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Megin- og viðmiðunarreglur

• Meginreglur = hvernig uppfylla á 
meginmarkmið reglugerðar 
– eru ávallt ófrávíkjanlegar

• Viðmiðunarreglur = tillaga að lausn

–Geta verið frávíkjanlegar
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Dæmi um framsetningu: Björgunarop.

• Meginreglur: Björgunarop má nota sem aðra flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks í mannvirkjum þar sem 
ekki er gerð krafa um algilda hönnun ef tryggt er að rýming geti átt sér stað innan ásættanlegs tíma.

• Björgunarop í byggingum eru auðopnanlegir gluggar eða hlerar sem nota má við flótta úr eldsvoða til öruggs 
svæðis og til að gera vart við sig. Björgunarop skulu haldast opin við rýmingu og þau skal vera hægt að opna án 
lykils eða annarra verkfæra. Á björgunaropum skal vera búnaður sem hindrar að lítil börn geti opnað þau meira 
en 89 mm. Þar sem flóttaleið liggur út á þak skulu gerðar viðunandi öryggisráðstafanir til skrikvarnar.

• Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um björgunarop:

• 1. Heimilt er að nota björgunarop sem aðra flóttaleið fyrir allt að 50 manns, enda sé neðri brún björgunarops í 
minni hæð en 1,6 m frá jörðu. Reikna skal með einu björgunaropi á hvern byrjaðan tug manna.

• 2. Breidd björgunarops skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,60 m og skal samanlögð hæð ogbreidd 
gluggans ekki vera minni en 1,50 m. Hæð frá gólfi að björgunaropi má ekki vera meiri en 1,20 m.

• 3. Þar sem gert er ráð fyrir rýmingu út á hallandi þak skal staðsetja björgunarop þannig að lárétt fjarlægð frá 
opi að þakskeggi sé ekki meiri en 1,40 m, nema unnt sé að komast frá opinu á svalir.

• 4. Björgunarop skulu vera á hverju svefnherbergi í sérbýlishúsum.

• 5. Björgunarop skal vera á hvern tug svefnplássa í svefnskálum og eitt umfram það.
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Meginmarkmið.
• Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að öryggi fólks, dýra, umhverfis, 

menningarverðmæta og eigna gagnvart bruna sé ávallt tryggt. Þessu öryggi skal viðhaldið allan 
þann tíma sem mannvirkið stendur. Jafnframt skal tryggt eins og framast er unnt að bruni eða 
niðurrif mannvirkisins valdi sem minnstum spjöllum á umhverfinu.

• Við hönnun mannvirkja skal ávallt gert ráð fyrir að eldur geti komið upp og því skal tryggt:
– a. Að viðstaddir geti yfirgefið mannvirkið í eldsvoða eða bjargast eftir öðrum leiðum og að öryggi björgunarliðs sé 

fullnægjandi,

– b. að burðargeta mannvirkisins haldi í tiltekinn tíma í bruna og að glæðing, útbreiðsla elds og reyks innan þess sé 
takmörkuð,

– c. að hætta á útbreiðslu elds til nálægra mannvirkja sé takmörkuð sem og hætta á að eldur geti borist til mannvirkisins 
frá umhverfinu,

– d. að umhverfisáhrif vegna bruna verði innan ásættanlegra marka,

– e. að gerðar séu fullnægjandi ráðstafanir til að unnt sé að uppgötva og slökkva eld í mannvirki og tryggja öflun 
slökkvivatns, og

– f. að byggingarefni, innréttingar og húsbúnaður séu valin með það í huga að sem minnstar líkur séu á því að eldur kvikni 
og eitraður reykur myndist við bruna.
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Notkunarflokkar.

• Brunavarnir mannvirkis ákvarðast af notkun þess með 
tilliti til öryggis fólks og dýra við eldsvoða. 

• Skipting í notkunarflokk ákvarðast af því 

– hvort sofið er innan mannvirkis 

– hvort fólk sem þar er þekki flóttaleiðir þeirra  

– hvort fólk geti sjálft bjargað sér út úr mannvirkinu
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Notkunarflokkar.
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Hönnun brunavarna.

• Með hönnun brunavarna bygginga og annarra mannvirkja skal vera tryggt og 
sýnt fram á að öryggi viðkomandi mannvirkja sé fullnægjandi og uppfyllt séu 
meginmarkmið og önnur ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar.

• Um þau ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar sem skipast í meginreglur og 
viðmiðunarreglur, eða innihalda einungis viðmiðunarreglur, gildir að 
meginreglur eru ávallt ófrávíkjanlegar en viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar 
með tækniskiptum, sbr. b-lið 9.2.2. gr., eða brunahönnun, sbr. c-lið 9.2.2. gr., 
enda sé sýnt fram á að brunaöryggi sé ekki skert og uppfyllt séu 
meginmarkmið reglugerðar þessarar og meginreglur þeirra ákvæða sem vikið 
er frá. Önnur ákvæði þessa hluta reglugerðarinnar eru ófrávíkjanleg nema 
annað sé sérstaklega tekið fram í viðkomandi ákvæði.
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Megin- og viðmiðunarreglur

• Meginreglur = hvernig uppfylla á 
meginmarkmið reglugerðar 
– eru ávallt ófrávíkjanlegar

• Viðmiðunarreglur = tillaga að lausn

–Geta verið frávíkjanlegar
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Greinargerð og sannprófun lausna.

• Hönnuður brunavarna mannvirkis skal leggja fram greinargerð sem lýsir 
brunavörnum mannvirkisins, gerir grein fyrir vali á þeim og sýnir fram á að þær 
uppfylli kröfur þessa hluta reglugerðarinnar um brunaöryggi.

• Umfang greinargerðar hönnuðar skal m.a. taka mið af stærð og mikilvægi 
mannvirkisins, umfangi hönnunar og umfangi frávika frá viðmiðunarreglum. Gera 
skal grein fyrir notkunarforsendum og takmörkun á notkun.

• Sannprófun lausna skal einnig taka til líklegra frávika frá þeirri lausn sem sannreynd 
er.

• Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.
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Aðferðir við hönnun brunavarna.

• a. Bein forskriftarákvæði (viðmiðunarreglur)

• b. Mest forskriftarákvæði + tækniskipti um tilgreind frávik frá 
viðmiðunarreglum. Gera skal grein fyrir tækniskiptum á 
aðaluppdráttum. Greinargerð hönnuða.

• c. Brunahönnun
– 1. Lausn sem byggir á ákvæðum þessarar reglugerðar með frávikum frá 

viðmiðunarreglum.

– 2. Lausn sem byggir á brunatæknilegum útreikningum.

– 3. Lausn sem byggist á áhættugreiningu.
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9.2.3. gr. Greinargerð og sannprófun lausna.
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Björgunarop.

• Meginreglur: Björgunarop má nota sem aðra flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks í mannvirkjum þar sem 
ekki er gerð krafa um algilda hönnun ef tryggt er að rýming geti átt sér stað innan ásættanlegs tíma.

• Björgunarop í byggingum eru auðopnanlegir gluggar eða hlerar sem nota má við flótta úr eldsvoða til öruggs 
svæðis og til að gera vart við sig. Björgunarop skulu haldast opin við rýmingu og þau skal vera hægt að opna án 
lykils eða annarra verkfæra. Á björgunaropum skal vera búnaður sem hindrar að lítil börn geti opnað þau meira 
en 89 mm. Þar sem flóttaleið liggur út á þak skulu gerðar viðunandi öryggisráðstafanir til skrikvarnar.

• Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um björgunarop:

• 1. Heimilt er að nota björgunarop sem aðra flóttaleið fyrir allt að 50 manns, enda sé neðri brún björgunarops í 
minni hæð en 1,6 m frá jörðu. Reikna skal með einu björgunaropi á hvern byrjaðan tug manna.

• 2. Breidd björgunarops skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,60 m og skal samanlögð hæð ogbreidd 
gluggans ekki vera minni en 1,50 m. Hæð frá gólfi að björgunaropi má ekki vera meiri en 1,20 m.

• 3. Þar sem gert er ráð fyrir rýmingu út á hallandi þak skal staðsetja björgunarop þannig að lárétt fjarlægð frá 
opi að þakskeggi sé ekki meiri en 1,40 m, nema unnt sé að komast frá opinu á svalir.

• 4. Björgunarop skulu vera á hverju svefnherbergi í sérbýlishúsum.

• 5. Björgunarop skal vera á hvern tug svefnplássa í svefnskálum og eitt umfram það.
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Krafa um brunahönnun og áhættumat.

• Leyfisveitandi getur ávallt farið fram á að gerð sé 
brunahönnun og áhættumat fyrir mannvirki og lóðir í 
tengslum við veitingu byggingarleyfis.

• Slík krafa skal rökstudd af hálfu leyfisveitanda sé þess 
óskað.
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Krafa um brunahönnun og áhættumat.

• Ávallt skal krafist brunahönnunar vegna eftirfarandi mannvirkja:

• a. mikill mannsöfnuður eða mikil (efnisleg) verðmæti.

• b. menningar- eða samfélagslega verðmæt eða þar sem geymd eru slík verðmæti.

• c. almannahagsmunir og áhrif á virkni samfélagsins

• d. hættuleg starfsemi eða þar sem vænta má stórbruna eða sprenginga

• e. notkunarflokkar 5 og 6.

• f. Mannvirkja með stærri samanlagðan gólfflöt en 2.000 m².

• g. Mannvirkja eða notkunarflokka innan þeirra með brunaálag hærra en 800 
MJ/m².

• h. Þegar slökkvilið er á einhvern hátt vanbúið til að ráða við eld í því.

• i. Háhýsi þ.e.> 8 hæðir eða > 23 m.
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Fyrirvari í leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar

• Texti sem verður í öllum leiðbeiningum við 9. hluta

• Í þessum leiðbeiningum eru settar fram almennar viðmiðanir sem 
Mannvirkjastofnun telur að uppfylli ofangreindar meginreglur. Notkun þeirra í 
hverju tilfelli er á ábyrgð húseiganda eða viðkomandi hönnuðar eftir því sem 
við á. Leiðbeiningarnar koma ekki í veg fyrir að aðrar lausnir séu valdar enda 
séu þær rökstuddar af viðkomandi hönnuðum með fullnægjandi hætti.
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Greinargerðir hönnuða.

• Hönnuðir skulu vinna greinargerðir vegna eftirfarandi 
hönnunarþátta hvers mannvirkis eftir því sem við á og í 
samræmi við umfang og eðli verkefnisins:

• .

• d. Brunahönnunar

• .

• ATH. Þetta er meginregla í 4.5.3
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Inngangur

• Í inngangi kemur fram stutt almenn lýsing á 
mannvirki og umfangi verks s.s.: 

• Staðsetning, stærð, fjöldi hæða og fyrirhuguð 
notkun. 

• Notkunarflokkur (-flokkar) mannvirkis.

• Fyrir hvern verkið er unnið. 

• Ábyrgðarsvið löggilts hönnuðar, umfang verks og 
lýsing á viðfangsefni. 
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Forsendur hönnunar og aðferðir

• Lýst skal hvaða aðferð við hönnun brunavarna bygginga er notuð sbr. 9.2.2 gr. byggingarreglugerðar 
og tilvísanir til þeirra staðla sem notaðir eru við verkið. 

• Aðferðirnar eru eftirfarandi: 

a) brunavarnir ákvarðaðar á grundvelli ákvæða byggingarreglugerðar.

b) brunavarnir ákvarðaðar á grundvelli ákvæða byggingarreglugerðar með tilgreindum frávikum frá 
viðmiðunarreglum (með tækniskiptum).

c) brunavarnir ákvarðaðar á grundvelli brunahönnunar, sem getur falist í einni eða fleiri af eftirfarandi 
aðferðum:

• Lausn sem byggir á ákvæðum þessarar reglugerðar með frávikum frá viðmiðunarreglum.

• Lausn sem byggir á brunatæknilegum útreikningum.

• Lausn sem byggist á áhættugreiningu.

• Í 9.2.4 gr. eru ákvæði um hvenær beita skuli aðferð samkvæmt lið c en fyrir aðrar byggingar velur 
hönnuður hvort hann beitir aðferð a eða b.
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Helstu niðurstöður

• Hönnun brunavarna bygginga getur verið misjafnlega 
umfangsmikil eftir notkunarflokki hennar stærð og 
skipulagningu. Flestir þættir brunavarna koma fram á 
aðaluppdráttum s.s. brunahólfun, flóttleiðir, ganga og 
hurðabreiddir, gluggar og hurðir og þ.h. 

• Greinargerð hönnuðar þarf því að taka til þeirra þátta sem 
ekki koma fram á aðaluppdráttunum og útskýringar við þá 
þætti sem leystir eru með öðrum hætti en viðmiðunarreglur 
byggingareglugerðar lýsa. 
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Greinargerð um brunavarnir aðaluppdrátta samkvæmt lið a.

• Þegar brunavarnir eru alfarið ákveðnar eftir ákvæðum megin- og 
viðmiðunarregla byggingarreglugerðar og tilheyrandi leiðbeiningablöðum 
Mannvirkjastofnunar er nægjanlegt að greinargerðin taka til þeirra þátta sem 
ekki koma skýrt fram á uppdráttum s.s. 

• Efnisvals í klæðningum á veggi, þak og gólf. 

• Öryggisbúnaðar.

• Merkinga.

• Almennt er óþarfi í slíkri greinargerð að gera grein fyrir þeim atriðum sem koma 
skýrt fram á uppdráttum s.s. gangabreiddum, brunamótstöðu hurða, 
brunahólfun og þ.h.
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Greinargerð um brunavarnir aðaluppdrátta samkvæmt lið b.

• Undir þennan lið falla þær byggingar þar sem brunavarnir eru 
ákvarðaðar á grundvelli ákvæða byggingarreglugerðar með 
tilgreindum frávikum frá viðmiðunarreglum (með 
tækniskiptum). Þessi frávik byggja á þekktum lausnum en 
annars skal gera greinargerð samkvæmt lið c1.

• Hér skal greinargerðin taka til þeirra þátta sem tilgreindir eru 
undir lið a, en auk þess skýra og rökstyðja þau frávik sem eru 
frá viðmiðunarreglunum.
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Greinargerð um brunavarnir aðaluppdrátta samkvæmt lið c.

• Undir þennan lið falla þær byggingar og lóðir þar sem gerð er krafa um 
brunahönnun og áhættumat í 9.2.4. gr. byggingarreglugerðar. Þar er 
listi yfir byggingar sem krafan nær yfir en auk þess getur leyfisveitandi 
ávallt farið fram á að gerð sé brunahönnun og áhættumat fyrir 
mannvirki og lóðir í tengslum við veitingu byggingarleyfis. 

• Hér skal greinargerðin einnig taka til sannprófun valinna lausna og 
vísast til leiðbeininga Mannvirkjastofnunar með 9.2.3. gr. 
byggingarreglugerðar í því sambandi. Gera skal grein fyrir 
notkunarforsendum og takmörkun á notkun. Sannprófun lausna skal 
einnig taka til líklegra frávika frá þeirri lausn sem sannreynd er.
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Greinargerð um brunavarnir séruppdrátta.

• Undir þennan lið falla allir séruppdrættir hvort sem þeir eru tilkomnir 
vegna beinna ákvæða byggingarreglugerðar eða vegna 
brunahönnunar bygginga. Hér skal gera grein fyrir 
hönnunarforsendum og samþykkt þeirra eftir því sem við á og vísa til 
þeirra staðla og reglna sem hönnun viðkomandi þáttar byggir á.

• Á sérteikningum skal jafnframt gera grein fyrir brunahólfun 
viðkomandi byggingar eða –hluta og tilgreina frágang brunaþéttinga
vegna þess byggingarhluta sem sérteikningin fjallar um.
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Greinargerðir hönnuða. Brunahönnun 

• Aðrar upplýsingar

• Hér skal m.a. skrá eftirfarandi atriði:

• Listi yfir séruppdrætti (deili) sem þarf að gera vegna brunavarna
– Hér myndu hönnuðir greina aðalteikningar m.t.t. hvar einhver sérstök bruna(vanda)mál væru

á ferðinni

• Efnisyfirlit yfir útreikninga. 

• Skrá yfir fylgiskjöl hönnunargagna. 

• Gæðakerfi hönnuðar: Gerð skal grein fyrir innra eftirlitskerfi 
hönnunar, gátlistum, yfirferð hönnunargagna o.þ.h. 
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Litlagul og stórablá
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=
Seinni hluti
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Takk fyrir


