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Forord  

I de seneste år er der blevet stigende opmærksomhed på fordelene 

ved at udnytte dagslyset i bygninger. Ud over de æstetiske og op

levelsesmæssige kvaliteter, som dagslyset kan give os, er det også 

blevet en vigtig faktor i bestræbelserne på at reducere elforbruget til 

belysning. Elforbruget til belysning udgør op imod 30 % af det sam

lede energiforbrug både i den offentlige sektor og i privat kontor- og 

erhvervsbyggeri. Da elforbrug ganges med en faktor 2,5 i forhold til 

varmeforbrug i forbindelse med energirammeberegninger, vil en be

vidst udnyttelse af dagslyset, kombineret med en effektiv lysstyring, 

ofte være et vigtigt led i overholdelsen af rammen. 

I energiberegninger bruger man ofte dagslysfaktoren som et 

simpelt mål for, hvor meget dagslyset kan bidrage til at dække lys

behovet i et rum. Anvisningen indeholder en serie forudberegnede 

dagslysfaktorer for en række rum under givne standardforudsætnin

ger og forskellige vinduesstørrelser. Desuden gives der en detaljeret 

beskrivelse af, hvordan der kan korrigeres for forhold, som afviger 

fra disse forudsætninger. Anvisningen kan således både bruges til 

at fastlægge dagslysfaktoren i et rum eller en zone, til brug for ener

girammeberegninger og til at eftervise overholdelsen af Bygnings

reglementets vejledning vedrørende kriterier for tilstrækkeligt lys på 

arbejdspladser. 

Anvisningen henvender sig til projekterende ingeniører og arkitek

ter, der kan bruge den som et enkelt redskab til analyse og dokumen

tation af dagslysforholdene i større bygninger eller ved større byg

ningsrenoveringer. 

Anvisningen er udarbejdet med støtte fra Erhvervs- og Byggesty

relsen samt Energistyrelsen. SBi vil gerne takke Civilingeniør Erwin 

Petersen for bidrag til anvisningen, ikke mindst til kapitel 8 Dagslys i 

rum med ovenlys og i atrier. 

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 

Afdelingen for Energi og Miljø 

Maj 2008 

Søren Aggerholm 

Forskningschef 
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1 Introduktion 

Denne anvisning er tænkt som et værktøj til projekterende, der skal 

eftervise, at myndighedskrav vedrørende vinduer og dagslysforhold 

er overholdt. For almindelige rumtyper kan anvisningen direkte benyt

tes til at beregne dagslyset under dimensionerende forhold, ligesom 

man kan beregne i hvilken grad dagslyset kan bidrage til at opnå et 

givet belysningsniveau, fx i arbejdstiden gennem hele året. For mere 

komplekse rum vil det ofte være nødvendigt at anvende edb-værktø

jer til at bestemme dagslysforholdene, men også her vil anvisningen 

kunne anvendes til at korrigere for forhold, som disse værktøjer even

tuelt ikke kan tage højde for. 







Anvisningens opbygning 
Anvisningen redegør i kapitel 2 Krav og anbefalinger for de myndig

hedskrav og -vejledninger, som er gældende i Bygningsreglement 

2008 (Erhvervs- og  Byggestyrelsen,  2008)  samt  fra  Arbejdstilsynet 

(Arbejdstilsynet, 2007 og 2008) og Dansk Standard (Dansk Standard,  

2005). I kapitel 3 Dags lyset i det fri beskrives grundlaget for bereg

ning af dagslyset i rum og bygninger, dvs. de meteorologiske forhold, 

sammenhængen mellem solstråling og dagslys, dagslysets variation 

over dagen og året og betydninger af forskelle i orientering. Endelig 

beskrives de internationalt fastlagte himmeltyper, der benyttes i di

mensioneringssituationer. 

Kapitel 4 Dagslyset på facaden beskriver, hvorledes bygningens 

placering og orientering kan have betydning for den faktiske dags

lysadgang til facaden. Skyggende omgivelser kan reducere dagsly

set betydeligt, og planlægningen af bygningens form og rummenes 

dybde er afgørende for, hvor stor en del af lysbehovet, der kan dæk

kes af dagslyset. 

Lyset skaber rummet, og i de tidligste faser af bygningsplanlæg

ningen træffes de beslutninger, som er bestemmende for, hvordan 

det resulterende dagslys vil være i bygningen og de enkelte rum. 

Derfor giver kapitel 5 Dagslyset gennem vinduerne en overordnet be

skrivelse af forhold, der bør tages stilling til i planlægningsfasen for 

at sikre, at dagslyset løfter rummets kvalitet, påvirker brugerne posi

tivt og understøtter de planlagte aktiviteter. Kapitlet afrundes med en 

tjekliste for dagslysprojektering. 

I kapitel 6 Bestemmelse af dagslysfaktoren og kapitel 7 Korrek

tion af dagslysfaktoren redegøres for, hvordan dagslysfaktoren kan 
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bestemmes i praksis, både gennem beregninger og ved målinger. 

Erfaringsmæssigt kan der være store forskelle mellem beregnede og 

målte dagslysforhold, især fordi de teoretiske forudsætninger ikke 

svarer til de faktiske forhold. Derfor præciserer kapitel 6 de forud

sætninger, som skal være gældende ved eftervisning af, at en given 

dagslysfaktor kan overholdes, mens kapitel 7 beskriver, hvordan teo

retisk beregnede dagslysfaktorer korrigeres efter de faktiske forhold. 

Mens kapitlerne 6 og 7 beskriver, hvordan man bestemmer dags

lysfaktoren i rum med sidelys (lodrette vinduer), redegør kapitel 8 

Dagslys i rum med ovenlys og i atrier for, hvordan man kan bestemme 

dagslysfaktoren i rum belyst gennem ovenlys eller via atrier. 

For at beregne i hvilken udstrækning dagslyset kan erstatte bru

gen af kunstlys i en bygning, må man have kendskab til dagslysad

gangen til de enkelte rum, ligesom man må have data for dagslysets 

variation over året. Kapitel 9 Sollysfaktorer til analyse af dagslysets 

variation giver en beskrivelse af dagslysets variation og forskelle i ly

sindfaldet for forskellige orienteringer. Kapitlet viser, hvordan man for 

et rum med en given vinduesstørrelse og orientering kan bestemme, i 

hvor stor en del af fx arbejdstiden belysningsstyrken fra dagslyset vil 

overstige en ønsket værdi. 
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2 Krav og anbefalinger 

Dette kapitel giver en oversigt over de myndighedskrav, der findes 

vedrørende vinduer og dagslysforhold. Der er tale om krav og vejled

ninger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (Bygningsreglement 2008), 

Arbejdstilsynet og Dansk Standard. 

Myndighedskrav ændres fra tid til anden. Det er derfor den projek

terendes ansvar at holde sig orienteret om, hvorvidt der er ændringer 

i forhold til de krav, der er angivet i dette kapitel. 





Bygningsreglement 2008 

De vigtigste krav i Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Bygge

styrelsen, 2008) vedrørende vinduer og dagslys er gengivet i tabel 

1. Tabellen gengiver også den vejledningstekst, der er knyttet til kra

vene, samt giver kommentarer og henvisninger til de relevante afsnit 

og sider i nærværende anvisning. 





Tabel 1. Krav og vejledning i Bygningsreglement 2008 med henvisninger til anvisningen. 

BR Kravtekst BR vejledning 
Kommentarer og henvisning 
til denne anvisning 

BR Kapitel 3: Bygningers indretning 

Afsnit 3.4 Andre bygninger end beboelsesbygninger 

Afsnit 3.4.1 Generelt 
Stk. 2. I bygninger, hvori der indrettes ar
bejdssteder, som er omfattet af lov om ar
bejdsmiljø, skal arbejdsrum indrettes i over
ensstemmelse med kravene i kap. 3.4.2, og 
der skal indrettes wc-rum og baderum samt 
udenomsrum i overensstemmelse med be
stemmelserne i kap. 3.4.3 og 3.4.4. 

Arbejdsstedet skal endvidere overholde 
kravene i Arbejds ministe riets bekendtgø
relse om faste arbejdssteders indretning 
vedrørende færdselsveje og -arealer, 
arbejdsrum, temperaturforhold m.v., 
ventilation, belysning, vedligeholdelse og 
rengøring samt velfærdsforanstaltninger, 
herunder spiseplads, håndvaske, garderobe 
og omklædningsrum, baderum, hvileplads 
og soveplads. 

Af § 61 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse 
nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejds
steders indretning fremgår, hvilke arter af 
erhvervsbyggerier, der skal byggesagsbe
handles af kommunalbestyrelsen uden Ar
bejdstilsynets medvirken. Bekendtgørelsen 
er gengivet i bilag 2. I tilknytning til bekendt
gørelsen har Arbejdstilsynet udsendt en 
række vejledninger og anvisninger, hvortil 
der henvises. 

Opmærksomheden henledes på, at 
dispensation i medfør af byggelovens § 22 
alene kan meddeles inden for kommunalbe
styrelsens kompetenceområde i henhold til 
byggeloven. 

Tjekliste for dagslysprojekte
ring i tabel 7 side 48. 





















10 



(Tabel 1. Krav og vejledning.....fortsat) 

BR Kravtekst BR vejledning 
Kommentarer og henvisning 
til denne anvisning 

BR Kapitel 6: Indeklima 

Afsnit 6.5 Lysforhold 

6.5.1 Lysforhold. Generelt 
Stk. 1. Arbejdsrum, opholdsrum, be-
boelsesrum og fælles adgangsveje skal 
have til   fredsstillende lys, uden at det medfø
rer unødvendig varmebelastning. 

Tjekliste for dagslysprojekte
ring i tabel 7 side 48. 

6.5.2 Dagslys 
 Stk. 1. Arbejdsrum, opholdsrum i insti

tutioner, undervisningslokaler, spiserum 
samt beboelsesrum skal have en sådan til

 gang af dagslys, at rummene er vel belyste. 
Vi  nduer skal udføres, placeres og eventuelt 

 afskærmes, så solindfald gennem dem ikke 
 medfører overophedning i rummene, og så 

gener ved direkte solstråling kan undgås. 

Stk. 2. Arbejdsrum, opholdsrum i institutio-
ner, undervisningslokaler, spiserum samt 
beboelsesrum skal forsynes med vinduer, 
der er anbragt, så personer i rummene kan 
se ud på omgivelserne. 

Stk. 3. Kravet om dagslysadgang kan 
fraviges, når opfyldelsen vil betyde en af
gørende ulempe for virksomhedens drift, fx 
hvor produktionens art ikke tillader dagslys. 

(6.5.2, stk.1) I arbejdsrum kan dagslyset i 
almindelighed anses for at være tilstræk
keligt, når rudearealet ved sidelys svarer 
til mindst 10 pct. af gulvarealet eller ved 
ovenlys mindst 7 pct. af gulvarealet, for
udsat at ruderne har en lystransmittans på 
mindst 0,75. De 10 pct. og 7 pct. er vejle
dende ved normal placering af bygningen 
samt normal udformning og indretning af 
lokalerne. Såfremt vinduestypen er ukendt, 
kan omregning fra karmlysningsareal til 
rudeareal ske ved at multiplicere karmlys
ningsarealet med faktoren 0,7. Rudearealet 
skal forøges forholdsmæssigt ved reduceret 
lysgennemgang (fx solafskærmende ruder) 
eller formindsket lysadgang til vinduerne (fx 
ved tætliggende bygninger). Dagslyset kan 
ligeledes anses for at være tilstrækkeligt, 
når det ved beregning eller måling kan ef
tervises, at der er en dagslysfaktor på 2 pct. 
ved arbejdspladserne. Ved bestemmelse 
af dagslysfaktoren tages der hensyn til de 
faktiske forhold, herunder vinduesudform
ning, rudens lystransmittans, samt rummets 
og omgivelsernes karakter. Der henvises 
til By og Byg Anvisning 203: Beregning af 
dagslys i bygninger samt SBi-anvisning 
219: 'Dagslys i rum og bygninger' (Johnsen 
& Christoffersen, 2008). 

Afsnit Eftervisning af tilstræk
keligt dagsl  ys ud fra rudeareal 
side 56. 

Velbelyste rum er ikke kun et 
spørgsmål om en høj belys
ningsstyrke eller høj dagslys
faktor, men drejer sig i lige så 
høj grad om lysets fordeling, 
lysets egenskaber (rettet og 
diffust lys) samt luminansfor
delingen i rummet. 

Bestemmelse af dagslysfaktor 
side 50 og afsnittet Eftervis-
ning af tilstrækkeligt dagslys 
ud fra dagslysfaktor side 57. 
Kriteriet vedr. en dagslysfak
tor på 2,0 vil normalt være 
stærkere end kriteriet vedr. 
glasareal. Teoretisk beregnede 
dagslysfaktorer skal normalt 
korrigeres for en række fakti
ske forhold i det konkrete til-
fælde, se kapitel 7: Korrektion  
af dagslysfaktoren. 

Afsni  t Udsyn  side 41. Arbejds
rum, der primært belyses via 
ovenlys, bør altid forsynes 
med sidevinduer, således at 
der etableres udsyn til omgi
velserne, se side 88. 
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(Tabel 1. Krav og vejledning.....fortsat) 

BR Kravtekst BR vejledning 
Kommentar og henvisning 
til denne anvisning 

BR Kapitel 7: Energiforbrug 

Afsnit 7.2 Energiramme for bygninger 

Afsnit 7.2.3 Energirammer for kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er 
omfattet af 7.2.2 

Stk. 1. Bygningens samlede behov for tilført For kontorer, skoler, institutioner og andre 
energi til opvarmning, ventilation, køling,  bygninger kan energirammen udtrykkes 
varmt brugsvand og belysning pr. m2 opvar således: 

 met etageareal må højst være 95 kWh/m2 (95 + 2200/A) kWh/m2 pr. år, 
pr. år tillagt 2200 kWh pr. år divideret med hvor A er det opvarmede etageareal. 
det opvarmede etageareal. 

Bilag 6. Energistyrelsen har besluttet, 
at der til brug for vurdering af bygningers 
energirammer anvendes en faktor på 2,5 
ved sammenvejning af el med henholdsvis 
gas, olie og fjernvarme. 

Kapitel 9: Sollysfaktorer til 
analyse af dagslysets varia
tion. 
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Arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynets At-Vejledning A.1.11 (Arbejdstilsynet, 2007), som op

lyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte, angiver i 

pkt. 7 og 8 kravene vedrørende dagslysforhold og udsyn. At-Vejled

ning A.1.2 (Arbejdstilsynet, 2008) vejleder om de hyppigste årsager 

til indeklimagener samt mulige løsninger, herunder generel vejledning 

om lyset i rummet, blænding samt kunstlys, jf. tabel 2. 

Tabel 2. Uddrag af Arbejdstilsynets vejledninger vedrørende lys og indeklima med kommentarer og henvisninger til nærvæ
rende anvisning. 

At-vejledning A.1.11, juni 2007. Arbejdsrum på faste 
arbejdssteder. (Arbejdstilsynet, 2007). Kommentarer og henvisning til denne anvisning 

7. Dagslys 

Der skal være en tilstrækkelig tilgang af dagslys til arbejds-
rum. Dagslystilgangen vil normalt være tilstrækkelig, når vin
duesarealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet 
eller ved ovenlys mindst 7 pct.  

En anden udformning er imidlertid mulig. De 10 pct. og 7 pct. 
er en vejledning, der ved normal placering af bygningen og 
normal udformning af lokalerne normalt vil give acceptable 
forhold. Der kan dog forekomme situationer, hvor en sådan 
dagslystilgang ikke kan anses for tilstrækkelig. Omvendt kan 
forholdene efter omstændighederne anses for forsvarlige, 
når det ved beregning eller måling kan eftervises, at der er en 
dagslysfaktor på 2 pct. ved arbejdspladserne. 

Det kan således efter omstændighederne accepteres, at 
dagslystilgangen er indirekte (flere lag glas med rum imellem, 
fx i overdækkede gader i storcentre). 

Vinduesarealet skal forøges forholdsmæssigt ved redu-
ceret lysgennemgang (fx tonede vinduer) eller formindsket 
lysadgang til vinduerne (fx ved tætliggende bygninger). 

Vejledningen knytter sig til bestemmelser i tidligere byg
ningsreglementer, hvor der opereredes med karmlysnings
areal imod de nugældende, hvor der anvendes rudeareal. 

Indirekte dagslys via glasoverdækkede arealer bør både 
vurderes ud fra reduktionen i det tilgængelige dagslys og ud 
fra forringelsen af udsynet fra de aktuelle rum. 

Dagslysadgangen reduceres ganske betragteligt, selv 
gennem lette konstruktioner, jf. afsnit Atrier og glasover
dækninger side 96. 

Arbejdsrum kan indrettes uden dagslystilgang, hvor der 
foregår arbejde, der ikke tillader dagslys, fx på grund af 
lysfølsomme produkter, som ved visse former for medicin
fremstilling. Det samme gælder helt eller delvis, hvis kravet 
om dagslystilgang eller udsynsmulighed vil betyde en afgø
rende ulempe for virksomhedens drift, fx på grund af krav 
om konstant temperatur/fugtighed i rummet eller på grund af 
tyverisikring. 

Vinduer og ovenlys skal være udført, placeret og eventuelt 
afskærmet således, at de ikke medfører blænding, overop-
hedning eller generende kuldenedfald. Vær også opmærksom 
på blænding fra reflekser. Det skal sikres, at vinduer, der kan 
åbnes, ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Det er derfor 
ofte nødvendigt at etablere udvendig solafskærmning ved 
vinduer med direkte sollysindfald. Det gælder således ved 
vinduer mod øst, syd og vest, og især hvis glasarealet udgør 
en væsentlig del af vægarealet. 

Afsnit Rudetype og solafskærmning side 43 samt afsnit 
Blænding side 47. 
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