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I underetagen 
eller på en 
mellemliggende 
etage

Under en flad 
tagkonstruktionDen rumtype, hvortil der er brug 

for inspiration til forbedret 
dagslys og ventilation, kan 
beskrives som ...
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Der er 3 centrale strategier til at forbedre kvaliteten af dagslyset og 
indeluften i underetagen og på mellemliggende etager i dit projekt. 
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Kan du øge 
bygningens 
grundareal?

Elektrisk betjente 
ovenlysvinduer

Elektrisk betjente 
ovenlysvinduer

Elektrisk betjente 
ovenlysvinduer

Har du en 
uudnyttet 
tagetage 
ovenover?
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Tilbygning 
i underetagen

A B C

Trapperum som 
lyskilde

Lysskakt i uudnyttet 
tagetage ovenover
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Er dagslys og frisk luft en del af det, der 
giver dit produkt en højere værdi end 
andres? 

Optimalt dagslys og god indeluftkvalitet vil få dig til at skille dig ud fra 
dine konkurrenter, øge din fortjeneste og give hurtigere salg. Kunder kan 
let se ”wow”-faktoren og mærke den medfølgende komfort, hvilket 
automatisk giver disse rum højere værdi. 

FØR
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Begrænser din grundplan 
muligheden for at få dagslys ind?
 
Du kan tilføre dit projekt værdi med en tilbygning, der 
indarbejder ovenlysvinduer for at:

• lede lyset dybere ind i rummene
• give op til dobbelt så meget dagslys som facadevinduer  

i samme størrelse
• give mulighed for privatliv, samtidig med at der er 

adgang til dagslys
• øge følelsen af rummelighed gennem ekstra plads 

og mere lys

TVÆRSNIT EFTER
FØR
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Madlavning er en af de aktiviteter, der påvirker 
luftkvaliteten i hjemmet allermest 

Under madlavning dannes der en betydelig mængde fugtighed og luftbårne partikler, 
som end ikke mekaniske emhætter kan håndtere tilstrækkeligt. Dette resulterer i en 
dårlig luftkvalitet, der kan øge risikoen for, at beboerne udvikler sygdomme som astma 
og allergi. 

Højtsiddende, oplukkelige vinduer i køkkenrum er en god metode til at håndtere 
den forurenede luft, idet luften hurtigt lukkes ud, uden at beboerne generes af 
ubehageligt træk. 

Indeluftkvalitet kan let måles med en række værktøjer, der nu er tilgængelige på 
markedet. Mange kunder, der er blevet gjort opmærksomme på de sundhedsmæssige 
effekter af dårlig luftkvalitet, er meget interesseret i dette og vil gerne investere i at 
sikre, at deres hjem er sundt at bo i. 

FØR
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Skab et mere behageligt indeklima fra begge sider

Energieffektivitet opnås ikke kun ved at reducere afhængigheden af elektrisk 
belysning, men også ved udnytte solvarme om vinteren og afkøling med ventilation 
om sommeren. 

Gardiner og skodder er de perfekte værktøjer til at kontrollere indfaldende og 
udgående lys og temperatur. Hvis du kombinerer et indvendigt gardin til lysjustering 
eller reduktion af varmetab med en udvendig markise eller skodde til varmeblokerende 
beskyttelse, er det nemt at opnå det helt rigtige niveau af kontrol for at skabe et 
optimalt indeklima efter kundens præferencer.

Udvendige markiser reducerer den passive opvarmning ved at blokere solens stråler, 
før de når vinduet. De holder varmen ude og opretholder en kølig, behagelig 
temperatur indenfor. Stoffet er gennemsigtigt, så udsigten bevares, og lyset stadig 
kan komme ind.

Indvendige mørklægningsgardiner giver fuld kontrol over lyset og en mørklægning på 
99,9 %, så du kan få en god nats søvn eller en forfriskende lur i løbet af dagen. 
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Hvis du tilføjer ovenlysvinduer over en 
trappe, kan du tilføre værdi til dit projekt

Værdien tilføres ved at:

• Skabe ventilation med ”skorstenseffekt”, hvor tilstødende rum 
effektivt kan udnytte trapperummet som en slags skorsten, der lukker 
varm, tung og fugtig luft ud

• Sørge for en sikker metode til at finde vej på trapperne uden behov 
for elektrisk belysning

• Tilføre en ”wow”-effekt ved at fordele dagslyset ud på alle etager. 
Dette kan ofte omfatte direkte udsigt til himlen fra entréen eller fra 
midten af huset

• Bringe dagslys ind i midten af husets grundplan, der typisk i høj grad 
mangler lys
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Førstehåndsindtrykket er vigtigt!

Hvor meget lys er der i entréen i dit projekt? Går dine kunder ind  
i en lille, mørk entré, eller møder de en ”wow”-faktor og masser af 
dagslys?

Det er ofte muligt at indarbejde ovenlysvinduer på bagsiden af 
facaden med en lysskaft, der er rettet direkte mod indgangsdøren. 
Hvis du eller din lokale planlægningsafdeling har bekymringer om 
at anvende ovenlysvinduer ud mod gaden, kan du overveje en 
designløsning, der dirigerer dagslyset fra bagsiden til forsiden. TVÆRSNIT EFTER
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Tilfører traditionelle 
facadevinduer altid værdi?

På steder med kun lidt plads, og hvor der sigtes 
mod at maksimere det potentielle salgsområde, 
vil facadevinduer ofte give problemer i forhold til 
at sikre privatlivets fred, og de giver derudover 
ikke samme fordele mht. udsigt, dagslys og 
ventilation. 

Overvej at erstatte disse med ovenlysvinduer 
for at skabe øget værdi.

FØREFTER
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AVERAGE DAYLIGHT FACTOR

8,0%

4,4%

8,0%2,8%

4,5%

AVERAGE DAYLIGHT FACTOR

2,8%

5,9%

2,7%
2,1%

6,0%

Tips til design med 
trapperum som lyskilder

• Overvej at åbne trapperummet op til de 
tilstødende rum (åbent plan i underetagen) 
for at udnytte lys- og ventilationsfordelene 
optimalt – husk dog at tjekke kravene om 
brandsikkerhed i bygningsreglementet. 

• Hvis du anvender mere end én trappesektion, 
kan du overveje at skabe frirum mellem 
trappevangerne, som så lader dagslyset 
passere ned i  underetagen.

• Udnyt områder med lav hovedhøjde ved at 
placere trappehældningen under 
taghældningen og tilføje ovenlysvinduer, så 
du opnår en ”wow”-effekt. 

*Se s.150 for at få flere oplysninger om dagslysanalyse.

TVÆRSNIT EFTER

GRUNDPLAN  OG DAGSLYSANALYSE FØR GRUNDPLAN OG DAGSLYSANALYSE EFTER

FØR
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Dagslys har en reel værdi 

I Frankrig kan 1 ud af 2 boligkøbere stort set ikke se nogen forskel mellem de tilbud,  
de modtager fra professionelle boligbyggere.* Hvis du vil skille dig ud fra dine 
konkurrenter, er dagslys ovenfra et seriøst forslag, som du bør overveje for at forbedre 
dit tilbud. En markedsundersøgelse, der blev foretaget i Belgien for nylig, viste, at  
86 % af køberne foretrak boliger, der var designet med bedre dagslysforhold.

Det kan ofte være vanskeligt at få lys ind på de mellemliggende etager i en bolig  
med flere etager, samtidig med at man maksimerer den funktionelle plads inden for 
boligens indretning. Lysskakter, der anvender uudnyttede loftsrum ovenover, er en god 
metode til at tilføre værdi i disse normalt ret mørke rum. 

*Kilde: BVA (sep. 2018) – 544 onlineinterviews med andengangskøbere af en bolig.

TVÆRSNIT EFTER
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De vigtigste rum til 
fremtiden

Kontorer og børneværelser er ofte placeret  
i den mørkeste og dårligst ventilerede del af 
boligen – den midterste etage. Adskillige 
undersøgelser har vist, at dagslys kan forbedre, 
hvor hurtigt børn lærer og husker oplysninger, 
med op til 18 %. Desuden forbedres 
produktiviteten med op til 15 %*.

Dagslys er et af de mest fantastiske redskaber, 
når det gælder om at forbedre levevilkårene for 
dine kunder og deres familier – det påvirker 
både deres helbred og deres børns fremtid. Ved 
at forbedre kvaliteten og mængden af dagslys, 
som folk eksponeres for i løbet af dagen, kan du 
gøre en betydelig forskel i folks liv. 

*Kilde: Barrett, Zhang, Davies og Barrett (2015) – Clever 
classrooms: Summary report of the HEAD project.

EFTER
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Leg med designfunktioner

Overvej vinklen på skunkvæggene i 
loftsrummet. Hvis der er tale om et 
opholdsrum, kunne vinklede skråvægge 
måske fungere som afslappende siddepladser, 
hvilket samtidig ville skabe en optimal 
lysskakt til rummet nedenfor?

*Se s.150 for at få flere oplysninger om dagslysanalyse.

DAGSLYSANALYSE FØR

DAGSLYSANALYSE EFTER

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER
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Potentiale til at opnå balanceret 
dagslys og skabe en følelse af 
rummelighed

I nogle tilfælde kan lysskakten placeres, så den tilgodeser 
lyset i den ”indvendige” side af et rum, der ellers ville være 
mørkt. Dette reducerer ikke kun risikoen for genskin, men får 
rummet til at føles meget større på grund af det ekstra 
lysindfald.

GRUNDPLAN OG TVÆRSNIT
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Indeholder boligen områder, der bruges 
som nytterum, men som kunne blive til 
attraktive aktivitetsrum, hvis man tilførte 
dagslys?

Nogle kunder er villige til at betale ekstra for ikke blot at have en garage, 
men et ”værksted” – et rum, der ikke bare føles som et hjørne til 
opbevaring, men et rum, der kan bruges. 

Dette kan øge antallet af nyttige m2 uden at udvide bygningens 
grundplan. Dagslys og ventilation i sådanne rum giver store komfort-  
og sundhedsmæssige fordele og får rummet til at føles større. 

Omfatter dit design en kælder med begrænset naturligt lys? Overvej at 
udvide grundplanen for at gøre det muligt at montere fladtagsvinduer 
ovenover – hvilket vil transformere rummet fuldstændigt. 
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Kvalitetsdagslys i et badeværelse løfter 
rummet op på luksusniveau

Etplanshuse med fladt tag og dybe værelser har ofte problemer med at 
få naturligt lys ind i alle hjørner. Oftest placeres badeværelser og 
garderober midt i grundplanen. Naturlig ventilation og godt dagslys er 
afgørende for disse rum, der er særligt udsatte for høj luftfugtighed.

Med en åbning i taget kan der fordeles mere dagslys til de centralt 
beliggende rum og andre mørke områder. Montering af et simpelt 
ovenlysvindue koster mindre end nogle af hvidevarerne i køkkenet – og 
alligevel kan det dagslys og den ventilation, dette giver, transformere et 
rum. Det giver mere lys, større termisk komfort, energibesparelser og 
endda forbedret sundhed og velvære på lang sigt.

Boligkøbere er villige til at betale ekstra for dagslys eller foretage nogle 
justeringer for at få bedre dagslys. En markedsundersøgelse, der blev 
foretaget i Tyskland, viste, at 3 ud af 4 potentielle kunder var villige til at 
betale dobbelt så meget som prisen på et ovenlysvindue for at få dagslys 
i badeværelset.
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Ægte farver

Dagslys er den ideelle belysningskilde til god farvegengivelse 
og gør os i stand til at skelne mellem små forskelle  
i farvenuancer. 

I dagslys ser farverne på tingene omkring os mest naturlige 
ud. Det er en vigtig årsag til, at mange boligejere lægger 
vægt på at have godt dagslys i badeværelser og andre rum, 
hvor præcision og gode farvekombinationer er afgørende.
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Værdien af moderne 
æstetik

Når de får mulighed for det, vælger boligkøbere 
boliger med rum, der er lysere, mere moderne 
og mindre almindelige. Dagslysløsninger 
karakteriseres som værende attraktive og 
smarte, og desuden vurderes det, at de tilfører 
værdi til boligen. 

Boliger med ovenlysvinduer i Danmark sælges 
for omkring 120.000 kr. mere end tilsvarende 
huse uden ovenlysvinduer.*

*Kilde: Undersøgelse på Boligsiden (2018)
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Skab værdi for dine kunder ved at minimere 
driftsomkostningerne i deres nye bolig

Dagslyset og ventilationen fra ovenlysvinduer transformerer ikke blot et 
rum og gør det lysere. Det forbedrer også den termiske komfort, sparer 
energi og giver forbedret sundhed og velvære på lang sigt.

De fleste mennesker tænder for elektrisk belysning derhjemme om 
morgenen eller efter arbejde, når det er for mørkt indenfor til at kunne se 
ordentligt. Med masser af dagslys elimineres behovet for kunstig 
belysning i løbet af dagen, hvilket giver en lavere elregning. 

Boligkøbere foretrækker bedre dagslysforhold og vælger dette, når de får 
muligheden.

FØR
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Optimer dit investeringsafkast

Det er en enkel proces at indbygge lysskakter i tagkonstruktioner med 
spær. I mange tilfælde er det en fordel at vælge vandrette kombinationer 
med 2 eller 3 ovenlysvinduer i en lysskakt for at maksimere 
investeringsafkastet. Dette giver rummet et optimalt dagslysniveau og 
skaber en ”wow”'-effekt for dine kunder. 

Hvis der kun er plads til ét vindue, er det optimalt at bruge en af de 
bredere, kortere størrelser og placere det tæt på ydervægslinjen. Dette 
giver en lavere lysskakt, der maksimerer det indfaldende dagslys. 

FØR
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Børneværelser er ofte de mest forurenede

Børnenes soveværelser er ofte placeret på midterste eller øverste etage og mangler 
lys og mulighed for krydsventilation. Børneværelser er ofte det værste sted at være, 
når det gælder luftforurening. Ud over giftige partikler fra kilder rundt om i boligen 
kan der også udledes skadelige stoffer fra legetøjet og de elektroniske enheder, der 
findes i de fleste børneværelser. 

Luftforurening og et højt CO2-niveau kan medføre alt fra hovedpine, søvnproblemer 
og træthed til koncentrationsbesvær. Dårligt indeklima kan være særligt hårdt for 
børn, eftersom de stadig vokser og derudover trækker vejret hurtigere end voksne.

Naturligt dagslys og ventilation er vigtige faktorer, når det gælder om at opnå et godt 
indeklima. Tilbyd dine kunder sunde boliger, der holder dem og deres familier sunde. 

TVÆRSNIT
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Vælg den rigtige løsning 
til situationen

Lave lysskakter, dybe lysskakter eller en lystunnel? 
Vælg den dagslysløsning, der passer bedst til dit 
design og giver størst værdi i det indvendige rum. 

• Lystunneller er fremragende til mindre 
nytterum, der er placeret midt inde i 
grundplanen.

• Lave lysskakter er fremragende til rum, hvor du 
ønsker at skærme mod indblik fra facadevinduer 
ud mod gaden eller at skabe bedre 
dagslysbalance og ventilation i rummet.

• Dybe lysskakter skaber en dramatisk effekt og 
kan fungere helt fantastisk over trapper eller  
i opholdsrum. Det er optimalt at anvende mere 
end ét ovenlysvindue i en dyb lysskakt. 
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Konstruktionen er enkel

Uanset om du vælger at fjerne en del af et spær eller at 
eksponere spærkonstruktionen i en bredere lysskakt, findes 
der en enkel konstruktionsløsning, der gør det muligt at 
integrere en optimal dagslysskakt i dit boligdesign. 

Hvis dagslysskakten er planlagt fra begyndelsen, kan 
spærkonstruktionen designes og koordineres på forhånd for 
at reducere antallet af steder, hvor det er nødvendigt at 
skære i spærene på stedet. 
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Afbalanceret dagslys øger 
komforten

Overvej at placere ovenlysvinduer på begge sider af et rum 
for at opnå en bedre fordeling af dagslyset og reducere 
eventuelt genskin. 

Ovenlysvinduer har vist sig at give større vægbelysning 
sammenlignet med kvist- og facadevinduer, hvilket 
resulterer i mindre genskin på grund af en blødere overgang 
mellem rude og væg.FØRFØR
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Det er let, når man ved hvordan

En dagslysløsning handler ikke kun om den mængde lys, der kommer ind. 
Det handler også om at afbalancere dagslyset rigtigt, opnå den bedst 
mulige udsigt, få rummet til at føles større og skabe et rum, der ser godt 
ud, føles godt og fungerer, som det skal.

Når du får dagslyset designet rigtigt, føles rummet større og lysere, og 
dine kunder føler sig bedre tilpas.

FØR
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Udsigt til omgivelserne ændrer rummet 
indenfor

Når der er frit udsyn fra et rum op mod himlen og ud mod det 
omkringliggende landskab, giver det en helt anden opfattelse af 
rummet – pludselig bliver det en åbning mod omgivelserne, et sted med 
masser af dagslys, plads og en forbindelse til naturen. 

En lang række undersøgelser fremhæver effekterne af at have en visuel 
forbindelse til de udendørs omgivelser*. En udsigt med flere lag: himmel, 
by og landskab kan modvirke trættende monotoni og fjerne følelsen af at 
være lukket inde. 

Boligkøbere ser denne værdi og vælger boliger, der er designet i bedre 
samspil med de udendørs omgivelser. 

*Kilde: Boyce, Hunter, og Howlett (2003) – The Benefits of Daylight through Windows

TVÆRSNIT
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Højere dagslysniveauer kan forbedre, hvor 
hurtigt børn lærer og husker oplysninger med 
op til 18 % *. Hvis dine kunder har børn, der 
laver lektier i hjemmet, vil dette være 
interessant for dem. 

*Kilde: Barrett, Zhang, Davies og Barrett (2015) – Clever 
classrooms: Summary report of the HEAD project.

FØR

EFTER
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Fordelene ligger også i det, 
man ikke kan se!

Dagslys er et af de mest fantastiske redskaber, 
som boligbyggere har, når det gælder om at 
forbedre levevilkårene for deres kunder og 
disse kunders familier – det påvirker både 
deres helbred og deres børns fremtid. Hvem er 
dine kunder, og hvad er vigtigt for dem?

Undersøgelser viser, at højere dagslysniveauer 
kan give smertelindring og understøtte 
rekonvalescens med op til 21 %.* Dette kan 
betyde en stor forbedring af mange husejernes 
velvære, men det er særligt relevant for ældre 
beboere. 

*Kilde: Walch, Rabin, Day, Williams, Choi og Kang (2005) – The 
effect of sunlight on postoperative analgesic medication usage.

*Se s.150 for at få flere oplysninger om dagslysanalyse.

DAGSLYSANALYSE FØR

DAGSLYSANALYSE EFTER

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER
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Frigør plads, samtidig med at du får mere privatliv, 
dagslys og naturlig ventilation

I mange tilfælde giver facadevinduer ikke nok dagslys i indvendige rum. Det kan 
skyldes tætliggende nabobygninger, brug af matte ruder, eller at rummet simpelthen 
er for dybt til, at dagslyset kan nå ind i rummet.

Ovenlysvinduer er en fremragende kilde til naturligt lys. De kan lukke dobbelt så meget 
lys ind som lodrette facadevinduer i samme størrelse og tre gange mere end lodrette 
kvistvinduer. Ovenlysvinduer distribuerer lyset jævnt, sparer energi og giver øget visuel 
komfort. FØR
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Fordobl effekten

Hvis du placerer vinduer over for hemsens gulv, får du lysindfald i både 
det nederste og øverste rum. 

Masser af dagslys eliminerer behovet for kunstig belysning i løbet af 
dagen og giver en lavere elregning. 

Samtidig giver muligheden for at åbne de højt placerede vinduer effektiv 
ventilation via skorstenseffekten. 
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Indeluft er op til 5 gange mere 
forurenet end udeluft ifølge 
undersøgelser*

Ventilation er en balance mellem energiforbrug, sundhed 
og omkostninger – for meget ventilation kan øge 
energiforbruget i et koldt klima og give træk, mens  
for lidt vil medføre dårlig indeluftkvalitet og mulige 
sundhedsmæssige problemer. 

Den bedste metode til at opnå en god balance er gennem 
aktive systemer, der bruger intelligente sensorer og 
automatisk åbner og lukker vinduer for at sikre et optimalt 
indeklima med lavt energiforbrug. 

*Kilde: World Health Organization (2018) – Ambient air quality and health.
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ET LOFTSRUM

Når du skal finde den optimale dagslysløsning til dit loftsrum, 
skal du tage højden af brystningen med i dine overvejelser:
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Høj brystning Lav eller ingen 
brystning 
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Lodrette/kombinerede 
ovenlysvinduer

Kombination af faste og 
oplukkelige ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer med 
tagaltan

Kombination af lodrette 
og hængslede
Ovenlysvinduer



94



95

06
ARU

M
T

Y
PE

LOFTSRUM MED 
HØJ BRYSTNING



96

Spektakulær 180° udsigt

Hvis du vil skille dig ud fra dine konkurrenter, skal du tilbyde 
dine kunder moderne, unikt design. 

Den øverste etage har den fordel, at den altid har den 
bedste udsigt. 

Brug ovenlysvinduer til at skabe en altanlignende 
fornemmelse, der fylder rummet med naturligt dagslys. 

Din taghældning og vinduets størrelse bestemmer den 
optimale monteringshøjde. For tophængte vinduer er det 
optimalt at bruge bunden af vinduet som ”balustrade”. Tjek 
altid de lokale bygningsreglementer for eventuelle krav 
angående faldforebyggelse. 
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Op og ud – udvid din udsigt

En kombination af lodrette og skrå vinduer udvider udsigten og øger 
indfaldet af dagslys.

Det er en perfekt kombination til boliger af halvanden etages højde med 
høj brystning eller en overetage med en særligt speciel udsigt. 

Det kan også være en optimal løsning til børneværelser i overetagen, da 
det giver udsigt og lysindfald på et lavere niveau. 

TVÆRSNIT
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Udnytter placeringen af din 
skunkvæg rummets fulde 
potentiale?

Ofte placeres skunkvægge automatisk der, 
hvor det opfylder standardhøjden til 
beregning af det officielle boligareal. 

Dette bør genovervejes. Måske kan du skabe 
plads til et ekstra kontor, opholdsrum eller 
walk-in-closet uden at øge bygningens 
grundplan. 

Selvom det måske ikke er muligt at inkludere 
hele dette gulvareal i det officielle boligareal, 
kan kunderne sagtens se værdien. Denne 
ekstra plads og de muligheder, den giver, kan 
være afgørende for, hvilken bolig kunderne 
vælger, og kan påvirke, hvor meget de er villige 
til at betale.

*Se s.150 for at få flere oplysninger om dagslysanalyse.

GRUNDPLAN FØR

GRUNDPLAN EFTER

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER
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Få de rigtige farver

Badeværelset er det rum, hvor det er vigtigst at kunne se de rigtige 
farver, da præcision og den rigtige nuance er vigtige faktorer her.  
I dagslys ser farverne på genstandene omkring os naturlige ud, og 
det menneskelige øje kan skelne mellem mange farvenuancer. 

Det er let at se, når vejret ændrer sig. Farverne er simpelthen mere rene 
og klare på solrige dage. At have adgang til godt naturligt lys  
i badeværelser har stor værdi for mange potentielle kunder.
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Moderne og modulær

Design med ovenlysvinduer giver mange muligheder og passer godt til 
både moderne æstetik og moderne konstruktionsmetoder. 

Standardstørrelser, hurtig levering og nem montering gør ovenlysvinduer 
til den ideelle dagslysløsning – med fremstilling af vinduerne på fabrikken 
og hurtig montering på stedet.
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Luk den friske luft ind

Mange almindelige husholdningsapparater, vaner, materialer og 
produkter kan bidrage til forurening af indeluften. Forureningen kan være 
lugtløs, farveløs og utroligt svær at opdage, og meget af den skade, den 
forvolder, opdages først på lang sigt. Derfor er effektiv ventilation og 
luftcirkulation yderst vigtigt for at opnå en god indeluftkvalitet og sikre 
beboernes helbred. 

På øverste etage er det især let at bruge krydsventilation effektivt ved at 
placere vinduer over for hinanden. Alternativt kan en kombination af lave 
og høje vinduesåbninger give en skorstenseffekt.

Den mest effektive metode til at sikre god indeluftkvalitet er at bruge 
aktive systemer med intelligente sensorer til at overvåge temperatur, 
fugtighed og CO2-niveauer og sende instruktioner til vinduerne om at 
åbne og lukke automatisk.



109



110

Fordobl dagslysets rækkevidde, og skab 
naturlig luftcirkulation

Kombinationer af vinduer med dobbelt højde giver ethvert rum en utrolig 
”wow”-effekt og får rummet til at føles større. Et ellers lille og indeklemt 
rum kan forvandles, så det føles stort og åbent.

Kombinationer med dobbelt højde er især nyttige i dybe værelser, da de 
højt placerede vinduer giver lyset mulighed for at nå helt ind i bunden af 
rummet. 



111



112



113

06
RU

M
T

Y
PE

B

LOFTSRUM MED LAV ELLER 
INGEN BRYSTNING



114



115



116

Maksimer potentialet – vælg den helt 
rigtige størrelse og kombination til 
rummet

Med et lille ovenlysvindue på tagetagen kan du muligvis opfylde 
dit mindstekrav til dagslys, men du går glip af muligheden for at 
omdanne rummet til et boligareal med høj værdi. Dette kan være 
en afgørende faktor, når din potentielle kunde skal beslutte, hvem 
der skal bygge deres bolig, og hvor meget de er villige til at betale 
for boligen. 

Hvis du vil øge størrelsen på et vindue, kræver det normalt blot 
tilskæring af et spær og etablering af en udveksling. Alternativt kan 
du vælge en mindre bredde og montere 2 eller 3 vinduer side om side, 
så de passer ind mellem spærene. 

FØR
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Leg med rummene

Loftsrum er specielle og ukonventionelle rum 
på grund af deres skråvægge. 

Det kræver god planlægning at udnytte dem, 
men når det lykkes, kan de resulterende rum 
være meget indbydende og have en unik 
charme. 

Ofte placerer vi børneværelser og soveværelser, 
hvor vi tilbringer meget af vores tid, i disse rum. 

Vi har brug for sollys for at føle os energiske og 
sunde og for at sove godt. Indeklimaet er 
ekstremt vigtigt for beboerne og er påvirker 
deres helbred direkte. 

Luftvejsproblemer og allergi kan skyldes eller 
blive forværret af dårlig indeluft. 
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Bonusaltan

Flere og flere kunder er interesseret i at få det 
maksimale ud af et mindre gulvareal. 

Yngre købere vil gerne have moderne 
funktioner, men er nødt til at starte i det små 
som førstegangskøbere. Ældre købere  
i pensionistalderen vil måske gerne have  
noget mindre, men ønsker ikke at miste den 
bekvemmelighed, der ofte følger med en 
større  bolig.

Et integreret vinduessystem med en tagaltan 
reducerer omkostningerne og den plads, det 
ville kræve at bygge en traditionel altan. 
Samtidig giver den adgang til området 
udendørs og den bekvemmelighed, som 
kunderne søger.
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Det handler ikke kun om m² på papiret – 
kundernes indtryk er mere værd

Ofte placeres skunkvægge der, hvor det opfylder standardhøjden til 
beregning af det officielle boligareal ifølge de gældende regler. 

Hvis skunkvæggen skubbes tættere på brystningen (den udvendige væg), 
eller den fjernes helt, opnår man en meget større rumfornemmelse – hvilket 
betyder, at de angivne kvadratmeter ofte kan sælges til en højere pris. 

Hvis der ikke er en skunkvæg eller kun er en lav brystning, kan der 
monteres et altanvinduesystem. Dette kan forvandle et lille, mørkt 
loftsrum til et attraktivt boligareal. 

FØR
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Har du overvejet at tilføre 
værdi med en tagterrasse? 
Den er muligvis lettere at 
integrere, end du tror! 

Måske kan skunkvæggen i dit loftsrum 
konverteres til en udvendig mur. Det kan give 
dig mulighed for at omdanne det, der før var et 
tomt hulrum i taget, til en attraktiv 
tagterrasse. 

Måske har du et tag med hældning, der støder 
op til et fladt tag? Hvis det er tilfældet, kan 
boligens værdi øges ved at omdanne det 
tilstødende flade tag til en terrasse. 

Et ovenlysvinduessystem med en tagterrasse 
giver nem adgang til terrassen uden at kræve 
en traditionel dør i fuld højde. Højden opnås 
i stedet gennem en kombination af et tophængt 
vindue på det skrå tag og et højre- eller 
venstrehængt lodret facadevindue nedenunder. 
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3 gange mere dagslys med samme 
vinduesareal

Ovenlysvinduer er et meget effektivt værktøj til at bringe 
naturligt lys ind i et rum. De lukker op til 3 gange mere 
dagslys ind end lodrette kvistvinduer i samme størrelse. 
Derudover fordeler de lyset mere jævnt, sparer energi og 
øger den visuelle komfort. Ovenlysvinduer har vist sig  
at give større vægbelysning end kvist- og facadevinduer, 
hvilket resulterer i mindre genskin på grund af en blødere 
overgang mellem rude og væg. 

*Se s.150 for at få flere oplysninger om dagslysanalyse.

FØR

EFTER
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FØR

Et spørgsmål om økonomi

Hvis du kunne få noget, der er 3 gange bedre, 
til den halve pris, ville du så vælge det?

Et ovenlysvindue kan give op til 3 gange mere 
dagslys end et kvistvindue med samme 
rudestørrelse. 

Det kræver færre materialer, hvilket betyder, 
at det ikke er lige så tungt som et kvistvindue 
og samtidig er meget billigere. Det er hurtigt 
og nemt at montere ovenlysvinduer, og det 
kræver ikke specialværktøj.

Ovenlysvinduer er meget mere energieffektive, 
idet kvistvinduer har et betydeligt større 
udvendigt areal og derfor et større varmetab. 

Når et loft med ovenlysvinduer er designet 
korrekt, vil det have tilstrækkelig loftshøjde 
og desuden en højere værdi pr. kvadratmeter. 

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER
EFTER
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Sundhedsmæssige 
fordele ved dagslys  
i hjemmet

Sollys hjælper vores krop med at følge den 
naturlige døgnrytme. Det hjælper hjernen 
med at forstå, hvornår det er på tide at 
producere melatonin, så vi kan falde i søvn, 
og acetylcholin, når det er tid til at vågne op. 

Ventilation er også ekstremt vigtigt for at få 
en god søvn. Den ekstra ilt, som den friske 
luft giver, giver en højere hjerneaktivitet, 
bedre koncentrationsevne og mere energi. 

Naturligt lys og ventilation er godt for både 
din sundhed og din elregning.

*Se s.150 for at få flere oplysninger om dagslysanalyse.

FØR EFTER

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER

FØR
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Optimer pladsen, og opnå 
øget fleksibilitet i din 
grundplan

Når du sætter dig ind i detaljerne omkring de 
krav til loftshøjder, der skal opfyldes for at 
kunne bevæge sig rundt på en ergonomisk 
korrekt måde, kan du optimere grundplanen. 

I badeværelser udnyttes pladsen under de 
skrå lofter bedst til håndvask og toilet. Ofte 
vil en løsning med ovenlysvinduer både øge 
fleksibiliteten i indretning og give mere 
ventilation, dagslys og privatliv.

GRUNDPLAN 
EFTER

GRUNDPLAN 
FØR

FØR

FØR

EFTER
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Brug de rigtige lysningspaneler for at 
maksimere dagslyset og udsigten

Lysningspanelet har stor betydning for ovenlysvinduets effektivitet 
og for, hvordan ovenlysvinduet opleves i rummet. 

Fuldt tilsluttende lysningspaneler forbedrer ikke kun dagslysets 
rækkevidde, men skaber også en indbydende åbning, der gør det 
muligt at nyde hele udsigten. 
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Med optimale 
lysningspaneler kan du øge 
mængden af dagslys, der 
når helt ind i loftsrummet, 
med mere end 20 %*

Ved montering inden for rækkevidde skal 
toppen af lysningspanelet være vandret og 
bunden være lodret for at give maksimalt 
dagslysindfald i rummet. 

Lysningspaneler med vinkelret tilslutning i top 
og bund bør undgås. Dette blokerer ikke kun 
for udsigten og dagslysindfaldet, men kan 
også give kolde områder på den nederste 
del af ruden og dermed skabe kondens. 

Vær opmærksom på, at farven på 
lysningspanelet også har betydning 
for, hvor meget lys der reflekteres ind  
i rummet – jo lysere farven er, desto 
mere dagslys reflekteres. 

*Kilde: VELUX A/S (jun. 2013) – Effekten af lysningspanelets 
design på dagslysforholdene i simple rum.

TVÆRSNIT AF DETALJE
LYSBEGRÆNSENDE LYSNINGSPANEL

TVÆRSNIT AF DETALJE
LYSBIDRAGENDE LYSNINGSPANEL
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Ved montering uden for rækkevidde, uanset 
taghældningen, anbefales det at have en 
tilslutningsvinkel på mindst 45° i toppen 
og bunden af lysningspanelet.

Til fladtagsvinduer er det optimalt at have en 
tilslutningsvinkel på alle sider af lysningspanelet. 
Hvis det ikke er muligt, er det bedst at have en 
vinkel på de sider, der leder lyset dybere ned i 
grundplanen. 

TVÆRSNIT AF DETALJE
ANBEFALET LYSNINGSPANEL

Fotograf: Patricia Weisskirchner
Bygmester: Magnum Haus
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Vær kreativ med 
integrationen

Lysningspaneler kan også integreres  
i vindueskarme, der fungerer som hylder, 
indbyggede siddepladser eller liggestole.  
Dette er en fantastisk metode til at skabe en 
fremtrædende funktion i rummet og få dine 
rum til at skille sig ud fra konkurrenternes.
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MÅLING AF 
DAGSLYS
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Dagslysfaktor

Der er flere målepunkter og parametre, der  
kan bruges til at måle mængden af dagslys i et 
planlagt eller eksisterende rum. I dette 
designhæfte beskrives dagslysforholdene ved 
hjælp af dagslysfaktor (DF). DF er en simpel 
måling, der er nyttig allerede i et projekts 
indledende designfase. Den kræver ikke viden 
om bygningens retning og kan bruges som et 
effektivt designværktøj til at sammenligne 
dagslysforhold i forskellige indledende 
designscenarier. 

DF er en bredt anerkendt måling, der er en del af 
en bygningskode i mange lande, og den er det 
primære målepunkt, der anvendes i Daylight 
Standard EN17037. DF angiver forholdet 
mellem intern og ekstern belysning i lux. Kort 
sagt fortæller den, hvor meget dagslys udefra 
der når ind i bygningen på en overskyet dag. 
Oftest angives der en gennemsnitsværdi for 
dagslysfaktoren, der er beregnet ud fra et gitter 
af målepunkter i rummet designet til at beskrive 
dagslyspotentialet. Gitteret af målepunkter skal 
findes i en højde, der svarer til et typisk 
arbejdsbord (normalt omkring 85 cm).
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Hvad skal du sigte mod?

Rum med en gennemsnitlig DF på 2 % eller 
mere kan betragtes som værende oplyst med 
dagslys, men det er stadig nødvendigt med 
elektrisk belysning for at udføre visuelt 
krævende opgaver. Med en gennemsnitlig 
DF på 5 % eller mere vil det sandsynligvis ikke 
være nødvendigt at bruge elektrisk belysning i 
dagtimerne.

Ud over at opnå et optimalt dagslysniveau i et 
rum er det også vigtigt at opnå en jævn 
fordeling af dagslyset. 

Det sker ofte, især i dybe rum, at der er et højt 
dagslysniveau tæt på vinduet, mens de 
inderste dele af rummet er mørke. 

Hvis denne kontrast er meget markant, kan det 
forårsage visuelt ubehag, og det vil ofte være 
nødvendigt at anvende kunstigt lys til at 
kompensere for dette. Dagslys gennem taget 
kan hjælpe med at løse problemer med 
uensartet fordeling af dagslyset. 

Hvis du vil lave din egen dagslysanalyse, kan du 
bruge denne QR-kode til at downloade gratis 
simuleringssoftware.

DAGSLYSANALYSE FØR

DAGSLYSANALYSE EFTER
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DESIGNTIPS TIL 
LOFTSRUM
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Retningslinjer

Hvis ovenlysvinduer skal placeres inden for 
rækkevidde, bør det tilstræbes, at der er frit 
udsyn fra både stående og siddende stilling. 
Vær opmærksom på, at den optimale 
vindueshøjde afhænger af taghældningen. 

Topbetjente ovenlysvinduer giver plads til 
at stille møbler direkte under vinduet, uden at 
de står i vejen, når vinduet betjenes. 

Bundbetjente ovenlysvinduer gør det muligt 
at stå oprejst under det åbne vindue og 
kigge ud til siderne. Dette giver en følelse af 
ekstra plads i rummet. Disse vinduer er også 
velegnede som nødudgange eller 
adgangsveje til taget. 

Hvis ovenlysvinduet er placeret uden for 
rækkevidde, kan du overveje elektrisk 
betjening, som gør det muligt at betjene 
både vinduet og en eventuel ind- og udvendig 
solafskærmning via en kontrolenhed eller 
digital app. 
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Ofte placeres ovenlysvinduer som standard højt oppe og uden 
for rækkevidde. I mange tilfælde er dette ikke optimalt, eftersom 
det reducerer udsigten til omgivelserne og sandsynligvis 
efterlader overfladerne ind mod væggen i skygge. 

I et køkken i tagetagen er det ideelt at anvende ovenlysvinduer, 
der er placeret inden for rækkevidde, eller en kombination af 
vinduer med dobbelt højde. Dette giver ikke kun bedre lysforhold 
på køkkenbordet, men sikrer også udsigten til omgivelserne 
og gør det let at betjene ventilationen under madlavningen. 

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER

FØR

EFTER
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Hvis den rigtige kombination af ovenlysvinduer 
indarbejdes i designet af et køkken i tagetagen, 
opnås både afbalanceret dagslys og effektiv, 
praktisk ventilation. Dette vil gøre større 
indtryk på din kunde end dyre bordplader 
eller skabslåger. 

Topbetjente vinduer giver plads til en velbelyst 
bordplade under vinduerne, der ikke vil være  
i vejen, når vinduerne betjenes. 

En kombination af ovenlysvinduer med dobbelt 
højde er en fantastisk løsning til at bringe 
dagslys dybere ind i rummet. Det bør overvejes, 
hvis du har en arbejdsplads med høj aktivitet, 
f eks. en køkkenø, der er placeret midt i rummet 
og væk fra de øvrige vinduer. 
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Områder med lav hovedhøjde i soveværelset eller ved 
trappeafsatser er oftest uudnyttede eller fyldt med ikke særligt 
nyttige, men dyre kvistvinduer, skunkvægge eller dybe skabe. 

Arbejdspladser kan passe ind i områder med lav loftshøjde 
under taghældningen og giver en perfekt anvendelse af oplyste 
steder under ovenlysvinduer. Ved at reducere skunkvæggene 
eller udskifte kvistvinduerne kan du skabe en yderst praktisk 
og værdsat arbejdsplads til dine kunder. 

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER

FØR

EFTER
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Retningslinjer

Har du en uudnyttet trappeafsats eller spildt 
skabsplads i tagetagen? Det kan være 
overraskende, hvor du kan få plads til en 
nyttig og velbelyst arbejdsplads. 

Vippevinduer gør det muligt at stille et 
skrivebord direkte under vinduet, uden at det 
står i vejen, når vinduet betjenes. Placer 
møblerne på områder med lav loftshøjde, og 
sørg for, at der er gåhøjde ved siden af. 

Undersøgelser har vist, at forbedret luftkvalitet 
kan forbedre evnen til problemløsning med op 
til 15 %, mens dagslys kan forbedre, hvor 
hurtigt børn lærer og husker oplysninger, med 
op til 18 %. Derudover forbedres 
produktiviteten med op til 15 %.*

*Kilder: Heschong (2002) – Daylighting and Human Performance.
Barrett, Zhang, Davies og Barrett (2015) – Clever classrooms: 
Summary report of the HEAD project.
Edwards, Torcellini (2002) – A Literature Review of the Effects 
of Natural Light on Building Occupants.
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I soveværelser i tagetagen er den del af rummet, der har lav 
loftshøjde, ofte helt blokeret af en skunkvæg eller brugt til skabe. 
Det er også almindeligt, at ovenlysvinduerne udelukkende er 
placeret uden for rækkevidde, hvilket begrænser udsynet til 
omgivelserne.

Pladsen under skråvæggene kan let udnyttes til at skabe et 
afslapningsområde med en hyggelig lænestol, sofa eller seng. 
Pladsen kan også bruges til et walk-in-closet med et område med 
skuffer eller skabe, hvor der er monteret ovenlysvinduer ovenover, 
hvilket giver en praktisk belysning i påklædningsområdet.

TVÆRSNIT FØR

TVÆRSNIT EFTER
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Ovenlysvinduer over sengen er en enkel 
metode til at få udsyn til den stjernespækkede 
nattehimmel og transformere rummet 
fuldstændigt. Et velplaceret ovenlysvindue i et 
lille soveværelse vil fylde det med naturligt lys, 
og udsynet til himmel og trætoppe skaber en 
følelse af rummelighed.

Overvej at fjerne unødvendige skunkvægge for 
at øge gulvarealet. Pladsen under den nederste 
del af skråvæggen er god til opbevaring, leg, 
siddepladser og udsmykning, og desuden  
kan den bruges til at udvide udsigten til 
omgivelserne. Selvom denne plads ikke kan 
regnes med i rummets officielle boligareal,  
kan den give de potentielle købere et positivt 
indtryk af rummet, der både påvirker, om de vil 
købe, og hvor meget de er villige til at betale. 
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Det er muligt at udnytte pladsen under et skråt tag og 
samtidig opfylde de krav til loftshøjder, der er nødvendige for 
at kunne bevæge sig rundt på en ergonomisk korrekt måde, 
ved at placere ovenlysvinduer strategisk for at skabe ekstra 
loftshøjde, hvor det er nødvendigt.

Kvistvinduer anvendes ofte til at opnå en bedre loftshøjde, når 
det er vanskeligt at finde en indretning der passer til loftsrummet. 
Denne dyre ”ekstra” plads er dog ofte upraktisk og udnyttes ikke.
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Retningslinjer

Hvis det er muligt, skal du placere håndvask, 
badekar og toilet ind mod brystningen eller 
skunkvæggen for at udnytte pladsen under 
de skrå vægge bedst muligt. Ved at montere 
et ovenlysvindue ovenover med optimale 
lysningspaneler kan du øge hovedhøjden 
med cirka 200 mm afhængigt af dybden af 
din tagkonstruktion. 

Et ovenlysvindue i den helt rigtige størrelse 
kan give dagslys sammen med let betjent 
ventilation og samtidig give afskærmning 
mod indblik – noget som ofte er en 
udfordring med traditionelle facadevinduer.
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