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2. Inngangur 

Á Íslandi er bygging hótela úr timbri frekar ný af nálinni og er innlend reynsla því af 

skornum skammti. Upp úr aldamótunum 1900 voru byggingar úr timbri nokkuð 

algengar og voru sumar þeirra upp á tvær til þrjár hæðir. Á sjötta áratug síðustu aldar 

urðu timburhúsin æ algengari og voru í öllum stærðum og gerðum, þar má nefna 

íbúðarhús, skrifstofur og hótelbyggingar sem voru sumar hverjar 2-4 hæðir. Þetta 

breyttist allt eftir stórbrunann í Hótel Íslandi árið 1944, en sú bygging var öll úr timbri 

og mikill eldsmatur. Brann húsið til kaldra kola og einn maður fórst.  

Síðan þá hafa ný byggingarefni og ný viðfangsefni komið á markaðinn ásamt vitund 

um ýmsar áhættur sem þarf að taka tillit til í hönnun bygginga, sér í lagi með tilliti til 

brunavarna.  

Hver eru þessi viðfangsefni? Hvernig eru íslenskar reglugerðir í samræmi við 

erlendar þegar kemur að byggingum úr timbri og hvernig breytast aðstæður til 

rýmingar og björgunar ef burðarvirki er úr timbri?  

Í nýju byggingareglugerðinni sem var gefin út í janúar 2012 hafa brunakröfur breyst 

talsvert frá því sem áður var og gerir það brunahönnun timburhúsa á fleiri en einni 

hæð vandasama. Markmið eru gerð skýrari og kröfur listaðar betur upp. Lögð er 

áhersla á að uppfylla markmiðsákvæði með brunahönnun eða blandaðri hönnun þegar 

kemur að flóknari mannvirkjum eins og hóteli á tveimur hæðum með burðavirki úr 

timbri. Ekki er hægt annað en að minnast á hugtakið algild hönnun sem gerir meðals 

annars þær kröfur til mannvirkja að fólk sem á við fötlun eða veikindi að stríða geti 

alltaf komist inn og út úr byggingum með öruggum hætti . Tilgangur þessa verkefnis 

er að skoða og benda á þær breytingar sem verða á öryggi fólks við bruna þegar 

hótelbygging úr timbri er á tveimur hæðum.  Farið er í rýmingu, flóttaleiðir, aðkomu 

slökkviliðs, sprinklerkerfi, varnir á burðavirki, kröfur um brunamótstöðu 

byggingahluta og fleira. Markmiðið verkefnis er að fara í almenna brunahönnun á 

hótelbyggingu á tveimur hæðum með burðavirki úr timbri og skoða hvaða kröfur það 

þarf að uppfylla og skoða sérstaklega burðarvirki með tilliti til brunavarna.  Benda má 

á þá staðreynd að í mörgum löndum í kringum okkur er að finna timburhús uppá 

margar hæðir sem hýsa alls konar starfssemi og spyrja má hvort íslenska regluverkið 

sé í takt við það sem tíðkast erlendis.  En við skulum sjá hvort við getum ekki komið 

hótelinu í gegnum brunahönnun sem stenst skoðun gagnvart íslenska regluverkinu. 

 



5 

3. Meginforsendur 

3.1. Starfsemi og notkunarflokkur 

Um er að ræða tveggja hæða byggingu sem hýsir ferðaþjónustu þ.e.a.s veitingasal og 

gistingu.  Á fyrstu hæð er  þjónustukjarni með móttöku, veitingasal, eldhúsi, anddyri, 

wc, tæknirými, fundarherbergi og geymslum. Einnig á fyrstu hæð eru tvær 

herbergisálmur, önnur með 10 herbergi en hin með 4 herbergi.                                    

Á annarri hæð er þjónustukjarni með veitingasal ásamt bar, starfsmannaaðstöðu, 

móttökueldhúsi,, wc, tæknirými og geymslum. Einnig á annarri hæð eru þrjár 

herbergisálmur, ein álman er með 7 herbergjum önnur með 7 herbergjum og þriðja 

með 10 herbergjum.  Samtals eru 38 gistiherbergi í byggingunni ásamt 

þjónustukjarna.  

 

Tafla 1: Yfirlit yfir stærðir og flokkun byggingar. 

Hæð Stærð m² brúttó Notkunarflokkur 

Fyrsta hæð 766 m² Notkunarflokkur 4 

Önnur hæð 1044 m² Notkunarflokkur 4 

Samtals heild 1810 m²  

 

3.2. Hönnunarforsendur 

Markmið með brunahönnun er að uppfylla almennar viðmiðunarkröfur um 

brunaöryggi samkvæmt 9 kafla byggingarreglugerðar þ.e.a.s þeirra gr. sem við eiga. 

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

Samkvæmt byggingarreglugerð er miðað við sex notkunarflokka manvirkja.  

Samkvæmt töflu 9.01 myndi hótelið flokkast í notkunarflokki 4.  En sá flokkur á við 

mannvirki þar sem gisting er boðinn, s.s. hótel og aðrir gististaðir.  Í notkunarflokki 4 

skal gera ráð fyrir að fólk sem er í mannvirkinu er ekki allt nægjanlega kunnugt 

umhverfinu til að þekkja flóttaleiðir en er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr 

mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.    

Til að ákvarða brunavarnir byggingarinnar var vali sú leið að brunahanna með því að 

nýta lausnir með almennum ákvæðum byggingareglugerðar með frávikum sem 

uppfylla reglugerð og lausnir sem byggja á brunatæknilegum útreikningum 
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Gerðir verða séruppdrættir af flóttaleiðum, brunaviðvörunarkerfinu sem og öðrum 

brunavarnarkerfum hússins svo sem út- og neyðarlýsingu, brunaslöngum o.s.frv. eins 

og almennt eru gerðar kröfur um skv. byggingarreglugerði.  Skulu þessir uppdrættir 

ná til byggingarinnar í heild sinni. 

 

3.3. Ábyrgð hönnuða 

Ábyrgð á frágangi brunavarna á byggingarstað er á hendi verkkaupa eða þess sem 

hann felur að hafa umsjón með því.  Er það ábyrgð þeirra aðila að kynna sér gögn 

hönnuða varðandi brunavarnir og frágang þeim tengdum og er alfarið á þeirra ábyrgð 

ef einhverjum hlutum er breitt sem hefur áhrif á eldvarnir í byggingunni án þess að 

hafa samráð við hönnuði. 
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4. Byggingin 

4.1. Afstaða 

Aðalinngangur er nokkuð áberandi þegar komið er inn á bílaplan en verður auk þess 

vel merktur út við lóðarmörk og svo inn á bílaplani.  Þegar komið er inn um 

aðalinngang blasir móttaka við og þar er stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis staðsett.  

Vegna eðli starfseminnar verður fastur starfsmaður með viðveru í móttöku hótelsins.  

Aðkomuleiðir slökkviliðs að byggingunni skulu vera a.m.k 3.0 m breiðar.  Aðkoma 

slökkviliðs er að suðurhlið hússins, sömu megin og bílastæði.   Koma skal fyrir á 

áberandi stað á húshlið eða með frístandandi brunahana tengi stút fyrri slökkvilið til 

að tryggja nægjanlegt slökkvivatn á staðnum.  

 

4.2. Fjarlægð milli húsa 

Á núverandi lóð er bygging en hún verður flutt og hefur því ekki áhrif á forsendur 

brunahönnunar.   

 

4.3. Varnir gegn útbreiðslu elds 

Yfirborðsfletir útveggja skulu vera þannig að þeir valdi ekki sérstakri hættu á 

útbreiðslu elds milli brunahólfa eða auki verulega hættu á útbreiðslu elds milli 

bygginga. . Léttir útveggir þ.e.a.s sem eru ekki berandi skulu minnst vera EI 60.   

Yfirborðsfletir útveggja í byggingum sem eru í meira en ein hæð skulu að lágmarki 

vera klæðningar í flokki 1.  Utan á vegginn má setja regnhlíf og skulu öll efni tengd 

henni vera A2-s1,d0.  Undir regnhlífinni(í loftræsta bilinu) skal vera samsvarandi 

brunavörn og er í þeirri brunahólfun hússins sem nær að útveggnum. 

Í allt að átta hæða byggingum mega allt að 20% hvers veggflatar utanhúss vera 

afmarkaðir smáfletir með klæðningu í flokki 2. Mest hæð hvers slíks flatar skal vera 

innan við 50% af salarhæð viðkomandi hæðar. 

Gert er ráð fyrir að klæðning innanhúss sé að öllu leiti gifsklæðning en utanhúss verði 

Lerki harðviðarklæðning, en steypt veðurkápa í þjónustukjarna hússins sem er tveggja 

hæða. Byggingin er á tveimur hæðum að mestu en þó eru tvær svefnálmur á annarri 

hæð sem hvíla á jarðvegi.   Sá hluti byggingar sem er tvær hæðir er ca 85% af 

grunnflatarmáli byggingar. Harðviðarklæðningar hafa verið prófaðar og fengið 
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samþykki sem klæðning í flokki 1, en gera skal ráð fyrir að undir harðviðarklæðningu 

verði klætt með útigifsi í stað krossviðs og því er klæðning á þeim hluta regnhlíf og 

skal vera í samræmi við ákvæði 2 úr gr 9.7.3 byggingarreglugerð.  

Varðandi aðrar klæðningar er um að ræða steypta veggi með sjónsteypuáferð og því 

ekki þörf á aukavörnum fyrir þá. 

  

4.4. Meginbrunahólf 

Meginbrunahólf er eitt eða fleiri brunahólf sem eru aðskilin frá aðliggjandi 

brunahólfum eða byggingum með a.m.k. EI90 byggingarhlutum (veggir og hæðaskil). 

Frágangur veggs við þak skal vera með frágangi eldvarnarveggs. Hurðir skulu vera 

a.m.k. EI60-CS og önnur op a.m.k. EI 60-S. Eldhús, búr og tilheyrandi geymslur 

gististaða skulu mynda sjálfstætt brunahólf. 

Svefndeild í mannvirkjum í notkunarflokki 4 skal vera sjálfstætt brunahólf EI 90. 

Með svefn-deild er átt við eitt eða fleiri gistiherbergi með tilheyrandi göngum eða 

öðrum rýmum, þar með talin svefnherbergi starfsfólks.  Hæðarskil eru í öllum 

tilfellum meginbrunahólfunarskil. Hvert EI 90 brunahólf skal ekki vera stærra en 

1.000 m² í einnar hæðar húsum og 600 m² í hærri  húsum í notkunarflokki 4. Sú 

9.7.3. gr. Yfirborðsfletir útveggja. 

,, Meginreglur:Yfirborðsfletir útveggja skulu vera þannig að þeir valdi ekki sérstakri 

hættu á útbreiðslu elds milli brunahólfa eða auki verulega hættu á útbreiðslu elds 

milli bygginga. 

Viðmiðunarreglur: Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um yfirborðsfleti útveggja: 

1.  Yfirborðsfletir útveggja í einnar hæðar byggingum skulu að lágmarki vera 

klæðningar í flokki 2. 

2.  Yfirborðsfletir útveggja í byggingum sem eru meira en ein hæð skulu að lágmarki 

vera klæðningar í flokki 1. Utan á vegginn má setja regnhlíf og skulu öll efni tengd 

henni vera A2-s1,d0. Undir regnhlífinni (í loftræsta bilinu ef það er) skal vera 

samsvarandi brunavörn og er í þeirri brunahólfun hússins sem nær að útveggnum. 

3.  Í allt að átta hæða byggingum mega allt að 20% hvers veggflatar utanhúss vera 

afmarkaðir smáfletir með klæðningu í flokki 2. Mesta hæð hvers slíks flatar skal vera 

innan við 50% af salarhæð viðkomandi hæðar. Þá má ekki staðsetja þannig að þeir 

auki hættu á útbreiðslu elds milli hæða eða vera í flóttaleið. ,, 

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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bygging sem nú er sótt um leyfi fyrir fellur undir notkunarflokk 4 í  

byggingarreglugerð.  Í húsinu verða fjögur meginbrunahólf, tvö á hvorri hæð og 

rúmast stærð þeirra og staðsetning innan ákvæða byggingarreglugerðar.  Sjá má stærð 

hverrar brunasamstæðu  í töflu hér að neðan. 

 

Tafla 2: Skipting meginbrunahólfa 

Númer Meginbrunahólf Stærð Brunakröfur 

0001 Þjónustukjarni 1 hæð 540 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

0002 Herbergisálma 1 hæð 180 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

0003 Herbergisálma 1 hæð 90 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

0101 Þjónustukjarni 2 hæð 540 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

0102 Herbergisálma 2 hæð 180 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

0103 Herbergisálma 2 hæð 150 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

0104 Herbergisálma 2 hæð 125 m² REI-90 / EI2 60-CSa / EI 60 

 

4.5. Brunahólfun 

Brunahólfun er veigamikil brunavörn í byggingum til að varna því að eldur, hiti og 

reykur breiðist auðveldlega út frá þeim stað sem er að brenna.  Skil brunahólfs skulu 

eigi vera gerð úr lakari byggingarefnum heldur en A-efnum og hafa a.m.k. 60 

mínútna þol er varðar heilleika og einangrun (EI60). Notaðar eru hurðir og hlerar með 

minni brunamótstöðu en þó aldrei meira en hálfu minni en veggur sá sem þær eru í, 

t.d. hurð með 30 mínútna brunamótstöðu í vegg með 60 mínútna brunamótstöðu 

(EI60).  Þess skal sérstakleg gætt að skerða ekki brunahólfun með ófullnægjandi 

frágangi lagna sem fara í gegnum brunahólfandi byggingarhluta með notkun 

tilheyrandi þéttinga og brunalokanna þar sem þörf er á og skal brunaþétting uppfylla 

sömu brunamótstöður og veggurinn sjálfur.  Brunaþéttingar skulu framkvæmast af 

aðilum með þekkingu á viðkomandi sviði.  Í sumum tilfellum krefst framleiðandi þess 

að einungis aðili með sérþekkingu á viðkomandi efni noti það. 

Þeir hlutar brunahólfs sem afmarkast af útveggjum og þaki þurfa að jafnaði ekki að 

hafa tiltekna brunamótstöðu að öllu leyti (venjulegir gluggar hafa það t.d. ekki), nema 

annað sé sérstaklega tekið fram.  Þar sem þær aðstæður skapast að brunahólfandi 

veggir komi nærri öðrum brunahólfandi veggjum og þá skal koma í veg fyrir að 

brunahólfun skerðist vegna nálægðar og bregðast við með t.d eldvarnargleri og 
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tryggja brunamótstöðu þeirra útveggja með viðeigandi ráðstöfunum eins og tekið er 

fram hér að ofan í kaflanum um brunasamstæður.  Sjá töflu 9.09 úr 

byggingarreglugerð gr. 9.6.28 sem sýnir fjarlægð milli glugga í útveggjum þar sem 

brunahólfun er EI 60. 

 

4.6. Skipting brunahólfa 

Innan hvers meginbrunahólfs eru mörg brunahólf. Sjá má í töflu hér að neðan skrá 

yfir brunahólf í hverju meginbrunahólfi nýbyggingar og stærð brunahólfanna.  ATH 

hér að ofan nr. meginbrunahólfs hvaða rými hún inniheldur og stærð þess.  

Tafla 3: Brunahólf 

Meginbrunahólf Brunahólf Stærð Kröfur 

0001 Eldhús,lyfta,vörumóttaka, 

tækni,geymsla,wc,geymsla 

4-110m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

0002 Herbergi/Gangar 18-70 m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

0003 Herbergi/Gangar 22-30 m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

0101 Eldhús,lyfta,vörumóttaka, 

tækni,geymsla,wc,geymsla 

3-125 m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

0102 Herbergi/Gangar 18-70  m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

0103 Herbergi/Gangar 18-40 m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

0104 Herbergi/Gangar 18-50 m² EI 60 / EI2 30–CSa / E30 

9.6.26. gr. Gluggar í útveggjum.  

Gluggar í útveggjum bygginga skulu gerðir þannig að ekki sé hætta á að eldur eða  

reykur geti  

breiðst út milli brunahólfa hvorki lóðrétt né lárétt. Glugga sem eru með eldþolnu 

gleri vegna brunahólfunar má einungis vera hægt að opna með  sérstökum 

verkfærum og þá má ekki nota til loftræsingar. 

  

Viðmiðunarreglur: Fyrir EI 60 brunahólfun og þar sem brunaálag er < 780 MJ/m² 

skal miða við 

tölugildi í töflu 9.08 en fyrir önnur tilfelli skal sýna með útreikningum að 

brunahólfun sé ekki skert. Um glugga í innhornum minna en 60° gilda sömu reglur 

og um glugga sem eru samsíða veggjum.     

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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9.6.22. gr.  Brunahólfun – varnir í notkunarflokki 4.  

Brunahólfun milli gistiherbergja í  notkunarflokki 4, innbyrðis og að sameiginlegum 

rýmum, skal vera EI 60 með hurðum EI2 30-CSm nema þar sem 10 manns eða færri 

gista. Hvert gistiherbergi eða gistirými í notkunarflokki 4, með tilheyrandi forstofu 

og snyrtiherbergi,  

skal mynda sjálfstætt  brunahólf EI 60 með EI 2  30-CSm hurð fram á gang. Ef 

innangengt er úr gisti-rými í eitt eða fleiri nærliggjandi herbergi, sem hafa dyr út á 

gang, skulu þau hvert um sig mynda  brunahólf. Hurð á milli slíkra herbergja skal 

vera EI2 30-CSm 

Ekki mega vera dyr á milli gistiherbergis eða gistirýmis og stigahúss í mannvirkjum í 

notkunar-flokki 4. Eldhús, búr og tilheyrandi geymslur gististaða skulu mynda 

sjálfstætt brunahólf. Svefndeild í mannvirkjum í notkunarflokki 4 skal vera sjálfstætt 

brunahólf EI 90. Með svefn-deild er átt við eitt eða fleiri gistiherbergi með 

tilheyrandi göngum eða öðrum rýmum, þar með talin  svefnherbergi starfsfólks. 

9.6.12. gr.  Brunahólfun.  

Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu tryggðar og útbreiðsla 

elds sé takmörkuð. Þegar lagnir liggja í gegnum brunahólfun skal  tryggja að 

brunamótstaða þéttingar sé að lágmarki jöfn brunamótstöðu hólfunar. Heimilt er að 

nota brunaöryggiskerfi í staðinn fyrir bruna-hólfun þar sem brunhönnun sýnir að 

slíkt sé ásættanlegt. Byggingum skal skipta þannig að rými með mikilli brunaáhættu  

eða miklu brunaálagi myndi  aðskilin brunahólf. 

9.6.14. gr. Brunamótstaða hurða og hlera.  

Hurðir og hlerar í brunahólfandi skilum bygginga skulu þannig útfærðir að þeir auki 

ekki líkur á  

eld-  og reykútbreiðslu. Taka skal tillit  til öryggis fólks og dýra við ákvörðun á 

kröfum til bruna-hólfandi skila. 

Brunamótstaða brunahólfandi hurða, hlera og glugga í byggingum skal að jafnaði 

vera sú sama  

og byggingarhlutans sem þeir eru í. Í húsum með úðakerfi eða þar sem brunaálag er 

lægra en 200  

MJ/m² má nota hurðir og hlera með minni brunamótstöðu og án einangrunar en 

brunamótstaðan skal þó ekki lækka um meira en 30 mín og aldrei vera minni en  E 

30-Sm. Ekki er heimilt að beita þessari  lækkun í notkunarflokkum 2, 5 og 6. Hurðir 

að stigahúsum  bygginga skulu vera reykþéttar í flokki S m.  Hurðir í og sem liggja 

að flóttaleiðum skulu vera sjálflokandi nema hurðir sem almennt eru læstar, s.s. að 

tækjaklefum og vélarrými lyftu. Hurðir að lyftum skulu vera EI 30-CSa.Sjálflokandi 

hurðum bygginga má halda í opinni stöðu með segulgripum ef þau eru tengt  

sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi með reykskynjurum,, 

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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4.7. Loftræstikerfi. 

Loftræstikerfi verður í húsinu og er hannað þannig að það rýri ekki brunahólf né 

stuðli að eld eða reykútbreiðslu við bruna.  Þegar brunavarnir loftræstikerfa er 

ákvarðað samkv. reglum er heimilt að beita ákvæðum staðals DS 428ii eða annarra 

staðla sem mannvirkjastofnun hefur samþykkt.  Í loftrásum og einangrun þeirra skal 

vera óbrennanlegt efni A2-sl,d0. 

Loftrásir sem ætlaðar eru til að flytja eim frá eldhúsi veitingastaðar  skulu vera með 

heilsoðnum samskeytum og ganga órofnar beint út um útvegg eða loft.  Loftrásir 

skulu vera EI 60 A2-sl,d0 og þannig gerðar að auðvelt sé að hreinsa þær og vera með 

fitugildrur. 

Bruna-og reyklokur í loftræstikerfum skulu vera með bilunarviðvörun. Útbúnaður 

skal vera í samræmi við ÍST 15650 og skulu lokast sjálfvirkt inna nauðsynlegs tíma 

samkv. reglum. Gaumlúgur skulu vera við allar lokur. 

4.8. Brunaþéttingar 

Allur frágangur á lögnum sem ganga á milli brunahólfa skal vera með viðurkenndum 

hætti.  Brunaþéttingar þurfa að uppfylla a.m.k. EI 90 á milli meginbrunahólfa en EI 

60 á milli annarra brunahólfa.  Nota skal viðurkennd brunaþéttikerfi til brunaþéttinga. 

Ganga skal frá körmum brunahólfandi hurða á viðurkenndan hátt (t.d. steinull og 

eldvarnarkítti báðum megin).  Eins frágangur er á milli brunhólfandi veggja, 

lofta,hæðarskila og við þak. 

4.9. Burðarvirki 

Burðarvirki byggingarinnar eru tvenns konar, annars vegar steyptur þjónustukjarni úr 

forsteyptum einingum uppá tvær hæðir og hins vegar herbergisálmur  úr timbri með 

burðarvirki úr timburstoðum. Sökklar eru hefðbundnir úr forsteyptum einingum.  

Burðarvirki verður samkvæmt viðmiði byggingarreglugerðar, almennt R60.  

Burðarvirki þ.m.t. hæðaskil og berandi útveggir, eru hönnuð fyrir R60 brunamótstöðu 

skv. reglugerð. Almenna krafan á burðarvirki er að brunamótstaða burðarvirkja getur 

ekki verið lægri en sem leiðir af kröfum á brunahólfun viðkomandi rýmis.  Krafa á 

burðarvirki er því almennt R60 en verður þó R90 á berandi veggjum í 

meginbrunahólfunarskilum og í hæðarskilum.  Við væntanlega burðarvirkishönnun 

hússins skal yfirfara brunamótsstöðu burðarvirkis við ákvæði byggingarreglugerðar í 
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kafla 9.9 og íslenskan þolhönnunarstaðla 8.2.1 í samræmi við byggingarreglugerð gr 

9.9.1 og þau almennu ákvæði sem koma fram hér að ofan. 

 

 

 

 

9.9.1. gr. Almennt. 

,, Um hönnun á brunamótstöðu burðarvirkja gilda íslenskir þolhönnunarstaðlar, sbr. 

8.2.1. gr. 

Burðarvirki skal hanna þannig að þau hafi fullnægjandi brunamótstöðu að teknu 

tilliti til öryggis fólks, dýra, eigna og björgunaraðila.  Brunamótstöðu burðarvirkja 

má ákvarða með stöðluðu brunaferli, sbr. 9.10.3. gr., eða með  útreikningum eftir 

náttúrulegu brunaferli, sbr. 9.10.5. gr. ,, 

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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5. Rýming við eldsvoða 

5.1. Flóttaleiðir 

Flóttaleiðir í byggingum skulu þannig skipulagðar og frágengnar að allir geti bjargast 

út af eigin rammleik eða með aðstoð annarra á tilgreindum flóttatíma, brjótist eldur út 

eða ef annað hættu ástand skapast.  Flóttaleiðir skulu vera einfaldar, auðrataðar og 

greiðfærar svo að fólk verði ekki innlyksa í skotum eða endum ganga.  Flóttaleiðir 

geta einnig verið gönguleiðir um opin rými bygginga sem krefjast út- og 

neyðarlýsingar.  Uppdráttur sem sýnir útgönguleiðir skal vera festur á vegg við eða á 

inngangshurð í öllum gistirýmum ásamt upplýsingum um viðbrögð gesta við 

eldsvoða.  

Flóttaleiðir eru þannig að ávallt eru tvær flóttaleiðir í gagnstæða átt úr hverju 

brunahólfi.  Hver herbergisálma er sér meginbrunahólf eins og áður hefur komið fram 

og er flóttaleið í sitt hvorn enda hennar eða fyrir miðju, ýmist beint undir bert loft eða 

inn í annað meginbrunahólf og þaðan út..   

Í byggingunni er brunaviðvörunarkerfi og auk þess er starfsmaður á vakt í móttöku 

þegar starfsemi er í húsinu og því öruggt að uppgötvunartími  er skammur.   

Samkvæmt byggingarreglugerð gr 9.5.6 skal hámarks göngulengd úr brunahólfi út 

undir bert loft eða í annað brunahólf vera 30m sjá töflu 9.04.   

 

Gangur í flóttaleið skal vera sjálfstætt brunahólf EI60 og ef hann er lengri en 50m 

skal skipta honum upp.  Dyr í flóttaleiðum skulu vera vel merktar og sýnilegar og þær 

skulu opnast í flóttaátt. 

 

Veitingarsalur á 1.hæð getur rúmað allt að 130 manns og samkvæmt 

byggingarreglugerð skal því nota opnunarbúnað samkvæmt ÍST EN1125iii.  

Aðalinngangur er rafdrifinn hurð og skal vera opnanlegar með handafli í flóttaáttina 

eða tryggt með viðeigandi búnaði að dyrnar opnist við straumrof og við boð frá 

brunaviðvörunarkerfi og hurðin sé frágengin að öllu leiti í samræmi við leiðbeiningar 

mannvirkjastofnunnar um rafdrifnar hurðir/rennihurðir í flóttaleið. Jafnframt er  stök 

1000mm breið hliðarhegnd hurð við hliðina á rennihurðinni til að nota í rýmingu við 

eldsvoða. 
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5.2. Fólkfjöldi og afköst flóttaleiða. 

Hönnun flóttaleiða er miðuð við mesta fjölda fólks sem ætla má að geti verið í 

byggingunni hverju sinni í viðkomandi rými.  Reikna skal með að 1% fólksins geti 

verið hreyfihamlað þó aldrei færri en einn maður 

 

Tafla 4: Fólksfjöldi í rýmum 

Rými Stærð m² Þéttleiki 

m2/mann 

Fjöldi Forsendur Fjöldi 

Þjónustukjarni 1 hæð ≈ 500 m²  1 100 Fjöldi sæta 100 

Hótelgestir 1 hæð ≈ 250 m² - 24 Fjöldi rúma 24 

Þjónustukjarni 2 hæð ≈ 500 m² 1 125 Fjöldi sæta 125 

Hótelgestir 2 hæð ≈ 500 m²  14 Fjöldi rúma 14 

 

 

Tafla 5: Mesta göngulengd innan flóttaleiða til stigahúss eða útgangs 

Rými Notk. 

flokkur 

Fólks- 

fjöldi 

Fjöldi 

flóttal. 

Samtals 

breidd  

flóttal.  

m 

Breidd 

krafa 

m 

Mesta 

leyfileg 

göngul. 

m 

Mesta 

raunvl. 

göngul. 

m 

Þjónustu 

kjarni 

NFL.4 225 2 1,8 0,90 30 22 

Hótel 

gangar 

NFL.4 38-78 2 1,8 0,90 30 28 

 

 

9.5.8. gr. Gerð flóttaleiða. 

,, Meginreglur:  Lyftur, rúllustigar og færibönd mega ekki vera flóttaleiðir, nema þar 

sem um sérstakar flóttalyftur er að ræða. Í rýmum bygginga þar sem búist er við 

miklum mannfjölda skal hanna flóttaleiðir þannig að sem minnst hætta sé á að þvaga 

myndist við hindranir, s.s. hurðir 1.  Samanlögð breidd allra flóttaleiða skal vera 

minnst 1,0 m fyrir hverja hundrað menn sem henni er ætlað að þjóna.2.  Til að 

tryggja sem jafnasta dreifingu flóttaleiða frá rými skal miða við að ein flóttaleið á 

hverju  svæði geti lokast og má þá reikna með að flutningsgeta annarra flóttaleiða sé 

200 manns á hvern 1,0 m í breidd flóttaleiðar.,, 

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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5.3. Hurðir í flóttaleið 

Hurðar í flóttaleiðum skulu almennt vera hliðarhengdar og opnast í flóttaátt án þess 

að þurfa að nota lykil eða sérstök verkfæri. Alltaf skal tryggja að hægt sé að rýma til 

baka frá flóttaleið og að annarri óháðri reynist sú fyrri ekki greiðfær. 

Ekki er heimilt að hafa í flóttaleiðum læstar hurðir sem eru eingöngu opnanlegar með 

boðum frá brunakerfi þar sem rýma gæti þurft bygginguna á öðrum forsendum. Á 

þannig stöðum gæti verið hægt að setja brotrofa til að nota í neyð.  

5.4. Brunahólfandi flóttahurðir 

Séu hurðir skilgreindar sem bæði flótta/eldvarnarhurðar skulu þær uppfylla kröfur 

hvort tveggja, þetta á líka við tvöfaldar hurðir og er hægt að útfæra það þannig að 

annað hurðarblaðið lokist á undan hinu svo að það festist í karm. Þetta verður samt að 

útfæra þannig að báðir flekarnir opnist upp með neyðarhandfangi 

I-krafa: Einangrun. I2 er einangrun á eldvarnarhurðum í mínútum í tiltekinn tíma 

(t.d. 30 mínútur) 

S-krafa: Reykþétting. Sa og Sm táknar byggingarhluta með sérútbúnaði til að hindra 

útbreiðslu reyks og hita t.d. eldvarnarhurð með þröskuldi: EI2 30-CSm.  Sa  táknar að 

miðað er við 20°C en Sm við 200°hita. 

C-krafa: Sjálfvirk hurðalokun(hurðapumpur). C táknar hurðir eða hlera með 

sjálfvirkum lokunarbúnaði, t.d. EI2 30-C. 

Brunahólfandi hurðir skulu haldast lokaðar (með slúttjárni) eftir að um þær hefur 

verið gengið.  Tvöfaldar brunahólfandi hurðir skulu vera með raðara (sjálfstæðum eða 

innbyggðum í pumpur) sem tryggir að hurðirnar lokist í réttri röð.   

9.6.13. gr. Brunamótstaða hurða, hlera og glugga. 

Meginreglur: Hurðir og hlerar í brunahólfandi skilum bygginga skulu þannig 

útfærðir að þeir auki ekki líkur á útbreiðslu elds og reyks. Taka skal tillit til öryggis 

fólks og dýra við ákvörðun á kröfum til bruna-hólfandi skila. Sjálflokandi hurðum 

bygginga má halda í opinni stöðu með segulgripum ef þau eru tengd sjálfvirku eða 

sjálfstæðu brunaviðvörunarkerfi með reykskynjurum. Lyftur skulu þannig hannaðar 

og frá þeim gengið að þær rýri hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að útbreiðslu 

elds og reyks við bruna 

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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5.5. Sjálfvirkar rennihurðir í anddyri 

Sjálfvirkar rennihurðir í aðalinngangi hótelsins skulu lokast við boð frá 

brunaviðvörunarkerfi og haldast lokaðar. Þetta er gert til að tryggja greiða leið sé um 

hliðartengdar flóttahurðir við hlið rennihurða. 

 

Tafla 6: Hurðarlisti og opnunarbúnaður 

Svæði Flóttaleið Opnunarbúnaður Staðlar 

Frá þjónustukjarni Beint út/stigahús/svalir Neyðarslá ÍST EN 1125 

Frá herbergisálmum Beint út/stigahús/svalir Amk húnn/snerill ÍST EN 179 

Frá stiga/lyftuhúsi Inn í hótel/beint út Neyðarhandfang ÍST EN 179 

Frá öðrum rýmum - Amk húnn/snerill - 

 

 

5.6. Biðsvæði fyrir hreyfihamlaða 

Þau svæði sem eru opin og ætluð fyrir fólk með skerta hreyfigetu og þar sem 

flóttaleiðir liggja ekki beint út skulu hafa tvö óháð biðsvæði. 

Gert er ráð fyrir herbergjum fyrir fatlaða á báðum hæðum og verða biðsvæði fyrir 

fatlaða á annarri hæð. Taka skal tillit til fjölda hreyfihamlaðra í byggingunni við 

ákvörðun á stærð biðsvæða.  Á biðsvæðum fyrir fatlaða skal vera pláss fyrir minnst 

9.5.9. gr. Dyr í flóttaleið. 

,, Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um dyr í flóttaleið: 1.  Dyr í flóttaleið 

bygginga skulu vera vel merktar og sýnilegar. Þær skulu opnast í flóttaátt og skal 

vera auðvelt að opna þær án tafar og án þess að nota lykil eða sérstök verkfæri.2.  Í 

rýmum bygginga þar sem ekki er hætta á þvögumyndun, fjöldi er undir 30 manns og 

allir eru kunnugir umhverfinu, má nota hurðir sem opnast á móti flóttaátt í 

flóttaleiðir eða láréttar handvirkar rennihurðir. Þar sem aðgangsstýring eða 

raflæsing er á dyrum og þar sem opnunarbúnaður er á dyrum fyrir hreyfihamlaða 

skal sá búnaður einnig vera virkur við eldsvoða og straumleysi. Þess skal gætt að 

opnar hurðir þrengi ekki flóttaleið og hindri þannig rýmingu.3.  Ekki er heimilt að 

hafa í flóttaleiðum læstar hurðir sem eingöngu eru opnanlegar með boði frá 

sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi.,, 

     (Byggingareglugerð 112/2012) 
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einn hjólastól sem tekur 1,3*0,7m. Hurðir verður að vera hægt að opna auðveldlega 

fyrir hreyfihamlað fólk og skal opnunarkraftur ekki vera meiri en  25 N á handfangi 

 

6. Öryggisbúnaður byggingar 

 

6.1. Út og neyðarlýsing 

Í byggingunni verða útljós og neyðarlýsing skv. ÍST EN 1838iv og ÍST EN 50172v.  

Neyðarlýsing skal vera nægjanleg til að gera rýmingu byggingar möguleg við 

straumrof.  Setja skal neyðarlýsingu fyrir utan útihurðar í flóttaleið nema þar sem 

farið er út á jafnsléttu og önnur lýsing gefur birtu. 

 

6.2. Brunaviðvörunarkerfi 

Í allri byggingunni er brunaviðvörunarkerfi samkvæmt reglum Brunamálastofnunar 

og ÍST EN54vi tengt viðurkenndri vaktstöð. Stjórnstöð er í móttöku hótelsins á móti 

aðalinngangi. 

Brunaviðvörun skal henta þeim sem nota bygginguna.  Hljóðmerki skulu ávalt vera 

aðgreinanleg frá öðrum hljóðmerkjum og styrkur þeirra ákveðinn  með hliðsjón af 

hávaða í byggingunni. Þar sem byggingin er hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar 

skal bæta við annarri brunaviðvörum í herbergjum sem sérstaklega eru ætluð 

fötluðum, s.s ljósmerki. 

 

6.3. Lyftur 

Ein lyfta er í byggingunni. 

Gengið skal þannig frá lyftuhúsum í byggingum að ekki sé hætta á að eldur/reykur 

breiðist út í gegnum þau á milli brunahólfa. 

Lyfta er hluti af stigahúsi og skal lyftuhúsið vera úr óbrennanlegu efni, A2-sl,d0.     

Greiður og sléttur aðgangur skal vera að lyftu óháð hæð í byggingunni.  Við lyftu og 

annan búnað sem fylgir henni skal vera neyðarlýsing. 

Koma má drifbúnaði fyrir í lyftuhúsi ef brunaálag og reykmyndun er lítil og veldur 

ekki hættu í lyftunni og lyftuhúsið sé loftræst með tilliti til þessa.  Lyftur má ekki í 

eldsvoða og skal merkja það við lyftudyr og inn í lyftu.  
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6.4. Handslökkvitæki 

Staðsetja skal slökkvitæki í byggingunni í samráði við slökkvistjóra. Handslökkvitæki 

skulu vera skv. ÍST EN 3vii.  Hámarksfjarlægð í næsta slökkvitæki skal hvergi vera 

meiri en 25m. Slöngukefli verða sett í bygginguna og staðsett þannig að minnst eitt sé 

í hverju meginbrunahólfi og að slöngur nái í öll horn. Lágmarksrennsli skal vera 20 

l/mín og kastlengd 9m.  Lagnir að slöngukeflum skulu geta afkasta rennsli í 15 mín. 

Slöngukefli skulu vera skv.ÍST EN 671-1viii. 

 

6.5. Reyklosun 

Reyklosun er handstýrð og fer fram um opnanlega glugga og hurðar og með aðstoð 

slökkviliðs. Reyklúga í stiga/lyftuhúsi skal opnast við boð frá reykskynjurum 

tengdum brunaviðvörunarkerfi hússins og verður a.m.k. einn að vera staðsettur í 

stigahúsinu, 

 

6.6. Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn 

Góð aðkoma er að byggingunni og aðgengi umhverfis gott.  

 

6.7. Viðhald brunavarna 

Samkvæmt lögum ber húseigandi ábyrgð á brunavörnum í húsi sínu og að þær hljóti 

reglubundið eftirlit og viðhald. 

Gera skal þjónustusamning við viðurkennda þjónustuaðila um viðhald 

brunaviðvörunarkerfis, neyðarlýsingar og handslökkvibúnaðar. 

Reiknað er með að eigendur/rekstraraðilar hússins komi sér upp eigin eftirlitskerfi 

með brunavörnum og æfi boðun slökkviliðs, sbr. “Reglugerð um eigið 

eldvarnareftirlit eiganda og forráðamanna með brunavörnum í atvinnuhúsnæði”.ix 
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7. Burðarvirki við bruna 

 

7.1. Almennar kröfur 

Forsendur með tilliti til brunavarna eru samkvæmt íslenskum staðli. 

Brunamótstaða aðalburðarvirkis verður a.m.k. REI 60 

Brunamótstaða burðarvirkis þaks verður a.m.k. R60 

Brunamótstaða burðarvirkis stiga verður a.m.k. A-R30 

Hæðarskil verða a.m.k. REI 90. 

 

7.2. Brunálag 

Brunaálagið er gefið miðað við orku á flatarmáli , ákveðið samkv. E. J. Thrane.x  

Tafla 7: Brunaálag 

Rými Stærð m² Brunaálag á gólfflöt (MJ/m²) 

Hótel - 400 

Veitingastaður 225 600 

 

7.3. Útfærsla steinsteypts burðarvirkis 

Til að berandi veggir uppfylli REI 60 þarf steypuhula (brún inn í mitt járn) í 200mm 

þykkum vegg að vera a.m.k. 20mm eða uppfylla Eurocode 2.xi 

Til að berandi veggir uppfylli REI 90 þarf steypuhula (brún inn í mitt járn) í 200mm 

þykkum vegg að vera a.m.k. 25mm eða uppfylla Eurocode 2. 

 

7.4. Plötur 

Plötur sem eiga að uppfylla REI 90 þurfa að hafa a.m.k. 25mm steypuhulu (frá brún í 

mitt járn) 

 

Niðurstaða á brunavörnum á steinsteyptu burðarvirki og uppbyggingu þess eru þess 

eðlis að ekki er þörf á að hanna það sérstaklega.  Uppbygging byggingahluta er 

almennt viðurkennd af brunamálastofnun og er traust. 
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7.5. Útfærsla timbur burðarvirkis 

Burðarvirki herbergisálma er allt úr timbri og er þörf á að verja það sérstaklega gegn 

bruna til að standast byggingareglugerð. Lagt er upp með að verja burðarvirki og 

festingar með gipsplötum í mismunandi mörgum lögum til að ná brunakröfum.  Ekki 

verður notast við sprinklerkerfi þar sem stærð byggingar er innan krafa um slíkt kerfi. 

En krafan er að ef bygging er stærri en 2000 m² skal setja sprinklerkerfi. 

 

7.6. Uppbygging burðarvirkis /timbur 

Uppbygging burðarvirkis er þannig að hvert herbergi og gangar eru í einingum sem 

raðast í modulkerfi .  Hver eining/ herbergi er í kringum 5400*3400mm á stærð og  

hver eining/gangur er 2100*3400mm.  Álma 0004 og 0005 eru á einni hæð en álmur 

0001, 0002, og 003 eru uppá tvær hæðir.  Milliloft og gólf eru hluti af uppbyggingu 

eininga.  Kraftsperrur úr samsettu timbri eru síðan ofan á öllum timbureiningunum 

 

7.7. Útveggir 

Útveggir herbergisálma eru byggðir upp með 50*150mm timburstoðum í ramma og 

einangrað með 150mm steinull.   Í flestum tilfellum eru útveggir ekki burðarveggir og 

þurfa því að standast EI 60.   

Uppbygging útveggja er þannig að Timburstoðir eru í ramma/einingum sem eru 

einangraðar með með steinull með 30 kg/m³ gipsklæddir að utan með 9mm 

rakaþolnum gipsplötum og klæddir með harðviðar klæðningu/lerki í loftræstu bili. Að 

innan kemur listagrind og tvöfalt lag af 13mm gipsplötum.  Slík uppbygging á að 

standast EI 99 mín samkvæmt leiðbeiningablaði mannvirkjunarstofnunar um 

útreikninga nr. 153.BR1.xii 

 

Tafla 8: Brunamótstaða timburveggs 

Gipsplata 9mm bb + be = 14+22,5 36,5  mín 

Einangrun 30 kg/m³ be =  0,15*150 22,5 mín 

Stoðir 50*150mm Ks 0 mín 

Gipsplata 13mm bf 20 mín 

Gipsplata 13mm bf 20 mín 

Samtals  BM 99 mín 
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7.8. Burðarveggir 

Burðarveggir herbergisálma eru byggðir upp með timburstoðum 50*150mm í 

ramma/einingum og einangrað með 150mm steinull.  Einingar herberberja eru með 10 

- 20mm bili á milli og mynda þannig betri vörn á burðarvirki.  Uppbygging 

burðarveggja eininga er þannig að timburstoðir eru 50*150mm í ramma /einingum 

með 150mm steinull 40 kg/m3 klæddar með einföldu lagi af  13mm gipsplötu 

bilmegin en tvöföldu gipslagi herbergismegin á listagrind.  Slík uppbygging á 

einföldum vegg eigi að standast EI 120 mín . samkvæmt leiðbeiningablaði 

mannvirkjunarstofnunar um útrikninga nr. 153.BR1 

 

 

Tafla 9: Brunamótstaða burðaveggs 

Gipsplata 13mm bb +  be = 20+30 50  mín 

Einangrun 30 kg/m³ be =  0,20*150 30 mín 

Stoðir 50*150mm Ks 0 mín 

Gipsplata 13mm bf 20 mín 

Gipsplata 13mm bf 20 mín 

Samtals  BM 120 mín 

 

7.9. Milligólf 

Burðarvirki milligólfa er byggt upp með 50*200mm timburbitum í ramma/einingum 

með 200mm steinull.  Uppbygging gólfa er þannig að 50*200mm timburstoðir eru í 

rammaeiningum með steinull 40 kg/m3 klæddar með 200mm harðpressuðum 

spónaplötum plötum að ofan en tvöföldu 13mm gipsplötum á grind að neðan.  Slík 

uppbygging á gólfi á að standast 120 mín, samkvæmt leiðbeiningablaði 

mannvirkjunarstofnunar um útreikninga nr. 153.BR1 
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Tafla 10: Milligólf 

Spónaplata 20mm bb + be = 20+30 50  mín 

Einangrun 30 kg/m³ be =  0,15*200 30 mín 

Stoðir 50*150mm Ks 0 mín 

Gipsplata 13mm bf 20 mín 

Gipsplata 13mm bf 20 mín 

Samtals  BM 120 mín 

 

7.10. Kraftsperrur 

Uppbygging kraftsperra er 50*150mm timburstoðir C/C 600mm settar saman með 

járnlöskum/krossvið.  Ekki er talin þörf á að verja þær sérstaklega þar sem þær hvíla 

ofaná burðarvirki lofta sem er búið að verja gegn bruna eins og má sjá hér að ofan. 

 

7.11. Viðbót 

Með útreikningum á burðarvirki á timbureiningum, er hægt að sýna fram á að 

burðavirkið er ofhannað um 25-30% sem gefur allt að 10 mín brunamótstöðu áður en 

lágmarks þvernið bita byrjar að brenna og veikja þannig burðarþáttinn.  Notaðar eru 

viðurkenndar reikniaðferðir sem verður ekki farið nánar út í hér, enda eru þetta 

flóknir útreikningar sem brunaverkfræðingur og byggingaverkfræðingur beita en eru 

búnir að staðfesta við mig að þessi auka tími sem ofhönnun burðarvirkis gefur er 

staðreynd og er  viðurkennd aðferð sem er beitt er ef grunur er um að varnir með 

eldtefjandi yfirborðsplötum séu ekki nægar.  Nánast öll mannvirki eru yfirhönnuð 

með tilliti til burðargetu sem nýtist einnig með tilliti til eldvarna. Það er vegna 

viðurkennd aðferð hjá verkfræðingum og samþykktum reglum að ofhönnun 

burðavirkis gefur aukinn líftíma áður en raunskaði bruna byrjar að veikja burðarvirki. 
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8. Niðurstöður brunavarna  

 ( Færist á aðaluppdrátt) 

 

Almennt 

Húsið er hannað í samræmi viðbyggingarreglugerð nr. 112/2013. M.S.BR  Markmið 

þessara gagna er að uppfylla almennar viðmiðunarkröfur um brunaöryggi samkvæmt 

9. kafla byggingarreglugerðar þ.e.a.s gr. sem við eiga. Brunahönnun þarf að sýna 

fram á með ljósum hætti að ákvæði byggingarreglugerðar séu uppfyllt.  Sú nálgun 

sem brunahönnun byggir a tekur  mið af forskriftarákvæðum byggingarreglugerðar og 

útreikningum. 

Starfssemi 

Um er að ræða byggingu sem hýsir ferðaþjónustu. þ.e.a.s veitingarsala og gistingu og  

flokkast í notkunarflokk 4. 

Brunahólf 

Fyrirhuguð bygging verður fjögur meginbrunahólf.  Í húsinu eru fimm svefnálmur og 

er hver svefnálma sér meginbrunahólf með EI 90 veggjum og EI2 60-CS hurðum. 

Hvert herbergi er svo sér brunahólf með EI-60 veggja/lofta skilum og hurðar  

EI2 30CSa.   

Burðarvirki  

Brunamótstaða aðalburðavirkja verður a.m.k. REI90. Brunamótstaða þaks verður 

a.m.k. R60. Brunamótstaða burðavirkis stiga/lyftuhús verður a.m.k. A-R30. 

Hæðarskil verða a.m.k. REI 90 . 

Klæðningar 

Utanhúss klæðningar verða í flokki 1. Þakklæðningar verða í a.m.k. flokki T. Innri 

klæðningar veggja skulu allar vera í flokki 1. Efni  í upphengdum loftum verður A 

efni og gólfefni í flokki G. 

Flóttaleiðir 

Hvergi lengra en 30 m í útgang eða annað brunahólf.  Flóttaleiðir frá herbergjum eru 

fram á gang og þaðan í tvær áttir. Frá hótelgöngum eru flóttaleiðir um stigahús og 

beint út.  Öruggt biðsvæði verður á annarri hæð fyrir hreyfihamlaða.  Rennihurðir í 

aðalinngangi skulu lokast við boð frá brunaviðvörunarkerfi. Flóttahurðir eru útbúnar 

með neyðaropnunarbúnaði og aðrar hurðar a.m.k. með hún og sneril. 
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Brunaviðvörunarkerfi 

Í húsinu verður viðurkennt brunaviðvörunarkerfi skv. ÍST EN 54 og reglum MVS  

Kerfið skal tengjast viðurkenndri öryggisvakt. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður á 

vegg við móttöku.  Sjá einnig séruppdrætti raflagnahönnuðar.   Vegna eðli 

starfseminnar verður einnig ávalt maður á vakt í húsinu, staðsettur í móttöku 

Loftsræsting 

Loftræsting hússins er að mestu leyti náttúrulegt en þó er útsog úr 

baðherbergjum,salernum og lokuðum rýmum, auk loftræstikerfis í eldhús. 

Loftræstikerfi skulu vera skv. DS 428 

Reyklosun 

Reyklosun er handstýrð og fer fram um opnalega glugga og hurðir og með aðstoð 

slökkviliðs. 

Reyklosun lyftu/stigahúss er í gegnum rafstírða loku a.m.k. 1m² 

Slöngukefli og slökkvitæki 

Slöngukefli verða sett upp í húsinu þannig að brunaslöngur nái út í öll horn. 

Vatnsmagn í hverri slöngu skal vera a.m.k. 40 l/mín.   

Slökkvitæki af viðeigandi stærð og gerð verða við allar brunaslöngur og í 

inntaksrými.   

Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkenndum aðila.   

Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum af 

hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð.  

Út- og neyðarlýsing 

Út- og neyðarlýsing skal vera í húsinu skv. byggingarreglugerð og ÍST EN 1838. 

Neyðarlýsing skal vera utanhúss við útidyr flóttaleiða og í skilgreindum flóttaleiðum.  

Neyðarlýsing og útljós skulu búin rafhlöðum.   

Eftirlit og viðhald brunaviðvörunarkerfa 

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á  brunavarnakerfum hússins 

(brunaviðvörunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingu). Sett skal 

upp vandað eigið eftirlitskerfi brunavarna.  
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9. Lokaorð 

 

Notkun á timbri sem burðarvirki  á Íslandi hefur verið talsverð undanfarna áratugi og 

er notað talsvert í dag.  Helsta vandamálið er að byggingareglugerðin hefur sett stífar 

skorður með að húsnæði úr timbri gæti verið fleiri en ein hæð og á það aðallega við 

gagnvart brunakröfum.  En það er ljóst samkvæmt niðurstöður úr brunahönnun á 

hótelinu að það er vel hægt að leysa þannig byggingu gangvart núgildandi kröfum.    

Helstu lausnir eru skilgreindar í hverjum kafla fyrir sig og farið vel yfir hvernig hægt 

er að leysa þessar kröfur, sem eru ansi stífar að mínu mati og virðist sem íslenskt 

regluverk þarfnist endurskoðunar miðað við það sem er að gerast hjá nágrannaþjóðum 

okkar sem leyfa byggingar úr timbri uppá margar hæðir.  Ekki þarf að hafa áhyggjur 

af eldvörnum því burðarviðir hússins eru þykkir og einangraðir með steinull og 

klæddir af með gifsi.  Eldur er lengi að læsa sig í slíkan við og hann er lengi að 

brenna, þar að auki eru sjálfstæðar flóttaleiðir í a.m.k. tvær áttir á hverjum stað.                                                                                             

Það er ekki annað en hægt að benda á nágrannaþjóðir okkar í þessu samhengi en þær 

hafa leyft á undanförnum árum timbur byggingar uppá margar hæðir þar sem timbur 

er í hlutverki burðarvirkis.  Nýjasta dæmið er bygging í Noregi uppá 14 hæðir sem 

hefur verið samþykkt að öllu leyti hjá stjórnvöldum og er komin vel á veg í byggingu.  

Hafa hönnuðir af þessari byggingu sem og fleiri gert skóna að því að timbur, sem er 

með elstu byggingarefnum í heimi, gæti verið  nýjasta nýtt í byggingabransanum.                                                                                                    

Það er eitthvað sem segir mér að byggingar úr timbri uppá margar hæðir með 

margskonar notkun fari að rísa á Íslandi á nýju þar sem lausnir á eldvörnum eru til 

staðar þrátt fyrir ofurkröfur byggingareglugerðar.  Held það væri skynsamlegt að 

samræma brunakröfur hér á landi við Eurocode 5.  sem er viðurkenndur í Evrópu og 

hefjast handa við uppbyggingu timburhúsa á nokkrum hæðum þar sem það er vel 

hægt og er góður íbúðarkostur og ekki skemmir að slíkur byggingakostur er einnig 

vistvænn og stuðlar að vellíðan í notkun. 
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