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INDLEDENDE UNDERSØGELSER VEDRØRENDE DAGSLYSFORHOLD

GENERELT FOR BOLIG A, B, C, D
Følgende foreløbige beregninger af bolig A og B tager udgangspunkt i en bolig med samme størrelse rum og samme størrelse vinduer som i Dagmargården Etape I
Udregning af daglysfaktor uden korrektionsfaktorer:

Opholdsrum:
Da 3,7 m2 er større end 1,81 m2 opfylder opholdsrummet dagslyskrav.
Soveværelse:
Da 2,5 m2 er større end 1,25 m2, opfylder soveværelset dagslyskrav.
På de næste sider laves en foreløbig vurdering af, om rummene stadig vil overholde dagslyskrav, når man medregner korrektionsfaktoren for skyggende omgivelser og for
fremspring ved siden af vinduet.
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INDLEDENDE UNDERSØGELSER VEDRØRENDE DAGSLYSFORHOLD

BOLIG A

Tabel 2 viser korrektionsfaktoren for et rum med et vindue, som vender mod
en overfor liggende bygning. Korrektionsfaktoren tager delvist hensyn til, at
lysreduktionen ofte opleves mindre end den faktisk er, som beskrevet ovenfor. Udgangspunktet er en profilvinkel på 10°, og de skyggende omgivelser
antages at have en lysreflektans på 0,2. Tabel og kurve viser, at for profilvinkler over 45° kan glasarealer kun medregnes med halvdelen af det faktiske areal.

*Snit i terræn er optegnet på baggrund af landmålerplan fra Aakjær, dateret 10.06.11.
**Parkeringsplads og sundhedshus er optegnet på baggrund af Luftfoto.
Med udgangspunkt i eksisterende boligtype fra Dagmargården I, udregnes en foreløbig dagslysfaktor for opholds og sove-rummene i en nordvendt bolig i stueetagen, Dagmargården II (skitse af
16.01.2020)
Det bemærkes, at på dette tidlige stade i processen, kan der senere hen tilkomme mange andre
korrigerende faktorer, der har indvirkning på dagslysforholdene, og at denne indledende undersøgelse derfor i sig selv ikke er et endeligt svar på at sikre tilfredstillende dagslysforhold for
boligen, da ”oplevelsen af lyset i rummet afhænger af mange andre faktorer end hvor meget lys,
der strømmer ind gennem vinduerne.”*
En korrektionsfaktor for de nordvendte boliger kan være skrænten op mod sygehuset, der skygger for boligerne. Ved udregning af vinkler og højder iht. de foreskrevne regler, har skrænten en
profilvinkel på ca. 8°. Ifølge tabellen ”Korrektionsfaktor for skyggende omgivelser”, skal der ganges med 1,0. Resultatet er altså det samme som på side 3, og rummene opfylder dagslyskrav.
Sygehuset vurderes at være for langt væk til at skygge for dagslys (50 m afstand)
Nordvendte vinduer er ikke en korrektionsfaktor
KONKLUSION AF INDLEDENDE UNDERSØGELSE:
Med udgangspunkt i de eksisterende boliger fra Dagmargården I, og disses vinduesareal, overholder de nordvendte boliger i Dagmargården II i stueplan dagslyskrav iht. bygningsreglementet,
også når man medregner korrektionsfaktoren for skyggende omgivelser.

Tabel 2. Korrektionsfaktor for glasarealer i vinduer mod skyggende omgivelser. Profilvinklen beregnes
fra midten af de(t) aktuelle vindue(r) til middelhøjden for overkanten af de(n) modstående bygning(er)
eller til den synlige horisont. For andre profilvinkler kan der interpoleres mellem tabellens værdier eller
ud fra de tilhørende grafer.
Reduktion for skyggende omgivelser
Profilvinkel, Vh

0°

Korrektionsfaktor

10°
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30°

35°

40°
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50°

55°

60°

1,00 1,00 0,95 0,91 0,84 0,77 0,66 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50

Korrektionsfaktor FOMG for skyggende omgivelser
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Diagram fra ”Bygningsreglementets vejledning om korrektioner
til
10 pct.-reglen for dagslys”
Eksempel

For et rum på 14,0 m² skal beregnes den skyggende effekt af overfor liggende bygninger, som illustreret i figur 3. Minimum glasareal er 10 % af 14,
altså AG,min = 1,4 m². Rummet har et vinduesparti med et samlet glasareal
på 2,2 m² med en lystransmittans på 0,72, og en vægtykkelse på 40 cm.
Spørgsmålet er, hvor stort det aktuelle glasareal AG,kor er, når der korrigeres
for reduceret lysadgang.
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INDLEDENDE UNDERSØGELSER VEDRØRENDE DAGSLYSFORHOLD

BOLIG A

Fotos taget d. 9/1-2020 kl. 12.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VEDRØRENDE DAGSLYSFORHOLD.
Dagmargården II ligger i samme facadelinje og ca. samme kote som eksisterende bygning, der nedrives. En vurdering af de fremtidige dagslysforhold i
stueplan kan dermed suppleres med en vurdering på stedet.
• Undgå at tilplante skråning med mørke træer og buske.
• Tilføj eventuelt supplerende vinduer i boliger mod nord. Gerne højtsiddende med himmelkig.
• Enkelte nordvendte boliger kan evt. spejles mod gårdside/sydvendt facade.

Eksisterende bygning og skrænt

vinkler over 45° kan glasarealer kun medregnes med halvdelen af det faktiske areal.
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Tabel 2. Korrektionsfaktor for glasarealer i vinduer mod skyggende omgivelser. Profilvinklen beregnes
fra midten af de(t) aktuelle vindue(r) til middelhøjden for overkanten af de(n) modstående bygning(er)
eller til den synlige horisont. For andre profilvinkler kan der interpoleres mellem tabellens værdier eller
ud fra de tilhørende grafer.
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Reduktion for skyggende omgivelser

BOLIG B

Korrektionsfaktor

Profilvinkel, Vh
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60°

1,00 1,00 0,95 0,91 0,84 0,77 0,66 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50
Tabel 5. Korrektionsfaktor for fremspring på den ene side af vinduet. Vinklen beregnes fra midten af det
aktuelle vindue til fremspringets forkant. Tabellen gælder for et ’uendelig’ højt fremspring, fx svarende til
det fremspring en fleretages vinkelformet bygning giver for vinduer i de nederste etager og ved det indvendige hjørne (se foto). For andre værdier af vinklen VSF kan korrektionsfaktoren bestemmes ved interpolation i tabellen eller ud fra den tilhørende graf. For fremspring med begrænset højde anvendes
korrektionsfaktorer angivet i tabel 6.

Korrektionsfaktor FOMG for skyggende omgivelser

1,0

Korrektionsfaktorer for fremspring på den ene side af vinduet er vist i tabel 5.
Tabelværdierne afhænger af vinklen VSF målt i vandret plan fra midten af vinduet til fremspringets forreste kant, og er beregnet for fremspring med en
middelreflektans på 0,2 under den forudsætning, at fremspringet er ’uendelig’ højt. For fremspring med begrænset højde anvendes korrektionsfaktorer
angivet i tabel 6.
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Diagram fra ”Bygningsreglementets vejledning
Eksempel
om
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Diagram fra ”Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 pct.-reglen for dagslys”

gende bygninger, som illustreret i figur 3. Minimum glasareal er 10 % af 14,
altså AG,min = 1,4 m². Rummet har et vinduesparti med et samlet glasareal
på 2,2 m² med en lystransmittans på 0,72, og en vægtykkelse på 40 cm.
Spørgsmålet er, hvor stort det aktuelle glasareal AG,kor er, når der korrigeres
for reduceret lysadgang.

Figur 3. Plan af rum i den aktuelle bygning, som skygges af overfor liggende bygninger.
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