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Dagslysdesign fra første skisse
Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen



Arkitektonisk



Trivsel

© Velux



Helse
Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2017
 Oppdagelsen av molekylære mekanismer som

styrer den circadiske rytmen
 Prinsippene for selvgående biologisk klokke

 En velkalibrert circadisk rytme tilpasser vår
biologi til døgnets faser og regulerer bl.a. søvn, 
matinntak, blodtrykk og kropstemperatur
 Lys et av de viktigste eksterne signalene

Hall Rosbash Young
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De gjeldende krav 
til dagslys



Hva sier norske forskrifter om dagslys?

§13-7 Lys 
(2) Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys

§ 1-3. Definisjoner
l) rom for varig opphold: rom for varig opphold i arbeids- og publikumsbygg er arbeidsrom og publikumsrom. 
Lagerrom, korridor, gang, garderobe, toalett, dusjrom og lignende er ikke rom for varig opphold. Rom for varig 
opphold i boenhet er stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom.



Hvordan tilfredsstille forskriftene?

PRE-AKSEPTERTE YTELSER FOR BOLIG VTEK17:

1. Forenklet metode – arealforhold glass/BRA
2. Simulering av gjennomsnittlig dagslysfaktor
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𝐷𝐹 0,4 % 𝐷𝐹 2,0 %

Regelverket er inkonsekvent
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Dagslys i 
bygningsdesign



Regulering 



Regulering for dagslys –Tidlig analyse av volumer



Optimalisering av bygningsform

Finne best plassering og høyde av punkthus



Optimalisering av fasade

Fasade ved rammesøk Fasade som bygges



Optimalisering av fasade
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Typiske elementer 
i fasaden



Fasader – balkonger 

Før Nå



Fasader – balkonger 

Innkasset balkong ‐ 1,55 m dype Annenhver balkong ‐ 1,55 m dype Uten balkong



Kan man tenke «nytt» om 
balkonger?



Fasader – vindusutforming og veggtykkelse

10 % glassareal 
Kontor 10 m2 190 mm tykke yttervegger

Dagslysfaktor 
Gjennomsnitt 1,8 %



Fasader – vindusutforming og veggtykkelse

10 % glassareal 
Kontor 10 m2 480 mm tykke yttervegger

Dagslysfaktor 
Gjennomsnitt 1,0 %



Fasader – vindusutforming og veggtykkelse

13 % glassareal 
Kontor 10 m2 480 mm tykke yttervegger

Dagslysfaktor 
Gjennomsnitt 2,0 %
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Utforming av rom



Romutforming

Klasserom 52 m2

Rektangulært vindu langside

Klasserom 52 m2

Rektangulært vindu kortside

Klasserom 52 m2

Kvadratisk



Romutforming



Plassering av vindu på vegg- smale sideforskjøvet vinduer

Vindu inntil sidevegg 
Soverom 11 m2

Dagslysfaktor
Gjennomsnitt 1,0 %



Plassering av vindu på vegg- smale sideforskjøvet vinduer

Dagslysfaktor
Gjennomsnitt 2,0 %

Vindu mer sentrert på fasadevegg
Soverom 11 m2
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Disponering av glassareal

Vindu uten brystning
Kjøkken/stue 33 m2

Dagslysfaktor
Gjennomsnitt 1,3 %



Disponering av glassareal

Vindu med brystning
Kjøkken/stue 33 m2

Dagslysfaktor
Gjennomsnitt 2,0 %
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Farger og refleksjoner på innvendige flater



Lystransmisjon

Glass bronze
LT 30 %

Glass blue
LT 45 %

Glass clear
LT 71 %
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Fagfelt i utvikling



Bransjeveileder Dagslys
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