
Udsyn og læ med glas om terrassen 
Glashegn og glasværn er en god løsning til terrassen, altanen eller balkonen, 

men tag en fagmand med på råd, lyder opfordringen fra Glarmesterlauget 
 

En sommeraften på altanen eller terrassen kan være en skøn oplevelse. Hvis bare vinden ikke suser 

ind. Mange vælger at +sætte et læhegn op, men hvad så med udsigten? Med et glashegn eller glasværn 

får du både læ og bevarer udsigten. 

- Glas er den oplagte løsning, sikker og langtidsholdbar, hvis du ellers har valgt det rette glas og får 

det sat korrekt op, siger Poul Henrik Madelung, sekretariatschef for Glarmesterlauget i Danmark.  

 

Da glastype og montering er vigtig for sikkerheden, anbefaler han at tage en fagmand med på råd. 

Ellers går man let fejl i de mange tilbud om glashegn og glasværn og vælger en løsning, der ikke lever 

op til kravene. 

 

Brug lamineret glas – det holder 

- Hvis der fra din terrasse er en højdeforskel ned til terrænet på mere end to-tre trin, kræver 

Bygningsreglementet, at glasset er lamineret. Lamineret glas består af to eller flere stykker glas, 

der er samlet om en folie. Derfor bliver glasset siddende sammen, hvis det går itu, forklarer Poul 

Henrik Madelung.  

 

Hvis glasset skal fungere som værn omkring en altan eller en høj terrasse, skal det kunne holde 

personer tilbage, hvis de falder. Almindeligt glas og hærdet glas vil falde ned, når det går i stykker, og 

kan derfor ikke en person tilbage, hvis uheldet er ude. Det kan lamineret glas til gengæld, da det ikke 

falder ned, men bliver siddende, når det er monteret korrekt. 

 

Glasvalg og montering afgør sikkerheden 

Det kan godt være lidt af en jungle at finde ud af, om de glasløsninger, du ser på internettet eller i en 

forretning, lever op til Bygningsreglementet. Poul Henrik Madelung anbefaler derfor stærkt, at du 

allierer dig med en fagmand for at sikre valg af rette produkt og en korrekt montering. 

- I Glarmesterlauget er vi rigtig glade for, at glas bliver stadig mere udbredt som byggemateriale. På 

terrassen eller altan garanterer det rette glasvalg en sikker og langtidsholdbar løsning. Men det er 

også afgørende, at glasset fastholdes korrekt i stolper, og at stolperne er gjort forsvarligt fast. 

Derfor er det ikke en simpel gør-det-selv opgave, men kræver en fagmand. Men så har du også en 

sikker løsning, der kan holde til, at en person vælter ind mod det, fastslår Poul Henrik Madelung.  

 

Krav til værn 

• Værn må ikke udføres, så børn kan kravle på dem 

• Værn skal udføres sådan, at børn ikke kan komme i klemme 

• Der er specifikke krav til højden på værn alt efter, hvor de er placeret 

• Hvis glas bruges til at adskille en niveauforskel på mere end 2-3 trin, skal glasset være udføres i 

lamineret personsikkerhedsglas 

• Se mere på https://glasmedgaranti.dk/glas-ude/vaern-ude/ 

 

Fakta om Glarmesterlauget i Danmark 

• Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.  

• Glarmesterlaugets omkring 200 medlemmer er fordelt over hele landet og spænder fra store 

enterprisevirksomheder til små enkeltmandsvirksomheder. 

• Medlemmernes forretningsspecialer spænder vidt, lige fra autoruder, forsatsvinduer, 

indbrudssikring, altaner, døre og indgangspartier, ovenlys, orangerier og drivhuse, badeværelser, 

dekoreret glas, indramninger til malerier og fotos samt interiørløsninger af forskellig art. 

• Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk. 

  

https://glasmedgaranti.dk/viden/personsikkerhedsglas/
https://glasmedgaranti.dk/glas-ude/vaern-ude/
http://www.glasmedgaranti.dk/


Yderligere information: 

• Glarmesterlauget, Gothersgade 160, 1123 København, tlf 33 13 65 10 www.glarmesterlauget.dk  

Sekretariatsleder, Poul Henrik Madelung, mail phm@glarmesterlauget.dk, direkte tlf. 36 98 62 61 

• Bureau for Glarmesterlauget i Danmark: Lindskov Communication, 70 26 19 79, 

mail@lindskov.com  

 

Fotos og videodebat: 

• Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan 

fremsendes. 

 

 
 

 

Nyd sommersolen i læ og med frit udsyn. 

Glas omkring terrassen er en fin 

løsning, men der stilles krav til 

sikkerhed og montering. 

Lamineret glas monteret korrekt er et 

sikkert glasværn omkring balkoner, altaner 

og terrasser. Men tag en fagmand med på 

råd, så både produkt og montering er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Brug en fagmand, 

når du skalvælge 

glas og have det 

monteret, anbefaler 

sekretariatschef 

Poul Henrik 

Madelung fra 

Glarmesterlauget. 
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