpalls er 2,0 m. Hvíldarpallur skal vera
jafnbreiður stiganum sem hann er í og a.m.k. 1,30 m langur.“ Lágmarkslengd hvíldarpalls er 1,30 m

mæld frá þrepbrún að mótstæðu handriði, til að stöðva fall og minnka skaða vegna falls og einnig
til að auðvelda flutninga.
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breidd

stigapallur

stigapallur

hvíldarpallur
hvíldarpallur

handlisti
Mynd 1. Dæmi um stigapalla í 2 hæða íbúðar‐
byggingu.Öll mál í mm.

Mannvirkjastofnun

Mynd 2. Dæmi um stigapalla í byggingum með lyftu.
Öll mál í mm.

Uppfærslur á http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar/leidbeiningar‐vegna‐byggingarreglugerdar‐112‐2012/
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Í 3. mgr. 6.4.7 gr. segir: „Þar sem hurð er við stigapall skal lengd palls minnst vera 1,50 m. Hurð skal ekki
opnast út á stigapall, nema það sé krafa vegna rýmingarleiðar sbr. 9. hluta. Þá skal auka breidd palls og
lengd hans sem nemur breidd hurðarinnar.“ Gæta þarf þess þegar hurð opnast út á stigapall vegna

rýmingarleiðar að athafnasvæði stigapalls minnki ekki.

stigapallur

stigapallur

handlisti
hvíldarpallur

Mynd 3. Dæmi um stigapall þar sem hurð,
opnast inn í íbúð í 2ja hæða íbúðarbyggingu.
Öll mál í mm.

Mynd 4. Dæmi um stigapall þar sem hurð
opnast út í stigahús í 2ja hæða íbúðarbyggingu.
Öll mál í mm.

stigapallur

stigapallur

hvíldarpallur

hvíldarpallur

Mynd 5. Dæmi um stigapall þar sem hurð
opnast út í stigahús þvert á stigapall
í 2ja hæða íbúðarbyggingu.
Öll mál í mm.

Mannvirkjastofnun

hvíldarpallur

Mynd 6. Dæmi um stigapall þar sem hurð opnast út í stigahús
í byggingu með lyftu. Öll mál í mm.

Uppfærslur á http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar/leidbeiningar‐vegna‐byggingarreglugerdar‐112‐2012/
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stigapallur

stigapallur

hvíldarpallur

Mynd 7. Dæmi um stigapall þar sem hurð opnast út í
stigahús í byggingu með lyftu. Öll mál í mm.

hvíldarpallur

Mynd 8. Dæmi um stigapall í byggingu
með lyftu. Öll mál í mm.
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