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Side 2

Metoder til eftervisning af dagslysniveauet i BR/FBK

Metode 1 Metode 2

10 % glasareal ift. relevant gulvareal 

inkl. skygger

300 lux ved mindst 50 % af det 

relevante gulvareal i mindst 50 % af 

dagslystimerne

”10 pct.-reglen”

- Simplificeret metode

- Evaluering pga. de geometriske forhold

- Glasareal korrigeres for lystransmittans

og skyggende faktorer jf. BR-vejledning

- Krav baseret på erfaring

”300 lux-reglen”

- EN 17037 – Dagslys i bygningen

- Evaluering af belysningsstyrken

- Klimabaseret dagslysberegning (DRY)

- Metodik og beregningsforudsætninger 

præciseret i BR-vejledning

- Krav involverer tidsaspekt
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Workflow: 10 pct.-metoden

1. Identificering af kritiske rum/boliger

2. Opmåling af skyggende forhold for hvert vindue

Manuelt eller automatisk gennem værktøj.

Kræver i nogle tilfælde vurdering af skygger. Kan være vanskeligt 

ved kompleks bygningsgeometri.

3. Korrektioner for skygger ved opslag i tabeller/diagrammer

Brug gerne MOEs excelværktøj til strukturering af dokumentation 

og automatisk beregning af korrektionsfaktorer – download her

Revision af korrektionsfaktorer BR23

- Nedre grænse på 0,5 fjernes

- NY: Korrektion for orientering

- NY: Eventuelt korrektions for vinduets placering

https://buildingdesign.moe.dk/tools/bim/korrektionsberegner-til-10-reglen-for-dagslys/
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Workflow: 10 pct.-metoden

1. Identificering af kritiske rum/boliger

2. Opmåling af skyggende forhold for hvert vindue

Manuelt eller automatisk gennem værktøj.

Kræver i nogle tilfælde vurdering af skygger. Kan være vanskeligt 

ved kompleks bygningsgeometri.

Venstreskygge

Højreskygge

Omgivelser 

(Horisont)

45° 45°

Overlappende 

skygger

Eksempel med overlappende skygger i gårdrum

Automatiserede opmålinger gennem MOE BIM-EBI Tools

3. Korrektioner for skygger ved opslag i tabeller/diagrammer

Brug gerne MOEs excelværktøj til strukturering af dokumentation 

og automatisk beregning af korrektionsfaktorer – download her

Revision af korrektionsfaktorer BR23

- Nedre grænse på 0,5 fjernes

- NY: Korrektion for orientering

- NY: Eventuelt korrektions for vinduets placering

https://buildingdesign.moe.dk/tools/bim/korrektionsberegner-til-10-reglen-for-dagslys/
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Workflow: 10 pct.-metoden

1. Identificering af kritiske rum/boliger

2. Opmåling af skyggende forhold for hvert vindue

Manuelt eller automatisk gennem værktøj.

Kræver i nogle tilfælde vurdering af skygger. Kan være vanskeligt 

ved kompleks bygningsgeometri.

3. Korrektioner for skygger ved opslag i tabeller/diagrammer

Brug gerne MOE’s excelværktøj til strukturering af dokumentation og 

automatisk beregning af korrektionsfaktorer – gratis download her

Oplæg til revision af korrektionsfaktorer BR23

- Nedre grænse på 0,5 fjernes

- Korrektion for orientering (ny)

- Eventuelt korrektion for vinduets placering (ny)

https://buildingdesign.moe.dk/tools/bim/korrektionsberegner-til-10-reglen-for-dagslys/
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Workflow: Klimabaseret dagslysberegning

1. Valg af simuleringsprogram

Fx ClimateStudio

- Plugin til Rhinoceros 3D

- Også mulighed for at arbejde 

parametrisk i Grasshopper

- Kortere simuleringstid 

sammenlignet med fx DIVA-for-

Rhino

… eller andre programmer, som kan 

udføre klimabaserede 

dagslysberegninger. 

Det skal dog være muligt at tilpasse 

indstillinger i det valgte program, så 

beregningsforudsætninger i BR-

vejledningen følges.

ClimateStudio i Rhino Mulighed for parametrisk opsætning af ClimateStudio i Grasshopper
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Workflow: Klimabaseret dagslysberegning

2. Opsætning af beregningsfil

Generering af geometri i 3D

- Import inkl. ‘oprydning’

- Manuel opbygning evt. med 

simplificeringer

Tildeling af overfladereflektanser

- Standardværdier for reflektanser

angivet i vejledning til BR

- Oplæg til revision i BR23

Opsætning af beregningsplan inkl. 

randzone, antal knudepunkter og 

placering (højde over gulv)

OBS ift. Radiance-parametre

1. Valg af simuleringsprogram

Fx Climate Studio

- Plugin til Rhinoceros 3D

- Også mulighed for at arbejde 

parametrisk i Grasshopper

- Kortere simuleringstid 

sammenlignet med fx DIVA-for-

Rhino

… eller andre programmer, som kan 

udføre klimabaserede 

dagslysberegninger. 

Det skal dog være muligt at tilpasse 

indstillinger i det valgte program, så 

beregningsforudsætninger i BR-

vejledningen følges.
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Workflow: Klimabaseret dagslysberegning

2. Opsætning af beregningsfil

Generering af geometri i 3D

- Import inkl. ‘oprydning’

- Manuel opbygning evt. med 

simplificeringer

3. Hvilket krav skal der evalueres efter? 

sDA300,50%

- Spatial daylight autonomy

- Vejrdatafil: DRY i epw-format

- Definering af dagslystimerne 

jf. EN 17037

1. Valg af simuleringsprogram

Fx Climate Studio

- Plugin til Rhinoceros 3D

- Også mulighed for at arbejde 

parametrisk i Grasshopper
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16 %

16 %

16 %16 %

44 %

74 %

60 %56 %

Eksempel 
Forskel mellem metoderne

2 m2 vindue - udformning 1

10 pct.-metoden jf. BR18 300 lux-metoden jf. BR18

26 %

50 %

36 %33 %

2 m2 vindue - udformning 2

16 %

16 %

16 %16 %
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De brændende platforme

Mange lokalplaner 

begrænser

mulighederne for 

gode dagslysforhold 

inde i bygningerne.

Manglende 

sammenhæng

mellem dagslys på 

byplanniveau og 

bygningsniveau.

Sammenspillet mellem 

arkitektur, termisk indeklima 

og dagslys skaber det 

tværfaglige løsningsrum 

for facaden. 
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Parametrisk analyse 

• Udgangspunkt: repræsentativt rum for en etagebolig på 12 m²

• Vinduet er placeret helt ude ved facaden, har ingen ramme/karm og 

er varieret ift. bredde og højde

• Variation af skyggende faktorer i form af modstående bygning, 

sidefremspring, udhæng samt lystransmittans (og dermed g-værdi)

• Derudover varieres bygningens orientering, varmekapacitet og 

ventilationsmulighed (ensidet/tværventileret)

• 10.000 kombinationer er undersøgt ift. 

– Dagslys: 10 pct.- og 300 lux-metoden

– Termisk indeklima: Sommerkomfort via Be18, 

h > 27 °C og h > 28 °C

• Der er suppleret med yderligere 40.000 kombinationer til 

undersøgelse af ”løsningsrum”

Sammenhæng
mellem 10 pct.- og 300 lux-metoden

10 % korrigeret G/G svarer til ca. 15 %

af gulvarealet, som har min. 300 lux i 

mindst 50 % af dagslystimerne
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Sammenspillet mellem dagslys, termisk indeklima 

og det kommende CO2-krav i 2023

Hvilket teoretisk, tværfagligt løsningsrum

skaber det for fremtidens bygningsdesign?
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Minimum glasmængde

i forhold til dagslyskrav

Maksimum glasmængde

i forhold til krav til termisk indeklima

Afhænger af metode

Løsningsrum
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Teoretisk løsningsrum

Skyggefaktor

Glasareal

Øverste etage

Få/ingen skygge

Nederste etage

Meget skygge

Udenfor det termiske løsningsrum

Minimum glasareal ift. stueetage er ikke 

muligt at placere på den øverste etage 

Løsningsrum 

Termisk indeklima

Fælles

løsningsrum

Løsningsrum 

Dagslys
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Tværventileret

Ensidet ventileret

Tung bygning (100 Wh/K m2) Let bygning (30 Wh/K m2)

Syd
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Syd

Tværventileret

Ensidet ventileret

Tung bygning (100 Wh/K m2) Let bygning (30 Wh/K m2)

med afskærmning



Side 20

Nord

Tværventileret

Ensidet ventileret

Tung bygning (100 Wh/K m2) Let bygning (30 Wh/K m2)
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Det videre arbejde

Sammenhæng mellem metoderne → flere analyser!

• Flere klimabaserede dagslysberegninger 

(10.000 → 50.000)

• Kvantificering af vinduets placering og 

orienteringens betydning individuelt

• Når 10 pct.-metoden er ‘helt’ tilpasset → 

udformning af nyt krav til den klimabaserede 

dagslysberegning

• Afprøvning/KS af findings

Undersøgelse af et gennemlyst rum?

Stof til eftertanke

Bør glasarealer tilpasses skyggeforhold?               
Typisk ønskes mest glas på de øverste etager 
(penthouse)

Harmonerer det arkitektonisk?

Hvad hvis flere unikke boligtyper?
Flere rådgivertimer ift. indretning, varmetab,           
placering af radiatorer, dagslys, sommerkomfort

Hvad hvis mere kompleks facade?
Vanskeligere at håndtere på byggepladsen

Kan der være for meget og for lidt glas?               
Indkig, udsyn, indretning mv.

Skal salgs- og lejepriser også differentieres?
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