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Deres ref: 12/1667-1 

 

Svar på høring ang. forslag til endring av byggteknisk forskrift, § 12-20. 

Vi har gjennomgått forslaget til endringer, som i praksis vil gi redusert krav til 
sikkerhetsglass i bygning med boenhet. Dagens forskriftsnivå har vært enkelt å 
forholde seg til, i og med at alt glass lavere enn 0,8 m fra gulv skal skjermes, 
eller leveres som personsikkerhetsrute. 

Slik vi forstår det er forslaget om lemping av kravet kommet på bakgrunn av 
ønsket om reduserte kostnader. Vi ser at redusert bruk av sikkerhetsglass gir 
noe reduserte byggekostnader, men opplever at boligene selges ut fra en 
markedspris, og at denne reduksjonen ikke vil komme beboer til gode, men gi 
økt lønnsomhet hos utbygger. Beboer vil etter vår mening få et dårligere produkt 
til samme pris.  

Prinsipielt mener vi kravet om sikkerhetsglass bør opprettholdes på dører, også i 
bolig, men ser at det kan være fornuftig å åpne for en mulighet for vurdering når 
det gjelder vinduer. 

Vi har på neste side satt opp vårt forslag til tekst i §12-20. 
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§ 12-20. Vindu og andre glassfelt 

Forslag om endring er markert 

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller 

husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning 

med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen 

måte. For øvrig gjelder følgende: 

a)               I bygning med boenhet skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og 

med tredje etasje være sikret. Dette gjelder ikke for vindu og glassfelt mot 

balkong o.l. 

 I bygning med boenhet skal alle dører være sikret, samt vindu i yttervegg 

fra og med andre etasje. Dette gjelder ikke for vindu mot balkong o.l.  

b)                I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre 

glassfelt i yttervegg fra og med første etasje være sikret. 

c)                I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret der 

det er fare for sammenstøt og fall.  

 (2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for 

sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i 

to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i 

dør skal være forskjellig fra glassmarkør i nærliggende glassfelt. 

(3) Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg skal ha barnesikring fra og med 

andre etasje. 

(4) Renhold og vedlikehold av vindu og andre glassfelt skal kunne utføres uten 

fare.  
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Kommentarer: 

Vi mener kravet til sikkerhetsglass i bolig, bør følge samme nivå som krav til 

barnesikring, altså fra og med 2. etg. Felles høydebestemmelser vil forenkle 

forståelsen for de som skal lese og forholde seg til forskriften.   

 

 

Vi mener det bør settes krav til sikkerhetsglass i dører med brystning lavere enn 

0,8 m, og at dette bør gjelde også i bolig. Klare regler, og ett kravsnivå vil føre til 

at dette blir standardløsningen, og slik sett minimere tilleggskostnaden på et 

produkt der skade kan påføre personer store skader.   

 

I veiledningen bør det tas inn eksempel på små  

glassruter der faren for sammenstøt er minimal,  

og der man kan se bort fra krav om sikkerhetsglass.  

Det kan med fordel henvises til NS 3510 som sier: 

Små ruter, med sidekant < 25 cm, kan unntas 

kravet om sikkerhetsglass.  
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