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SAMMENFATNING

En ny europæisk standard for dagslys i bygninger 
hjælper med at ændre fokusset for bygningsdesign 
samt vinduernes rolle i disse design, så komforten 
for personerne i bygningen og den generelle 
energieffektivitet forbedres. Behovet for at forsyne 
indvendige rum med vinduer og en god fordeling af 
dagslys, så brugen af kunstig belysning reduceres, bør 
tages i betragtning sammen med en balance mellem 
varmetab og solenergi.

EN 17037 omfatter fire dagslysområder: dagslystilgang 
i rum, vurdering af udsyn til omgivelserne, adgang til 
sollys og reduktion af blænding. Selv om den er skrevet 
med tanke på nye bygninger, kan dens bestemmelser 
også anvendes til arbejde på eksisterende bygninger.

Ovenlys giver i kombination med facadevinduer 
(vertikale vinduer) større adgang til uhindret himmel 
og sollys og bringer dagslyset dybere ind i bygningen. 
VELUX ovenlysmoduler er en fleksibel designløsning til 
at opnå godt dagslys, samtidig med at det også bidrager 
til bygningens energibalance og ventilationsstrategi.
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INDLEDNING

I selve designplanlægningen af en bygning, vil mængden 
af tilgængelig dagslys i og omkring bygningen have stor 
indflydelse på den dagslyskvalitet og -mængde der 
kommer indenfor. Bevidst placering af vindueselementer, 
herunder facadevinduer og ovenlys, vil være essentielt 
iht. at der sikres den bedst mulige kvalitet, mængde og 
fordeling af dagslys indenfor. 

Vi forstår alle dagslysets betydning, pga. dets 
variationer i intensitet, lysfarve og lysretning, i forhold 
til vores mulighed for at kunne se og bruge bygninger 
og rum til det, de er beregnet til. Når vi lader naturligt 
lys komme ind i vores bygninger, opretholder vi også 
udsynet og forbindelsen til vore omgivelser udenfor.

Lys påvirker også vores humør – noget, som ikke er let 
at måle gennem matematik og fysik. Vi har nu mulighed 
for at udsætte os selv for kunstig lys 24/7, hvilket 
er en af de væsentligste årsager til at vores søvn og 
døgnrytme påvirkes. Dette har medført en stigende 
bevidsthed om de typer lys, vi udsætter os selv for, og 
den indflydelse, de har på søvn og kroppens naturlige 
rytmer.

Vi har brug for den samme øgede bevidsthed  
i relation til bygninger. Vi er nødt til at kontrollere det 
lys, der kommer ind gennem vinduer, med passende 
solafskærmning og orientering, så vi ikke skaber rum, 
der giver gener. 

Vi ved, at mennesker ønsker en forbindelse til 
udendørsomgivelserne samt velbelyste rum. Når vi 
umiddelbart har disse ting, er vi mindre opmærksomme 
på, nøjagtigt hvordan det er sket. Hvis vi derimod 
befinder os i et rum med sydvendte vinduer, og rummet 
overophedes, eller vi udsættes for blænding fra vinduer, 
stiller vi så spørgsmålstegn ved, om bygningen kunne 
have været designet til at undgå det?

Den gode nyhed er, at der kan gøres noget ved det – og 
der er nu en vedtaget tilgang til måling af dette arbejde. 
I slutningen af 2018 udgav man den første europæiske 
standard, EN 17037, for at hjælpe bygningsdesignerne 
til at sørge for passende niveauer af dagslys i alle typer 
bygninger.

Dette whitepaper introducerer EN 17037, giver et 
overblik over dens indhold og de fire forskellige aspekter 
af dagslysdesign, som den omfatter. Desuden beskrives, 
hvordan VELUX ovenlysmoduler kan bruges til at 
understøtte standardens anbefalinger.

Ud over et dagslysniveau, som gør, at man kan føle sig 
godt tilpas og udføre opgaver, bør balancen mellem 
energiforbrug og dagslysniveau også overvejes. I 
nærværende dokument ser vi også på, hvordan et øget 
varmetab og energiforbrug knyttet til vindueselementer 
kan opvejes af solenergi og mindre afhængighed 
af kunstig belysning, når dagslyset fordeles godt  
i hele rummet.
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EN 17037 – HVAD ER DET, 
OG HVORFOR ER DEN 
VIGTIG? 

Det er en ofte citeret statistik, at den gennemsnitlige 
person tilbringer omkring 90  % af tiden indendørs 
– omkring 22 timer i døgnet. Selv hvis vi ser bort fra 
spørgsmålene om indeklima og tilstrækkelig ventilation 
i bygningerne, ville de fleste af os have godt af at bruge 
mere tid udendørs generelt.

Vi kan alle finde årsagerne til, at det selvfølgelig er let-
tere sagt end gjort. Arbejds- og familiepres, vejret og 
tilgængeligheden af udendørsrum af høj kvalitet – en, 
flere eller alle af disse ting kan betyde, at vi utilsigtet 
tilbringer mere tid inde i bygninger end uden for dem.

Det er vigtigere end nogensinde før at designe byg-
ninger, der udgør sunde og komfortable beboelses- og 
arbejdsområder. Sikring af gode dagslysforhold in-
dendørs, er et af de områder, hvor designene kan forbe-
dres. Det kræver et dedikeret regelsæt at kunne tilbyde 
personer inde i bygninger øget komfort ved en forbedret 
dagslyskvalitet samt udsyn til omgivelserne udenfor.
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Hvad er EN 17037?

EN 17037, som udkom i slutningen af 2018 er den første 
europæiske standard, der udelukkende beskæftiger sig 
med design til, og tilførsel af, dagslys i bygninger.

EN 17037 erstatter flere forskellige standarder fra 
forskellige europæiske lande, mens der i andre lande 
slet ikke har været nogen standarder på området.

Nogle af de eksisterende europæiske standarder har 
dagslys med som en faktor – for eksempel EN 12464-
1 og EN 15193-1. I disse ses der dog også på lys i 
forbindelse med elektrisk belysning, så EN 17037 er 
virkelig unik med sit fokus på mængden og kvaliteten 
af dagslys for personer i bygningen.

Hvilke aspekter af dagslysdesign omfatter 
standarden?

Da den har flere mål med hensyn til dagslys og komfort 
for personer i bygninger omfatter EN 17037 fire 
forskellige områder. Det at sikre at rum er velbelyste med 
hensyn til dagslys, har man tidligere ofte forholdt sig til 
via enkle metoder, såsom vinduesareal ift. gulvareal, men 
nu giver den europæiske dagslysstandard en metode, der 
er universel på tværs af de europæiske lande, og desuden 
sikrer metoden i standarden, at man skal forholde 
sig til selve designet af vinduesåbninger, og hvordan 
dagslysforholdene i rum og bygninger fordeles. Tre 
designaspekter udvider standardens anvendelsesområde 
betydeligt i forhold til de eksisterende bedste praksis:

 Dagslystilgang i rum.

Tilførsel af dagslys giver brugerne mulighed for at 
udføre opgaver og spiller en rolle for sandsynligheden 
for, om det er behov for at tænde den kunstige belysning. 
Vurderingen kan ske enten via klimabaseret modellering 
eller dagslysfaktorberegninger.

 Vurdering af udsyn til omgivelser.

Personer inde i bygninger bør have udsyn til 
udendørsomgivelserne. EN 17037 giver anbefaling til 
udsyn til omgivelser, i henhold til vinduesåbningens 
bredde, afstand til omgivelser, samt indholdet af hvad 
man ser ud på (himmel, landskab/bymiljø, og  jord 
foran). Udsigten bør være klar og i neutrale farver. 
Bredden af vinduesåbningen kan fastlægges ved hjælp 
af en detaljeret eller forenklet metode. Til vurdering af 
henholdsvis den udvendige afstand og antallet af lag er 
der kun én metode.

 Adgang til sollys.

Beregning af tilgang til sollys er en kvalitet og 
komfortfaktor for personer i boliger, børneinstitutioner 
og sengeafsnit på hospitaler. Eksponering af sollys  kan 
bestemmes ved detaljeret beregning eller ved hjælp af 
tabelværdier.

 Reduktion af blænding.

Som navnet antyder, handler reduktion af blænding 
om at reducere risikoen for, at personer i bygningen 
udsættes for generende blænding, især dem, der 
ikke kan vælge, hvor de vil sidde. Der bruges en 
detaljeret beregning til at vurdere ubehagsblænding, 
samt en tabel med standardværdier til valg af 
solafskærmningsløsninger, der sikrer at blænding fra 
vinduer reduceres. 
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Hvilke niveauer er fastsat i standarden?

For at gøre standarden anvendelig og forståelig og 
samtidig give fleksibilitet er der i EN 17037 fastsat 
et minimumsniveau, der bør opnås for hvert af disse 
fire områder. Endvidere er der yderligere to niveauer: 
mellem og højt.

Man bør følge et minimumsniveau, men kan vælge at 
være mere ambitiøs. Der er en forenklet og en detaljeret 
metode til vurdering af hvert designområde.

Anbefalet minimumskrav på 300 lux er f.eks. baseret 
på en række undersøgelser. Det betragtes som 
passende belysning til langvarigt kontorarbejde, og 
det niveau, hvor sandsynligheden for, at der tændes 
elektrisk belysning, er begrænset. De typiske niveauer 
for kunstig belysning i fx kontormiljøer har også et 
belysningsniveau svarende til 300 lux i rummet.

Hvordan tages der højde for lokale forhold?

Standarden indeholder almindelige beregningsmetoder 
til evaluering af dagslys. Disse beregninger tager 
dog hensyn til nationale og lokale forhold gennem 
klimabaseret modellering, så løsningerne er passende 
og specifikke for hvert projekt. 

Da standarden gælder i hele Europa, kan der være 
betydelige forskelle mellem et sted og et andet. 
Udendørs dagslysforhold er ikke det samme og 
selvfølgelig slet ikke på kontinentets forskellige 
yderpunkter. Udformning af bygningsdesignet kan 
blive forskelligt og unikt i hvert projekt fra land til land, 
selvom dagslysniveauet indenfor er det samme.

Hvilke bygningstyper gælder EN 17037 for?

Standarden er skrevet, så den kan anvendes på enhver 
bygning. De omfattede designområder og fleksibiliteten 
for designerne til at vælge, hvilket niveau der ønskes, 
betyder, at indvendige rum kan designes, så de passer 
til de påtænkte aktiviteter.

Dette betyder, at standarden ikke er begrænset til nye 
bygninger. Forslag til renovering og/eller ombygning 
af en eksisterende bygning kan drage fordel af 
intentionerne, selvom det ikke specifikt er fremhævet 
i standarden. Dens værktøjer giver en god mulighed for 
at vurdere eksisterende vinduesåbninger med hensyn 
til de fire dagslysaspekter og eventuelle ændringer 
i bygningsmaterialet, så det bedre egner sig til den 
påtænkte anvendelse.
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DAGSLYSETS BETYDNING 
FOR VELVÆRE OG 
KOMFORT 

Dagslys kan være udfordrende at tage højde for, når 
man designer en bygning, men sådan behøver det ikke 
at være. Selv om det uden tvivl er et komplekst emne 
– især når der skal tages højde for de fire forskellige 
områder af dagslysdesign, som EN 17037 omfatter – 
vil rådgivning på et tidligt tidspunkt og fordelen ved 
beregningen af dagslys gøre processen betydeligt 
nemmere.

Som altid med et byggeprojekt styrkes visheden, når 
ting som eksempelvis dagslys gribes rigtigt an lige fra 
starten. Vinduesprodukter – samt bygningsmaterial  
– kan specificeres til de rette dimensioner og krav til 
energieffektivitet, og der kan budgetteres herefter. 
Dette øger sandsynligheden for, at den færdige bygning 
leverer det, der blev besluttet i designfasen, hvad angår 
både bygningens ydeevne og komfortkrav.

Alternativet er at undgå omkostningerne ved 
beregninger og modelleringsøvelser, fordi det umiddel-
bart virker som en besparelse. Men hvis der skal 
foretages sene ændringer i et design, fordi noget ikke 
blev taget behørigt i betragtning fra starten, kan 
dominoeffekten vise sig at blive endnu dyrere.

Hvis vinduerne er beregnet forkert, kan konsekvenserne 
være f.eks. forsinkelser på byggepladsen eller omgørelse 
af allerede afsluttet byggearbejde. Ændringer i 
produktspecifikationen, f.eks. erkendelser af, at sol-
afskærmning, såsom gardiner, skulle have været 
specificeret og monteret på fabrikken, kan medføre 
yderligere forsinkelser eller betyde, at entreprenøren 
skal tilkaldes igen på et senere tidspunkt for at udføre 
eftermontering.
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Dagslysdesign til energieffektivitet

Godt bygningsdesign kræver en holistisk tilgang – ellers 
er det umuligt at opfylde alle bygningens funktionelle 
kriterier. Der må findes kompromiser for at sikre, 
at alle funktioner – komfort, strukturel stabilitet, 
vejrbeskyttelse, energieffektivitet, sikkerhed, privatliv 
osv. – kan opfyldes samtidigt og til en rimelig standard.

Det er et spørgsmål om balance. Med hensyn til vinduer 
og energieffektivitet betyder denne balance, at man må 
supplere termisk effektivt og lufttæt byggemateriale 
med de rette vinduesarealer. Samlet set ønsker vi 
at reducere brug af elektrisk belysning takket være 
det naturlige lys, begrænsning af solvarme samt en 
forbindelse til udendørsomgivelserne for personer i 
bygningen.

I Danmark kan man støde på forskellige internationale 
bæredygtighedsstandarder (BREEAM, LEED, HQE og 
DGNB), men man valgte, i Danmark, at lave en dansk 
model af DGNB som certificeringsordning, da DGNB har 
højere fokus på totaløkonomi, samt at DGNB udmærkede 
sig ved, i højere grad end de andre certificeringsordninger, 
at være en bæredygtighedscertificering frem for 
en miljøcertificering. Den første danske version af 
DGNB-certificeringen blev lanceret i foråret 2012 og 
er tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning. 
I dag kan man DGNB-certificere alle bygninger og 
byområder, og for eksempel er der dedikerede manualer 
for kontorbygninger, etageejendomme & rækkehuse, 
børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler 
og byområde. For bygninger, der ikke falder under 
disse kategorier, findes der nogle mere generiske DGNB 
kriterier, der kan tilpasses alle resterende bygningstyper.

Brug af dagslysets fulde potentiale kan reducere eller 
endda eliminere elforbrug til kunstig belysning i løbet af 
dagen. For at nå til denne konklusion undersøgte VELUX 
dagslysets indflydelse på elforbruget i en bygning.

Der blev modelleret et scenarie, hvor et hus ikke 
havde vinduer, og lysniveauerne kun kunne opnås med 
elektrisk belysning. Brug af elektrisk belysning påvirker 
varme- og kølebehovet, så energiforbruget til belysning, 
køling og opvarmning blev evalueret sammen.

Resultaterne viste, at brugen af elektrisk belysning til 
at opnå lux-niveauer svarende til dagslys resulterede 
i et energibehov, der var ca. fem gange større end et 
tilsvarende hus med veldesignede vinduer og ingen 
elektrisk belysning.

Undersøgelser af kontorbygninger har vist lignende 
positive resultater. Selv om de er mere komplekse med 
hensyn til at have unikke anvendelser, indretninger og 
belysningsstyringsenheder (manuelle og automatiske) 
og derfor mindre egnede til en "definitiv" vurdering, er 
der påvist energibesparelser på 20-60 %.

Hvad angår veldesignede vinduer, tilfører oven-
lysløsninger mere dagslys end facadevinduer (vertikale 
vinduer) – faktisk mindst dobbelt så meget som for 
facadevinduer i samme størrelse. I reelle tal betyder 
dette, at ovenlys kan bidrage med at opnå de ønskede 
lysniveauer med et mindre samlet glasareal – og med en 
bedre fordeling af dagslys i rummet.

Brug af dagslysberegning til at hjælpe med at 
forfine kundens oplæg betyder, at balancen mellem 
facadevinduer og ovenlys kan være en del af de 
indledende designkoncepter, så alle bekymringer om 
overophedning imødekommes, og behovet for elektrisk 
belysning holdes på et minimum. Når effektiviteten 
for hele bygningen til sidst vurderes, vil disse fordele 
bidrage til et positivt resultat.
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Dagslysdesign til sundhed og komfort

Mange aspekter af menneskers sundhed og velvære, 
herunder længden og kvaliteten af vores søvn, er 
knyttet til de lyssignaler, vi modtager i løbet af dagen. 
Vi opfatter rum med et højt niveau af dagslys som 
"bedre" – de kan forbedre vores humør og gejst og 
reducere træthed.

Lyset om morgenen dikterer at vor døgnrytme 
synkroniseres med natures rytme, og et højt niveau af 
dagslys fastholder vor opmærksomhed / årvågenhed. Et 
højt niveau af dagslys, frem til tidlig aften, fastholder 
denne årvågenhed og giver kroppen de signaler, som 
den har brug for til at regulere døgnrytmen. Hen på 
aftenen gør det reducerede lysniveau, som vi udsættes 
for, kroppen klar til nattens mørke og søvn.

Arbejdsmiljøer med godt dagslys har vist sig at forbedre 
jobtilfredsheden, ligesom dagslys fremmer mere 
effektiv læring i klasseværelser og uddannelsesmiljøer. 
På hospitaler er eksponering af tilstrækkelig daglys og 
udsigt over grønne områder blevet sammenkædet med 
forbedrede resultater efter operationer.

Der er ikke et måleligt, universelt mål, som er den 
"rigtige" eller "nødvendige" lysdosis, men det er 
dog klart, at folk har brug for et højere niveau af lys 
indendørs end foreskrevet i standarderne for lys og 
belysning. Dagslys er dynamisk. Det varierer i intensitet, 
farve og retning og er derfor mere stimulerende end 
kunstig belysning.

Med hensyn til udsyn ud af vinduer – et af de fire 
aspekter, der er omfattet af EN 17037 – kan der 
foretages en række generaliseringer: En naturlig 
udsigt kan påvirke velværet hos personer i en bygning 
positivt og er at foretrække frem for en udsigt til et 

menneskeskabt miljø. En bred fjernudsigt er bedre end 
en smal nærudsigt, og en forskelligartet, dynamisk 
udsigt er mere interessant end en monoton udsigt.

Glassets lystransmittans er et vigtigt mål for hvor 
meget lys der kommer gennem glasset, men den måde, 
hvorpå lyset fordeles, er et vigtigt mål for komfort. Et 
rum med en mere diffus dagslysfordeling kan i nogle 
tilfælde være en fornuftig løsning, mens rum med 
en mere direkte dagslysfordeling skaber kontrast og 
atmosfære, men det bør sikres at der fx ikke opstår 
generende blænding.

Dagslyset positive indvirkning på personer i en bygning 
og deres velbefindende anerkendes af flere internationale 
certificiseringsstandarder, såsom WELL Standard og 
BREEAM, som inkluderer kategorier til at sikre sundhed 
og velvære. Dog skal man være opmærksom på at de 
enkelte certificeringer har forskellige krav og metoder i 
henhold til dagslys i bygninger.
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Ovenlysets energibalance

En bygnings energiforbrug, og dermed CO2-aftryk, 
påvirkes i høj grad af balancen mellem varmetab og 
solenergi. Det er nyttigt at forstå nogle af måderne, 
hvorpå ruder kan behandles for at opnå forskellige 
ydeevneniveauer, og hvordan denne ydeevne måles, hvis 
man vil forstå virkningerne på dagslyset.

Forholdet mellem lystransmittans, dvs. hvor meget lys, 
der kommer ind i bygningen, og glassets absorbsion og 
reflektions egenskaber, er en tilsvarende balance.

Transmittans, absorbsion og reflektion er vigtige design 
parameter, når man vælger rude. Hvis privatliv f.eks. er 
en bekymring eller et krav, kan en høj refleksionseffekt 
specificeres, så der næsten opnås spejlflade. Der er en 
tilsvarende reduktion i lystransmittans, men også en 
øget solbeskyttelse, da der kommer mindre solstråling 
ind i bygningen.

Målet for solenergi, der kommer ind i en bygning gennem 
vinduerne, er den samlede solenergitransmittans eller 
g-værdi. Denne er forholdet mellem den solenergi, 
der transmitteres gennem vinduet, og solenergien på 
vinduet, udtrykt som en værdi fra 0 til 1. Tilbehør, såsom 
automatisk eller brugerstyret afskærmning, kan fungere 
i kombination med ruderne for at opnå en dynamisk 
g-værdi, som således kan ændres på baggrund af 
interne eller eksterne forhold.

Ud over at kontrollere den mængde stråling i det synlige 
område (kortbølget), der kommer ind i bygningen, kan 
ruderne behandles, så tabet af selve varmeandelen af 
solens stråler (langbølget) ud af bygningen reduceres. 
Ruder med en belægning med lav emissions belægning 
(low-e) reflekterer den langbølgede stråling og holder 
den – samt dens varme – inde i bygningen.

Ligesom med det bygningsmateriale, hvori de er 
installeret, kaldes parameter for varmetab gennem 
ruder transmissionskoefficienten eller U-værdien.

For både g-værdier og U-værdier kan ydeevnen angives 
for hele vinduet eller bare ruden. Som navnene antyder, 
tager værdien for hele vinduet både glasset og karmen 
med i betragtning, mens værdien for ruden kun  
vedrører glasset. Værdier for ruder er lavere, fordi 
karmens effekt ikke er med i betragtningen. Det 
er vigtigt at sikre sig, at der foretages tilsvarende 
sammenligninger mellem de forskellige produkter 
– og at der anvendes repræsentative værdier i 
helbygningsvurderinger.
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Ventilation

Vinduer, herunder ovenlysløsninger, yder et vigtigt 
bidrag til ventilation i bygninger. Selv når størstedelen 
af den nødvendige friske luft tilføres af kontrollerede, 
mekaniske systemer, er det vigtigt for personerne i 
bygningen at have muligheden for at åbne vinduer, når 
de føler, at de har brug for det.

Ventilation er tæt knyttet til termisk komfort, og 
tilførslen af frisk luft er tæt forbundet med følelsen af en 
forbindelse til udendørsomgivelserne. Med tanke på alt 
det, vi har været inde på i dette dokument indtil videre, 
bør ventilationens relation til ovenlysløsningernes 
dagslys- og energieffektivitetsvirkninger ikke under-
vurderes.

Ligesom meget af det, vi allerede har været inde på, 
er ventilation et kompromis, hvor energiforbruget, 
sundheden og omkostningerne må balanceres. 
Overdreven ventilation øger energiforbruget, da 
opvarmet luft går tabt og erstattes af kold luft, der skal 
opvarmes.

En utilstrækkelig ventilation holder varmen inde 
bag det lufttætte bygningsmateriale, men fører til 
dårlig luftkvalitet i bygningen og en større risiko for 
sundhedsmæssige problemer. Bygninger med forringet 
luftkvalitet er fx en af årsagene til den primære årsag til 
sygdomme som hoste, allergier og astma.

Ventilation fjerner dårlig indeluft – lugt, forurenende 
stoffer og fugt – fra bygningen og giver personerne inde 
i bygningen frisk luft at indånde. Frisk luft er knyttet 
til øget årvågenhed og velvære, hvilket bevises af 
undersøgelser i både skoler og kontorbygninger.

Det er vigtigt at sikre sig, at der implementeres 
en ventilationsstrategi, som passer til bygningens 
lufttæthed – ellers opnås den korrekte ventilations-
hastighed til bygningsbrugen simpelthen ikke. Det er 
dette behov for at designe med henblik på lufttæthed 
og ventilation med lige stor omhu, der har ført til det 
engelske udtryk "build it tight, ventilate it right" (byg 
tæt, ventilér rigtigt).

Ventilationskravene i de nationale bygningsreglementer 
anses af mange for ikke at have holdt trit med kravene 
vedrørende termisk effektivitet og energieffektivitet. 
Gennemførelsen af mere detaljeret vurdering og 
modellering er derfor meget vigtigt for at opnå en 
vellykket bygningseffektivitet i den virkelige verden, 
især hvad angår komplekse bygninger til erhvervs-, 
uddannelses- og sundhedssektoren.

Mekanisk og naturlig ventilation har hver deres fordele 
og ulemper. Hybride løsninger, der drager fordel af de 
bedste sider af begge løsninger, kan være et kompromis. 

Når det fx er varmt indenfor, kan naturlig ventilation 
være en hurtig og bedre løsning til at levere høje 
luftskifter.

veluxcommercial.dk
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BRUG AF VELUX 
OVENLYSMODULLØSNINGER 
TIL EFTERLEVELSE AF 
STANDARDEN 

Hvilke løsninger kan vi implementere for at opnå de 
standarder for dagslys, termisk komfort og ventilation, 
der er beskrevet ovenfor?

Vi har beskrevet fordelene ved ovenlysvinduer 
i forhold til vertikale facadevinduer, men større 
erhvervsprojekter kræver mere end en række velplacerede 
punktlys. Det er her, at ovenlysmoduler kommer ind  
i billedet.

Fordele ved ovenlysmoduler

VELUX ovenlysmoduler er fuldt præfabrikerede 
og komplette med tilpassede inddækninger. De er 
fabriksfremstillede med stramme tolerancer og har en 
ensartet, gentagelig og pålidelig ydeevne.

Ovenlysmoduler er designet til at fungere som et enkelt 
system fra det øjeblik, de fremstilles, og kan forbindes i 
kombinationer, der passer til bygningens form og tagdesign. 
Hvor det er nødvendigt, er alt ekstraudstyr – såsom gardiner 
og aktuatorer – også monteret på fabrikken, så enhederne 
leveres på byggepladsen klar til at blive monteret med en 
minimal indsats.

Det er ikke kun kvaliteten og ydeevnen, der er ensartet 
– ovenlysmodulernes udseende er også. De ventilerende 
moduler har, i lukket position, samme udseende som 
faste ovenlysmoduler, så der opnås en ensartet æstetik, 
uanset hvilken blanding af enheder der er nødvendig for 
at opfylde ventilationsspecifikationen.

Der er ingen grænse for antallet af ovenlysmoduler, 
der kan monteres ved siden af hinanden – den eneste 
begrænsning er selve bygningsstrukturen og virkningen 
af bevægelses-/ekspansionssamlinger. Moduler med 
forskellige bredder i samme ovenlys er en mulighed, 
men modulernes højde skal være ens i en række. 
Endvidere giver trapezformede moduler muligheder ved 
tagkanterne, afhængigt af bygningens form.

For at få det bedste ud af ovenlysmoduler skal de ideelt 
set indarbejdes i designet på et tidligt tidspunkt. Hvis 
underkonstruktionen passer til kendte modulstørrelser, er 
alting meget lettere senere hen, end hvis man vil montere 
en kombination af moduler i en underkonstruktionen af  
en tilfældig størrelse.

veluxcommercial.dk
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Termisk ydeevne og ventilationseffektivitet

VELUX ovenlysmoduler fås med to- eller trelagsruder. 
Tolagsrudernes termiske ydeevne passer godt til de fleste 
bygningskonstruktioner, men trelagsruder er tilgængelige 
til projekter, hvor specifikationen kræver dem.

Ovenlysmoduler bidrager også til den valgte ventila-
tionsstrategi – uanset om det er en helt naturlig løsning 
eller en hybridløsning med både mekanisk og naturlig 
ventilation. 

De kan desuden åbnes for at lufte ud, når indeklimaet 
er blevet for varmt eller "indelukket", og en hurtig  
udluftning er nødvendig.

Ovenlysmoduler med programmerbare og sensordrevne 
betjeningselementer, til både baggrundsventilation 
og hurtig udluftning, fjerner behovet for brugerdrevet 
manuel åbning og lukning, som let kan glemmes.

Betjening af ovenlysmoduler

Ovenlysmoduler kan leveres med to forskellige 
styresystemer: åbent system (OS ±24V) eller VELUX 
INTEGRA®. I en løsning med et åbent system styres 
aktuatorerne af ±24V DC og kan tilsluttes dit foretrukne 
Building Management System, hvorfra de kan 
betjenes på grundlag af temperatur-, fugtigheds- eller 
kuldioxidniveauer. Hvis automatisk brandventilation er 
en del af bygningens brandsikkerhedsstrategi, kan det 
kun ske via et Building Management System.

VELUX INTEGRA® bruger VELUX enheder til betjening 
af ventilerende ovenlysmoduler og rullegardiner. 

Certificeringsstandarder for hele bygningen

Grundet den holistiske tankegang kendetegnet i en 
DGNB vurdering kan VELUX ovenlysmoduler bidrage 
til point i de tre hovedkategorier; socialt, økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtighed.  Og da bygningers rolle 
for velværet i stigende grad anerkendes, accepteres 
og inddrages i bygningsdesign, vil vurderingerne efter 
WELL-standarden sandsynligvis også stige i antal – 
hvilket vil øge fokusset på dagslys, termisk komfort og 
ventilation.

UK Hydrographic Office

VELUX ovenlysmoduler bliver brugt til at sørge for 
dagslys i og ventilation af atriummet i den nye bygning 
til UK Hydrographic Office, som er en del af det britiske 
forsvarsministerie.

Der er kontorlokaler på hver side af atriummet, og 
tagdesignet indeholder flere rækker af ovenlysmoduler 
samt trapezformede enheder, der passer til bygningens 
kurve, hvor det er relevant. Ovenlysene bliver 
understøttet af buede betonbjælker, således man 
ikke kun tager højde for den første afbøjning under 
monteringen, men også for fremtidig afbøjning.

Denne fremsynethed afspejles også i specifikationerne 
for ventilation. Der er monteret flere ventilerende 
ovenlysmoduler end nødvendigt, hvilket sikrer, at 
bygningen har ekstra ventilationskapacitet i fremtiden, 
hvis det skiftende klima gør det nødvendigt.

Arkitektfirmaet AHR designede skærmplader 
under ovenlysene som en hjælp til at sprede lyset, 
eliminere blænding og skabe en “bølgende” visuel 
effekt. Skærmene er et integreret arkitektonisk træk i 
bygningen, ligesom de hjælper med at fordele dagslys 
af god kvalitet i atriummet.

Foto: AHR Architectsveluxcommercial.dk
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KONKLUSION

Som med alle byggeanvisninger er indholdet af EN 
17037 kun anbefalinger. Jo flere af disse anbefalinger 
der vedtages, jo større vægt og autoritet vil standarden 
have på arkitektkontorer og byggepladser – og jo 
hyppigere vil den blive medtaget i kunders oplæg.

Arkitekter og designere bør tage udfordringen op og 
levere bygninger, der reagerer på det aktuelle klima 
og giver personer i bygningen ægte komfort. Faktisk 
vil de fremtidige versioner af bygningsreglementer 
måske ikke give dem noget valg. Som et resultat vil 
bevidstheden omkring vinduers ydeevne og især deres 
bidrag til dagslys blive større.

På kort sigt vil EN 17037 sandsynligvis hovedsageligt 
blive brugt i projekter, der sigter mod standarder 
som DGNB, hvor opfyldelse af dens krav vil hjælpe 
med at opnå ekstra point. Men med tiden vil dens 
indflydelse række ud over dette og blive anvendt til flere 
specifikationer.

Den indledende beregning antyder måske ikke 
overraskende, at det er på de øverste etager i højere 
bygninger, at niveauerne i EN 17037, især de høje og 
mellemstore niveauer, med størst sandsynlighed bliver 
opfyldt.

Ved nybyggeri på åbne steder kan det være relativt 
ligetil at opfylde de krævede niveauer. Ved byggeri i 
tæt bebyggede områder kan det være nødvendigt med 
væsentlige ændringer, hvis det gode dagslys skal opnås.

Ovenlysløsninger giver større adgang til uhindret 
himmel og sollys og er det perfekte supplement til 

facadevinduer i ydervægge, som kan være udsat for 
betydelige begrænsninger fra tilstødende bygninger 
eller andre forhindringer.

Ekspertisen hos VELUX Commercial i leveringen af 
ovenlysmoduler betyder, at vi i de tidlige faser kan 
hjælpe designere, arkitekter  og specifikationsansvarlige 
med, hvordan ovenlysløsninger kan bidrage til at opnå 
de rette niveauer på de fire dagslysområder i EN 17037.

Få projekthjælp og teknisk support eller et prisoverslag 
på kommercielle ovenlysløsninger ved at kontakte 
os og fortælle os om dine krav. Brochurer og 
vejledninger kan findes på vores hjemmeside sammen 
med CAD- og BIM-objekter til download.

Kilder og yderligere læsning

For en mere dybdegående udforskning af emnerne i 
dette whitepaper – herunder en bredere diskussion af 
de undersøgelser, der henvises til i afsnittet "Dagslysets 
betydning for bygningens ydeevne og komfort" – er 
bogen "Daylight, Energy and Indoor Climate" fra VELUX 
en omfattende vejledning for arkitekter, ingeniører, 
studerende og forskere.

Bogen kan findes online på: 
www.velux.com/deic

veluxcommercial.dk

https://commercial.velux.dk/support/kontakt-os?utm_source=website_website_dk&utm_medium=display&utm_campaign=en17037_global
https://commercial.velux.dk/support/kontakt-os?utm_source=website_website_dk&utm_medium=display&utm_campaign=en17037_global
https://commercial.velux.dk/support/brochurer-og-vejledninger?utm_source=website_website_dk&utm_medium=display&utm_campaign=en17037_global
https://commercial.velux.dk/support/brochurer-og-vejledninger?utm_source=website_website_dk&utm_medium=display&utm_campaign=en17037_global
https://commercial.velux.dk/specifikation/ovenlysmoduler/cad-bim?utm_source=website_website_dk&utm_medium=display&utm_campaign=en17037_global
https://www.velux.com/deic?utm_source=website_website_dk&utm_medium=display&utm_campaign=en17037_global
http://veluxcommercial.dk


17 VELUX Commercial

GLOSELISTE

Adgang til sollys

Mulig adgang til sollys, i timer, som bestemmes ved detaljeret 
beregning eller tabelværdier.

BREEAM

Building Research Establishment’s Environmental Assessment 
Method (miljøvurderingsmetode).

Blænding

Er ubehag eller en forringet evne til at se detaljer eller 
objekter forårsaget af uhensigtsmæssig lysfordeling eller 
meget store kontraster. Kan reducerers ved anvendelse af 
solafskærmning.

Dagslys

Den synlige del af det lys der rammer jorden.

Dagslysfaktorer

Forhold mellem lys (lux) i et punkt i rummet, og lyset udenfor 
når himlen er overskyet. Se fx CIE International Lighting 
Vocabulary for den eksakte definition (http://eilv.cie.co.at/). 

Dagslysfordeling

En fornuftig dagslysfordeling i rum og bygninger 
giver brugerne mulighed for at udføre opgaver. Er 
dagslysfordelingen tilstrækkelig, kan sandsynligheden for brug 
af kunstig belysning reduceres. 

DGNB

Bæredygtighedscertificering med fokus på økonomisk, socialt 
og miljømæssigt bæredygtighed. 

Diffust lys

Den del af dagslyset der spredes i atmosfæren og kommer ind 
i vore bygninger fra himlen.

Direkte Lys

Den del af dagslyset der kommer direkte fra sollyset.

EN 12464-1

Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: 
Indendørs arbejdspladser

EN 15193-1

Bygningers energieffektivitet – Energikrav til belysning – Del 1: 
Specifikationer, Modul M9.”

EN 17037

“Dagslys i bygninger” – den første europæiske standard, der 
specificerer måder, hvorpå man kan opnå en tilfredsstillende 
tilførsel af dagslys, udsyn til omgivelser, adgang til sollys og 
beskyttelse mod blænding.

g-værdi

Det samlede solvarmebidrag g-værdien for vinduet er 
afhængig af rudetypen, typisk har en 3-lags rude en ringere 
g-værdi end en 2-lags rude.

Indeluftkvalitet (IAQ)

Et mål for hvor god luften indenfor er i forhold til sundhed og 
komfort.

Klimabaseret simulering

En beregningsmetode udviklet til at vurdere dagslystilførsel 
baseret på bygningsspecifik placering og orientering samt 
365-dages klimadata. Gør det muligt at beregne blænding.

Kunstig belysning

Lys, der udsendes fra lamper eller LED’er, normalt ved 
anvendelse af strøm, for at give belysning, når dagslyset ikke 
er tilstrækkeligt eller ikke tilgængelig.

Lux

Enhed for lys.

Lys (naturligt)

Den del af det elektromagnetiske spektrum, der har 
bølgelængder, som genkendes af det menneskelige øje.

Lystransmittans (LT)

Angiver hvor meget lys der transmitteres gennem en rude. En 
almindelig 2-lags rude transmittere 0,80 af lyset der rammer 
ruden, mens en 3-lags rude har en LT-værdi på 0.72.

Ovenlysmoduler

VELUX ovenlysmoduler er præfabrikeret og designet til at 
blive koblet sammen således de dækker store tagområder. 
Ovenlysmodulerne samt tilbehør bliver leveret i et 
emballagesystem der sparer tid på byggepladsen og muliggør 
en hurtig installation. 

Simulering af dagslys

Analyse af dagslysforhold i rum og bygninger bør 
gennemføres med et professionelt simuleringsværktøj. Et 
dagslyssimuleringværktøj har til formål at sikre, at niveau og 
fordeling af dagslys er i overensstemmelse med intention af 
bygningsdesign, og at dokumentation af dagslysforhold kan 
imødekomme love og standarder. VELUX Daylight Visualizer 
er et lettilgængeligt og brugervenligt værktøj.

Solbidrag

“Gratis” varmeenergi fra solen, som, når det er planlagt og 
ledsaget af smarte valg af bygningsmaterialer, kan reducere 
rumopvarmning om vinteren uden at risikere overophedning 
om sommeren.

Termisk komfort

Mennesker er alle forskellige og har forskellig 
komforttemperatur. Derfor anvendes ofte et område i stedet 
for én enkelt temperatur.

U-værdi

Det samlede varmetab gennem et vindue sker dels gennem 
ruden og dels gennem karm- og rammekonstruktionen. 
Tilsammen giver det varmetabet for hele vinduet - den 
såkaldte “U-værdi for vinduet” (Uw). Jo lavere Uw-værdi, jo 
bedre isolerer vinduet mod varmetab. 

Udsyn 

Visuel kontakt med omgivelserne gennem en åbning i en 
bygningsflade, der giver information om det omgivende 
natur-/bylandskab, mulighed for at opleve vejrforandringer og 
at følge tiden i løbet af døgnet.

Ventilation

Formålet med ventilation er at udskifte luften i en bygning. 
Det kan være ved hjælp af åbne vinduer (naturlig ventilation), 
større mekaniske anlæg eller en kombination af begge 
løsninger (hybrid ventilation). Hybride løsninger kan drage 
fordel af de gode egenskaber ved både naturlig og mekanisk 
ventilation og kan i mange tilfælde levere god luftkvalitet og 
behagelige temperaturer 

VELUX INTEGRA®

Et innovativt system, som bruger betjeningsenheder 
fra VELUX til at styre ventilerende ovenlysmoduler og 
rullegardiner til den ønskede position.

WELL-bygningsstandard

Evidensbaseret system til måling, certificering og overvågning 
af bygningsfunktioner, der påvirker sundheden og velværet.
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