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Leiðbeiningar um opnara á hurðum í flóttaleiðum 
 
Í grein 208 í byggingarreglugerð nr. 441/1998 um dyr í flóttaleið segir m.a. í tölulið 2: 
 
208.2 Á vængjahurðum frá rýmum sem rúma 50 manns eða fleiri og gerð er krafa um snögga 
rýmingu skal vera búnaður sem opnar báða vængina með einu handtaki. Í stórum rýmum sem 
rúma yfir 150 manns skal slíkur búnaður vera í samræmi við ÍST EN 179 og ÍST EN 1125. 
 
Jafnframt segir í gr. 3.1 í byggingarreglugerð: 
 
Íslenskir staðlar skulu almennt vera leiðbeinandi við gerð bygginga og annarra mannvirkja. 
Á þeim sviðum sem íslenskir staðlar taka ekki til skulu ákvæði norrænna staðla og ISO-
staðlar vera leiðbeinandi. Allir evrópskir staðlar (EN) taka gildi sem íslenskir staðlar. 
 
Í gildi eru eftirfarandi evrópskir staðlar um opnunarbúnað hurða sem hafa jafnframt verið 
gerðir að íslenskum stöðlum: 
 
ÍST EN 179:1997 Building hardware – Emergency exit devices operated by a lever handle or 
push pad- Requirements and test methods. 
 
ÍST EN 1125:1997 Building hardware – Panic exit devices operated by a horizontal bar - 
Requirements and test methods. 
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Dæmi um mismunandi gerðir hurða sem hægt er að finna í stöðlunum ÍST EN 179:1997 og 
ÍST EN 1125:1997 en þá er hægt að kaupa í gegnum www.stadlar.is 

 

 
Opnunarbúnaður hurða sem falla undir 1. mgr. grein 208.2 skulu uppfylla staðalinn ÍST EN 
1125:1997 sem og aðrar hurðir í flóttaleiðum þar sem reiknað er með að fleiri en 50 manns 
geti komið samtímis að hurðinni, hurðir út úr stigahúsum, hurðir frá rýmum þar sem unnið er 
með eld - eða sprengifim efni eða aðstæður eru þannig að krafa er um snögga rýmingu. 
Annarsstaðar má nota opnunarbúnað sem uppfyllir ÍST EN 179:1997. 

  

Hurð með panikslá gerð A 
Sbr. EN 1125 

Hurð með panikslá gerð B 
Sbr. EN 1125 

  

Hurð með handfangi 
Sbr. EN 179 

Hurð með púða 
Sbr. EN 179 
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Einfalda snerla má nota á hurðir þar sem fáir fara um og eru staðkunnugir t.d. á  minni 
vinnustöðum. 
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Lauslegt yfirlit yfir flokkunarkerfi eftir EN 1125:1997 
 
X         
Aðeins einn flokkur notaður. 
Flokkur 3 táknar að búnaðinn má nota þar sem mikil umferð almennings 
 
 X        
 
Tveir flokkar notaðir. 
Flokkur 6 táknar að búnaðurinn hafi verið prófaður með 100000 opnanir 
Flokkur 7 táknar að búnaðurinn hafi verið prófaður með 200000 opnanir 
 
  X       
 
Tveir flokkar notaðir. 
Flokkur 5 táknar að búnaðurinn þoli allt að 100 kg hurð 
Flokkur 6 táknar að búnaðurinn þoli allt að 200 kg hurð 
 
   X      
 
Tveir flokkar notaðir. 
Flokkur 0 táknar að búnaðinn megi ekki nota á bruna/reykhurðir. 
Flokkur 1 táknar að búnaðinn megi nota á bruna/reykhurðir. 
 
    X     
 
Aðeins einn flokkur notaður. 
Flokkur 1 . Allur opnunarbúnaður er mikilvægur varðandi öryggi. Aðeins hæsti flokkur er notaður.  
 
     X    
 
Tveir flokkar notaðir. 
Flokkur 3 táknar að búnaðinn sé tæringarþolinn samkv. prEN1670 
Flokkur 4 táknar að búnaðinn sé mjög tæringarþolinn samkv. prEN1670 
 
      X   
 
Aðeins einn flokkur notaður. 
Flokkur 2 . Opnunarbúnaðurinn er aðallega ætlaður fyrir opnun innanfrá og (innbrota)vörnin er minna mikilvæg. 
 
       X  
 
Tveir flokkar notaðir. 
Flokkur 1 táknar að búnaðinn standi allt að 150 mm út (venjulegt) 
Flokkur 2 táknar að búnaðinn standi allt að 100 mm út (flatur) 
 
        X 
 
Tveir flokkar notaðir. 
Flokkur A táknar að búnaðinn sé með þrýstistöng sem er ýtt niður 
Flokkur B táknar að búnaðinn sé með þrýstislá sem er ýtt inn 
 

Dæmi: 
 
3 7 5 0 1 3 2 1 A 
 
Þetta táknar að opnunarbúnaðurinn sé af gerð A (með þrýstistöng sem er ýtt niður) fyrir hurð upp í 100 kg, prófaður fyrir 
200000 lokanir, þrýstistöngin stendur 150 mm út frá hurðinni, er mjög þolin fyrir tæringu og má ekki nota á 
bruna/reykhólfandi hurðir. 


