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Leiðbeiningar um rafdrifnar rennihurðir í flóttaleiðum 
 
Nú orðið er algengt að settar séu upp rafdrifnar rennihurðir sem útihurðir húsa. Þessar hurðir 
skal ekki leyfa í flóttaleiðum nema að húsráðendur geti sýnt fram á að það rýri ekki öryggi 
þeirra sem þurfa að nota hurðina sem flóttaleið. Mesta hættan við þessar hurðir er sú, að ef 
margir komi samtímis að lokaðri hurðinni og leggjast á hana, nái hurðin ekki að opnast. Til 
þess er drifbúnaðurinn ekki nægjanlega öflugur. 
 
Eftirfarandi leiðbeiningar eru gerðar til að auðvelda byggingaryfirvöldum mat á því hvenær 
óhætt er að heimila rafdrifnar rennihurðir í flóttaleiðum. 
 
Í grein 208.3 í byggingarreglugerð nr. 441/1998 og með breytingu í rgl. 1163/2006 segir 
eftirfarandi:  
 
Véldrifnar hurðir, rennihurðir, hverfihurðir og álíka hurðir má ekki reikna sem flóttaleið. 
Heimila má notkun á rafdrifnum hurðum eða rennihurðum í flóttaleið ef tryggt er að dyrnar 
opnist við straumrof og við boð frá reykskynjara, eða þær séu opnanlegar með handafli í 
flóttaáttina og uppfylli að öllu leyti kröfur um dyr í flóttaleiðum. Brunamálastofnun skal gefa 
út leiðbeiningar um rafdrifnar rennihurðir í flóttaleiðum. 
 
Hér er verið að fjalla um hurðir í flóttaleið en ekki almennar hurðir. Almenna reglan er sú að 
rennihurðir séu ekki hafðar í flóttaleiðum nema að undangenginni brunahönnun hússins. Í 
brunahönnuninni skal hönnuður sýna fram á að ekki skapist hætta á troðningi við hurðina og 
tæknilegur búnaður hennar sé viðurkenndur til þessarar notkunar. 
 
Opnunarbúnaður: 

• Hurðin skal opnast sjálfvirkt við boð frá skynjara sem skal þannig staðsettur að hann 
ná að fullopna hurðina á skemmri tíma en það tekur að komast að hurðinni miðað við 
útreiknaðan rýmingarhraða. 

• Hurðin skal vera búin annaðhvort;  
a) gorm/fjöður sem opnar hurðina en rafmagnsmótor sem lokar henni.   
b) drifbúnað sem er tengdur varaaflgjafa (rafhlöðu) sem bæði opnar og lokar hurðinni. 

Drifbúnaðurinn skal geta opnað hurðina minnst 30 sinnum á varaaflinu einu. 
• Við virkjun brunaviðvörunarkerfis hvort heldur sem er af brunaskynjara eða handboða 

skal hurðin opnast og haldast í opinni stöðu þar til viðvörunarkerfið er endursett.  
• Við straumleysi skal hurðin opnast og haldast í opinni stöðu. 
• Við hurðina skal vera handboði sem opnar hurðina. 

 
Staðsetning rafdrifinna rennihurða í byggingum. 
• Varast skal að nota hurðirnar á þeim stöðum þar sem ætla má að mikill fólksfjöldi 

komi að hurðinni samtímis t.d. beint út úr samkomusal eða annarsstaðar þar sem 
mikill fjöldi fólks getur verið samankominn. Sérstaklega skal varað við þeim 
aðstæðum þegar leiðin að hurðinni er stutt. Við slíkar aðstæður er mælt með því að 
vængjahurðir séu hafðar við hlið rafdrifnu hurðanna. 
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Eftirlit með opnunarbúnaði. 
• Húseigandi og forráðamaður bera ábyrgð á að haft sé reglubundið eftirlit með 

opnunarbúnaði hurðanna og skal hann skoðaður minnst árlega af til þess hæfum aðila.  
• Gera skal skriflegan samning við eftirlitsaðilann og skal opnunarbúnaðurinn 

auðkenndur honum. 
 
Önnur atriði. 
• Sjálfopnandi hurðir má að sjálfsögðu EKKI nota sem brunahólfandi hurðir 
• Rennihurðir sem eru á lömum og opnast í rýmingarátt á sama hátt og venjulegar hurðir 

sé ýtt á þær má almennt nota í rýmingarleiðum. 


