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Dagslysberegninger 
Simpelt eller komplekst?
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Bygningsreglementets krav til dagslys

§ 379

Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum 

mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.

Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 

10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, 

reduceret lystransmittans mv., som angivet i Bygningsreglementets Vejledning om lys og udsyn. 

Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra 

dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af 

dagslystimerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal. For arbejdsrum mv. 

er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser. Såfremt det kan dokumenteres, at 

rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre beregningsmetoder benyttes som dokumentation.
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden

• Rudens lystransmittans, FLT

• Vinduesvæggens tykkelse, FVÆG

• Skygger fra omgivelserne, FOMG

• Skygger fra udhæng over vinduet, FOH

• Skygger fra fremspring ved siden af vinduet, FSF

• Skygger fra faste solafskærmninger, FAFS

• Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et 

atrium, FATR 

• Korrektion for stor rumdybde, FRUM

• Korrektion for vinduer i flere flader, FFL 

• Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, FOVLYS
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden

Excelværktøj

https://moeglobal-my.sharepoint.com/personal/spe_moe_dk/Documents/HomeDrive/Danvak%20Dagen/Links%20til%20præsentation/Eksempel%20på%20glas-gulv-metoden.xlsm
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Metode 1 – Glas/Gulv-metoden

• Teoretisk beregning som evalueres på baggrund af de geometriske forhold

• Tager ikke højde for orientering

• Tager ikke højde for overfladereflektanser

• ”Bedre” resultater end simulering
• Simpel metode ved simpelt byggeri
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Metode 2 – Klimabaseret dagslyssimulering

• Udgangspunkt i DS/EN 17037 

• Evaluering af belysningsstyrker

• Krav: 300 lux i halvdelen af dagslystimerne i 

halvdelen af det relevante gulvareal
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Metode 2 – Klimabaseret dagslyssimulering

• 3D model 

• F.eks. Climate Studio via Rhino: 

– Import af Revit model

– Opbygge model i Rhino

• Simulerer de faktiske dagslysforhold time for time
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Metode 2 – Klimabaseret dagslyssimulering

• Definerer vejrdata og orientering

• Definerer materialer for hver overflade

• Definerer beregningsflader og beregningspunkter
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Metode 2 – Klimabaseret dagslyssimulering
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Metode 2 – Klimabaseret dagslyssimulering

• Baseret på bygningens faktiske geometri

• Tager hensyn til de aktuelle vejrforhold samt 

rummets orientering og overflader.

• Visuelt overskuelig.



Side 16

Sammenligning af de to metoder

Metode 1 – Glas/Gulv-metoden Metode 2 – Klimabaseret dagslyssimulering

Nem at udføre Viser hvordan dagslyset fordeler sig i rummet 

Oftest hurtigere at udføre Mere korrekte resultater

Hurtig tilpasning – let at lave 

variantundersøgelser

Bedre visuelt

Giver hurtigt overblik over hvor stor en del af 

rummet der kan anvendes til 

arbejdsplads/beboelse

Giver bedre point ved certificeringer (DGNB, 

Svanemærket, FBK)

Giver ”bedre” resultater Giver mulighed for at designe ud fra dagslyset 

og dermed bygge mere bæredygtigt
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16 %

16 %

16 %16 %

44 %

74 %

60 %56 %

Eksempel – forskel mellem metoderne

2 m2 vindue - udformning 1

Glas/Gulv-metoden jf. BR18 Klimabaseret dagslyssimulering jf. BR18

26 %

50 %

36 %33 %

2 m2 vindue - udformning 2

16 %

16 %

16 %16 %
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Hvorfor skal vi regne på dagslys?

Mængden af dagslys påvirker personerne i rummet:

• Døgnrytme

• Velbefindende og humør

• Koncentrationsevne

• Træthed

• Sundhed

• Elbesparelser på elektrisk belysning

• Dagslys = Bæredygtig belysning Kilde: https://huset-middelfart.dk/daarlig-lyd-lys-og-luft-faa-et-bedre-indeklima/ 
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En mere bæredygtig fremtid

• Mulighed for at designe byer og bygninger 

efter klimaforholdene (dagslys, sol, vind, 

varme, osv.)
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En mere bæredygtig fremtid
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En mere bæredygtig fremtid
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Tak for 

opmærksomheden


