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Hönnunargögn brunavarna

Kröfur til brunavarna sem byggingarfulltrúar þurfa að 
fylgja eftir 

- Mikilvægt er að gerð sé grein fyrir þeim þáttum sem fram 
koma í skoðunarlista MVS. 



Hönnunargögn brunavarna

• Í skoðunarlista koma fram kröfur um aðaluppdrætti

• Tryggja þarf að lögð hafi verið fram greinargerð um 
brunahönnun. 

• Lýst sé hvaða aðferð við hönnun brunavarna er notuð



9.2  Hönnun brunavarna

9.2.2. gr. Aðferðir við hönnun brunavarna.
Við hönnun brunavarna mannvirkis skal einni af eftirtöldum aðferðum 
beitt:

a) Ákvarða brunavarnir eingöngu á grundvelli ákvæða þessarar 
reglugerðar.

b) Ákvarða brunavarnir á grundvelli ákvæða þessarar reglugerðar með 
tilgreindum frávikum frá viðmiðunarreglum (með tækniskiptum) 
sem sýnt er fram á að uppfylli meginmarkmið reglugerðarinnar og 
meginreglur viðkomandi ákvæða. Brunaöryggi skal vera jafn mikið 
og fengist við að ákvarða brunavarnir á grundvelli a-liðar. Á 
aðaluppdráttum skal gera grein fyrir þeim tækniskiptum sem beitt 
hefur verið skv. þessari grein.



9.2  Hönnun brunavarna

9.2.2. gr. Aðferðir við hönnun brunavarna.
Við hönnun brunavarna mannvirkis skal einni af eftirtöldum aðferðum 
beitt:

c) Ákvarða brunavarnir á grundvelli brunahönnunar sem sýnt er 
fram á  að uppfylli meginmarkmið reglugerðarinnar og 
meginreglur viðkomandi ákvæða. Slíkt getur falist í einni eða fleiri af 
eftirfarandi aðferðum:

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.



Hönnunargögn brunavarna

• Tryggja þarf að greinargerðin taki til þeirra þátta sem ekki 
koma fram á aðaluppdráttum. En þannig er greinargerðin 
framlenging á aðaluppdráttum.

• Í greinargerðinni séu tilgreind öll frávik frá 
viðmiðunarreglum, hvort sem þau byggja á þekktum 
lausnum (tækniskiptum) eða ekki.

• Alltaf þarf að krefjast fullnægjandi útskýringar á frávikum 
frá viðmiðunarreglum byggingarreglugerðar og hvernig 
meginmarkmiðum er fullnægt.



Hönnunargögn brunavarna

Skila þarf inn „Greinargerð um ábyrgðarsvið hönnuða“ fyrir 
öll verk, og að það sé gert tímanlega. 

Þá kemur mjög oft í ljós að hönnunarsvið hafa orðið 
„útundan“ eða að það sé þörf á að fá einhvern að verkinu 
sem vill og getur tekið ábyrgð á ákv. hönnunarsviðum. 



Yfirlit

1.  Almennt um brunahólfun.

2.  Brunahólfandi hurðir – almennt.
• Markaðssetning

• Byggingarreglugerð

• Lög um byggingarvörur

• byggingarvorur.is og  stadlar.is

• Heimasíða MVS / Leiðbeiningar MVS

3.  Brunahólfandi hurðir –

Framleiðsla, innflutningur og ísetning.

• Fortíð

• Nútíð

• Framtíð



1. Almennt um brunahólfun

Byggingarreglugerð (m.sbr.)
• Skilgreiningar ( 1.2.1.gr ):

Brunahólfun

Brunamótstaða:  Geta byggingareininga til að standast bruna m.t.t. burðargetu, 

þéttleika og  hitaeinangrunar skv. kröfum sem tilgreindar eru í 

staðlaðri brunaprófun. 

• Hönnun brunavarna ( 9.2.1.gr. ):

▪ skal vera tryggt og sýnt fram á að öryggi viðkomandi mannvirkja sé
fullnægjandi og að uppfyllt séu meginmarkmið (reglugerðarinnar),

▪ meginreglur eru ávallt ófrávíkjanlegar en viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar
með tækniskiptum eða brunahönnun.

• Brunahólfun ( 9.6.11.gr. ):

„Meginreglur:  Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu 
tryggðar og útbreiðsla elds sé takmörkuð. Brunahólf í byggingum skulu uppfylla 
viðeigandi kröfur um einangrun og heilleika. ….“



1. Almennt um brunahólfun

Reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og 
eldvarnareftirlit

• Eigandi skal setja upp og viðhalda 

brunahólfun, (3.mgr. 5.gr.)

• Eigandi skal sjá til þess að reyk- og 

brunahólfun byggingarhluta sé virk og 

með fullnægjandi hurðum, (2.mgr. 6.gr.)

Leiðbeiningar MVS
• Leiðbeiningar MVS nr. 9.6.11. – Brunahólfun ( í vinnslu ),

• Leiðbeiningar MVS nr. 153.BR1 – Dæmi um brunahólfandi veggi     

hæðarskil og hurðir.



2. Brunahólfandi hurðir (almennt)

1. Um markaðssetningu brunahólfandi hurða
þ.m.t. varðandi vottun og brunaeiginleika, gilda m.a.

• ákvæði Laga nr. 114/2014 um byggingarvörur    og

• VI. Kafli A  Laga nr. 75/2000 um brunavarnir (m.sbr.) 

2. Byggingarreglugerð
Skilgreiningar ( 1.2.1.gr ):

Brunahólfandi hurð:  Hurð og hurðarkarmur ásamt festingum og 

frágangi milli hurðarkarms og veggjar, sem hafa tiltekna 
brunamótstöðu. 

Meginmarkmið ( 9.1.1.gr. ):

• Öryggi gagnvart bruna sé ávallt tryggt og því skal viðhaldið allan  
þann tíma sem mannvirkið stendur.

• Við hönnun mannvirkja skal tryggt að útbreiðsla elds og reyks 

innan þess sé takmörkuð.



2. Brunahólfandi hurðir (almennt)



2. Brunahólfandi hurðir (almennt)

Brunamótstaða hurða, hlera og glugga ( 9.6.13.gr. ):

• Meginreglur: „Hurðir og hlerar í brunahólfandi skilum bygginga skulu 
þannig útfærðir að þeir auki ekki líkur á útbreiðslu elds og reyks. …..“

• Viðmiðunarreglur: „Brunamótstaða brunahólfandi hurða, hlera og 
glugga í byggingum skal vera sú sama og byggingarhlutans sem þeir    
eru í. ….“

Hurðalokari (pumpa) ( 9.4.7.gr.):

• Meginreglur:  „Setja skal hurðalokara í byggingar þar sem slíkt er 
nauðsynlegt til að tryggja að reykflæði verði ekki á milli brunahólfa. ….“

• Viðmiðunarreglur: „Á hurð sem er í mikilli notkun skal lokari vera í flokki 
C5 skv. ÍST EN 14600 en nota má flokk C2 eða betri á hurð sem yfirleitt 
stendur opin á hurðarsegli. ….“



2. Brunahólfandi hurðir (almennt)

3.  Lög nr. 114/2014 um byggingarvörur
Samhæfðir evrópskir staðlar sem samþykktir eru á grundvelli ákvæða reglugerðar 
ESB nr. 305/2011 og innleiddir af Staðlaráði Íslands eru skyldubundnir í samræmi við 
ákvæði reglugerðarinnar.

Til að byggingarvara sé lögleg á markaði og til notkunar í mannvirkjagerð þá þarf 
varan að vera CE merkt til fyrirhugaðra nota þegar fyrir hendi er samhæfður 
evrópskur staðall um vöruna.

Sé ekki fyrir hendi krafa um CE merkingu ber að leita staðfestingar óháðs/tilskylds 
aðila um nothæfi byggingarvörunnar skv. 12.gr. III. Kafla Laga nr. 114/2014 um 
byggingarvörur á þann hátt sem tilgreint er í lögunum.

• Samhæfðir evrópskir staðlar, ( 8.gr. )

• Framleiðslustýring/gerðarprófun, ( 11.gr. )

• Yfirlýsing framleiðanda um nothæfi (á íslensku), ( 10.gr. og 13.gr.)

• Leiðbeiningar framleiðanda um uppsetningu og frágang (á íslensku), ( 13.gr. )

• Staðfesting óháðs/tilskylds aðila á nothæfi (m.t.t. brunaeiginleika), ( 12.gr. )



2. Brunahólfandi hurðir (almennt)

4. byggingarvorur.is  og stadlar.is
Á www.byggingarvorur.is er að finna ýmsan fróðleik um byggingarvörur, 
samhæfða evrópska staðla og CE merkingar/vottun (eftir því sem við á), svo 
og um markaðssetningu og markaðseftirlit.

Samhæfði evrópski staðallinn EN 16034 um brunahólfandi hurðir, þ.e.

staðallinn ÍST EN 16034:2014 - Dyrasamstæður fyrir fótgangandi umferð, 

iðnaðar-, verslunar- og bílageymsludyr og gluggar - Vörustaðall, 

notkunareiginleikar - Brunamótstaða- og/eða reykvarnarþéttleiki,

tók gildi hér á landi 01.02.2015, (sjá: www.stadlar.is ).

M.t.t. ákvæða Laga nr. 114/2014 um byggingarvörur og skv. ákvæðum 
staðalsins þá var CE merking brunahólfandi hurða (þ.e. hurðar í heild) 
möguleg frá apríl 2015 en krafa um CE merkingu brunahólfandi hurða skal 
taka gildi ekki seinna en frá október 2019.

Á www.stadlar.is er einnig að finna upplýsingar um ÍST EN staðla og 
samhæfða staðla.

http://www.byggingarvorur.is/
http://www.stadlar.is/
http://www.stadlar.is/


2. Brunahólfandi hurðir (almennt) framh.

5. Heimasíða MVS og Leiðbeiningar MVS

Leiðbeiningar MVS nr. 9.4.7. – Hurðalokari (pumpa)

Leiðb. MVS nr. 9.6.13. – Brunamótstaða hurða, hlera og glugga ( í vinnslu )

Leiðb. MVS nr. 6.034 – Brunahólfandi hurðir og gluggar ( í vinnslu )

Mínar síður:

Umsókn um staðfestingu á nothæfi byggingarvöru skal senda MVS í gegnum 

„Mínar síður“ á vef MVS, með tilheyrandi fylgiskjölum/gögnum/upplýsingum, m.a. 

• yfirlýsingu framleiðanda um nothæfi, 

• framleiðslu- og efnislýsingu og teikningum,

• staðfestingu á framleiðslustýringu/gerðarprófun og 

• leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu/festingu/frágang hurðar, o.fl.,

og skal sérhver umsókn fjalla aðeins um hurð með (eina) tiltekna brunamótstöðu.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Fortíð
a. Lög nr. 41/1992 um brunavarnir og brunamál,  (17.gr.)

b. Reglugerð nr. 269/1978 um brunavarnir og brunamál,

(jafnan kölluð „brunamálareglugerð“).

c.  Byggingarreglugerð nr. 441/1998.

d.  Leiðbeiningar BR :

• Brunamál (1984) – Eldvarnarhurðir og brunahindrandi hurðir.  

• Dæmi og skýringar við brunamálareglugerð („rauða kverið“ frá 1996 –

Lög, reglugerðir og leiðbeiningar um brunavarnir í byggingum).

• Leiðbeiningar nr. 153.BR1 –

Dæmi um brunahólfandi veggi, hæðarskil og hurðir,

(uppfærð útgáfa af samsvarandi leiðbeiningum í „rauða kverinu“).



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Fortíð

e. Viðurkenningar BR.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Fortíð

f.   Merkingar brunahólfandi hurða.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Fortíð

g. Uppsetning og 

frágangur

brunahólfandi 

hurða.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð

• Lög nr. 75/2000 um brunavarnir (m.sbr.)

• Lög nr. 160/2010 um mannvirki (m.sbr.)

• Lög nr. 114/2014 um byggingarvörur

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012 (m.sbr.)

• Leiðbeiningar MVS

• ÍST EN staðlar / samhæfðir staðlar



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð
Lög nr. 75/2000 um brunavarnir (m.sbr.)

VI. Kafli A – Markaðssetning vöru sem áhrif hefur á brunaöryggi, 

(1.mgr. 25.gr.):

„Hver sá sem framleiðir, flytur inn eða selur vöru sem getur haft áhrif á öryggi 
mannvirkja og fólks gagnvart eldi skal ábyrgjast að varan fullnægi öllum öryggiskröfum 
sem um hana gilda, í samræmi við fyrirsjáanlega og eðlilega notkun vörunnar. 
Óheimilt er að flytja inn eða selja vöru sem uppfyllir ekki þessar kröfur.“

Með Lögum nr. 114/2014 um byggingarvörur varð breyting á vottunum á 
brunahólfandi hurðum sem áður höfðu verið viðurkenndar á grundvelli 25.gr. 

Laga nr. 75/2000 um brunavarnir. 



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð 

Samhæfðir staðlar og CE merking (ÍST EN 16034, o.fl.)

• Staðallinn fyrir brunahólfandi hurðir ÍST EN 16034:2014 –

verður skyldubundinn sem samhæfður staðall eftir október 2019. 

• Eftir þann tíma er komin krafa um CE merkingu á allar brunahólfandi  

hurðir (á markaði) og eldri vottanir og/eða staðfestingar MVS á 

nothæfi detta út.

• Fram til lok október 2019

geta framleiðendur í stað CE merkingar á brunahólfandi hurðum 

fylgt ákvæðum III. Kafla Laga nr. 114/2014 um byggingarvörur.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð
a. Raðframleidd vara.  

• Framleiðandinn skal gera yfirlýsingu um nothæfi (DoP skjal) á íslensku,

( sjá einnig ÍST EN 16034 - Annex ZA.2 ) sem byggð skal m.a. á 

framleiðslulýsingu og prófunargögnum.

• Sýna þarf fram á framleiðslustýringu/gerðarprófun (gæðakerfi/-eftirlit/-vottun).

• Leggja skal fram leiðbeiningar framleiðanda um uppsetningu og frágang, á ísl.

• Merking brunahólfandi hurða, (CE merking), skal fylgja ÍST EN 16034 sjá 

Annex ZA.3, sjá einnig Leiðb. MVS nr. 6.034, (eftir útgáfu þeirra).

• Ef brunahólfandi hurð er ekki CE merkt þá þarf að sækja um 

staðfestingu MVS á nothæfi m.t.t. tiltekinna brunaeiginleika, sbr. 12.gr.

Þessar staðfestingar koma í stað þeirra sem kallaðar hafa verið 

viðurkenningar eða vottanir MVS (áður BR).



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð - Raðframleidd vara (framhald) 

Í yfirlýsingu um nothæfi skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar, sbr. 13.gr. 

Laga nr. 114/2014 um byggingarvörur:

• Nafn og heimili framleiðanda og ábyrgðaraðila sé hann annar en 
framleiðandi.

• Lýsing og auðkenni vöru, svo sem gerð, númer, notkunarsvið og þess háttar.

• Yfirlýstir eiginleikar og þættir vörunnar, sbr. 10. gr., með tilvísun til staðla, 

prófana og annars þess sem stuðst er við til að kanna eiginleika vörunnar. 

• Tilvísun til gæðakerfis framleiðanda. 

• Skilmálar er varða notkun vörunnar. 

• Nafn og heimili þess aðila sem staðfestir nothæfi vörunnar, sbr. 12. gr. 

• Nafn og staða þess sem undirritar yfirlýsinguna fyrir hönd ábyrgðaraðila.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð

b. Sérsmíði.

Framleiðendur sem eru að sérsmíða brunahólfandi hurðir fyrir sérstakt 
mannvirki í samræmi við ákvæði 1. mgr. eða 2.mgr. 9.gr. Laga um 
byggingarvörur þurfa ekki að leita staðfestingar MVS á nothæfi en þá þurfa 
þeir að fullnægja tilheyrandi ákvæðum Byggingarreglugerðar um 
hönnunargögn og um ábyrgð vörunnar, endanlega uppsetningu og frágang, 
o.fl., sbr. framangreind lagaákvæði.

Um sérsmíði brunahólfandi hurða verður fjallað nánar í fyrirlestri

Davíðs S. Snorrasonar fagstjóra MVS hér á eftir.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Ýmsir íhlutir brunahólfandi hurða.

Komnir eru nokkrir samhæfðir staðlar um einstaka íhluti brunahólfandi hurða, t.d.:

• Lamir eiga að vera CE merktar skv. ZA.3  ÍST EN 1935:2002/AC:2003  Járnvara í 
byggingar - einása lamir - Kröfur og prófunaraðferðir.  (Endurnýjun væntanleg).

• Læsingar eiga að vera CE merktar sbr. ÍST EN 12209  Járnvara í byggingar - Lásar og 
læsingar - Handvirkir lásar og læsingar - Kröfur og prófunaraðferðir.

• Hurðalokarar/pumpur eiga að vera CE merktar sbr. 

ÍST EN 1154:1996/A1:2002  Building hardware - Controlled door closing devices -
Requirements and test methods ,

ÍST EN 14600:2005  Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke
control characteristics - Requirements and classification.

• Opnunarbúnaður: 

ÍST EN 179:2008  Járnvara í byggingar - Neyðarútgangsbúnaður sem stjórnað er með 
handfangi eða þrýstiplötu til notkunar við flóttaleiðir - Kröfur og prófunaraðferðir,

ÍST EN 1125:2008  Járnvara í byggingar - Neyðarútgangsbúnaður stjórnað með slá til 
notkunar við flóttaleiðir - Kröfur og prófunaraðferðir.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð

Heimasíða MVS:

Mínar síður

• Beiðni um staðfestingu á nothæfi byggingarvöru (m.t.t. brunaeiginleika).

Leiðbeiningar MVS

• Leiðbeiningar MVS nr. 9.6.13. – Brunamótstaða hurða, hlera og glugga ( í vinnslu )

• Leiðbeiningar MVS nr. 6.034 – Brunahólfandi hurðir og gluggar ( í vinnslu )

• (Eldri Leiðb. MVS nr. 153.BR1 – Dæmi um brunahólfandi veggi hæðarskil og hurðir).

• Leiðbeiningar MVS nr. 9.4.7. – Hurðalokari (pumpa)



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð
Beiðni um staðfestingu á nothæfi byggingarvöru (m.t.t. brunaeiginleika):

Dæmi um framlögð gögn:  

• Upplýsingar um framleiðanda eða innflytjanda/söluaðila ófullnægjandi.

• Yfirlýsing framleiðanda um nothæfi (DoP skjal – Declaration of Performance):  

ekki til staðar, ekki á íslensku.

• Framleiðslulýsing ekki fullnægjandi.

• Tilvísun í ranga EN staðla.

• Misræmi milli innsendra gagna.

• Prófunargögn ekki á þeim tungumálum sem ákvæði 3.mgr. 4.gr. Laga nr. 114/2014 ..

• Prófunargögn fjalla um allt aðra hurðarframleiðslu.

• Gildístími prófunargagna eða erlendra vottorða útrunninn.

• Fyrirvarar til staðar í erlendu skjölunum/prófunargögnunum eða vottorðum.

• Uppl. um framleiðslustýringu/gerðarprófun (FPC – Factory production control)

og samræmisvottorð (Certificate of Conformity) ekki til staðar.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð

Beiðni um staðfestingu á nothæfi byggingarvöru (m.t.t. brunaeiginleika):

Dæmi um framlögð gögn (framhald):  

• Erlendu gögnin ekki yfirfarin af söluaðila/innflytjanda 

eða fagaðila.

• CE merking ekki í lagi.

• Leiðbeiningar framleiðanda um uppsetningu og frágang: 

ekki til staðar, ekki á íslensku.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð 
Merking brunahólfandi hurða:

Brunahólfandi hurðir skulu merktar á tilskilinn hátt í bakkanti hurðar (lamamegin)

með nafni útgáfuaðila staðfestingar og númeri staðfestingar(skjals) á nothæfi ásamt 
upplýsingum um brunamótstöðu hurðarinnar, um framleiðanda, (nafn o.t.h.), o.fl.

Merking brunahólfandi hurða, (CE merking), skal fylgja ÍST EN 16034 sjá Annex ZA.3,

sjá einnig Leiðb. MVS nr. 6.034, (eftir útgáfu þeirra).

1. CE merking:     (Sjá sýnishorn aftar)

CE merking ekki í lagi:    (Sjá dæmi aftar)

2.    Tilmæli MVS um merkingu (fyrir hurðir sem eru ekki CE merktar): 

Uppbygging merkingar verði að mestu eins og CE merkið 

að undanskildu CE tákninu.   (Sýnishorn MVS kemur síðar)



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Nútíð 
Staðfesting á nothæfi byggingarvöru (m.t.t. brunaeiginleika):

a. Erlendar staðfestingar á nothæfi, o.t.h. – Gagnkvæm viðurkenning.

(14.gr. laga nr. 114/2014 um byggingarvörur)

b.   Staðfesting MVS á nothæfi byggingarvöru.

Þegar fullnægjandi gögn liggja fyrir vegna viðkomandi hurðar(framleiðslu) 
sbr. ákvæði laga nr. 114/2014 um byggingarvörur, laga nr. 75/2000 um 
brunavarnir,  og (ÍST) EN staðla, þá gefur MVS út formlega staðfestingu á 
nothæfi hurðarinnar og skal framleiðandi (eða söluaðili/innflytjandi) sjá til 
þess að tilheyrandi merkingu sé komið fyrir í bakkanti hurðarspjaldsins 
(lamamegin).

Staðfesting á nothæfi brunahólfandi hurðar  (sjá meðfylgjandi dæmi):



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Framtíð  - eftir október 2019

Skv. gildandi lögum og reglugerðum þá skulu brunahólfandi hurðir,

hvort sem þær eru framleiddar innanlands eða erlendis,

almennt vera framleiddar, prófaðar og CE merktar skv. samhæfða

staðlinum (ÍST) EN 16034 eftir október 2019.

Davíð S. Snorrason fagstjóri Eldvarnasviðs MVS

mun nú í framhaldinu fjalla nánar um  sérsmíði og markaðseftirlit með 
brunahólfandi hurðum.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Sýnishorn um CE merkingu : úr samhæfða staðlinum EN 16038 – Annex ZA.3.



3. Brunahólfandi hurðir 
Framleiðsla, innflutningur, frágangur og ísetning

Dæmi um CE merkingu fyrir brunahólfandi hurðir, sem ekki er í lagi.

Staðallinn sem vísað er til varðar ekki brunaeiginleika hurða.



Sérsmíði 

Brunahólfandi hurðir 

fyrir og eftir CE-merkingar



Sérsmíði 

Hvað verður um framleiðslu á brunahólfandi 
hurðum á Íslandi eftir að samhæfður staðall 
um brunahólfandi hurðir tekur gildi?

• Allar brunahólfandi hurðir þurfa að vera CE merktar í 
samræmi við EN 16034

• Ef íslenskir framleiðendur ætla að fjöldaframleiða 
brunahólfandi hurðir þurfa þeir að fara í gegnum CE 
merkingu í samræmi við EN 16034 eins og aðrir þó þeir 
hyggist ekki á útflutning. 



Sérsmíði 

• Starfsmenn Mannvirkjastofnunar vinna að nýju verklagi 
sem tekur gildi í október 2019.

• Það er engin prófunaraðstaða á Íslandi og ekki útlit fyrir 
að slík aðstaða verði sett á laggirnar. 

• Því þurfa þeir aðilar sem hyggjast stunda 
fjöldaframleiðslu að fara út fyrir landsteinana.



Sérsmíði 

Lög um byggingarvörur 114/2014

III. kafli. Byggingarvara sem fellur ekki undir kröfu um CE-
merkingu. 

9. gr. Gildissvið. 

Ákvæði þessa kafla gilda um byggingarvörur sem falla ekki 
undir kröfu um CE-merkingu. 

Ákvæði kaflans gilda þó ekki um eftirfarandi: 

1.



Sérsmíði 

1. Byggingarvöru sem er sérframleidd í einstökum tilvikum 
eða sérsniðin að tilteknum þörfum eftir sérstakri pöntun á 
grundvelli hönnunargagna sem samþykkt hafa verið af 
útgefanda byggingarleyfis í samræmi við ákvæði laga um 
mannvirki og varan er sett upp í einu tilteknu mannvirki af 
iðnmeistara sem ber ábyrgð á þeim verkþætti samkvæmt 
ákvæðum þeirra laga. Sé um að ræða verk sem háð er 
eftirliti og áfangaúttektum útgefanda byggingarleyfis skal 
hann upplýstur um vinnu við viðkomandi einingar eða 
byggingarhluta áður en hún hefst og skal hann kallaður til 
áfangaúttekta samkvæmt nánari ákvæðum 
byggingarreglugerðar um áfangaúttektir. 



Sérsmíði

Á grundvelli hönnunargagna sem samþykkt hafa verið af 
útgefanda byggingarleyfis

• Hönnunargögnin þurfa að spegla þær kröfur sem gerðar 
eru á uppdráttum. T.d. brunahólfandi hurð EI2 30-CSm

• Hönnuðurinn þarf að sýna fram á að hurðin sé jafn góð 
eða betri en hurð sem framleidd er eftir staðlinum og 
með tilhlýðilegar CE merkingar

• Senda þarf inn fullgilda hurðarteikningu (útlit, snið, 
efnislýsingar, festingar og frágangur), ítarlega framleiðslu-
og efnislýsingu og allar upplýsingar um hurðina, ásamt 
upplýsingum um tengdan búnað/íhluti, sem skal vera 
viðurkenndur og CE merktur (eftir því sem við á) 



Sérsmíði

Sett upp í einu tilteknu mannvirki

• Það er ekki mögulegt að framleiða í mörg verkefni án 
þess að afhenda tilhlýðileg gögn í hvert sinn jafnvel þó 
sami framleiðandi hafi margoft lagt inn gögn hjá sama 
leyfisveitanda og hann telji sig þekkja vöruna. 

• Það mun ekki ganga að vera með fjöldaframleiðslu á 
fölskum forsendum.  



Sérsmíði

Sett upp af iðnmeistara sem ber ábyrgð á þeim verkþætti 
samkvæmt ákvæðum laga um mannvirki

• Framleiðandi ber ábyrgð á uppsetningunni og því er hér 
verið að tala um iðnmeistara sem setur hurðirnar upp í 
nafni framleiðandans. Ábyrgð framleiðandans er algjör.  

• Þannig getur framleiðandi ekki fengið aðra verktaka til að 
setja upp hurðirnar sínar og skýlt sér á bak við 
takmarkaða ábyrgð. 



?

Hvaða áhrif hefur þetta á byggingarfulltrúa?

Hvernig verður þetta kynnt?

Hver á að fara yfir þessar teikningar til að 
tryggja að þær uppfylli kröfur?

Er líklegt að sérsmíði á brunahólfandi 
hurðum verði slakari eftir þessar breytingar?

Hverjir mega leggja fram þessar teikningar?

...



Sérsmíði

• Mannvirkjastofnun mun kynna þetta nýja 
fyrirkomulag strax á nýju ári 

– Halda á fund með hagsmunaaðilum

– Setja upplýsingar inn á heimasíðu MVS

Stefnt er að því að útbúa sérstakan gátlista fyrir 
sérsmíðaðar brunahólfandi hurðir sem bæði 
hönnuðir, framleiðendur og eftirlitsaðilar geta 
notað til að tryggja góðar brunahólfandi hurðir 



Sérsmíði

Sama fyrirkomulag hefur í raun gilt um sérsmíði um langt 
skeið þó um nýjan búning sé að ræða. 

• Hönnuðir eru ábyrgir fyrir þeim hönnunargögnum sem 
lögð eru fram og að hurðin standist kröfur. 

• Framleiðandi er svo ábyrgur fyrir smíðinni, réttum 
íhlutum og uppsetningu.



Markaðseftirlit 

Eftir október 2019
Skv. ákvæðum 

• Laga nr. 75/2000 um brunamál (m.sbr.), 25.gr. b.,

• Laga nr. 160/2010 um mannvirki (m.sbr.), 2.tl. 1.mgr. 5.gr.,

• Laga nr. 114/2014 um byggingarvörur, IV. Kafla,    og

• Reglugerðar nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu, o.fl.,

þá er MVS ætlað að sinna markaðseftirliti með byggingarvörum, 

þ.m.t. brunahólfandi hurðum.

MVS vinnur markaðskannanir og kannar hvort byggingarvara sé lögleg á markaði og lögleg
til notkunar í mannvirkjagerð.

MVS getur jafnframt falið faggiltri skoðunarstofu að annast slíkt markaðseftirlit.

Væntanlega verður farið í slíkt markaðseftirlit vegna brunahólfandi hurða næsta vetur !



Markaðseftirlit 

• Mannvirkjastofnun mun sinna markaðseftirliti með 
brunahólfandi hurðum.

• Vinnan mun því færast til þar sem stofnunin mun ekki 
lengur fjalla um umsóknir um staðfestingu á nothæfi 
brunahólfandi hurða áður en sala/framleiðsla þeirra hefst 
þar sem CE-merking á grundvelli samhæfðs staðals tekur 
yfir samþykki í hverju landi fyrir sig.

• Nýtt verklag auðveldar flæði vöru innan Evrópu. 

• Þetta setur þá ábyrgð á verktaka og hönnuði að þeir 
kanni vel upplýsingar um vöruna/hurðina áður en hún er 
keypt og sett upp. 



Markaðseftirlit
Brunahólfandi hurðir og merkingar

EI2 60-CSm

EI2 30-CSm




