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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG FORSKRIFTSENDRING 
SAK 14/2354 
 
Jeg viser til høringsbrev datert 08.06.14 med høringsnotat om endringer i TEK-10. § 

12-20. 

 

Jeg har følgende innspill til høringsnotatet når det gjelder § 12-20: 

  

Jeg hitsetter følgende utdrag fra høringsnotatet: 

  

 

«Det foreslås at kravsnivået for sikkerhet mot kuttskader i vindu og glassfelt 

skjerpes slik at risiko og fare for kuttskade reduseres til et tilnærmet nullnivå. 

Kravsnivået for fall gjennom vindu endres ikke. Endringen innebærer at alle 

vindu og glassfelt i ytter- og innervegg i boenhet som er plassert under 0,8 m 

skal ha personsikkerhetsrute dersom de ikke er skjermet/sikret på annen måte. 

For vindus -og glassfelt mot terrasse og balkong, for innervegg og for vindu 

og glassfelt i yttervegg i første etasje, vil dette innebære sikring på begge sider 

av vindu- og glassfelt. Personsikkerhetsrute (herdet glass) har et bruddmønster 

som ikke kan forårsake kuttskader. Forslaget til endring vil tilsvare samme 

kravsnivå som da TEK10 trådte i kraft i 2010. Forskriftsendringen vil i 

hovedsak berøre første ledd bokstav a. I tillegg er det gitt en omformulering 

av tekstforholdet mellom tekst i første ledd og bokstavpresiseringene.» 

  

 

Av forskriftene fremgår at formålet er å hindre kuttskader og fall. I det siterte avsnittet 

ovenfor er det beskrevet herdet glass da dette har et bruddmønster som vil hindre 

kuttskader.  Herdet glass alene vil imidlertid ikke hindre fall når glasset er 

knust/granulert i små biter. 

  

Jeg har hatt flere saker hvor tolking av forskriftskravene mht glassfelt hvor 
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brystningshøyden er under 0,8 meter har vært tema og særlig hva som ligger i 

begrepet «sikkerhetsglass», herunder om det kreves at dette skal være herdet og 

laminert eller bare herdet. Dette gjelder særlig glassrekkverk på balkonger. 

 

 

Min merknad 

Det har vært eksempler der store herdede glassflater har spontangranulert, eller at barn 

har slått med hard gjenstand som gjør at glasset granulerer og faller ut. Dermed er det 

full åpning som et «forfjamset» barn kan fall ut av. 

 

For å hindre utfall etter knusing bør det i forskriften stilles krav til at glasset skal 

være laminert i tillegg til herdet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Bjørn Jakobsen 

Advokat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


