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Kontormiljø.2014   Se lyset: Dagslys og kunstlys

Oversigt

• Dagslys og potentialer

• Hvorfor er (dags-)lyset så vigtigt? - Lys og døgnrytme

• Hvordan bygger vi, - og hvordan burde vi bygge?

• Får man en god bygning, hvis man opfylder formlen                       ? 

• 10 gode råd om facade, vinduer og dagslys

• Kunstlyset til understøtning af døgnrytme

• LED belysning
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Dagslysbehov og potentialer

• Trivsel

• Læring

• Produktivitet

Hvorfor dagslys?

• Vi foretrækker dagslys 

• Dagslys er gratis og ‘effektivt’

• Dagslys er til stede i normal 
arbejdstid

• Store energibesparelser ved 
dagslysudnyttelse
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Potentialer: Lys, sundhed og velvære

• Ca. 5 % af den danske befolkning 
lider af vinterdepression (SAD), 
mens hyppigheden af sub-SAD 
anslås at være to til tre gange så høj 
(mangel på energi, øget søvnbehov, 
nedtrykthed, etc.)

• Lyset har stor (og til dels upåagtet) betydning for sundhed og 
velbefindende

• For lille daglig lyseksponering (lysdosis) medfører forringet 
helbredstilstand og velvære for en betydelig del af befolkningen
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Lys og døgnrytme
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Mængden af dagslys: Dagslysfaktoren

Dagslysfaktor som funktion af glaspct. Rm = 0,4
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Håndregel for tilstrækkeligt dagslys
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Kendetegn ved de senere års byggerier
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Kendetegn ved de senere års byggerier

• Store glasarealer

• Dybe rum

• Dårlige solafskærmninger 

• Dårligt indeklima

• Højt energiforbrug

• Mekanisk køling

• Flot, enkelt, transparent, stilrent, 
ensartet, monotont?

• Designet udefra!

Hvor store skal vinduerne være?
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Vurdering af vinduesarealet 
som funktion af glasprocenten

Vurdering af vinduesstørrelse ved aktuelle rudearealer
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Der er en klart stigende utilfredshed med 
stigende glasandel af  facaden. 

Tilfredshed med indetempeartur
som funktion af glasareal, vest 
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Dybe rum… 
- Bygningsform, placering, orientering

• Med dagens og morgendagens isoleringsstandard er der ikke noget 
energimæssigt argument for at bygge meget kompakt

• Og set fra et indeklima- og brugermæssigt synspunkt taler alt for at 
få mindre rumdybder og lidt mere facade pr. etage-m² 

Dagslyszone DagslyszoneDagslyszone Dagslyszone
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Hvad er positivt ved vinduet ?
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Moderne arkitektur, - hva’ er meningen??

16

Hvem bygger vi for..?
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Facaden er afgørende for: 
indeklimaet, energien, lyset, rummet
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Facadens betydning for energiforbruget

• Fact 1: ”Klimaskærmen influerer på op imod 80 % af en bygnings 
totale energiforbrug”

• Svar: ”Jamen, så er det jo vigtigt, at klimaskærmen udformes rigtigt, 
så vi kan overholde energirammen”
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• Konsekvens: Ingeniøren bliver arkitektens bogholder…
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Facadens betydning for indeklimaet

• Fact 2: ”Vi tilbringer 80-90 pct. af vores liv inden døre”

• Svar: ”Jamen, så er det jo vigtigt, at klimaskærmen udformes, så 
vi har kontrol over indeklimaet, og kan skabe de optimale fysiske 
rammer for brugerne”

• Konsekvens:  Ingeniør og arkitekt arbejder sammen gennem hele 
processen ud fra klare fælles mål og prioriteringer

• Bygningen projekteres indefra
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Ny erkendelse?

Indeklima og Energi

• God overensstemmelse mellem det gode 
indeklima og det lave energiforbrug:

• Hvad der er godt for brugeren er også godt for 
energiforbruget og miljøet

Konsekvens

• Bygninger bør designes indefra, ikke - som det ofte ses – udefra

• Tag udgangspunkt i brugernes behov
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Hvordan skal vi bygge? 
10 gode råd:

1. Reducér glasarealet

2. Formindsk rumdybden

3. Forøg etagehøjden

4. Benyt effektive regulérbare solafskærmninger

5. Indret ikke arbejdspladser mere end 4-5 meter fra vinduet

6. Sørg for udsyn/udsigt gennem vinduer fra alle arbejdspladser

7. Brug klart glas og undgå solafskærmende ruder

8. Tilstræb belysningsmæssig variation snarere end ensartethed

9. Maksimér brugerens indflydelse på 'eget' indeklima

10. Fokusér på brugeren og hendes/hans behov fra starten af byggeriet

Dagslyspotentialer
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Kunstlyset
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Kunstlyset
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Visuelle og ikke visuel ganglieceller
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Muligheder med LED lyskilder
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Muligheder med LED lyskilder
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Sammenligning 
af  lyskilder

Cirkapris lm/W Levetid (timer) Ra-indeks

Glødepære 10-15 kr. 10-15 1.000 99

Sparepære 30-90 kr. 60-70 10.000 80-85

Halogenpære 15-50 kr. 15-25 2.000-4.000 99

Lysstofrør 40-150 kr. 90-110 20.000 70-90

LED 40-300 kr. 80-150 50.000 60-98

LED-lys til understøtning af døgnrytme
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LED-lys til understøtning af døgnrytme
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Fordele og ulemper ved LED
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• Fleksibel

• Nemt at regulere, programmerbart, dynamisk

• Energieffektivt

• Lang levetid

• Åbner for nye muligheder for lysdesign

• Dyr

• Høj luminans af lyskilde - blænding 

• Flere standarder for tilslutning af lyskilder


