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4 T e k n i k

1

DVV Kvalitets- og garantimærke
for vinduer og døre

Glasværn behandler vigtige emner som projektering af værn til altaner.

Glasindustrien: ny og opdateret viden om 
termoruders visuelle kvalitet.

Certificeringsordninger i samarbejde

Mens certificeringsordningerne 

GS/GTC og DVV fortsætter med at 

være uafhængige, er der nu også 

indgået samarbejde.

Det sker efter en aftale mel-

lem Vinduesindustrien og Gl-

asindustrien. Aftalen indebærer, 

at medlemmer af Glasindustrien 

med produktion af termoruder 

kan levere til vinduesproducenter 

i Vinduesindustrien med tilhørs-

forhold til DVV, Dansk Vindues 

Verifikation.

Det er dog stadig op til de in-

dividuelle producenter at tiltræde 

aftalen under de betingelser, der 

er formuleret af Vinduesindustrien 

i de ”Tekniske Bestemmelser” for 

DVV.

Vigtigste forudsætning for af-

talen er produktionsteknisk, nem-

lig et krav om rudens termiske 

egenskaber, hvis g-, U- og LT-vær-

dier skal anføres sammen med de 

øvrige rudedata i afstandsprofilet.

Glasværn 2020

Anvendelsen af lamineret glas – 

ofte i hærdede udgaver – til værn 

ved trapper, altaner og terrasser 

giver ikke så sjældent udfordrin-

ger med valg af glas og beslag, 

opbygning og dimensionering. 

Siden 2008 har Glasindustrien 

haft en vejledning, som leverer 

hjælp og dimensioneringsbi-

stand til projekteringsarbejdet.

Nu opdateres publikationen 

Glasværn med aktuelle regler og 

anvisninger ifølge BR18 og her 

især Vejledningen om Glasparti-

er, Glasflader og Værn i Bygning-

er. Publikationen giver en oversigt 

over alle vigtige emner, som ind-

går i beskrivelsen af glasværn.

Derudover vil der som noget 

nyt i Glasværn 2020 være øget 

opmærksomhed på arbejdsmil-

jøkrav og krav til både projekte-

rende, leverandører og entrepre-

nører.

Nyt om termoruders 
visuelle kvalitet
Glasindustrien forbereder et nyt 

datablad om termoruders visu-

elle kvalitet. Det er et datablad, 

fordi det alene refererer krav fra 

standarder og kun i enkelte und-

tagelser tilføjer Glasindustriens 

evt. yderligere forudsætninger.

Databladet viser kriterier for 

visuel kvalitet i termoruder, iht. 

DS/EN 1279, inkl. Anneks F, som 

en minimums standardkvalitet.

Som noget nyt indeholder 

databladet tilladelige egenskaber 

for 3-lags termoruder, lamineret 

glas og lamineret sikkerhedsglas.

Databladet omhandler tilla-

delige afvigelser i tolerancer for 

afstandsprofiler for 3-lags ruder.

Databladet opdaterer den 

eksisterende publikation fra 2009.
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T e k n i k n y t

Foldeglas fra Alument er en diskret og elegant løsning, 
som lukker lyset helt ind i lejligheden og giver masser 
af komfort. Foldeglasset gør det muligt at nyde altan-
livet en stor del af året. Når det blæser, skaber glasset 
læ på altanen og fungerer som et ekstra lag isolering 
til lejligheden. Når det er varmt og solrigt, kan glasset 
foldes tilbage, så altanen bliver helt åben.

Foldeglas giver også mere værdi til den enkelte lej-
lighed. Foldeglasset betyder nemlig, at altanens 
kvadratmeter bliver talt med i det samlede lejligheds- 
areal i BBR, så lejligheden bliver mere værd.

Tag fat i Alument for at høre mere om 
vores skræddersyede altanløsninger.

Kontakt erhvervsdirektør Lars Bomholt  
på mail: lb@alument.dk eller tlf.: 6081 1601

GIV ALTANEN MERE 
VÆRDI MED 

FOLDEGLAS

ALUMENT.DK
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Bam-bus konsulenterne Thomas Stenbakken (tv) 
og Jesper Krag Christiansen (th) er kontaktpersoner 
til glarmesterfaget.

Glarmesterfaget har tilsluttet sig 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) er en mobil konsulenttjeneste, som gennem 
besøg i virksomheder og på byggepladser skal formidle god arbejdsmiljøpraksis

TEKST PETER KIRKEGAARD OG MIKKEL THOMSEN > FOTO BAM-BUS

Bussen, som i praksis er ti konsulenter med stor 

viden inden for byggeri og arbejdsmiljø, er ejet 

og finansieret af en række arbejdsgiver- og ar-

bejdstagerorganisationer inden for byggeriet, 

herunder Glarmesterlauget og 3F.

Det betyder, at organiserede virksomhe-

der og deres medarbejdere gratis kan benytte 

Bam-bus.

Rundt på byggepladser  
og værksteder
Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemfører 

både opsøgende og rekvirerede besøg og vej-

leder altid med udgangspunkt i den situation, 

der er i virksomheden eller på byggepladsen.

Det foregår altid på en meget jordnær 

måde, hvor vi ser på den konkrete situation 

og foreslår eller anviser, hvordan man bedst 

muligt kan løse den aktuelle situation så ar-

bejdsulykker og nedslidning undgås.

I konsulenternes varebiler, er der mulighed 

for at medtage tekniske hjælpemidler som 

f.eks. mindre vinduesløftere og andet udstyr 

til f.eks. at håndtere glas, vinduer og rammer, 

men også eksempler på godt håndværktøj, 

hvor der er gode og sikre muligheder for at til-

slutte udsugningsslanger til opsamling af støv.

Bam-bus hjælper også  
arkitekter og ingeniører
I og med at Bam-bus er ejet af både arbejds-

giver- og arbejdstagerorganisationer, er vej-

ledningen partsneutral. Bam-bus konsulen-

terne tager altid arbejdsmiljøvinklen ind på 

situationen, og det handler om at finde den 

bedste løsning på f.eks. montering af et større 

glasparti i en snæver butiksarkade eller at få 

den rigtige hjælp omkring regler for uddannel-

se, beskyttelse eller håndtering af f.eks. PCB, 

hvis man som glarmester er løbet ind i sådan 

en opgave.

Og disse to eksempler viser også, at det er 

vigtigt at have blikket rettet mod bygherrer 

og rådgivere, som kan søge vejledning om, 

hvordan de skal løfte deres pligter og ansvar i 

forhold til både bygbarhed – kan det lade sig 

gøre at få glaspartiet ind i butiksarkaden – og 

forundersøgelser, som skal gennemføres på 

mange renoveringsopgaver, så man ikke over-

raskes af f.eks. PCB.

Bam-bus har også en konsulent ansat i 

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygher-

rer og rådgivere. Konsulenten har fokus på 

bygherrer og rådgiveres pligter og ansvar i 

forbindelse med projektering og udførelse af 

byggeopgaver, og det gælder både nybyggeri 

og renoveringsopgaver.

Bam-bus hjælper også med at få systema-

tik og struktur på arbejdsmiljøarbejdet. Ligger 

der f.eks. en ajourført og brugbar APV? Har 

man en plan for sin arbejdsmiljøindsats? Er der 

styr på risikovurdering og kemikalier, og er der 

valgt arbejdsmiljørepræsentant, hvis firmaet 

er i en størrelse, hvor der er krav om dette?

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er hverken 

en kontrolmyndighed, kommerciel arbejds-

miljørådgiver eller kursusudbyder, men de 

tilsluttede organisationers egen formidlings- 

og vejledningsvirksomhed om arbejdsmiljø. n

Se film om 
glarmesterarbejdet
På hjemmesiden byggefilm.dk kan 

du se en række mindre film om 

forskellige traditionelle danske 

håndværk. Du kan blandt andet 

se en række film om glarmestre 

og arbejdet med glas. Filmene har 

typisk en varighed af 10-15 minutter 

og fortæller indlevende om faget og 

arbejdsopgaverne. Der vil løbende 

komme nye film til. Lige nu er der ved 

at blive lavet film og Glarmesterens 

traditionelle håndværktøj, og hvordan 

dette bruges. Byggefilm.dk er en 

undervisningsportal til håndværkere 

og unge under uddannelse. 

Filmene bliver skabt med støtte fra 

undervisningsministeriet og en række 

fonde.

Kontakt Bam-bus 

Du kan kontakte Bam-bus og 

Videntjenesten på 72 17 00 13 eller info@

bam-bus.dk, eller tage direkte kontakt 

til en af konsulenterne i dit område. 

Konsulenterne finder du på hjemmesiden: 

www.bam-bus.dk
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DSG Industri A/S yder 7 års garanti mod misfarvning og 
delaminering uden meromsostning for kunden.
Men hvorfor lige 7 år?
DSG Industri har valgt at yde 7 års garanti fordi, det i 
forbindelse med den obligatoriske 5 års gennemgang på et 
byggeri er vigtigt, at garantien mod netop delaminering og 
misfarvning stadig er gældende!

7 års  
garanti  

mod 
delaminering

19985 GL20-2 DSG 210x297.indd   1 20/05/2020   11.14
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Fra faldefærdig 
købmandsgård til 

ny byrådssal
Ved hovedtorvet i Maribo er der stor aktivitet og håndværkere, der knokler 

med renoveringen af den mere 150 år gamle købmandsgård

TEKST MIKKEL THOMSEN > FOTO FLEMMING WILLUM

Gavltrekanterne var ved at vælte, taget var 

skævt og gulvet nogle steder i så dårlig stand, 

at der var risiko for at falde igennem. På trods 

af disse og mange flere mangler har Lolland 

Kommune valgt at bruge 33 millioner kroner 

på en gennemgribende renovering og trans-

formation af Qvades Gaard og Det Gule Pakhus 

i Maribo.

Købmandsgården blev opført i 1819 og ud-

videt i 1852. Dengang blev bygningerne opført 

til opbevaring og salg af korn- og foderstof-

fer. Når renoveringen er færdig til sommer, er 

begge bygninger istandsat og transformeret 

til nye lyse kontor- og mødefaciliteter for Lol-

land Kommune. På anden sal i pakhuset bliver 

der en ny byrådssal. I taget skal der monteres 

ti nye ovenlysvinduer, som skal sikre naturligt 

lys i hele bygningen. Ud over at der monteres 

nye vinduer, skal alle de eksisterende vinduer 

også restaureres.

Vinduerne kræver en særlig indsats
Alle vinduesrammerne er blevet demonteret 

og opmærket af entreprenørfirmaet Troels 

Jørgensen A/S. Opmærkningen sikrer, at ram-

merne efter renoveringen kommer tilbage til 

deres oprindelige placering. Rammerne bliver 

fragtet hjem til værkstedet, hvor de efterses 

grundigt. Bygherre og rådgiver har ønsket, at 

den gamle maling fjernes fra rammerne. Dette 

gøres ved, at vinduerne opvarmes, og de hele 
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De originale vinduer trænger til en kærlig hånd. 
Flere steder er kitten faldet af, malingen skallet af 
og træværket skadet.

Håndværkerne knokler for at transformere den 200 år gamle købmandsgård til kontor- og mødefaciliteter for Lolland Kommune.

“Trukket glas giver 
mere spil og ujævnt 

udtryk i vinduerne end 
moderne floatglas. Ved 
at bruge trukket glas 

opnås et godt kompromis 
mellem pris og æstetik

▶▶

glas demonteres forsigtigt. Herefter skrabes 

malingen af under opvarmning. Den gamle 

maling indeholder blyhvidt, og alle medar-

bejderne er derfor beskyttet med heldragter 

og åndedrætsværn.

Når malingen er afrenset, bliver rammer-

ne gennemgået af snedkeren. Alt rådskadet 

træværk fjernes og udskiftes. Ved små ska-

der udluses træværket, og ved større skader 

skiftes hele bundstykker med videre. Alle re-

parationerne bliver lavet efter anvisningerne 

fra Center for bygningsbevaring i Raadvad. 

Enkelte vinduesrammer har været i så dårlig 

stand, at restaurering ikke er muligt, og der er 

derfor lavet helt nye rammer, nøjagtig magen 

til de gamle.

Overfladebehandling af rammerne
Når snedkeren er færdig med rammerne, bliver 

de overfladebehandlet. Først bliver rammerne 

neddyppet i et kar med rå linolie. Det sikrer, 

at alle små revner og sprækker bliver behand-

let med linolie, forklarer Mia Frederiksen fra 

Troels Jørgensen A/S. Efter neddypningen 

i den rå linolie, hænges rammerne til tørre. 

Herefter er rammerne klar til første omgang 

hvid linoliemaling. Malingen er fremstillet af 

farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg 

efter de traditionelle fremstillingsmetoder. 

Det sikrer en maling, der er så tæt på den op-

rindeligt anvendte maling som overhovedet 

muligt. Samtidig er linoliemalingen med til at 

sikre træværkets holdbarhed mange år ud i 

fremtiden.

Traditionelt glarmesterarbejde
Når glassene skal monteres igen, kommer den 

lokale glarmester, Willum Glas, til værkstedet 

og udfører arbejdet. Her er det vigtigt, at så 

mange af de oprindelige glas som muligt gen-

bruges. Det har dog vist sig, at en stor del af 
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Når vinduerne har været igennem snedkerens, malerens og glarmesterens kyndige hænder, kan de holde mange år endnu.

glassene ikke kan genbruges. Det skyldes, at 

nogle glas har været revnet og ødelagt, inden 

renoveringen er påbegyndt, og en del glas er 

gået i stykker ved demonteringen. Derudover 

har det vist sig, at en del af de originale glas er 

for små, og ikke kan genbruges.

Glarmesteren har skaffet nyt ”gammelt” 

glas til opgaven. Der skal bruges cirka 700 nye 

glas til opgaven, og glarmesteren har derfor 

tænkt kreativt for at få et pænt resultat til en 

overkommelig pris.

Til en del af vinduerne, hvor falsen er så 

lille, at der kun kan anvendes 2 mm glas, bru-

ges Restauro© glas fra Glashütte Lamberts. 

Det er et håndlavet og mundblæst glas, der 

er fremstillet efter de gamle metoder. Glasset 

er derfor forholdsvis dyrt. Til de resterende 

vinduer anvendes trukket glas. Trukket glas 

giver mere spil og ujævnt udtryk i vinduerne 

end moderne floatglas. Ved at bruge trukket 

glas opnås et godt kompromis mellem pris og 

æstetik, fortæller glarmester Flemming Willum 

fra Willum Glas.

Alle glassene bliver monteret på traditi-

onel vis med linolie kit. Først lægges trykkit 

i falsen, og herefter lægges glassene ned i 

den bløde kit. Glassene fastholdes med små 

kobberstifter, inden glarmesteren overkitter 

glassene. Til sidst pudses alle glassene af med 

kridt og pensel. Alt sammen traditionelle og 

velafprøvede metoder, der har været anvendt 

gennem flere hundrede år.

De små detaljer
Restaureringen af vinduerne blev afsluttet i 

maj måned. Indtil da havde håndværkerne 

været i gang med den nænsomme istandsæt-

telse af de mere end 50 vinduer i fem måneder. 

Inden de oplukkelige rammer blev monteret 

i karmene, blev også karmene grundigt gen-

nemgået. Ligesom på rammerne afrenses 

malingen. Men her har man valgt at bruge en 

ikke-støvende-afrensemetode. Det er en me-

tode, hvor træværket smøres med linolie, og 

herefter kan den gamle maling skrabes af. Alt 

træværket i karmene er gennemgået, og det 

skadede træ er skiftet til nyt.

Når alle de oplukkelige rammer er mon-

teret, mangler vinduerne kun et sidste lag 

maling. Det venter man så længe som muligt 

med. På den måde sikres det, at vinduernes 

hvide overflade ikke bliver ramt af sorte hånd-

værkerfingre eller andre urenheder, inden det 

samlede arbejde kan afleveres til Lolland kom-

mune. n
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Alle moduler er tegnet i 
3D i tegneprogrammet 
Inventor. Her ses, hvordan 
et modul fastholdes af en 
bærekonsol monteret på 
bygningen.

Byggeriets parter: 
Bygherre: Helse Bergen HF 

Bygherrerådgiver: Sweco Norge A/S 

Arkitekt: KHR arkitekter  

Facadeentreprenør: HSHansen A/S 

Facaderådgiver: Cowi A/S 

Solcelleleverandør: Onyx  

Sygehus i glas
I Bergen på den norske vestkyst er arbejdet med montering af 19.200 kvm 

glasfacader på det nye Børne- og ungdomssygehus godt i gang

TEKST MIKKEL THOMSEN > FOTO HSHANSEN

Det er den danske facadeentreprenør HSHan-

sen, der står for lukningsentreprisen på det nye 

Børne- og ungdomssygehus i Bergen. Facader-

ne bliver fremstillet som præfabrikerede faca-

de-elementer på fabrikken i Lem, hvorefter de 

transporteres til Bergen, hvor de monteres på 

råhuset.

For at imødekomme de strenge norske 

energikrav har HSHansen været nødt til at 

fremstille en helt ny isolator til profilerne. Den 

nye isolator er fremstillet i et plastmateriale 

med en meget lille varmeledningsevne, hvil-

ket er med til at nedbringe facadens u-værdi. 

Det har været et krav, at glassenes u-værdi ikke 

overstiger 0,7 , og at fyldningernes u-værdi 

ikke overstiger 0,2 . Ved at isolere ekstra mel-

lem bygningens bærende betonsøjler og fyld-

ningerne i facaderne har det været muligt at 

imødekomme de strenge isoleringskrav. For 

at undgå kondensproblemer i facaden har 

HSHansen lavet grundige simuleringer og 

undersøgt, hvor i konstruktionen dugpunk-

tet ligger, fortæller projektdirektør Raymond 

Frauenfelder fra HSHansen. Elementerne foran 

betonsøjlerne er udført med en særlig vandtæt 

og diffusionsåben vindspærre, og isoleringen 

bliver blæst ind så sent i byggeprocessen som 

muligt. Det sikrer, at byggefugten fra betonen 

kan komme ud, og at der derved ikke opstår 

fugtproblemer i facaden, fortsætter Raymond 

Frauenfelder.

Solceller på toppen
På bygningernes 

øverste etage 

er de sydvend-

te facader helt 

specielle. Her er 

de traditionelle 

ruder udskiftet 

med ruder med 

indbyggede sol-

celler. Solcellerne 

skal være med til 

at dække en del 

af sygehusets energibehov. Ruderne er op-

bygget som 3-lags energiruder, hvor solcel-

len er placeret i det yderste glas. Det yderste 

glaslag består af to lag varmeforstærket glas, 

der er lamineret sammen med en 1,52mm tyk 



1 3G L A S  2  |  2 0 2 0 A r k i t e k t u r

Fakta om glassene:
Alle ruderne, bortset fra emalitruderne, 

som er tolag, er trelags ruder. 

Yderste glaslag er solafskærmende 

SKN 176 for at forhindre 

overtemperatur i bygningen. Nogle 

steder på sygehuset har bygherre haft 

ønske om, at glaslaget er hærdet. 

Indvendigt består ruderne af et lag 

Planitherm XN. Alle steder, hvor der 

er risiko for kollision med glassene, er 

glasset lamineret.

Ruderne har en total tykkelse på 63 

mm, med en lystransmittans på 61 %, 

en G-værdi på 0,34 og en U-værdi på 

0,50. 

Ordforklaring
Dugpunkt: er den temperatur ved 

hvilken en given luftmasses indhold 

af vanddamp, under afkøling 

ved konstant tryk, vil fortættes til 

flydende vand.
Monteringen af de 2100 facademoduler er godt i 
gang på byggepladsen

Inden byggeriet blev påbegyndt, udførte 
HSHansen en mock-up af facaden.

3D model af hele facaden:

Lille udsnit af 3D facademodel med HSHansens 
moduler og beslag:

PV-folie, som indeholder solcellerne. Ruder-

ne leveres af den spanske producent Onyx, 

direkte til HSHansens fabrik i Lem, hvor de 

bygges ind i facaderne. Raymond Frauenfel-

der beretter, at ruderne monteres på samme 

måde som almindelige ruder uden solceller, 

og at den eneste udfordring har været, hvor 

på ruderne ledningstilslutningen skulle pla-

ceres. Tilslutningen er normalt placeret tæt 

på kanten, så den kan skjules bag vinduernes 

karme. Nordiske vinduer har dog smallere kar-

me end sydlandske, og derfor er boksen synlig. 

HSHansen har bedt leverandøren om at flytte 

tilslutningsboksen endnu længere ind på ru-

den, så der kunne monteres en rustfri skinne 

ved udpsparingen og dermed opnå en tæt 

forsegling mellem glas og gummi.

Nordisk samarbejde
Alle facadens 2100 facadeelementer er frem-

stillet på fabrikken i Lem og derefter transpor-

teret til Bergen. Da transporten startede i okto-

ber 2019, foregik den med skib fra Esbjerg havn 

til Bergen. På grund af skiftende myndigheds-

krav, byggepladsens trange pladsforhold og 

begrænsninger i hvornår de bredeste moduler 

må transporteres på de norske veje, har det 

været nødvendigt med en lokal oplagsplads. 

Pladsen har fungeret som lager og buffer, så-

dan så det hele tiden har været muligt at sikre 

et kontinuerligt flow af de rette moduler til 

byggepladsen. Modulerne monteres på byg-

gepladsen af norske håndværkere, som ledes 

af erfarne danske medarbejdere. Arbejdet på 

pladsen har været i gang siden juni 2019, hvor 

montagen af bærekonsoller startede. I oktober 

påbegyndtes monteringen af facade-elemen-

terne. Holder tidsplanen, er de sidste moduler 

monteret, og arbejdet på facaderne afsluttet i 

december 2020.

Coronaen udfordrer
Ligesom mange andre arbejdspladser er HS-

Hansen også blevet ramt af COVID19-krisen..

Transporten fra Esbjerg havn direkte til 

Bergen måtte indstilles, og facade-elementer-

ne i stedet fragtes med færgen fra Hirtshals til 

Stavanger. Dette har medført ændringer i den 

måde, leverancerne ankommer til Norge. Op-

lagspladsen i Bergen er derfor blevet en ekstra 

vigtig brik i at få arbejdet til at glide. Derudover 

har de norske myndigheder indført, at alle, der 

rejser ind i Norge, skal i 14 dages karantæne. 

Det medførte udfordringer for HSHansen, idet 

en del af de danske medarbejdere var hjem-

me i Danmark, da kravet blev indført. Det har 

derfor været en stor glæde for projektdirektør 

Raymond Frauenfelder at se, hvordan de nor-

ske håndværkere har kunnet fortsætte arbej-

det, indtil de danske medarbejdere kom ud 

af karantænen og kunne komme tilbage på 

byggepladsen. n
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Usynlig renovering
Den bevaringsværdige bygning 

på Holsedore i Odense har gen-

nemgået en omfattende reno-

vering fra gammel pigeskole til 

luksuslejligheder. I byggeproces-

sen er der taget stort hensyn til 

bygningens oprindelige udtryk, 

og udvendigt er renoveringen 

nærmest usynlig for det blotte 

øje. Blandt andet takket være 

klassiske vinduer fra Velfac.

 Udvendigt gengiver vinduer-

ne den oprindelige, buede kitfals 

og næsen på de vandrette poste, 

imens man indvendigt får den 

elegante asymmetriske vandrette 

post og den klassiske kvartstaf-

profilering af sidekam og lodret 

post. På den måde er vinduesde-

signet med til både at understøtte 

og fremhæve bygningens klassi-

ske karakter.  -kis

Nyt 3-lags vindue
Med markant skærpet fokus 

på lavenergiboliger er Outline 

Vinduer klar med endnu et nyt 

produkt, der har energimærke A 

og således matcher de nye krav 

ifølge bygningsreglement 2020’s 

energikrav. Det drejer sig om 

virksomhedens trævindue, som 

nu kan fås med 3-lags glas og der-

med også en endnu bedre isole-

ringsevne end virksomhedens 

eksisterende 2-lags trævindue.

-kis

Skydedør med niveaufri adgang
Glaseksperten lancerer en ny skydedør i træ/alu med niveaufri adgang mellem inde og ude

– Efterspørgslen på løsninger 

med niveaufri adgang mellem 

ude og inde stiger fortsat, og vi 

er derfor glade for nu at kunne 

tilbyde en helt ny og elegant 

skydedør i træ/alu. Den nye dør 

gør det desuden endnu nemme-

re for vores kunder at få leveret 

alle ønskede, danskproducerede 

glasløsninger fra det samme 

sted – hvad enten det er vinduer 

eller døre, der er behov for, lyder 

det fra Henrik Sørensen Glaseks-

perten, som fortsætter:

– En skydedør egner sig sær-

ligt godt til altaner på etageejen-

domme eller andre steder, hvor 

pladsen er begrænset. Det lave 

bundtrin overholder de nyeste 

krav og sikrer samtidig niveaufri 

adgang, så forskellen mellem 

udendørs og indendørs ikke bli-

ver så stor.

Glasekspertens nye skydedør 

produceres på virksomhedens 

egen fabrik i Hjørring, hvilket sik-

rer en kort leveringstid. Døren be-

tjenes ved hjælp af et enkelt greb 

med selvjusterende lukkebeslag 

og kan enten leveres med 2- el-

ler 3-lags glas. Den kan desuden 

vælges med enten enkelt- eller 

dobbeltrettet åbning.

Skydedøren fås i 12 standard-

farver og kan derudover leveres i 

flere specialfarver. For optimal de-

signintegration i boligen tilbydes 

også et udvalg af bundskinner i 

forskellig farver og materialer.

-kis
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Nyt 3-lags vindue

XTREME-varianterne er solafskærmende energiglas der 
tillader en stor mængde dagslys ind i bygningen samti-
dig med, at solenergien holdes ude. XTREME er i stand 
til at selektere (dele/sortere) solstrålingen i henholdsvis 
dagslys og solenergi (varme). Kort sagt et glas med en 
høj lystransmittans og lav g-værdi. 

Selektivitetstal til sammenligning
COOL-LITE XTREME 70/33 = 70 : 33 = 2,12
COOL-LITE SKN 165 = 61 : 34 = 1,79

Grundet sit høje selektivitetstal er XTREME-varianterne 
markedets mest avancerede solafskærmende glas, og 
findes med henholdsvis 70%, 60% og 50% dagslystrans-
mission. 

MARKEDETS MEST AVANCEREDE 
SOLAFSKÆRMENDE GLAS
Hvordan balancerer vi dagslys og solafskærmning mest optimalt?

Vil du vide mere? Besøg vores 
hjemmeside på www.glassolutions.dk
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Med persienneruder kan man få det optimale ud 
af både dagslys og solvarme – og styringen kan 
justeres efter solen.
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Persienneruder til 
store glaspartier

Persienneruder vinder stadig større indpas i offentlige og private byggerier 
i takt med, at glaspartier udgør en større del af facadeløsninger

Persienneruder har flere indbyggede fordele. 

Deres integrerede og variable solbeskyttelses-

system modvirker overophedning og blæn-

ding, når solen skinner om sommeren. Om 

vinteren derimod får man maksimalt udbytte 

af sollys og gratis varme.

En ting er selve anskaffelsen af persien-

neruden. En anden er, at persienneruder har 

haft en æstetisk udfordring særligt i forhold til 

betjeningsdelen. I dag er persienneruden en 

elegant solafskærmende løsning, der samtidig 

er hygiejnisk, da persiennerne jo er indbygge-

de. Dette gør samtidig, at man ikke oplever 

støvede persienner, persienner der klaprer 

mod ruden eller ødelagte persienner. Ud over 

at skærme for solen kan persienneruden også 

være et alternativ til gardiner, når man ønsker 

at skærme lidt for privatlivet.

Fleksibel styring
Glassolutions er en af udbyderne og har lan-

ceret modellen Screenline, der fås i tre typer: 

som manuel, med motor eller solcellemotori-

seret, så der kan vælges efter behov. Vælges 

en motoriseret løsning, vil en persiennerude 

eller en hel gruppe af persienneruder kunne 

kobles op, så de agerer ens evt. via tidssty-

ring, så de tilpasses tiderne for solopgang og 

solnedgang. Der kan være tale om en gruppe 

persienner i et enkelt lokale, en hel etage eller 

en hel facade.

Et alternativ er justering via en CTS-sty-

ring, der styrer bygningskomforten. Ruder-

ne tilsluttes f.eks. i grupper efter geografisk 

retning, og persiennerne bliver så reguleret 

ved sensorsignaler, der kan komme fra solin-

tensiteten eller soleffekten via det centrale 

styringssystem. Endelig er der mulighed for 

styring via sollysets styrke. Dette sker via en 

udvendig føler, der måler solintensitet. Denne 

løsning kan suppleres med en soleffektmåler, 

så persiennerne også styres af varmeeffekten 

på facaden. n -kis
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Glasstec-messen i Düsseldorf får 1.276 udstillere fra 50 lande, og der 
forventes over 40.000 besøgende.

Glasfolket mødes i 
Tyskland næste år

Glasstec-messen i Düsseldorf er grundet Corona-krisen udsat  
til 15.-18. juni 2021 – der forventes over 40.000 besøgende

Messen Glasstec er ikke til at komme uden om, 

hvis man beskæftiger sig med glas i håndværk, 

byggeri og industri.

– Glasstec er jo den største messe af sin 

art worldwide inden for glasindustri og den 

glasforarbejdende industri og er ret vigtig for 

en del målgrupper. Det gælder hele den del 

af markedet, der har med håndværk og mon-

tering at gøre som f.eks. glarmestrene, og det 

gælder byggeindustrien og arkitekterne, der 

er interesseret i nye løsninger – lige fra solceller 

til lavenergiruder. Dertil kommer maskiner og 

udstyr til glasindustrien, som producenterne 

er interesserede i, fordi der kan blive præsen-

teret nye måde at fremstille på, især under ind-

tryk af hele debatten om bæredygtighed, siger 

Jesper Uldall fra Intermess, der repræsenterer 

messen i Danmark.

Bredt indhold
Messen har 1.276 udstillere fra 50 lande og der 

forventes over 40.000 besøgende fra intet 

mindre end 126 lande. Messen får seks danske 

udstillere – hovedsageligt inden for lift-områ-

det som hjælpemiddel til montering, bl.a. Al 

Lift ApS, GMV A/S og Smart Lift ApS.

Messen spænder over: fremstillings– og 

forarbejdningsteknologi, glasprodukter og 

tilbehør, solcelleproduktion , herunder løsnin-

ger og komponenter,  multifunktionelle glas-

facader, håndværk og design samt værktøj og 

kontrolteknologi. n

-kis
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EASY GLASS® PRIME
SÆT FART I DINE  
GLASGELÆNDEROPGAVER

Easy Glass® Prime bundprofilen leveres med det revolutionerende og 

særdeles justeringsvenlige Q-disc® System. Du kan nemt justere hvert 

enkelt panel (glastykkelse 16,76 – 25,52 mm) vertikalt med op til 1,2°.

Kontakt os pr. telefon 44 44 37 70 eller e-mail sales.dk@q-railing.com for 

at få et tilbud på Easy Glass Prime med din personlige rabat!
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– En QR-kode kan have mange flere informationer, 
siger professor Jens Schneider, TU Darmstadt.

Glasmærkning:  
plads til forbedring

Mens visse funktionsglas skal mærkes, er andre mærkninger af glas frivillige. Også, hvor 
sikkerheden kan stå på spil. Er QR-koder på vej? Der er nyt fra Danmark og Tyskland

TEKST POUL SABROE

Mærkning af bygningsglas synes ikke at være 

et emne, der fylder meget i den daglige diskurs 

på landets byggepladser.

Men det burde det måske.

Glas i bygninger er på få årtier gået fra at 

være ordinære vinduer til vidtstrakte, højt-

stræbende og transparente klimaskærme; fra 

et lille glug i døren til kontoret til bataljoner 

af skillevægge i fuldglas; og lamineret glas 

bruges nu i kilometervis til værn på altaner og 

terrasser, nede såvel som oppe. Bygningsglas 

kan værne mod fald og brud, det kan beskytte 

mod brand, og det kan indgå i bærende kon-

struktioner. Og så er det er jo også glas, som 

skal være med til at sørge for et indeklima med 

trivsel og sundhed.

Med tanke på bygningers langsomme 

stofskifte og en levetid, der måles i århund-

reder, er det derfor forventeligt, at byggeriets 

ledelse har et skarpt øje på at vælge det rigtige 

glas til det givne formål. Til at løse den opgave 

kan en glasmærkning, som anfører de relevan-

te anvendelsesdata være til betydelig hjælp.

Gode eksempler er både varmeforstærke-

de, heat-soak testede og hærdede glas, som 

kræves mærkede i henhold til de gældende 

europæiske standarder EN1863 (varmeforstær-

ket), EN14179 (heat-soak) og EN12150 (hærdet). 

Det er de europæiske EN-systemer af vedtagne 

standarder, som skal sikre brugbare og dæk-

kende mærkningsordninger for glas. Det er 

således i standarderne, at kravene til mærk-

ningen udmøntes.

Ulogisk?
Det er derfor også her, vi skal finde årsagen 

til, at hærdet glas som solitært glas bærer sin 

egen mærkning med EN-nummer og produ-

cent og/eller produktnavn; men det er også 

her, vi får at vide, at hærdet glas ikke skal mær-

kes, når det indgår som en komponent i en an-

den byggevare som f.eks. en hærdet, lamineret 

konstruktion. Og det vil ofte være tilfældet i de 

mange personsikkerhedsglas, som anvendes 

som værn på altanerne. Her er intet krav om 

mærkning.

I brancheforeningen Glasindustrien, hvis 

medlemmer bl.a. tæller de førende danske 

producenter, udløser det undren i foreningens 

bestyrelse: 

– For os synes det ulogisk, at en obliga-

torisk mærkning af hærdet glas skal fjernes 

eller undlades, når det hærdede glas indgår 

i særlige anvendelser som f.eks. en lamineret 

konstruktion. I vores optik er det jo netop der, 

der er brug for en mærkning for at kvalificere 

glasset og levere relevante informationer om 

produkt og producent, lyder det fra Glasindu-

strien.

Anbefaling
Den observation uddybes af Glasindustriens 

formand, Michael Stappert, som foreslår, at 

Glasindustrien supplerende til EN12150 vil an-

befale, at mærkning af hærdet glas bevares i 

laminerede konstruktioner.

– Vi respekterer naturligvis standardens 

betingelser, men har også tidligere haft an-

befalinger, f.eks. i relation til anvendelsen af 

sikkerhedsglas i boliger, hvor Glasindustrien 

argumenterer for at optimere glasvalget ud 

over det, som BR og standarderne foreskriver.

– Det er derfor ikke nyt for os at formid-

le anvisninger, som i vores optik udvirker en 

skærpet opmærksomhed på glasanvendelsen, 

pointerer Michael Stappert.

Glaspecialist på DTU, lektor Jens Hen-

rik Nielsen, der har indgående og opdateret 

viden om materialets styrke og mekaniske 

egenskaber, stiller nogle betingelser for en 

glasmærkning:

– Mærkning giver mening, hvis det gør 

glasset sporbart, således at mærkningen in-

deholder f.eks. et batch nr. Derved kan man 

i tvivlstilfælde gå tilbage og kigge på, om 

hærdningsprocessen har været fornuftig. På 

sigt kan man udvikle et certificeringssystem, 

således som kendes fra andre materialer, ud-

dyber Jens Henrik Nielsen, som ikke mener, at 

traditionel mærkning giver den store gevinst: 

– Hvis en mærkning blot er for at oplyse, 

at det her er hærdet glas, er den unødvendig. 

Der findes simple og billige ikke-destruktive 

metoder, der kan give den information. Hvis 

mærkningen indeholder et producent-ID er 

det dog bedre end ingenting, da det giver no-

gen sporbarhed.
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Mærkningsreglerne, således som de er gældende herhjemme. Se også Glasindustriens publikation 
Mærkning af Bygningsglas.

Den viste QR kode er et eksempel på den type 
grafik, der kan stemples i glasset, og er ikke aktiv.

MÆRKNING	  AF	  GLAS	  OVERSIGT

Glastype Obligatorisk Frivillig Standard
Termoruder GTC	  	  √ EN1279
Float √
Lamineret √ EN14449
Tråd √
Termisk	  hærdet √ EN12150
Termisk	  hærdet	  og	  lamineret √ EN12600
Varmeforstærket √ EN1863
Heatsoak	  testet √ EN14179
Sikkerhedsglas	  (safety) √ EN12600
Sikringsglas	  (security) √ EN356,	  1063,	  13541
Elevatorglas √ EN81
Bruseafskærmning √ EN14428

Kilde.	  Glasindustrien:	  Mærkning	  af	  Bygningsglas.

Advarsel!
Jens Henrik Nielsens forslag om en certifice-

ringsordning er ikke fremmed for Glasindustri-

ens Teknikudvalg. Her siger udvalgsformand, 

diplomingeniør Carl Axel Lorentzen (Glasfak-

ta), at en nationalt dækkende certificerings-

systemer er en mulighed, hvis Glasindustrien 

ønsker f.eks. at udvide mærkningskravene til 

hærdet glas.

– Ellers vil Glasindustriens Teknikudvalg 

råde til, at man holder sig til mærkningskrave-

ne, således som de er formuleret i henhold til 

standarderne. Hvorfor kræve en klassifikation 

af hærdet glas, når der herhjemme ikke kræves 

en bestemt klassifikation, men blot at glasset 

er klassificeret, spørger Carl Axel Lorentzen og 

tilføjer:

– En bygherre kan til enhver tid kræve glas-

set mærket, uanset hvilken type, det er. Så er 

det jo godt, at standarden faktisk formulerer, 

hvad der så skal stå i mærkningen. Og glem 

ikke, at CE-ydelseserklæringen (DoP) allerede 

angiver klassifikationen, siger teknikudvalgs-

formanden og erindrer om, at både certifi-

ceringer og frivillige mærkningsordninger er 

kostbare.

Tysk krav
Det har man også øje for andre steder i EU, 

hvorfor det giver mening at udvikle den type 

mærkningsordninger og ikke mindst standar-

der i fællesskab, påpeger professor i bygnings-

fysik ved Teknisk Universitet i Darmstadt, Jens 

Schneider og opfordrer Glasindustrien til at 

tage del i de europæiske CEN komiteer, hvor 

arbejdet med de fælleseuropæiske regulerin-

ger foregår.

– Det kan være med til at udbrede viden 

og erfaringer imellem nationerne, hvor vilkå-

rene ikke nødvendigvis er ens. I modsætning 

til Danmark fastholder Tyskland således et 

mærkningskrav til hærdet glas i laminerede 

konstruktioner, forklarer Jens Schneider.

– Mærkningen af hærdet glas med 

EN12150, producentnavn og produktionstids-

punkt er obligatorisk, fordi lamineret glas 

efterfølgende ellers kan være svært at iden-

tificere, især mht. den anvendte type af lami-

nat – og er laminattypen f.eks. med eller uden 

sikkerhedsgodkendelse? Derfor er det vigtigt 

for os at kunne spore glassets oprindelse. Og 

det gælder både varmeforstærket og hærdet 

glas, understreger Jens Schneider.

QR forslag
– Vi vil gerne arbejde for, at alle glastyper i 

Europa ved hjælp af laser udstyres med en 

QR-kode. I en QR (Quick Response) vil man 

kunne indlæse alle tænkelige informationer, 

som til enhver tid kan bistå med det rigtige 

glasvalg, og som efterfølgende gør glasset 

sporbart.

På TU Darmstadt gjorde man de første for-

søg med QR-koder for flere år siden.

– Der findes fine og pålidelige QR-tekno-

logier på markedet i dag, som glas- og rude-

producenter kan gøre brug af, forklarer Jens 

Schneider. n

Se også¨side 32.
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Stor glasløsning til Carlsberg – herunder 1.500 kvadratmeter lydlamineret glas til indervægge, som dæmper 
støj fra tilstødende lokaler med op til 42 decibel. Foto: Tine Bek.

248 specialdøre til 
det nye Carlsberg

Glaseksperten i Hjørring har produceret specialdøre og lydlaminerede 
glasvægge til Carlsbergs nybyggede hovedkontor

Carlsberg har netop fået opført et nyt hoved-

kontor, som ligger i det københavnske kvarter 

Carlsberg Byen mellem Frederiksberg, Valby 

og Vesterbro. I den forbindelse har Glaseks-

perten produceret 248 specialdøre, 1.500 kva-

dratmeter glasindervægge med støjreduktion 

samt brandvægge til byggeriet:

– Carlsberg er en ikonisk dansk virksom-

hed med en lang historie, og vi er derfor stol-

te over at kunne bidrage til byggeriet af det 

nye hovedkontor, så bryggerivirksomheden 

kan fungere i mere tidssvarende rammer. Her 

har vi leveret specialdøre i glas med en farvet 

lysegrå ramme, som er produceret på vores 

egen produktionslinje til hærdet emaljeret 

glas i stort format. Den farvede kant er med 

til at give et både klassisk og moderne udtryk, 

siger Christina Volhøj, der er intern salgschef 

hos Glaseksperten, og fortsætter:

– Derudover har vi produceret Silent-ruder 

og 1.500 kvadratmeter lydlamineret glas til in-

dervægge, som dæmper støj fra tilstødende 

lokaler med op til 42 decibel. På den måde er 

det muligt at leve op til både design og ar-

bejdsmiljøkrav samtidig med, at der er man-

ge kunder og forretningspartnere i lokalet ved 

siden af. Brandvæggene hjælper desuden med 

at overholde de strengeste sikkerhedskrav, 

hvis uheldet skulle være ude, og der opstår 

brand.

Bryggeriets nye hovedkontor ligger i Carls-

berg Byen i København, som er et bykvarter, 

der løbende udvikles af selskabet Carlsberg 

Byen P/S, der ejes af PFA, Carlsberg, Top-

Danmark og PenSam. Kvarteret rummer en 

blanding af både boliger, kontorer, butikker, 

institutioner, kultur og bylivsaktiviteter, og i 

alt 35 procent af det færdige bykvarter kom-

mer på sigt til at bestå af både store og små 

erhvervsmål eller detail.

Carlsberg Byen P/S har siden 2012 arbej-

det på at opbygge området og forventer at 

fortsætte omdannelsen af det københavnske 

bykvarter frem til 2024. n

-kis
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Hærdet lamineret glas 
med fugtsikret folie

Højhusbyggeriet Papirtårnet har fået glasværn til altanerne uden risiko for delaminering

De 79 lejligheder i Silkeborg i det 70 meter 

høje vartegn Papirtårnet har som en del af ar-

kitekturen fået altaner, der er med til at skabe 

bygningens særlige udtryk med Aarstiderne 

Arkitekter som kreativ pennefører.

Altanproducenten CSK ønskede især at 

undgå misfarvninger – netop misfarvning og 

delaminering er et tilbagevendende problem 

med glasværn til altaner. Sagen er, at de mest 

anvendte typer af lamineringsfolie suger fugt, 

og derfor kan der opstå en misfarvning efter 

en årrække.

Derfor blev der valgt hærdet lamineret 

glas fra DSG Industri, der selv skærer samt 

hærder og laminerer glasset i Danmark til de 

enkelte projekter.

Fugtafvisende folie
– Vi benytter EVA-folie til vores laminering. 

EVA-folie har den store fordel, at det ikke su-

ger fugt, og derfor opstår der ikke problemer 

med delaminering og misfarvning, som man 

ellers ofte ser, siger Laurids Paulsen, der er 

administrerende direktør hos DSG Industri.

– EVA-folie er så fugtafvisende, at vi endog 

er begyndt at producere hærdet lamineret glas 

til brusenicher med produktet, siger han.

Hvorfor bliver der så ikke brugt hærdet 

lamineret glas overalt?

– At der ikke er flere glasproducenter, der 

går over til at bruge EVA-lamineringsfolie skyl-

des nok, at det kræver omlægning i produktio-

nen, samtidig med at folien er en smule mere 

arbejdsintensiv at benytte, anfører Laurids 

Paulsen og tilføjer:

– Vi holder os dog konkurrencedygtige, 

fordi vi i omlægningen til EVA-folie har auto-

matiseret en række processer, der sikrer, at vi 

kan holde en høj produktionsvolumen, siger 

direktøren, der understreger, at EVA-folie er et 

gennemprøvet produkt.

– Vi har selvfølgelig sørget for at få vores 

produkter testet hos Teknologisk Institut, si-

ger han om det hærdede laminerede glas, der 

naturligvis overholder alle bygningsreglemen-

tets krav og er CE-mærket. Desuden har det 

rådgivende ingeniørfirma Glasfakta foretaget 

en overordnet gennemgang af produktet. n

-kis

WE’RE ONLEVEL | WWW.ONLEVEL.COM
T: +49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | Budberger Straße 5, 46446 Emmerich am Rhein

HOUSTON, VI ER KLAR TIL START!
Hvis øjnene er vidt åbne af beundring, hvis munden foregriber „Ohs“, de er ved at udtale sig, som en selvindgivende stønn, og hvis endda 
ansigtsmasken strammer sine elastiske stropper som muskler, tabt i begejstring - er dette det øjeblik, hvor du kan være helt sikker på, at 
en forbløffende raket netop er blevet udsendt i rummet:

ONLEVEL’S Web Shop er affyret og er allerede nået sin bane: www.onlevel.com

Den kan opleves på syv sprog, og du har brug for syv-ligasstøvler for at krydse dets store dimensioner. Du skal derfor spare lidt tid nu - 
og nyde senere. Vi har virkelig tænkt på alt: Kraftværket har faldbeskyttelse, kontrolenheden er udstyret med gelænder og glasværn til 
den altomfattende udsigt ovenfra, og der er selvfølgelig klemmer til nyttelast, så du sidder godt fast i sædet under hele rejsen.

God rejse,
Djoni@onlevel.com - mobil +45 28575511
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Personligt ansvar 
for direktør og ejer af 

anpartsselskab
En nyere landsretsdom har slået fast, at der var per-

sonligt ansvar for direktør og ejer (samme person) 

af et entreprenørfirma drevet som ApS i et tilfælde, 

hvor selskabet ikke havde tegnet 

ansvarsforsikring, som selskabet 

var forpligtet til i henhold til AB 

92, der var en del af aftalegrund-

laget.

De nærmere omstændigheder 

i sagen var, at entreprenørfirmaet 

skulle renovere et badeværelse i en 

etageejendom, herunder støbe nyt 

gulv ved udlægning af flydemørtel. 

Da der ikke var foretaget tilstrække-

lig tætning, trængte flydemørtlen 

via etageadskillelse og rørføring 

ned til underboen og beskadigede 

vægge og gulve. Bygherren skulle 

erstatte skaderne hos underboen, 

hvorefter bygherren havde et til-

svarende krav (regres) mod entre-

prenøren. Dette krav ville normalt 

være dækket af entreprenørens ansvarsforsikring, 

men sådan var ikke tegnet.

Da entreprenørfirmaet i mellemtiden var gået 

konkurs, og da der ikke var midler i boet, var det ikke 

interessant for bygherren at rette sit erstatningskrav 

mod entreprenørfirmaet/konkursboet. Kravet blev 

derfor rettet mod direktøren/eneejeren af entre-

prenørfirmaet.

Landsretten nåede frem til, at direktøren/ejeren 

hæftede personligt som følge af, at han ved at undlade 

at tegne ansvarsforsikring i henhold til AB 92, havde 

udsat sin kontraktspart (bygher-

ren) for en betydelig økonomisk 

risiko, hvilket er erstatningspå-

dragende. På den baggrund 

blev direktøren/ejeren dømt til 

personligt at betale det beløb til 

bygherren, som bygherren havde 

betalt til underboen.

Dommen kan virke overra-

skende, da udgangspunktet er, 

at skader som et anparts- eller 

aktieselskab er ansvarlig for, skal 

erstattes af selskabet – ikke per-

sonerne bag.

I den forbindelse er det vig-

tigt at være opmærksom på, at 

dommen slår fast, at ledelsen er 

forpligtet til at sikre, at selskabet 

tegner sædvanlig ansvarsforsik-

ring iht. AB 92. Sker dette ikke, hæfter ledelsen per-

sonligt for skader, som ellers ville være forsikringsdæk-

ket, hvorved erstatning skal betales af egne, private 

midler.

Derfor er anbefalingen, at ledelsen altid sørger 

for, at firmaet har tegnet de relevante forsikringer, 

herunder ansvarsforsikring, samt sørger for at anmel-

de eventuelle skader/krav til forsikringsselskabet. n

“Ledelsen er 
forpligtet til at 

sikre, at selskabet 
tegner sædvanlig 
ansvarsforsikring 

iht. AB 92. Sker dette 
ikke, hæfter ledelsen 
personligt for skader, 
som ellers ville være 
forsikringsdækket

PER SETHOLM-JOHANSEN, HASLØV STÆHR ADVOKATER

Mobil: 30 84 35 16
E-mail: psj@hsalaw.dk

ADVOKAT
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Fem års garanti mod delaminering

En af de mest efterspurgte løs-

ninger inden for glasværn er 

montering med frie kanter uden 

håndliste, som gør altanerne og 

facaderne lettere og mere ele-

gante at se på. Der er dog risiko 

for, at løsningen bliver misfarvet 

over tid. 

Mange er i den forbindelse 

ikke opmærksomme på, at værn-

glas med frie kanter ikke er om-

fattet af nogen former for garanti. 

Glaseksperten vil nu yde fem års 

garanti på værnglas med frie kan-

ter. 

Det gør virksomheden efter at 

have lanceret hærdet og lamine-

ret glas med Saflex Structural-fo-

lie. Folien afviser fugt som ellers 

kan trænge ind og give gullige 

misfarvninger, og derfor tør virk-

somheden yde en lang garanti.

Saflex Structural folien er des-

uden et langt stærkere og mere 

stift materiale i forhold til traditi-

onelle lamineringsmaterialer.

Også DSG Industri har en lig-

nende garantiordning.

-kis

Blot 30 mm karmbredde

Med det nye vindue Krone View 

får arkitekter mulighed for at luk-

ke endnu mere lys ind i bygninger. 

Det nye designvindue har marke-

dets hidtil smalleste profil med 

en karmbredde på bare 30 milli-

meter. Det sikrer både det store 

lysindfald og et optimalt udsyn 

indefra.

– Vi fik ideen fra de mange ar-

kitekter, som vi samarbejder med 

og besøger. Typisk vil de gerne 

have så meget glas som overho-

vedet muligt i deres vinduesløs-

ning. Jo smallere en profil vi kan 

skræddersy til dem, jo bedre. Der-

for besluttede vi at udvikle 

et vindue til vores faste 

produktprogram, hvor 

afstanden mellem hus-

mur og vinduesglas er 

ekstrem smal. Vi kalder det 

nye vindue Krone View, forklarer 

Christian Olesen, projektdirektør 

hos Krone.

Designvinduet kan også lege 

med dagslyset i et elegant skyg-

gespil på facaden. Det kan mon-

teres med et fremspring fra faca-

deflugten på op til 10 millimeter, 

så der opstår en interessant skyg-

gevirkning rundt om vinduet, når 

lyset rammer det.

Glasset i Kone View bliver 

monteret allerede på fabrikken 

for at gøre montagen nem.

-kis

Ny vinduesserie gav pote
Outline Vinduers træ/alu-vindue 

Daylight, fra 2018, er en vindues-

serie med 3-lags glas og ultrasmal-

le rammer på blot 65 mm. Efter-

spørgslen er nu så stor i landets 

trælaster og byggemarkeder, at 

vinduesproducenten i Farsø i 

Nordjylland har måttet investere 

i to spritnye og specialbyggede 

CNC-anlæg, der udvider kapaci-

teten. -kis

PER SETHOLM-JOHANSEN, HASLØV STÆHR ADVOKATER

AL-LIFT · Transportvej 23 · 7620 Lemvig 
Tlf. 9710 1074 · E-mail info@al-lift.com

www.al-lift.com  

• Kompakt glasløfter  
med præcis positionering 

• Alle funktioner er hydrauliske 
hvilket sikrer robust  
og stærk glasløfter

• Nem håndtering  
med fjernbetjening

• Løftekapacitet 450 kg
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Vinduesrenovering: Skal vinduerne være med to 
eller tre lag glas? Mange faktorer har betydning for 
det valg.

To vs. tre lag: Vigtige 
spørgsmål kræver 

troværdige svar
Elforsk rejste i 2019 en debat om energirenovering, som mest af alt minder 

os om, at autopiloten aldrig bør være slået til i byggeprojektering

TEKST POUL SABROE

Hvordan bør arkitekten egentlig specificere 

ruderne i den moderne facade, så balancen 

mellem dagslys, frisk luft og temperaturkom-

fort optimerer indeklimaet?

Det spørgsmål er blevet markant aktuali-

seret af en rapport fra 2019, som forsknings-

fonden Elforsk stod bag: Dagslyskvalitet som 

sundhedsmæssig driver for energirenovering.

I forvejen vidste de fleste, at dagslys ikke 

er en entydig størrelse: Lyset skal doseres i 

afpassede mængder og styrke, afpasset efter 

tidspunkt på døgnet og efter aktiviteten i byg-

ningen.

Rapporten fra Elforsk sammenligner re-

noveringsprojekterne for to fysisk identiske 

boligejendomme fra 1959 og når frem til en 

anbefaling af 2-lags jernfri ruder. Den konklusi-

on blev efterfølgende udsat for kritik for et for 

spinkelt datagrundlag, manglende hensyn til 

brugeradfærd og en udokumenteret negativ 

holdning til energiruder med 3-lags glas.

Alligevel åbner rapporten for en nyttig 

diskussion om overvejelserne, når vinduer og 

ruder renoveres, mener brancheforeningen 
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▶▶

for glasforarbejdende virksomheder i Danmark, således lyder det fra 

Glasindustrien:

– Det er konstruktivt for det bedste resultat af det byggede miljø 

at spørge, hvad det mest hensigtsmæssige er for at opnå det optimale 

indeklima? I lyset af mange kampagner for energireduktion og super-

isolerende klimaskærme har autopiloten måske været slået lidt for me-

get til, når ruder til vinduer og facader oftest er blevet specificeret som 

varianter over 3-lags glas?

– Et det nødvendigvis det rigtige facit, spørger forskerne i deres 

rapport og dens efterfølgende notat. Arkitekten Carlo Volf og ingeniør 

Kjeld Johnsen uddyber:

– Får vi nok gavn af et ekstra lag glas, eller opvejes de positive egen-

skaber ved 3-lags energiruder af større mulige sundhedsmæssige effek-

ter af 2-lags jernfattige ruder?

Spørgsmålet er værd at stille, medgiver Glasindustrien, men af de 

givne svar må man så til gengæld kræve lødighed.

Intensitet og klima
Eksempelvis er rapporten optaget af dagslysintensiteten, som med 

2-lags jernfrie ruder stiger med 15 %, mens kortbølget lys (460-480 nm) 

øges med 20 %.

– Hvis det er kendsgerningen, så ser vi ikke, at man ikke skulle kunne 

fremstille 3-lags ruder med jernfrit glas – evt. med et midterste glas med 

en tynd energicoating, mener direktøren for Norges brancheorganisati-

on for glasvirksomheder, Glass- og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Han-

sen. På det norske marked, tilføjer han, handler efterspørgslen aktuelt 

kun om 3-lags ruder.

– Det er jo den vej, der hurtigst kan føre os til klimamålene, un-

derstreger Bjørn Glenn Hansen. Herhjemme lyder vurderingen, at man 

sagtens kan fremstille jernreducerede ruder, men at der endnu ikke har 

været efterspørgsel på dem.

Elforsk-rapporten går videre med at konstatere, at UVB-bølgerne i 

lyset i en vis procentdel (5) ledes ind gennem 2-lags ruder, men bloke-

res helt med tre lag glas. Det er de bølger, der er med til at danne den 

menneskelige produktion af D-vitamin, fremhæver dagslysrapporten.

Men indeklimaforskeren, professor, M.Sc. Steffen Petersen fra Aar-

hus Universitet er kritisk: 

– En graf i den oprindelige rapport viser, at der kommer ca. 0 % 

Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for 

energirenovering: 2-lags vinduer vs. 3-lags vinduer, Elforsk, 

2019. Arkitekt, industriel designer Carlo Volf, Region H, NID, 

projektleder Klaus Martiny, Region H, NID, ingeniør Jakob 

Markvart, SBi, Aalborg Universitet København, seniorforsker 

Kjeld Johnsen, SBi, Aalborg Universitet, ingeniør Paul Michael 

Petersen DTU Fotonik, ingeniør Anders Thorseth, DTU Fotonik, 

Signe Dunker Svendsen, Region H, NID

Hold kulden ude.
Disse varmkanter sætter med deres 
innovative og førende design, nye 
standarder for energieffektivitet, komfort 
og stabilitet. Dine vinduer bliver hermed 
enormt energibesparende. Se mere om 
vores produkter og kalkulationsværktøj på 
swisspacer.com
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Carlo Volf, industriel designer og engageret i 
debatten om dagslys i bygninger.

Indeklimaforsker Steffen Petersen.

Rapporten fra Elforsk, som udkom i 2019, diskuteres 
stadig.

lys ind ved en bølgelængde på 290 nm og ca. 

5 % ved en bølgelængde på 315 nm, som er 

bølgelængderne for det interval hvor kroppen 

danner D vitamin. Dermed er det kun ca. 2,5 

% af hele det D-vitamin skabende lysinter-

val, der kommer gennem ruden. Det svarer 

til, at man skal sidde bag en rude med bar 

hud i direkte sommersol i over tre timer før, 

man får lige så meget UVB lys, som ved at 

være 5 minutter udenfor. Det er ikke rea-

listisk,  mener  indeklimaforsker Steffen 

Petersen.

I sit svar rejser Carlo Volf tvivl om Stef-

fen Petersens talmateriale: 

– Reelt kommer der ca. 10 % ved en 

bølgelængde på 315 nm, og det svarer i 

praksis til maks. to-tre timers eftermid-

dagssol. I øvrigt er mere hud blottet in-

dendørs i forhold til udendørs, og det vil 

have en positiv effekt især i de kritiske 

forårs- og efterårsperioder med mere 

daglig eksponering for UVB-stråler.

Altid 3 lag
Et tredje afgørende element i forskernes 

argumentation bliver betvivlet:

Vinduesudskiftningen viser reduktioner 

i varmeforbruget på 7-11 %, uden at der kan 

spores den forventede forskel i reduktionen 

ved 3-lags ruder i forhold til 2-lags ruder.

Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glas-

fakta: 

– Utilstrækkeligt isolerende termoruder 

spilder energi og bekymringer for unødven-

digt høje CO2-emissioner gennem yderligere 

opvarmning. Derimod beskytter 3-lags ruder 

med udnyttelse af særlige glas, der yder et vig-

tigt bidrag til miljøet: reducer på kolde dage 

varmetab, om sommeren reducerer de også 

behovet for klimaanlæg. i begge tilfælde kan 

CO2-emissioner minimeres.

GLAS har spurgt de nordiske glasindustri-

er om deres erfaringer med termoruder med 

2-lags glas over for 3. Ingen kan genkende på-

standen om, at 3-lags ruder ikke skulle isolere 

bedre og give en højere varmekomfort.

– Ikke så bemærkelsesværdigt, kommen-

terer Carlo Volf fra forskergruppen: Selv om 

de nordiske lande har lighedspunkter, så har 

vintrene i Norge, Sverige og Finland betydeligt 

lavere temperaturer end hos os!

De milde danske vintertemperaturer giver 

anledning til at undersøge, om de termiske 

antagelser bag U-værdien fortsat holder stik? 

Og holder de oprindelige forudsætninger for 

Be18, spørger Carlo Volf og foreslår, at en række 

emner tages med på en temadag, evt. i samar-

bejde med Glasindustrien.

Forskerne mener også, at dialogen bør 

fortsætte til gavn for en kritisk udvælgelse 

af ruder til facader og for at nå en afklaret og 

samlet bygningsstrategi Danmark.

Ny dagslysstandard
Carlo Volf peger på den nye europæiske stan-

dard EN17037, der er dagslysstandarden for 

rum og bygninger. Her introduceres en klima-

baseret dagslysfaktor, som tager hensyn til 

bygningens geografiske placering.

– Hvordan skal vi herhjemme regne den 

”klimabaserede dagslysfaktor” ud, nemlig 

forholdet mellem rum- og vindues/glasare-

aler, spørger Carlo Volf og advarer mod at se 

EN17037 bare som regulering og begrænsning: 

– Kan vi i stedet se den nye standard som 

en inspiration for det byggede miljø?

Endelig mener forskerne bag ”Dagslyskva-

litet som sundhedsmæssig driver”, at der er 

grund til at lade begrebet ”bygbarhed” få en 

søster, der skal hedde ”driftbarhed”.

– Til den sunde bygning bør høre, at den er 

nem at betjene og drive. At bygningen er be-

hagelig at opholde sig i, forudsætter således, 

at de, der bruger bygningen, også ved, hvor-

dan den drives med optimalt udbytte, lyder 

konstateringen fra Carlo Volf. n
Elforsk: Dansk Energis forsknings- 

og udviklingsprogram til gavn 

for energieffektive løsninger. 

Elforsk uddeler hvert år 25 mio. kr. i 

projektstøtte.
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Glarmestre Snoer og Sønner A/S
Lærkevej 17
2400 København NV
Tlf. +45 38 34 03 11
www.snoer.dk

Snoer Alu Aps
Rugvænget 22A
2630 Taastrup
Tlf. +45 38 34 03 11
www.snoer.dk

Snoer Træ Aps
Lærkevej 13 
2400 København NV
Tlf. +45 38 34 03 11
www.snoer.dk

DTU VALGTE 
BÆREDYGTIGT VÆRN  
I TRÆ OG GLAS 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU i Lyngby valgte bæredygtigt ”genbrug” 

kombineret med ombygning i stedet for udsmid og erstatning.

Innovation er en del af DTU’s DNA. Universitetet er et arnested for 
nytænkning. Her er innovation en fast del af pensum. Viljen til at udvikle nye 
kreative og bæredygtige idéer har været central i ændringen af eksisterende 
limtræsgelændere i administrationsbygningen.

SnoerGlas har i tæt parløb med DTU projektleder og arkitekt Birgitte Lind 
Petersen afprøvet forskellige løsningsmodeller. F.eks. har gelænderet været 
forsøgt forhøjet med et stålgelænder. Klaus Lind Sørensen og Torben Snoer, 
direktører for henholdsvis SnoerTræ og SnoerGlas har været rådgivere på 
projektet, som blev udført for Intern A/S.

Den endelige løsning blev at forhøje det eksisterende gelænder med 21 cm 
ved at montere nye 63 × 120 mm limtræsbjælker – flere steder i 18 meters 
længde, ovenpå det gamle ved hjælp af specialfremstillede stålankre. 
Afstand mellem betonbrystning og det gamle gelænder blev lukket med 
lamineret personsikkerhedsglas, fastholdt af klembeslag iskruet henholdsvis 
betonbrystning og underside af limtræsbjælke.

Læs flere spændende glashistorier på www.snoer.dk

19840 GL20-2 Snoer 210x297.indd   1 20/05/2020   11.37
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Løsningen er udført i tolags ornament U-glas P23/60/7.

Glasset er monteret i valsede og kuldebros-isolerede aluprofiler.

Den gamle dampmølle fik 
trappetårn med x-factor

Dampmøllen Victoria på Odense Havn er blevet renoveret – bl.a. med et markant 
trappetårn, hvortil Redtz Glas & Facade har leveret glasfacaden

Dampmøllen Victoria på Odense Havn var de 

melhvide bygninger ud til den del af havnen, 

der ligger over for Kanalvej ved Næsbyhoved 

Skov. Det er hele 10.000 industrikvadratmeter, 

som Olav de Linde i Odense er i gang med at 

renovere til lejemål, der repræsenterer en helt 

særlig historisk fortælling.

Meningen er at skabe en ny, mindre bydel 

på havnen, som skal sende IT-og teknologivirk-

somheder til Odense.

En del af renoveringen har fået en markant 

glasløsning til et trappetårn, som Redtz Glas & 

Facade står bag. Til projektet har virksomhe-

den leveret og monteret en glasfacade udført 

i tolags ornament u-glas P23/60/7 – monteret i 

valsede og kuldebros-isolerede aluprofiler. Der 

er som afslutning fuget med klar 515 bygges-

ilikone, og der er monteret 52 u-glas pr. etage 

hvor trappetårnet består af fire niveauer.

– Vi har i samarbejde med arkitekten valgt 

denne glastype pga. perlestrukturen i glassets 

gennemsigtighed, hvilket giver en elegant og 

æstetisk lysspredning. Samtidig gør den rif-

lede overfladen på glasset, at det næsten er 

vedligeholdelsesfrit, oplyser virksomhedens 

projektleder Michael Rossing og tilføjer:

– Ved at vælge denne ornamenterede 

overflade på glasset giver det en fuldstændig 

spredning af lyset, som skaber en blød hvid 

farvetone, med en lethed, som kommer til ud-

tryk, når glasfacaden er baggrundsbelyst om 

aftenen. Samtidig er U-glas blevet brugt i man-

ge ældre bygninger i 1960’erne, hvorfor denne 

løsning harmonerer rigtigt fint med arkitektu-

ren på Odense Havn, siger Michael Rossing. n

Fakta
Dampmøllen Victoria blev etableret i 

1904 og blev i 1960 overtaget af Munke 

Mølle, som kan dateres helt tilbage i 

1100-tallet, hvor Benediktinermunke 

fra Skt. Knuds Kloster oprettede det.
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En del af renoveringen har fået en markant 
glasløsning til et trappetårn.
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– Vi har hjulpet en virksomhed i Tyskland med 
at optimere deres design på nogle hærdede 
glaskomponenter for at mindske antallet af brud i 
emnerne under hærdningen, fortæller Jens Henrik 
Nielsen, lektor på DTU Byg, Institut for Byggeri og 
Anlæg.

Computersimuleringer 
af hærdet glas

Der har i mange år været en rivende udvikling i brugen af glas til mange forskellige 
formål, herunder facader samt nøgleelementer i bærende konstruktioner, fremhæver 

Jens Henrik Nielsen, lektor på DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg

På DTU Byg er der blevet forsket i glas i for-

bindelse med bærende konstruktioner over de 

sidste 15 år, og forskellige værktøjer er blevet 

til gennem forskningen og tilknyttet studen-

terprojekter. Jens Henrik Nielsen, lektor på 

DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg, peger 

på mulighederne ved simuleringer af hærdet 

glas.

På DTU Byg er der nemlig udviklet værktø-

jer og modeller til at simulere hærdet glas, og 

de kan ifølge Jens Henrik Nielsen bruges til at 

besvare spørgsmål som:

• Hvornår vil et glas af en given geometri 

bryde under hærdningen?

• Hvilken styrke vil glasset have forskellige 

steder som f.eks. i omegnen af huller?

• Hvordan skal hærdeprocessen foregå for 

at opnå optimal hærdning?

• Hvor meget af f.eks. kanten af hærdet glas 

kan slibes væk?

• Hvor dybt kan der bores i hærdet glas?

• Hvor meget ændres styrken ved at slibe/

bore det hærdede glas?

Simulering ved 2D/3D
– I hærdeprocessen skabes egenspændinger i 

glasset ved hurtig nedkøling af glasset, og det 

er disse egenspændinger, der giver det hær-

dede glas sin øgede styrke og karakteristiske 

brudegenskaber. Simuleringerne baserer sig 

på den såkaldte elementmetode, hvor man, 

kort fortalt, opbygger en 2D/3D tegning af sit 

(glas)emne, og inddeler det i små områder, kal-

det elementer, forklarer Jens Henrik Nielsen og 

fortsætter:

– Glassets opførsel i hvert delområde kan 

så beskrives matematisk og ved at lade en 

computer løse ligningerne for hvert delområ-

de sammen, kan opførslen af hele glasemnet 

bestemmes. Den overordnede metode har 

været kendt siden midten af sidste århund-

rede, men begyndte at tage fart i forbindelse 

med udviklingen/udbredelsen af computeren. 

Det nye i disse simuleringer ligger i de lignin-

ger, der benyttes til at beskrive hvert delområ-

de, hvor der både tages højde for temperatur 

og glassets specifikke materiale egenskaber, 

fortæller Jens Henrik Nielsen.

Simulering i praksis
Modellen har ifølge Jens Henrik Nielsen været 

anvendt i forskningssamarbejder med flere in-

ternationale universiteter herunder Cambrid-

ge University samt TU Darmstadt i Tyskland.

– Derudover har vi hjulpet en virksom-

hed i Tyskland med at optimere deres design 

på nogle hærdede glaskomponenter for at 

mindske antallet af brud i emnerne under 

hærdningen. I øjeblikket har vi et samarbejde 

med en spansk virksomhed (dog p.t. sat i bero 

pga. Covid-19) omkring brud af hærdet glas, 

hvor modellen ligeledes spiller en central rolle, 

oplyser Jens Henrik Nielsen.

Der arbejdes i øjeblikket bl.a. på at udvide 

simuleringsværktøjerne således, at det er mu-

ligt at genskabe egenspændingstilstanden i et 

stykke hærdet glas ud fra deformationerne af 

et fragment.

– Dette vil være interessant i forbindelse 

med efterforskning af hvorfor glasset er brudt, 

da fragmentstørrelsen ikke alene vil kunne 

give disse informationer. Derudover kigger 

vi også på, hvorledes egenspændingerne 

ændrer sig i forbindelse med at bore i hærdet 

glas (efter hærdning) og har i den forbindelse 

testet nogle nye typer af dornbaserede sam-

linger i hærdet glas udviklet på basis af vores 

computersimuleringer, fortæller Jens Henrik 

Nielsen. n

-kis
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Figur 1 – Viser udviklingen af egenspændinger i et stykke glas under 
hærdeprocessen fundet vha. computersimuleringer. Store negative værdier 
(blå farver) svarer til en høj styrke, og da styrken styres af overfladefejl, gælder 
det i høj grad om, at frie overflader skal være blå for at opnå en optimal styrke. 

Figur a) viser det simulerede 
glas – et 1/16 dels snit. 

Figur b) viser, at efter 20 sek. 
hærdning (for dette glas), op-
træder der en positiv spænding 
på glassets overflade – bliver 
denne for stor under processen, 
vil glasset bryde. Denne værdi er 
i høj grad styret af geometri og 
nedkølingshastighed. 

Figur c) viser udviklingen, hvor 
det ses, at overfladen bliver 
mørkere, og trækspændingerne 
(røde farver) opbygges centralt 
i glasset. 

Figur d) viser fordelingen efter 
hærdeprocessen og fortæller 
således, hvordan styrken er 
fordelt.  

Figuren er lånt fra Computers & Structures, vol. 88/17-18, Jens H. Nielsen 
et. Al., Finite element implementation of a glass tempering model in three 
dimensions, 963-972, 2010, med tilladelse fra Else Vier.

For yderligere information:
Intermess ApS _ Rådhusvej 2 _ 2920 Charlottenlund

Tlf. 45 50 56 55 _ Fax 45 50 50 27
messe@intermess.dk

www.intermess.dk

For more information:

glasstec-online.com
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Norden:  
Ensartet 

fortolkning af 
brandregler 
efterlyses

For mange eksempler på byggerier, der forlader sig på 
sprinklede løsninger, udløser nye bestræbelser på at styrke 
respekten for de eksisterende regler om brandsikkert glas

TEKST POUL SABROE

Fortolkningen og anvendelsen af de natio-

nale regler til brandsikker glasanvendelse i 

offentlige bygninger er uklar og for ofte ude 

af trit med reglernes hensigt.

Samtidig er der behov for en klar tilkende-

givelse af vilkår for og krav til fremstilling og 

anvendelse af lamineret glas. Det er to forhold, 

som de nordiske glasorganisationer har sat sig 

for at adressere.

Glass- og Fasadeforeningen i Norge, Glas-

branschföreningen i Sverige, teknik- og ud-

dannelsescentret Glascentrum i Växjö, Sverige, 

den finske Flat Glass Association, Glarmester-

lauget og Glasindustrien i Danmark konstate-

rer udokumenterede forhold af brandsikring, 

der undlader at anvende brandsikkert glas til 

fordel for at aktivsprinkle vægge af ordinært 

sikkerhedsglas. Antagelsen er, at sprinklingen 

i tilfælde af brand skal afkøle væggene så me-

get, at glasset forbliver intakt og dermed kan 

isolere branden inden for brandsektionen.

– Det lyder besnærende, men metoden 

har ikke været afprøvet og er derfor uden den 

fornødne dokumentation, advarer formanden 

for Glasindustriens teknikudvalg i Danmark, in-

geniør Carl Axel Lorentzen. Brandsikring alene 

med sprinkling befinder sig et ”ingenmands-

land” og mangler den klassifikation, som ellers 

er en forudsætning i Bygningsreglementet.

Passiv og aktiv sikring
De nordiske brancheforeninger for bygnings-

glas understreger, at den passive brandsikring 

af en bygning – med f.eks. brandsikkert glas 

– kræves effektivt etableret for at hindre en 

brand i at brede sig ud over den brandsekti-

on, hvori den måtte være opstået. Først der-

efter kan man supplere med aktive tiltag som 

sprinkling for at sinke og dæmpe brandens 

udvikling. Alene at anvende sprinkling, brin-

ger løsningen på kant med grundlaget for hele 

brandsikringens systemtænkning!

Glass- og Fasadeforeningen i Norge ople-

ver f.eks. lige nu en slingrende kurs, der udsæt-
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Det er det her, man gerne vil undgå ved at sikre efterlevelse af bygningsreglementets krav om brandsikring: Grenfell Tower branden i London, 14. juni 2017.

ter brandreglerne for fortolkning, kommente-

rer foreningens direktør, Bjørn Glenn Hansen.

I Danmark er brandreglerne klart formule-

ret: Klassifikation af byggevarer og bygnings-

dele i relation til deres brandmodstandsevne 

og brandbeskyttelsesevne foretages på bag-

grund af DS/EN 13501-2 Brandklassifikation af 

byggevarer og bygningsdele – Del 2. Tilsvaren-

de regelsæt findes i de øvrige nordiske lande.

– Så reglerne er på plads; det er anvendel-

sen af dem, som tillader sig en fri fortolkning, 

vurderer Carl Axel Lorentzen.

Den sprinklede løsning efterlader de fleste 

i utryghed: 

– Der er en grund til, at ingen har markeds-

ført den metode endnu. Hverken montører, 

rådgivere, projekterende, myndigheder eller 

prøvningsinstitutter har kompetence eller 

erfaring til at godkende endsige klassificere 

brandsikring af glas alene med sprinkling, 

fastslår Bjørn Glenn Hansen.

– På den baggrund vil de nordiske lande 

bruge en del fælles kræfter på at sikre, at de 

gældende regler og standarder overholdes, 

hedder det i en udtalelse.

Brandbeskyttende glas
Glasindustrien udgav i slutningen af 2019 pub-

likationen ”Brandbeskyttende Glas”. Publikati-

onen understreger, at brandbeskyttende glas 

i byggeri skal sikre mod spredning af brand 

og brandgasser, sikre flugtveje samt sikre at 

redningsarbejdet kan ske på betryggende vis. 

Under normale forhold bør de brandbeskyt-

tende glas opleves som helt almindelige glas. 

Først ved en brand vil de brandbeskyttende 

egenskaber fremtræde, hvilket er en af forde-

lene ved det brandbeskyttende glas; det åbner 

og giver gennemsyn.

Publikationen understreger, at brandbe-

skyttende glas skal indsættes i en konstrukti-

on, og at det der- for er vigtigt, at hele kon-

struktionen lever op til de tekniske krav, som 

stilles i standarder og bygningsreglement. n
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ALUMINIUMSDØRE/FACADER

• Bent Pedersen Lunde A/S
5450 Otterup 
Tlf 65 95 51 88 
bpl@bpl.dk | www.bpl.dk

• BL Glas og Alufacader A/S
Marievangsvej 51 | 4200 Slagelse 
Tlf 58 50 07 28 | Fax 58 52 75 24 
blg@bl-glas.dk | www.bl.glas.dk

• Eiler Thomsen Alufacader A/S
Tlf 97 41 41 88 
vt@et-alu.dk | www.et-alu.dk

• F. Weien Svendsen A/S
Vibeholmsvej 29 | 2605 Brøndby 
Tlf 43 96 1111 
fws@fws-glas.dk | www.fws-glas.dk

• Snoer Alu ApS
Rugvænget 22A | 2630 Taastrup 
Tlf 43 30 11 40 
snoeralu@snoeralu.dk | www.snoer.dk

• Lysmatic Facader A/S
Tofte Industri 12 | 3200 Helsinge 
Tlf 48 71 30 45 
lysmatic@lysmatic.dk | www.lysmatic.dk 
DVV certificeret

• Redtz Glas & Facade A/S
Niels Bohrs Allé 181 | 5220 Odense SØ 
Tlf 6614 7-9-13 | Fax 66 13 91 24 
info@redtz.dk | www.redtz.dk

• Zederkop A/S
Brogrenen 7 | 2635 Ishøj 
Tlf 36 30 20 10  
zederkop@zederkop.dk | www.zederkop.dk

BLYRUDER

• Nordisk Glasmosaik A/S
Skovlunde Byvej 18–20 | 2740 Skovlunde 
Tlf 44 84 88 88 | Fax 44 94 88 86 
schlager@schlagerglas.dk | www.schlæger.dk

• Redtz Glas & Facade A/S
Niels Bohrs Allé 181 | 5220 Odense SØ 
Tlf 6614 7-9-13 | Fax 66 13 91 24 
info@redtz.dk | www.redtz.dk

BRANDBESKYTTENDE GLAS

• Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic
Robert Jacobsens vej 62A | 2300 København S 
Tlf 70 22 52 58 
nordic@vetrotech.com | www.vetrotech.dk

BRANDGLAS

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Niels Juel Pedersen A/S
Transportbuen 13 | 4700 Næstved 
Tlf 55 77 01 58 | Fax 55 72 22 74 
njpglas@post11.tele.dk | www.njpglas.dk

BØJET GLAS

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Glaspartner ApS
Storstrømsvej 32 | 6715 Esbjerg N 
Tlf 76 10 77 00 | www.glaspartner.dk

DØRAUTOMATIK

• Hansen Lellinge | JNC
Mårkærvej 7 | 2630 Taastrup 
Tlf 43 71 16 40 | Fax 43 71 16 47 
info@hansenlellinge.dk | www.hansenlellinge.dk

FACETSLEBET GLAS

• Rene Sindt A/S
Tigervej 5 | 4600 Køge 
Tlf 56 65 33 42 | inga@renesindt.dk

FARVET GLAS

• F. Weien Svendsen A/S
Vibeholmsvej 29 | 2605 Brøndby 
Tlf 43 96 1111 
fws@fws-glas.dk | www.fws-glas.dk

FOLDE- & SKYDEDØRSBESLAG

• Zederkop A/S
Brogrenen 7 | 2635 Ishøj 
Tlf 36 30 20 10  
zederkop@zederkop.dk | www.zederkop.dk 
Forhandler af HAWA beslagsystemer

FORSATSVINDUER

• Alu Design A/S
Tlf 36 41 14 66 
info@aludesign.dk | www.aludesign.dk

• Optoglas ApS
Tlf 59 32 10 32 
info@optoglas.dk | www.optoglas.dk

GLASBESLAG

• Hansen Lellinge | JNC
Mårkærvej 7 | 2630 Taastrup 
Tlf 43 71 16 40 | Fax 43 71 16 47 
info@hansenlellinge.dk | www.hansenlellinge.dk

• Q-railing Scandinavia
Smedeland 26A | 2600 Glostrup 
Tlf 44 44 37 70 
sales@q-railing.dk | www.q-railing.dk

GLASGROSSIST

• Glascom A/S
Nordvej 10 |4200 Slagelse 
Stamholmen 53| 2650 Hvidovre 
Ulvehøjvej 3| 8670 Låsby 
Tlf 58 58 15 00 | www.glascom.dk

GLASMONTAGE

• Smart Lift
N.A. Christensensvej 39 | 7900 Nykøbing Mors 
Tlf 97 72 29 11 | Fax 97 72 39 11 
smart@smartlift.dk | www.smartlift.dk

GLASPRODUCENTER

• Pilkington Floatglas AB
NSG Group 
Karl XI: s väg 61, 302 96 Halmstad, Sverige 
Tlf +46 35 15 30 00 | Fax +46 35 15 30 24 
info@se.nsg.com | www.pilkington.dk

• Saint-Gobain Glass
Robert Jacobsens vej 62 A | 2300 København S 
Tlf +45 88 83 29 14 
sgg.scandinavia@saint-gobain.com 
www.scandinavia.saint-gobain-glass.com

GLASSLIBNING, TILBEHØR

• A/S J.N. Bech
Hjaltesvej 23 | 8960 Randers SØ 
Tlf 86 42 16 33 | Fax 86 41 10 45 
www.bech-glas.dk

• Rene Sindt A/S
Tigervej 5 | 4600 Køge 
Tlf 56 65 33 42 
inga@renesindt.dk

GLASTRAPPER

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk
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GLASVÆGGE

• Glarmestre Snoer og Sønner A/S
Lærkevej 17 | 2400 København NV 
Tlf 38 34 03 11 | Fax 38 34 08 97 
snoer@snoer.dk | www.snoer.dk

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Septum A/S
Trehøjevej 7 | 7200 Grindsted 
Tlf 75 31 05 66 
septum@septum.dk | www.septum.dk

GLASVÆRN

• Glarmestre Snoer og Sønner A/S
Lærkevej 17 | 2400 København NV 
Tlf 38 34 03 11 | Fax 38 34 08 97 
snoer@snoer.dk | www.snoer.dk

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Q-railing Scandinavia
Smedeland 26A | 2600 Glostrup 
Tlf 44 44 37 70 
sales@q-railing.dk | www.q-railing.dk

GULVGLAS

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

HÆRDET GLAS

• bo•glas A/S
Industrivej 25 | 9700 Brønderslev 
Tlf 98 82 15 22 | Fax 98 82 47 22 
post@boglas.dk | www.boglas.dk

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Glashærderiet A/S
Priorparken 321 | 2605 Brøndby 
Tlf 70 70 26 05 | Fax 70 70 26 04 
danny@glashaerderiet.dk | www.glashaerderiet.dk

INTERIØRGLAS

• A/S J.N. Bech
Hjaltesvej 23 | 8960 Randers SØ 
Tlf 86 42 16 33 | Fax 86 41 10 45 
www.bech-glas.dk

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Glaspartner ApS
Storstrømsvej 32 | 6715 Esbjerg N 
Tlf 76 10 47 00 | www.glaspartner.dk

• P. Rømer Glas A/S
Lundholmvej 43 | 7500 Holstebro 
Tlf 97 42 06 44 
ordre@rglas.dk | www.rglas.dk

LAMINERET GLAS

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

MOTIVSANDBLÆSNING

• Ballusign Decor-Glas
Yderholmen 15 | 2750 Ballerup 
Tlf 44 65 95 97 
info@ballusign.dk | www.ballusign.dk

• PD Glas – Glarmester Per Drejer
Håndværkerbakken 6 | 2630 Taastrup 
Tlf 35 35 17 12 | 43 99 17 12 
pd@pdglas.dk | www.pdglas.dk

OVENLYS

• Snoer Alu ApS
Rugvænget 22A | 2630 Taastrup 
Tlf 43 30 11 40 
snoeralu@snoeralu.dk | www.snoer.dk

PROFILER

• Q-railing Scandinavia
Smedeland 26A | 2600 Glostrup 
Tlf 44 44 37 70 
sales@q-railing.dk | www.q-railing.dk

• Rolltech A/S
W. Brüels Vej 20 | 9800 Hjørring 
Tlf 96 23 33 43 | www.rolltech.dk 
Spec.: Varm kant profiler

ALUFACADER STÅLFACADER

Husmer Glas & Facade producerer facader, 
glastage, vinduer og døre i aluminium og 
stål fra Schüco og Jansen

Smedetoften 11b 
 
/3600 Frederikssund 

 
/Tlf. 4731 0217  /www.husmer.dk
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PROFILSYSTEMER

• Q-railing Scandinavia
Smedeland 26A | 2600 Glostrup 
Tlf 44 44 37 70 
sales@q-railing.dk | www.q-railing.dk

• Sapa Building System
Julsøvej 1 | 8240 Risskov 
Tlf 8616 0019  
sapa.dk@hydro.com | www.sapa.dk

RAMMELISTER/UV GLAS

• Nyram ApS / Rammelister / UV Glas engros
Mose Allé 9E | 2610 Rødovre 
Tlf 38 79 14 00 | Fax 38 79 14 03 
brian@nyram.dk

RÅDGIVNING

• Glasfakta
Tlf 86 28 37 99 
info@glasfakta.dk | www.glasfakta.dk

• Ole G. Jørgensen
Rådgivende Ingeniørfirma ApS 
Jens Juuls Vej 17 | 8260 Viby J 
Tlf 86 28 37 99 | Fax 86 28 34 70 
ogjoergensen@ogjoergensen.dk 
www.ogjoergensen.dk

SIKKERHEDSGLAS

• Glaseksperten A/S
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic
Robert Jacobsens vej 62A | 2300 København S 
Tlf 70 22 52 58 
info@vetrotech.dk | www.vetrotech.com

SOLAFSKÆRMNING

• ScreenLine Nordic/ScreenLine Systems
Silovej 8, 2nd | 9900 Frederikshavn 
Tlf 70 22 80 05 
info@screenline.dk | www.screenline.dk

TERMORUDER

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

• Niels Juel Pedersen A/S
Transportbuen 13 | 4700 Næstved 
Tlf 5577 0158 | Fax 5572 2274 
njpglas@post11.tele.dk | www.njpglas.dk

• Rene Sindt A/S
Tigervej 5 | 4600 Køge 
Tlf 56 65 33 42 | inga@renesindt.dk

• P. Rømer Glas A/S
Lundholmvej 43 | 7500 Holstebro 
Tlf 97 42 06 44 
ordre@rglas.dk | www.rglas.dk

TRANSPORT/SERVICE

• Dansk Specialtransport
Håndværkervej 1 | 4160 Herlufmagle 
Tlf 55 50 60 70 
www.dansk-specialtransport.dk

TRYK PÅ GLAS

• Bo·glas A/S
Industrivej 25 | 9700 Brønderslev 
Tlf 98 82 15 22 | Fax 98 82 47 22 
post@boglas.dk | www.boglas.dk

• Glaseksperten
Sprogøvej 13 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 19 11 | Fax 98 92 88 78 
ordre@glaseksperten.dk | www.glaseksperten.dk

VINDUESPRODUCENTER

• Glaseksperten Vinduer og Døre
Vandværksvej 19 | 9800 Hjørring 
Tlf 98 92 15 83

• Hvidbjerg Vinduet A/S
Vinduer i træ/alu og plast 
Tlf. 96 91 22 22 
www.hvidbjergvinduet.dk

• Linolie Døre & Vinduer ApS
7650 Bøvlingbjerg 
Tlf 97 88 50 02 | Fax 97 88 50 53 
info@linolievinduet.dk | www.linolievinduet.dk

VÆRKTØJ OG MASKINER

• DMT ApS
Merkurvej 2B | 7430 Ikast 
Tlf 28 25 11 23 
jesper@dm-t.dk | www.dm-t.dk

• Siebeck ApS
Fuglebækvej 4A | 2770 Kastrup 
Tlf 70 20 12 66 
h.holmgaard@siebeck.biz



Vi sparrer gerne med bygherrer og rådgivere om løsninger i glas, træ og alu 
30 medarbejdere står klar til at levere det ønskede projekt  

ZEDERKOP
Glas, træ & facader

Brogrenen 7, 2635 Ishøj
zederkop@zederkop.dk 

telefon 3630 2010
zederkop.dk

Facaderenovering forskønner ældre 
etagebyggeri i beton  – og sparer energi:
Glaslukning af altaner  |  Nye vinduer  I  Efterisolering

Inddækning med alu og facadeplader  |  Eldrevne markiser
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Samarbejdspartnere med 
GLAS – Glasteknisk forening


