
 

Brunagreining 
BF LOK1010 

 
Leikskólinn á Holtsvegi 20 tilheyrir notkunarflokki 5 skv. e. lið í 9.1 kafla Byggingarreglugerðar. 
Með reglugerðarbreytingu á Byggingarreglugerð  nr. 977/2020 segir í 27. gr. „Mannvirki eða rými þar sem fólk 
innan mannvirkisins er ekki fært um að koma sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða.“ 
 

 
Mynd 1-Tafla 9.01 Skipting mannvirkja í notkunarflokka. 

Einnig kemur fram í 9.2.4 gr. að krafist sé brunahönnunar mannvirkja í notkunarflokki 5 og 6. Því ætti brunahönnun 
skólans að vera í höndum brunahönnuðar. Í byggingunni er farið fram á að verði sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi 
tengt stjórnstöð sem staðsett verður innan við starfsmannaanddyri á neðri hæð á norðurhlið. 

 
Mynd 2-Tafla 9.02 Krafa um sjálfvirka brunaviðvörun. 

  



 

 
 
Skv. töflu 9.03 í 9.4.6. gr. segir að setja skuli sjálfvirkt vatnsúðakerfi í bygginguna.  

 
Mynd 3-Tafla 9.03 Krafa um sjálfvirk vatnsúðakerfi í mannvirkjum. 

 
Farið verður eftir leiðbeiningaskjali Brunamálastofnunar 165.BR1 „Leiðbeiningar um val og staðsetningu 
handslökkvitækja“ Samkvæmt grein 5 um val tækja í mismunandi byggingar er ráðlagt að vera með rétta blöndu 
duftslökkvitækja, kolsýrutækja og slöngukefla.  

 
Mynd 4-Val tækja í mismunandi byggingar 

  



 

 
Slökkvitækjum verður komið fyrir slökkvitækjum í hverju brunarými. Brunarými eru 4 á efri hæð og 5 á neðri hæð. 
Í hverju rými léttvatnstæki en í tæknirýmum og eldhúsi á neðri hæð verða dufttæki þar sem annarskonar bruni 
getur átt sér stað á slíkum svæðum. Gengið skal úr skugga um að þau séu viðurkennd af Brunamálastofnun ríkisins 
og hafi hlotið viðurkenningu stofnunarinnar og vera prófuð og merkt í samræmi við staðalinn ÍST / EN 3. Velja ber 
handslökkvitæki af hæfilegri þyngd miðað við líkamsburði þeirra sem eiga að nota þau. Leitast verður við að 
staðsetja tæki þar sem fólk á leið um, t.d. nærri útgöngum, á göngum eða stigapöllum. Handslökkvitæki skal vera 
á sýnilegum stað og hengja upp á þar til gerðar festingar í hæfilegri hæð svo auðvelt sé að losa tækið af festingunni. 
Handfang ætti að vera í 70 - 80 mc. hæð frá gólfi. Í miðrými á efri hæð og neðan við stóra stiga á neðri hæð skal 
koma fyrir s.k. „varnarstöðum“ (e. firepoint) þar sem slöngukefli og handslökkvitæki eru höfð á sama stað, einnig 
ýmsar leiðbeiningar á veggspjöldum. Slökkvitækjum verður komið þannig fyrir að aldrei þurfi að fara meira en 25 
m frá hugsanlegum eldsupptökum til þess að ná í tæki. Í miðrými á neðri hæð og starfsmannagangi á efri hæð er 
gert ráð fyrir að koma fyrir slöngukeflum (sjá grunnmynd)  
 
Úr öllum brunaeiningum skulu vera tvær flóttaleiðir óháðar hvor annarri. Neyðarlýsing verður sett við allar 
flóttaleiðir. Neyðarlýsing skal vera á báðum hæðum og allar flóttaleiðir í mannvirkjum skulu vera með nægjanlega 
almenna lýsingu þannig að notkun þeirra sé greið. Leikskólinn er hannaður á grundvelli algildrar hönnunar og því 
skal lýsing taka mið af því. Þar sem leikskólinn er á tveimur hæðum skal lýsing í stigahúsum gerð með þeim hætti 
að tvö samliggjandi ljós séu tengd á sitt hvora greinina og skal birta ekki vera minni en 100 lux. 
Meta verður brunaálag og brunaáhættu í hverju rými og skal nota vatnsúðakerfi sem mótvægi eins og þörf krefur 
ef þess gerist þörf. Samanlögð breidd allra flóttaleiða skal vera minnst 1,0 m fyrir hverja hundrað menn sem henni 
er ætlað að þjóna. Vegg- og loftfletir skulu vera skv. kröfum sem gilda fyrir viðkomandi rými. Allir brunahólfandi 
veggir skulu ná upp að yfirliggjandi hæðaskilum eða þaki. 
 
Í 9.6 kafla Byggingareglugerðar er farið yfir varnir gegn útbreiðslu elds og reyks.  Kafli 9.6.8. segir að allt 
„byggingarefni skulu hafa þá brunaeiginleika að erfitt sé að kveikja í þeim, þau breiði hægt út eld og myndi 
takmarkaðan hita og reyk við bruna. Þau skulu ekki formbreytast við takmarkaðan bruna, falla niður eða á annan 
hátt auka hættu fyrir fólk eða dýr.“ Einangrunarefni húsa og tæknibúnaðar skal vera óbrennanlegt nema þau sem 
notuð eru undir steyptum gólfplötum á fyllingu í útveggjum á undirlagi úr steinsteypu eða öðru jafngóðu 
óbrennanlegu efni þar sem einangrunin er klædd af með klæðningu í flokki 1. Undir steyptar plötur kemur 
brennanleg einangrun Polystyren. Durisol Pago kubbar innihalda PIR einangrun (Polyisocyanurate) sem er 
eldtefjandi efni uppfylla þetta ákvæði að mínu mati enda einangrunin varin með 40mm þykku steinduðu efni 
kubbana. 
Rennihurðir og skilrúm á milli EI-60 brunahólfa verða EI30-CS eins og fram kemur á teikningum þar sem 
vatnsúðakerfi er á báðum hæðum 
 
Alfarið verður farið eftir ákvæði 9.6.14. gr. í Byggingarreglugerð varðandi hönnun loftræstingar og þess gætt að 
loftræstikerfi rýri hvorki brunahólfun hússins né stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna. Allt stokkaefni skal 
vera úr blikki og einangrað EI 30 frá brennanlegum rörum og rafköplum. Brunalokum verður komið við þar sem 
lagnir þvera brunahólfandi veggi. Bæði tæknirými í kjallara eru EI-60 brunahólf með EI30-CSm hurðum. 
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Grunnmyndir: 

 
Mynd 5-Jarðhæð 

 

 

 

 

Mynd 6-Efri hæð (Aðkomuhæð) 

  



 

Sniðmyndir 

 

Mynd 7- Snið í gegn um aðalstiga á milli hæða 

 

 

Mynd 8-Snið í gegn um tæknirými í kjallara 

 

 

Mynd 9-Snið í gegn um starfsmannarými 

 

 

Mynd 10-Snið í gegn um lyftustokk og neðri hæð 


