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SnoerGlas brandsikrer teknologisk legeplads  
Biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet, DTU i Lyngby er blevet uhyre populært blandt de 
studerende. Faktisk er det så populært, at man er blevet nødt til at optimere det både i forhold til 
brand, lyd og lokalernes anvendelse. 
 
SnoerGlas optimerer biblioteket i DTU´s centrale bygning 101. Biblioteket er som samlingssted 
nærmest druknet i succes. Det bruges dagligt af så mange mennesker, at det har givet problemer 
med lydniveauet og skabt udfordringer i forhold til brandmyndighederne, som fornuftigt nok skal 
godkende lokaler, hvor mange mennesker samles. 
 
Snoer Alu ApS har fremstillet og monteret nye godkendte glasvægge i specielle Schüco-profiler med 
brandglas i bibliotekets øverste etage, som tidligere var åben mod den store atriumgård. Der er 
anvendt brandglas, som er en 13 mm tyk lamineret konstruktion med en speciel gel indkapslet mellem 
to lag glas. I tilfælde af brand fastholdes glasset, når det splintrer. Konstruktionens gel vil svulme op 
og danne et isolerende lag, der hindrer varmen i at ledes igennem. Brandglasset monteres i specielle, 
brandsikre fugebånd og støttes af brandklodser, som ikke kan smelte. I stedet for en aluprofil bruger 
man en brandsikker stålprofil til at fastholde ruden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnoerGlas har på samme etage monteret 13 nye nødudgangsdøre, som er fremstillet på eget 
snedkerværksted. De er i dimensioner og udseende som de vinduer og døre, de erstatter. Dørene 
skal virke som flugtveje til bygningens altangange, hvorfra man via nye brandtrapper kan komme ned 
til terræn.  
 
I supplement har Snoer Alu fremstillet og monteret seks nye røgoplukke i ovenlysvinduerne og ændret 
seks eksisterende oplukke til røgoplukke. 
 
Biblioteket har været lukket under hele ombygningen. Arbejdet omfatter også installation af et yderst 
avanceret lyssystem med LED og opsætning af nye, støjdæmpende lofter, som sammen med de 
monterede glasvægge mod atriumgården vil bidrage til et mere stilfærdigt og studieegnet miljø. 
  
Teknologisk legeplads 
I biblioteket opsættes sensorer, som måler CO2, luftfugtighed, temperatur, lysniveau og støj. Alle de 
indsamlede data bliver lagret i en større pulje af data, som vil være tilgængelig for både forskere og 
studerende på DTU. Sammen med den avancerede lyssætning bidrager de til en ambition om at gøre 
hele biblioteket til én stor teknologisk legeplads. Biblioteket var tidligere godkendt til 350 personer, 
men vil efter ombygningen kunne rumme større events med op til 1.300 deltagere.  
 


