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N
orsk og europeisk glassbran
sje har forandret seg svært 
mye de siste 20 årene. Både 
bruk av 3lags glass, veldig 
store glassformater samt 

et utstrakt bruk av herdet og laminert 
glass er typisk for denne utviklingen. 
I tillegg benyttes glass i større omfang 
som et rent konstruktivt materiale i for 
eksempel trapper, bjelker og i såkalte 
glassfinner. Og det er blitt et stort an
tall utenlandske aktører også i Norge. 
Samtidig har kravene til dokumentasjon 
i byggebransjen blitt skjerpet. Etter inn
føring av Eurokodene, felles europeisk 
standarder for prosjektering av byggverk 
og dokumentasjon av produkters bæ
reevne/styrke til konstruksjonsformål, 
skal alle konstruksjoner dimensjoneres 
etter samme grunnlag for å sikre riktig 
sikkerhetsnivå. Glass skal altså vurderes 
likt som andre konstruksjonsmaterialer. 
Eksempelvis som stål, aluminium og tre. 
Alt dette er faktorer som har økt behovet 
for en felles europeisk dimensjonerings
standard for glass.

SPESIELLE UTFORDRINGER VED 
DIMENSJONERING AV GLASS
Samvirke i forseglede ruter
Forseglede 2 og 3lags ruter gir mange 
positive muligheter med hensyn til å 
oppnå bedre Uverdi, lydisolering, sol
skjerming og sikkerhet. Det luft og gass
fylte hulrommet er som en elastisk pute 

som kan overføre laster, både som trykk 
og strekk, slik at lastene fordeles på alle 
glasslagene. Samvirket mellom glasslage
ne er en svært komplisert prosess å bereg
ne for hånd, men nyere dataprogrammer 
tar hensyn til dette på en effektiv måte 
slik at de mest optimale glasstykkelser 
kan benyttes.

Interne spenninger forårsaket av vari-
erende lufttrykk og temperatur
I forseglede glassruter vil det på grunn 
av endringene i atmosfærisk trykk, tem
peratur og høydeforskjell mellom pro
duksjon og montasjested oppstå spen
ningsforskjeller mellom det forseglede 
hulrommet og omgivelse. Dette er forhold 
som har vært lite kjent og i liten grad blitt 
tatt hensyn til i Norge. Det er imidlertid 
svært viktig å gjøre det i vårt land med så 
varierende værforhold og hvor man også 
benytter glass i bygg som ligger høyt til 
fjells eller som man transporter over høye 
fjelloverganger. Figur 1 viser eksempel på 
hvordan en 2lags forseglet rute kan bule 
inn om vinteren og ut om sommeren når 
atmosfærisk trykk og temperatur endrer 
seg i forhold verdiene fra produksjonen 
da hulrommet ble forseglet. Ved en kraf
tig vinterstorm, og i kombinasjon med 
at ruten er montert i lavere høyde over 
havet enn produksjonsstedet, vil denne 
innbulningen forsterkes ytterligere og på
føre store spenninger i glassruten. Dette 
må man ta hensyn til når ruten dimensjo

neres. Regler for hvilke verdier av trykk, 
temperaturer og høyder som skal benyt
tes vil trolig komme i et nasjonal tillegg i 
ny europeisk standard.

IKKE-LINEÆR PLATETEORI
Store glassruter, som det benyttes mer 
av i dag enn tidligere, vil gjerne få større 
deformasjoner enn små glassruter. Når 
deformasjonen overstiger rundt halve 
glasstykkelsen vil glassruter opplagt på 
alle 4 sider oppvise økende membra
neffekt som det er gunstig å ta hensyn 
til. Denne effekten er noe tilsvarende 

DIMENSJONERING AV GLASS

Glass skaper gode følelser og forbindes med lys, åpenhet, entusiasme, dristighet 
samt moderne og tidløs design. Materialet er spennende men komplisert konstruktivt 
sett, ikke minst når det brukes i 2- og 3-lags forseglede ruter. Derfor er det viktig at 
vi bruker glass på riktig måte til glede og trygghet for folk flest, og slik at tilliten til 
materialet ikke svekkes. Her kommer rollen til en god standard inn.
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Figur 1. Interne 
spenninger i  
forseglede ruter.
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som i et oppspent seil ved at de største 
spenning ene blir overført fra midten 
av glasset og ut til hjørnene ved for ek
sempel vindbelastning. Beregning etter 
lineær plateteori vil overestimere både 
spenninger og deformasjoner i ruten. 
Ved å utføre beregninger etter ikkeli
neær plateteori vil man kunne få lavere 
spenninger og deformasjoner slik at det 
kan dokumenteres å benytte tynnere glass 
sammenlignet med beregning etter line
ær teori basert kun på bøyespenninger i 
platen. For å utføre riktige ikkelineære 
beregninger trenger man et finitelement 
program som er spesialtilpasset for glass.

DIMENSJONERENDE STREKKFASTHET
Glass har generelt meget høy trykkfast
het og teoretisk også strekkfasthet, men 
glassets overflate er av varierende kvali
tet, noe som reduserer strekkfastheten 
vesentlig. Eksempler på dette er mikro
skopiske riss, ujevnheter og forurensnin
ger i materialet. På grunn av overflatens 
varierende kvalitet vil også lastvarighet 

påvirke dimensjonerende strekkfasthet 
slik Figur 2 viser for floatglass og ter
misk herdet glass. Strekkfastheten styrer 
det man kan kalle glassets styrke, altså 
i praksis hvor mye belastning man kan 
påføre glasset før det blir brudd. Glass er 
generelt vesentlig sterkere mot korttids
laster som vind enn mot langtidslaster og 
permanente laster som snø og egenlast. 

Som figur 2 viser kan strekkfastheten 
økes vesentlig ved å herde glasset. Når 
man dimensjonerer et glass som utsettes 
for flere typer laster med ulik varighet, 
stiller det spesielle krav til hvilke dimen
sjonerende fastheter som skal benyttes i 
de ulike lastkombinasjoner. Dette vil for 
eksempel gjelde i et glasstak hvor ruten 
belastes samtidig både med snø, vind og 
egenlast. NS3510 Sikkerhetsruter i bygg
verk – Krav til prosjektering og klasser 
i ulike bruksområder, og forslaget til ny 
europeisk standard prEN16612 angir re
gler for hvordan dette kan gjøres.

GLASS MED NYE LAMINATFOLIER
Laminert glass er produsert ved at to 
eller flere lag glass bindes sammen med 
ett eller flere lag laminatfolier. Som folie 
mellom glasslagene velges materialer med 
såkalte viskoelastiske egenskaper. Den 
dominerende type laminatfolie som be
nyttes i dag er folier av polyvinylbutyral 
(pvb). De senere årene har det kommet 
nye typer laminatfolier på markedet og 

Figur 2. Dimen-
sjonerende  
strekkfasthet
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det er viktig at man har beregningsregler 
for å utnytte potensialet til hver enkelt 
folie på best mulig måte. Figur 3 angir 
elastisitetsmodul for typiske laminatfolier 
for ulike lasttyper i henhold til NS3510. 
Dess høyere elastisitetsmodul dess bedre 
samvirke eller større effektiv tykkelse i det 
laminerte glasset.  Man ser at de nye ty
pene laminatfolier som i NS3510 define
res som «Ekstra stiv pvb» og «Ionoplast» 
har vesentlig høyere elastisitetsmodul 

enn standard pvb, unntatt for egenlast 
(permanent last) der alle har verdi lik 
null. For 4sidig innfestede ruter og når  
elastisitetsmodulen er lavere enn 0,1 N/
mm2 oppfører det laminerte glasset seg 
som to uavhengige glassruter, de sklir fritt 
i forhold til hverandre og den «effektive» 
tykkelsen er liten. For verdier over 50 N/
mm2 oppfører det laminerte glasset seg i 
praksis som et monolittisk glass, der den 
«effektive» tykkelsen er lik summen av 
rutene.

Det er ellers verdt å merke seg at ved 
temperatur over 35 grader har standard 
pvb nesten ingen skjæroverførende egen
skaper, mens Ionoplast folie har gode 
egenskaper helt opp til 50 grader. Man 
bør derfor velge laminatfolie tilpasset 
bruksområdet til det laminerte glasset.

Nils Landa er teknisk leder i Bolseth Glass. 
Landa har deltatt i komitéarbeidet for NS 
3510 siden starten i 2006. Han sitter også 
i Teknisk komité 129/arbeidsgruppe 8 i 
CEN,  hvor TC129 har ansvar for stan
darder for Glass i Bygninger og WG 8 har 
ansvar for mekanisk styrke av glass.

Siden midten av 90tallet har hoved
arbeidet for CEN/TC129/WG8 Glass 
in Buildning/ Mechanical strength, 
vært ny standard for dimensjonering av 
glass, prEN 16612 Glass in building – 
Determination of the load resistance of 
glass panes by calculation and testing. 
Standarden er gjeldende for vanlig bruk 
av glass i vinduer, fasader og dører, altså 
glass brukt som utfyllingselement, defi
nert som et ikkekonstruktivt element 
i et bygg. Standarden var på høring og 
avstemming rundt år 2000, men ble ikke 
godkjent fordi flere land mente den var 
for komplisert.

FORELØPIG EUROPEISKE STANDAR-
DER prEN16612 OG prEN 16613
I 2013 ble en revidert utgave prEN16612 
sendt ut på høring, sammen med en ny 
standard for testing av laminert glass, 
prEN16613. Høringen er avsluttet og 
arbeidsgruppen har nå revidert utkast
ene som trolig kommer ut på ny høring i 
2017. Kommentarene denne gangen gikk 
mest på forhold rundt sikkerhetsnivå, 
lastkombinasjoner og regler for laminert 

glass. Dagens utkast er like «komplisert» 
som det forkastede forslaget fra år 2000, 
men det har nok blitt en større erkjennel
se i dag at glass er et komplisert materiale 
og at standarden derfor må bli omfatten
de. Samtidig er det nå utviklet gode data
programmer for å dimensjonere glass slik 
at det ikke spiller så stor rolle at standard
en er komplisert. «Ingen» vil finne på å 
dimensjonere en 2 eller 3lags glassrute 
for hånd med blyant og papir, det vil i så 
fall kun være grove overslagsberegninger. 
Det viktigste med en standard er at den er 
mest mulig teknisk riktig og gir glasstyk
kelser som ivaretar kravene til sikkerhet. 
En standard skal heller ikke være så kon
servativt at den gir altfor tykke glass og 
derved påfører samfunnet unødvendige 
kostnader.

En meget viktig del av prEN16612 er 
å definere riktig sikkerhetsnivå. Siden 
standarden ble sendt ut på høring i år 
2000 har det kommet nye krav til sikker
het for bygnings konstruksjoner. Disse er 
definert i Eurokode, NSEN 1990. Det har 
vært viktig å definere glass brukt i vindu

er og fasader i en lavere sikkerhetsklasse 
enn for eksempel bærende konstruksjon 
i et byggverk. Siden Eurokoden, NSEN 
1990 ikke har definert egen klasse for 
glass har det vært en krevende prosess 
å argumentere for at vi eksempelvis ikke 
kan sette samme krav til sikkerhet for et 
glass i et vindu som for en bærende søyle 
eller bjelke i et byggverk. Pr i dag kan det 
se ut som dette blir en akseptert løsning 
i framtidig revisjon av NSEN 1990. I 
praksis vil det medføre en egen «Glass 
konsekvens klasse» hvor partiell lastfak
tor for nyttelast og egenlast kan settes til 
1,1 mot henholdsvis 1,5 og 1,2 som er 
normalt for bærende konstruksjoner.

Øvrige hovedpunkter i prEN16612
•  Dimensjonerende strekkfasthet for uli

ke glasstyper som funksjon av lastens 
varighet

•  Lastkombinasjoner. Hvordan ulike las
ter som vind, snø, personlast og egen
vekt skal kombineres 

•  Laminert glass. Egenskaper for ulike 
laminatfolier og beregningsregler

•  Beregning av spenninger i glass. Formler 

STANDARDER UNDER ARBEID

Figur 3.  
Elastisitetsmodul  
i laminatfolier.
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Hva er en standard?

•  Beskriver et produkt, et system eller en 
arbeidsprosess

•  Utarbeides av og på initiativ fra 
interessegrupper eller bransjer 

•  Er frivillig å bruke, men brukes ofte som 
referansedokument - særlig i kontrakter og 
tvistesaker

•  Gir mer detaljerte beskrivelser til EU-
direktiver, nasjonale lover og forskrifter

•  Norsk Standard (NS) garanterer nøytralitet og 
er anerkjent av myndigheter, byggherrer, 
prosjekterende, arkitekter, entreprenører og 
forbrukere. 

Hensikten med en standard 

•  Sikre mest mulig like konkurranse vilkår og 
spilleregler for alle aktører i markedet, både 
internt i hvert enkelt land og på tvers av 
grensene i Europa.

•  Sikre at private forbrukere og profesjonelle 
aktører får produkter som de kan stole på.

CEN, Den europeiske komiteen for 
standardisering

Europeiske standarder utarbeides av CEN hvor 
Norge ved Standard Norge er medlem. 

•  CEN er inndelt i tekniske komiteer (TC) som 
igjen er organisert i arbeidsgrupper (WG)

•  Forslag til en standard utarbeides i en 
arbeidsgruppe bestående av eksperter som 
oppnevnes av de nasjonale standardiserings-
organisasjoner men som taler på egne vegne 
utfra sin kompetanse og erfaring. 

•  Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før 
forslaget sendes til den tekniske komiteen for 
kontroll. 

•  Forslag til standarder sendes på høring, og 
kommentarer blir vurdert og innarbeidet av 
arbeidsgruppen før det endelige forslaget 
sendes til alle medlemslandene for 
avstemming og godkjenning. 

•  For at forslaget skal bli godkjent, må det være 
simpelt flertall blant avgitte stemmer og 
minst 71 % vektstemmer for forslaget. 
Vektede stemmer knytter seg til folketallet i 
medlemslandet. 

•  Standard Norge har plikt til å fastsette den 
europeiske standarden som Norsk Standard 
innen seks måneder, og eventuelle 
motstridende norske standarder skal 
samtidig trekkes tilbake.

•  Noen standarder gir adgang for å fastsette 
nasjonale bestemmelser i enkelte av 
standardens punkter. 

og tabeller for glassruter opplagt på alle 
4 sider basert på ikkelineær plateteori 
med store deformasjoner.

•  Samvirke mellom de ulike glasslagene i 
en forseglet rute

•  Interne laster i forseglede ruter forår
saket av endringer i atmosfærisk trykk, 
temperatur og høyde over havet

Det må understrekes at prEN 16612 
er en standard som angir grunnlaget for 
dimensjonering av glass, altså når en skal 
gjøre egne beregninger. Det er ikke en 
standard med ferdige tabeller som angir 
hvilke glasstykkelser man kan bruke for 
ulike konstruksjoner slik man finner i 
NS3510 for glassrekkverk.

STANDARD ANGÅENDE TERMISKE 
SPENNINGER I GLASS
TC129/WG8 arbeider også med en stan
dard for termiske spenninger i glass. Det 
diskuteres om man skal lage en europeisk 
standard som viser til de franske og britis
ke standardene som har eksistert i flere år. 
Da er det mulig å få publisert en standard 
rimelig fort. Etter mitt syn har termisk 
brudd i glass økt de senere årene, trolig på 
grunn av økt bruk av trelags glass hvor 
spesielt den midtre ruten er utsatt hvis 
den ikke er herdet eller varmeforsterket. 

En standard for beregning av termiske 
spenninger i glass er derfor viktig.

NS 3510 SIKKERHETSRUTER
NS3510 omhandler bruk av sikkerhetsru
ter i byggverk samt krav til prosjektering 
og klasser i ulike bruksområder. Tillegg 
B inneholder beregningsgrunnlag for 
dimensjonering av glassruter. NS 3510 
er blant annet basert på prEN16612 og 
16613 og kan benyttes som frittstående 
standard for dimensjonering av enkelt
glass. For dimensjonering av forseglede 
ruter kan man fortsatt anvende NS3510 
men for samvirke mellom glasslagene 
og interne laster henviser NS3510 til 
prEN16612 og 16613.

NY STANDARD OM KONSTRUKTIVT 
GLASS
Teknisk komite 250 i CEN, som har an
svar for Eurokodene, har startet arbeidet 
med en ny standard for glass brukt som 
konstruktivt element, eksempelvis glass 
i trapper, bjelker, søyler og glassfinner. 
Arbeidet er nylig startet opp og det er 
uklart når man kan vente seg utgivelse 
av denne standard. Det foregår for tiden 
samtaler mellom teknisk komite 250 og 
129 for å samordne arbeidet med de ulike 
standardene.
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