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1. Bygningsreglementet

Nyt BR18. 

Nye publikationer. 

2. Funktioner og valg af glas: 
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

3. Funktioner og valg af glas: 
Energi og indeklima 

4. Glas-reklamationer: 
Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre

GLAS kursus – BR18 

VELKOMMEN til GLASKURSUS
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BR18
SBi 213 (Be18) 
SBi 215
Eurocodes DS/EN 1991-1-1
DS/EN 12600
DBI: Glas og brand
bips B1.280
SBi 192 Glas i byggeriet
Tilgængelighed
Værktøjskasse (indbrud)
A114

Glasindustrien´s publikationer 

(Opdateret til BR18) (i proces)
Vejledninger HÅNDTERING OG OPBEVARING AF GLAS OG 

TERMORUDER PÅ BYGGEPLADSEN okt 2003
Glasværn Juni 2008 (+gyldighed August 2013) 
Bygningsglas. Visuel kvalitet juli 2009
Monteringsanvisning April 2011
Fuldglasvægge Rev. Januar 2016
Kondens på glas Rev. Januar 2016
Rengøring – Ridser i glas Februar 2016
Kort og godt om glas og termoruder Rev. August 2016
Mærker på glasflader efter sugekopper Sept17
Elevatorglas OPDATERING Januar 2018
Gulvglas. April 18
Glassikre miljøer – Boligen. Maj 2018
Tiltag mod delaminering Juni 2018
Glastag Rev. august 2018
Sikringsglas Rev. august 2018
Sikringsglas – privat Rev. august2018
Mærkning af glas Rev. august 2018
Lamineret Mange varianter Rev. august 2018
Indeklima og glas Rev. august 2018
Glasbeskrivelser Termoruder Enkeltglas Rev. august 2018
Brandbeskyttende glas

Datablade Termisk hærdet glas Rev. Januar 2016
Lamineret glas Rev. Januar 2016



Floatglas: grundlag for alle belagte, 
hærdet, lamineret mm (tidl. maskintrukket: Sheet glass)
Valset glas: ornamentglas, trådglas, U-profil (Profilit)

Måneglas Gammelt blæst cirkulært glas 

Cylinderglas Gammelt blæst cylinder glas 

Støbt glas Tykke glas (evt. blokke ell. i forme) 

Maskintrukket glas Lodret trukket glas 

Valset glas Ornament glas, Trådglas, U-glas 

Floatglas Nutidens helt plane glas 
 

 

PRODUKTION AF PLAN-GLAS



Råmaterialer til floatglas
soda-lime silicate glass 

Sand                   Soda                     Dolomit        Kalksten     Nefelin  Sulfat
kvarts                 flusmiddel                  stabilatorer

+ optil 25% glasskår aht energi + skærekvalitet



Okseøje

Glas blev blæst op som en boble
eller hul kugle. Derfra flyttet fra 
blæsepiben til en fast stang og derfra planet 
ud ved genopvarmning og cirkulation af kuglen (bullion) 
vha cirkulationskraften til en flad en flad skive op til 1,5 til 1,8m i 
diameter.  Midten blev på dansk kaldt okseøje.
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Float

Floatværk producerer ca 6000t/ugen

Floatglasprocessen, en revolutionerende metode til produktion af 
planglas med høj kvalitet, hvor smeltet glas flyder ud over et bad af 
smeltet tin, og som helt undgår kostbart behov for at slibe og 
polere spejlglas til helt plant glas.



Float

DS/EN 572-2
Bygningsglas – Basisprodukter af 
kalksoda silikatglas –
Del 2: Floatglas
Glass in building –
Basic soda lime silicate glass
products – Part 2: Float glass

DS/EN 572-9
Bygningsglas – Basisprodukter –
Kalk-soda-silikatglas –
Del 9: Overensstemmelsesvurdering/
produktstandard
Glass in buildings – Basic soda lime 
silicate glass products –
Part 9: Evaluation of 
conformity/Product standard



Float tykkelser, tolerancer, vægt
Normal størrelse: 3210x6000mm



Varmeisolering Solafskærmning

Brandbeskyttende

Støjdæmpning

Personsikkerhed

Sikringsglas
Selvrengørende
glas

Dekorglas

Glassystemer

Specialglas

Fra 2-lag til 3-lag 
med flere Funktionsglas

1+1                              1+2                      2+1

Flere specialglas Flere kombinationsmuligheder

2-lag     3-lag



Bygningsreglementer
1961, 1966, 1972, 1977, 1982, 1985,

BR95 + BRS98             BR08 BR10 BR15 1. jan.2016      BR18
1.jan.2011 4.udg. Juli 17             1.jan18 (+1/7-18)

Pr. 3. Oktober 

2011 

Pr. 28.juni 

2015 

BR95: Bygge- og Boligstyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen
2005: Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST) Økonomi- og Erhvervsministeriet

Pr. 28. november 

2016 

http://www.kemin.dk/da-DK
http://www.ens.dk/da-DK
https://www.trm.dk/da
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www.bygningsreglementet.dk
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www.bygningsreglementet.dk



Statens Byggeforskningsinstitut
SBi272
Anvisning 272 om BR18
Anvisningen har samme 
kapitelstruktur som 
bygningsreglementet, og SBi's
anvisningstekst ledsages af den 
fulde reglementstekst samt 
teksten i Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens hovedvejledninger. 
Desuden henviser anvisningen til 
relevante standarder, andre SBi-
anvisninger og andet 
baggrundsmateriale fra det 
almene tekniske fælleseje med 
uddybende information.

Anvisningen er relateret til BR18 med ændringer gældende fra 1. juli 

2018 (BEK nr. 1615 af 13/12/2017 og BEK nr. 606 af 29/05/2018).











Nyt BR i 2020 ?
(Energipolitisk forlig i 2008 forudsatte 3x25% reduktion af energiforbrug/5år)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: 8. nov. 2017

•Regeringen ændrer 2020-krav

•Ændringen af de fremtidige energikrav til nye bygninger indebærer, at 
bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være frivillig

- De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det 
niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15).
- Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) 
videreføres på det niveau, som er gældende i BR15.
- De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter 
som ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 
2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt 
produktionen på de udmeldte krav.



BR2020 Bæredygtighed

Kommer der en ”frivillig bæredygtighedsklasse” i 
Bygningsreglementet?

Den nye bæredygtighedsklasse kommer til at lægge sig lidt over 
BR’s almindelige krav til fx energi, lysforhold mv



MILJØVURDERINGER I BYGGEBRANCHEN 
EN GUIDE TIL DOKUMENTATIONS-, 
MÆRKNINGS- OG CERTIFICERINGS-
ORDNINGER INDEN FOR MILJØ OG 
BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET.
Oktober 2018
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• Mere information

• BR18´s ”værktøjer”: obligatoriske SBi-anvisninger

• Standarder: DS/EN + DS/INF + ISO + ETAG

• Byggevareforordning: CE

• SBi-anvisninger, DBI´s BTV, F&P

• Vejledninger, pjecer: MST, BAR, BYG-ERFA

+ Branchevejledninger: 
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DS

DS/EN

hEN

DS/ISO

ETAG

”Standarder”

http://www.cfpa-e.eu/
http://www.cfpa-e.eu/
https://www.eota.eu/Default.aspx


Mærkning af  bygningsglas
august 2018 (5s)



GTC aug. 2016: Termorude produktion

Glasindustrien i Danmark vil, med 
denne produktcertificering for 
termoruder, der har udgangspunkt i 
”EN 1279-5 - Bygningsglas -
Termoruder - Del 5: 
Overensstemmelsesvurdering”, sikre 
et grundlag for CE mærkning af 
termoruder i henhold til EU 
Byggevareforordningen. 

3.8 Mærkning

Mærkningen skal vare varig, synlig og 

mindst angive:

• Producentens GS-ID nr. som tildeles 

af Glasindustrien

• Standardens nummer: EN1279-5

• Produktionsår og måned

Eks.: GS XX EN1279-5 år/måned



25

Produktmærkning
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CE-mærkning (DoP)
Tidligere: Byggevaredirektivet (CPD) 1989

Byggevareforordning (CPR) pr 1. juli 2013
The Construction Product Regulation (CPR) 

• CE-mærket betyder, at:
• 1) Varen overholder den anførte harmoniserede varestandard.
• 2) Der er fri bevægelighed for de således mærkede varer på tværs af 

landegrænserne inden for EU.
• 3) Varer, der importeres fra tredjelande, skal ligeledes mærkes for at 

markere, at de overholder standarden.

• Væsentlige krav – Følgende krav gælder for CPD:
• 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
• 2. Brandsikring
• 3. Hygiejne, sundhed og miljø
• 4. Sikkerhed ved anvendelsen
• 5. Beskyttelse mod støjgener 
• 6. Energibesparelser og varmeisolering

NYT udvidet krav: 7 Bæredygtighed (CPR)

DGBN (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) 
administreret af Green Building Council Denmark, DK-GBC



CE-mærkning
Obligatorisk Standard Produkt

1.05.2005 EN 13241-1 Porte til industri og andre erhverv samt garageporte Produktstandard - Del 1: 
Produkter uden brandhæmmende eller røgtæthedskarakteristika

1.12.2005 EN 13830  Curtain walling – Produktstandard 

1.9.2006 EN 572-9 Kalksodasilikatglas:  Floatglas, Jernfattigt glas, Gennemfarvet glas,
Mønstret/ornamentglas, Trådglas, U-profileret glas

EN 1096-4 Bygningsglas - Coated glas - Del 4: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 

(Belagt glas: Energiglas, Solafskærmende glas

Solafskærmende-energiglas, Selvrengørende glas)

EN 12150-2 Bygningsglas - Termisk hærdet sodakalksilikatglas - Del 2: 

Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard

EN 1863-2 Bygningsglas - Varmeforstærket - Sodakalksilikatglas - Del 2: 

Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard

EN 1748-1-2 Bygningsglas - Specielle basisprodukter - Del 1-2: Borosilikatglas -

Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard

1.3.2007 EN 14449 Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas –

Overensstemmelsesvurdering (Incl.: Lydlamineret, Brandbeskyttende flerlag)

EN 1279-5 Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Overensstemmelsesvurdering

EN 14179-2 Bygningsglas - Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet 

sodasilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/ Produktstandard

1.1.2010 EN 1036-2 Bygningsglas - Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug - Del 2: Evaluering af 

overensstemmelse, produktstandard

1.2.2010 EN 14351-1 Vinduer og udvendige døre - Produktstandard

http://www.ebst.dk/byggevareinfo.dk/forside/0/2/0
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Kend din byggevare

Fabrikanter, importører og distributører
Entreprenør, Rådgiver og Bygherre
Pjece om genbrugte byggevarer

http://www.cfpa-e.eu/
http://www.cfpa-e.eu/
http://byggevareinfo.dk/file/634121/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Vejledning-01-Fabrikant-Importor-Distributor.pdf
http://byggevareinfo.dk/file/634122/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Vejledning-02-Entreprenor-Raadgiver-Bygherre.pdf
http://byggevareinfo.dk/file/634462/TBST-2016-Info-pjece-Genbrug-af-byggevarer.pdf


CE-mærkning / Markedskontrol
• Ny opstramning af markedskontrollen for byggevarer

• Ny Bekendtgørelse om markedsføring, salg og 
markedskontrol af byggevarer                                                  

• som trådte i kraft 14. Nov. 2008

• Konsekvens:

Standse markedsføringen eller salget af byggevaren, indtil det 
ulovlige forhold er bragt til ophør

Trække byggevaren tilbage fra markedet, indtil det ulovlige 
forhold er bragt til ophør

Sørge for, at byggevaren fjernes fra en bygning eller 
anlægsarbejde, hvor varen allerede er anvendt

Melde virksomheden til politiet      med bøde til følge!



2011 "The days of clear float glass are behind 

us. We need to make the entire industry 

more valuable."

Float



2011



bips (tidl BPS) nu MOLIO 

B1.280 Beskrivelsesanvisning 

– glas generelt 

B2.280, Basisbeskrivelse 

- glas generelt

bips Beskrivelsesanvisning
Basisbeskrivelse - B 2.285 -

glasfacader og tage

Beskrivelsesanvisning B1.285 -

glasfacader og tage

B1.370 døre, vinduer og porte leverancer. 2017

B2.370 Basisbeskrivelse d,vogp, leverancer 2017

B1.371 døre, vinduer og porte, montage
www.bips.dk

byggeri, informationsteknologi, produktivitet, samarbejde 

Det digitale byggeri: bips

http://www.bips.dk/


Anvendelse (placering i en bygningsdel), Termoruder skal være iht
DS/EN1279
Antal, 
Format (Bredde x Højde), herunder eventuelt facon (fx henvisning 
til tegning), 
Konstruktion, opbygning (angives udefra og ind), fx 4-15-6
(eventuelt med en nærmere specifikation, fx tolag termorude, 4 
mm almindeligt klart floatglas – 15 mm argon – 3/0,4/3 mm 
lamineret glas med lavemissionsbelægning)
U/LT/g (energimærkningsdata):
•U-værdi i W/m²K (varmeisolering) som centerværdi for glasset 
(Ug). Bemærk, at der i bygningsreglementets krav til U-værdi for 
vinduer skal medregnes den energimæssige virkning af 
kuldebroer, fx for afstandsprofil, ramme og karm iht DS 418.
•LT (, lystransmittans) i %
•g (solenergitransmittans) i % (aht Energirammeberegning og 
Termisk Indeklima)

Glasbeskrivelse iht bips



Som supplerende krav kan der angives specifikationer for:
Lydreduktion som vægtet reduktionstal i dB: Rw(C;Ctr)

Dekoration, fx silketrykt mønster (med henvisning til tegning)

Personsikkerhed, Modstandsklasse iht DS/EN12600 (jvf BR08s vejledning DS/INF119:2007)

Sikring, Modstandsklasse: manuelt angreb iht DS/EN356 (hærværk eller indbrud, eventuelt 

iht F&P-klasse (tidl. Skafor) – gul, grøn blå eller rød), skudangreb iht DS/EN 1063 eller 

eksplosionstryk iht DS/EN 13541

Brand, Modstandsklasse (E, EW ell. EI + minutter for hele bygningsdelen)

Farve – gennemfarvet, jernfattigt eller bemaling. Bemalingens farve fx NCS eller RAL.

Overfladebelægning(er), glasoverfladerne angives med tal regnet udefra. 

Overfladebelægning kan fx være lavemissions- eller solafskærmende belægning

Overfladebearbejdning, fx sandblæst opmærksomhedsafmærkning

Gasfyldning, fx argon eller krypton

Afstandsprofiltype – alu, galvaniseret stål eller varm kant. Krav til afstandsprofilets farve 

Kantslibning

Indbygget solafskærmning, sprosse(r), blyrude, screen eller andet

Produktnavn, fx for et specifikt mønster på et valset glas

Generelt: ”Hvis krav til softcoated belægningers farve ved spejling og 

gennemsyn angives i form af fabrikatangivelse, bør der desuden 

angives krav om at prøver på andre fabrikater skal godkendes 

af byggeledelsen”  (3.2.1 Generelt)

Glasbeskrivelse iht bips



GLASBESKRIVELSER

Rev. Aug. 2018



GLASBESKRIVELSER



fordeling af projekteringsydelser og 

ansvar ved leverance og 

montage af glasfacader og -tage

! Form og placering

! Oplukkelige felter

! Konstruktionsmæssige forhold

! Energi

! Materiale og produkt

! Dagslys

! Lydforhold

! Luft- og vandtæthed

! Fugt og kondens

! Brandmodstand

! Sikkerhed og sundhed

! Sikring

! Betjening/styring/automatik

! Drift og vedligehold

! Fremstilling

! Transport

! Montage



Densitet

Stål 7,8 Aluminium 2,7 Glas 2,5 Beton 2,4

Kg/dm3Densitet
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Tunge løft

Se mere på:

Maj 2018

https://www.bfa-ba.dk/media/4861208/branchevejledning-om-faldsikring-print.pdf


HÅNDTERING OG OPBEVARING
AF GLAS OG TERMORUDER PÅ
BYGGEPLADSEN
Mange fejl

kan spores tilbage til forkert opbevaring,

håndtering eller mangelfuld

beskyttelse af termoruderne under

byggeprocessen.

www.glasindustrien.dk

Håndtering på byggepladsen



RENGØRING AF GLAS
Undgå ridser i glas
Februar 2016

Fabrikationsfejl

Efterfølgende håndtering

Beskyttelse på byggepladsen

Rengøring af planglas

På byggepladsen

Overfladebehandlede glas

Maling

Termisk hærdet glas
www.glasindustrien.dk

Rengøring - ridser

Glasindustriens anbefaling er, 
at stålskrabere aldrig bør 
anvendes til rengøring af glas!



RENGØRING AF GLAS
Undgå ridser i glas
Februar 2016

Fabrikationsfejl

Efterfølgende håndtering

Beskyttelse på byggepladsen

Rengøring af planglas

På byggepladsen

Overfladebehandlede glas

Maling

Termisk hærdet glas
www.glasindustrien.dk

Rengøring - ridser

Glasindustriens anbefaling er, 
at stålskrabere aldrig bør 
anvendes til rengøring af glas!



Mærker på glasflader efter 
sugekopper

www.glasindustrien.dk

Sugekopmærker



Kondens på glas

Kondens på glas

Nogle årsager, nogle råd
Forklarer, hvorfor der opstår kondens 
og tilbyder nogle råd om kontrol:

• udvendige overflader

• indvendige overflader

• Inklusiv: termoruders hulrum,

• i mellem glas i koblede 
løsninger

• i mellem glas i forsatsløsninger

Rev. Jan. 2016



TERMORUDERS VISUELLE KVALITET

TERMORUDERS

VISUELLE KVALITET

Bedømmelskriterier for 
kvalitetsafvigelser i 
termoruder.

Under revision



SBI-anvisning 192: 1999

Glas i byggeriet

Denne nye SBI-anvisning handler om glas 
som byggemateriale. I de senere år har 
glas som byggemateriale vundet stadig 
større udbredelse i dansk byggeri. Det 
skyldes først og fremmest, at der er 
udviklet nye markant forbedrede 
glastyper. 

Den behandler fremstilling af glas med 
hovedvægt på floatglasprocessen og 
redegør for en række grundlæggende 
glasegenskaber. Termoruder og 
glasfunktioner behandles indgående, 
herunder konstruktion og beskrivelse af 
termoruder, solafskærmning, 
varmeisolering, sikkerheds- og 
sikringsglas, brandbeskyttelse, 
lydisolering, facadebeklædning og 
translucens.

Glas i byggeriet



NY 3. udgave:
3. udgave af byggefagenes 

grundbog, Byggeriets materialer, 

efter endnu en gennemgribende 

revision og ajourføring!

(Incl. revideret afsnit om 
bygningsglas incl. 
glasstandarhenvisninger)

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Udgivelsesår: 2011

Sider: 390

Byggeriets materialer



Materialer - glas

Materialer - øvrige

Bearbejdning af glas

Drift og  vedligehold

Regler og anvisninger

Monteringsmetoder

2011. 2. udg. 

www.glarmesterlauget.dk

Tlf. 33136510

Glarmesterlauget



VinduesIndustrien - DVV

Tekniske Bestemmelser for 
Dansk Vindues Verifikation,
7. udgave, rev. 7 - januar 2018
Tekniske Bestemmelser for Dansk Rude Verifikation

rev. 2, januar 2017 

www.vinduesindustrien.dk



Vejledning fra Amagerværket:

Termoruder fra perioden 1955 – 1977 

skal udsorteres særskilt. 

Hvis den er stemplet med et ’DS 1094’ 

(Dansk Standard med nr. 1094) er den 

IKKE med PCB. 

PCB - Poly-Chlorerede Biphenyler

Se mere på:
PCB-guiden.dk



ASBEST
Arbejdsgruppe om asbest klar med 

20 nye anbefalinger (maj2018)
Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. 
Men desværre findes asbest fortsat i ældre 
bygninger og udgør derfor en sundhedsfare 

for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere.



www.byggeriogenergi.dk



www.byggeriogenergi.dk



Kromogene glas
ByggeIndustrien jan. 1992

Første generations elektrokrome glas fra 
SageGlass kan ændre farvetonen jævnt over en 
glasflade. Udgave to giver mulighed for at lave op 
til tre farvetoner i et enkelt glas. Dermed kan 
man individuelt kontrollere tilgang til rigtig 
mængde lys og blokkere solen efter behov. 
Foreløbig seneste produkt i serien er SageGlass 
Harmony.



Harpa - Reykjavik Koncert- og Konferencecenter 

Dichroic glas (fra græsk = tofarvet) 

kaldes glas der, ændre deres farve afhængigt af sollyset, betragtningsvinkel og baggrund. 
Af denne grund kan de også kaldes farveeffekt glas.



Glasvalg i praksis - BR18. 

I hvilken rækkefølge vælges glas?
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1. Bygningsreglementet

Nyt BR18. 

Nye publikationer. 

2. Funktioner og valg af glas: 
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

3. Funktioner og valg af glas: 
Energi og indeklima 

4. Glas-reklamationer: 
Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre

GLAS kursus – BR18 Indledning


