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Kontakt oss 

Disse sikkerhetsnormene gjelder fra

4. september 2014. Den nye

standaren for barnesikkerhet heter

NS-EN-13120. I følge loven må alle

medlemmer av

Solskjermingsforbundet som selger

innvendig solskjerming sørge for at

deres kunder bestiller snorer som

henger minst 150cm over gulvet.

Dette for å unngå at barn risikerer

kvelning. Det skal heller ikke være

mulig å lage løkker av snorer solgt

med innvendig solskjerming.

Barnesikring 
og snorer 

Formålet med "standard for barnesikkerhet" (NS-EN-13120):

Skal forhindre skader og alvorlige ulykker hos barn fra 0 – 42 måneder. Løkker

skal ikke kunne bli dannet av snorer slik at barn kan få snoren rundt halsen. Om

det er en løkke, så skal den være minst 150 cm. over gulvet. Snorer som er

nærmere gulvet enn 150 cm. er strengt forbudt.

Den nye standarden for barnesikkerhet gjelder for alle innvendige

solskjermingsprodukter med snorer. Gjelder ikke for solskjerming som ikke har

farlige løkker eller snorer. Kravet gjelder kun i rom der barn faktisk oppholder

seg. Dermed faller eksempelvis produksjonsområder, laboratorier, kontorer etc.

utenfor kravet.

Man må følge regelverket for barnesikring på alle steder hvor barn mellom 0 og

42 måneder kan oppholde seg. Typiske eksempler er privatboliger, hotell,

sykehus, kirker, forretninger, skoler, barnehager eller offentlige plasser i

alminnelighet. Om man ikke vet monteringssted gjelder kravene like mye da

barnesikkerhet skal være prioritert.

Alle produkter bestilt og sendt fra produsent siden 4 september 2014 skal være

barnesikret.

Når du bestiller innvendig solskjerming, er de viktig å bestille snorlengde i

forhold til montasjehøyde som vist her:



Om du monterer et fastmontert strekksystem unngår du farlige løkker og sørger

for at snoren aldri henger løs. Slik:

Hvordan eliminere farlige løkker? 

Fastmonterte strekksystem sørger for at farlige løkker ikke oppstår.

Løse liner som danner løkker kan elimineres med fastmonterte linefester

(laveste feste må være minimum 150 cm. over gulvet). 
Alle snorer må sikres slik at de ikke kan danne løkker. Dette løses ved å samle

snorer i en snorsamler maksimalt 50 mm fra list ved nedsenket produkt. 

Produkter som ikke faller innenfor kategorien kvelningsfare, (eksempler)

Rullegardin (fjær) 

Produkter med motor

Modeller som er forspente
Modeller som er fjær-spente

Selvebetjente produkter.. etc
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Om man skal reparere et produkt, så må reparasjonen tilpasses barnesikkerhet.

Om et "gammelt" solskjermingsprodukt skal erstattes, som ble produsert og

montert før direktivet trådte i kraft, så må også dette produktet oppfylle de nye

kravene.

 

Konsekvenser 
Konsekvensene for å ikke følge regelverket kan gi tap av liv eller alvorlig skade på

barn.

Litt om ansvar 

Brudd på loven blir betraktet som en kriminell uaktsomhet. Ved tap av

menneskeliv kan det før til påstand om uaktsomt drap.

Fengselsstraff er en realitet.

Vi informer kunde om dette så godt vi kan og har anvisninger om

barnesikkerhet godt plassert for alle gjeldende produkter vi selger i

nettbutikken vår.
Barnesikring medfører noen estetiske endringer for gjeldende produkter.

Dette forklarer vi for kunde og i nettbutikken ved å vise bilder av tidligere

monteringer eller via andre metoder.

Snorlengde skal oppgis når man bestiller produkt som forsikrer Solskjerming

AS at lengde på snor faller trygt innenfor regelen om minst 150 cm over gulvet.
Kundene våre monterer som oftest produkter selv og får veiledning av oss

enten via e-mail, per telefon eller på nettsiden vår. Om vi står for oppmåling og

montering, sørger vi for å følge direktivet.

Vi har rutiner bygd inn i vårt salgs system slik at kunde er klar over direktivet

om barnesikkerhet.

Litt om Solskjerming AS sitt ansvar
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Solskjerming uten barnesikker løsning er ikke tillatt å levere.

Det er lovbestemt at snorer skal være minst 150 cm over gulvet og det skal IKKE

leveres lengre betjening enn dette. Det skal alltid benyttes foreskrevne

komponenter for prosjektmarkedet.

Unntak

Direktivet om barnesikkerhet gjelder ikke dersom man er 100% sikker på at barn

ikke skal oppholde seg i rommet, slik som på produksjonsområder, laboratorier

eller kontorer,

Ved prosjektordre er Solskjerming AS pliktig til å forsikre seg om barn skal

oppholde seg i rom hvor produktene skal monteres. Alle forhold skal spesifiseres

vedrørende avvik fra regelen om barnesikring på bestillings-/ordreskjemaer.

Produsenter burde også spesifisere forbehold på følgesedler slik at alle parter er

informert.

Litt om kontrakts-/prosjektmarkedet 
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