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BBR BFS 2014:3. 
 
Om barnsäkerhet [BBR avsnitt 8 Säkerhet vid användning] 
 
8:231Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt 

 
”I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier –t.ex. balkonginglasningar –
vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller 
andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. (se not 1) 
 
Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,60 
meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera 
dörren eller fönstret. (se not 2) 
 
Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet. (se not 3) 
 
Allmänt råd 
Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. (se 
not 4) 
 
Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 
10 cm fri öppning. (se not 5) 
 
Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas 
av personer med nedsatt rörelseförmåga. 
 
Barnsäkerhet, hållfasthet och beständighet kan provas enligt SS-EN13126-5 eller SS-EN 16281. 
(BFS2014:3).” 

 

Kommentarer: 

(1) Alla öppningsbara fönster och fönsterdörrar levereras med barnsäkerhetsspärr KISI med 2-

handsfattning i grundutförandet. 

(2) Alla utåt- och inåtgående fönsterdörrar levereras med både barnsäkerhetsspärr KISI med 2-

handsfattning och öppningsbegränsning FIX 184 med vajer i grundutförandet. Fönster som är 

placerade lägre än 60 cm från golvet ses som en fönsterdörr och får därmed samma barnsäkerhet som 

om det vore en fönsterdörr 

(3) Vi behöver inte leverera med barnsäkerhetsspärr för fönster och fönsterdörrar för produkter som ska 

sitta i markplanet. Vi levererar dock samma barnsäkerhet till dessa produkter som de som sitter i 

högre våningsplan. 

(4) Säkerhetsbeslag är barnsäkerhetsspärr KISI med 2-handsfattning eller ett låsbart handtag.  

(5) Spärranordning för fönsterdörrar är öppningsbegränsare Fix 184 med vajer. Spärranordning för 

fönster är Habo 66 eller FIX 160S eller FIX 184 

 

Det finns inget krav att låsbara handtag även ska utrustas med KISI. 
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Säkerhetsbeslag (spärr som fixerar i stängt läge) 

      

Barnsäkerhetsspärr KISI Låsbart Hoppe   Låsbart Hoppe med ASSA-cylinder

   

 

 

Spärranordningar (öppning max 10 cm) 

 

FIX 184 

  

FIX 160S   Habo 66 


