GLAS kursus – BR18
1. Bygningsreglementet
Nyt BR18.
Nye publikationer.
2. Funktioner og valg af glas:
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

3. Funktioner og valg af glas:
Energi og indeklima

4. Glas-reklamationer:
Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre

1

www.bygningsreglementet.dk
Funktioner og valg af glas: Energi og Indeklima
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BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298)
§ 250 - § 256 Energiforbrug
§ 257 Generelle mindstekrav til klimaskærm
§ 258 Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage
§ 259 Energirammer for boliger, kollegier, hoteller og lignende
SBi-anvisning 213
§ 260 Energirammer for andre bygninger end boliger
§ 261 - § 266 Krav ved brug af energiramme
§ 267 - § 270 Energikrav ved ændret anvendelse
§ 271 - § 273 Energikrav ved tilbygninger
§ 274 - § 279 Energikrav ved ombygninger og udskiftning af bygningsdele
§ 280 - § 282 Renoveringsklasser for eksisterende bygninger
§ 283 - § 286 Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger
§ 287 - § 292 Midlertidige, flytbare pavilloner
§ 293 - § 298 Bygningsopvarmning

BR18 pr 1/7-18
• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ændring af bekendtgørelse om
bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og har
bl.a. til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager og gennemføre
ændringer af energikravene.
• Ændringen af BR18 indfører en frist for stikprøvekontrol i byggesager, hvor der
tidligere var teknisk byggesagsbehandling.
Derudover bliver bygningsklasse 2020 ændret. Ændringen har til formål at
tilpasse bygningsreglementet til beslutningen om, at klassen ikke skal være
obligatorisk for alt nybyggeri i 2020. Endelig sker der en række mindre
præciseringer af bestemmelser og henvisninger i bygningsreglementet.
• Se bekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201652

Nyt BR i 2020 ?

(Energipolitisk forlig i 2008 forudsatte 3x25% reduktion af energiforbrug/5år)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: 8. nov. 2017
•Regeringen ændrer 2020-krav
•Ændringen af de fremtidige energikrav til nye bygninger indebærer, at
bygningsklasse 2020 ikke gøres obligatorisk, men fortsat vil være frivillig
- De nuværende krav til nye bygningers energimæssige ydeevne videreføres på det
niveau, der er gældende i bygningsreglementet 2015 (BR15).
- Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (dvs. tage, ydervægge mv.) videreføres på
det niveau, som er gældende i BR15.
- De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som
ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da
byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt produktionen på de
udmeldte krav.

.

BR18
Energibestemmelser - energirammer
Udgivet: 26-10-2018
SBi-anvisning 213 beskriver, hvordan
man bruger beregningsprogrammet
Be18 til beregning af bygningers
energibehov. Programmet skal bruges,
når man skal eftervise, at en bygning
opfylder energibestemmelserne i
bygningsreglementet. Anvisning og
beregningsprogram henvender sig til
rådgivende ingeniører, arkitekter,
entreprenører,andre projekterende og
udførende indenfor byggeri, samt til
offentlige myndigheder.

Afventer mulighed for at beregne
dynamiske glas i facader

BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298)
§ 250
Bygninger skal projekteres, udføres, ombygges og vedligeholdes,
så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling,
ventilation og belysning undgås, under hensyn til bygningernes
anvendelse og omfang af byggearbejdet.

Derfor er g-værdi vigtig!
Aht at undgå passiv solvarme (reducere opvarmning) og
aht overophedning (reducere køling, ventilation)!

Eref iht BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298)
§ 258 Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge,
ovenlysvinduer og glastage
Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage skal
overholde følgende krav til energimæssig ydeevne:
1) For vinduer og glasydervægge må energibalancen
for referencevinduet ikke være mindre end -17 kWh/m² pr. år.
Energibalancen beregnes som Eref = 196,4 x gw – 90,36 x Uw.
2) For ovenlysvinduer og glastage må energibalancen
for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år.
Energibalancen beregnes som Eref = 345 x gw – 90,36 x Uw.

BR18 Komponentkrav Eref

*Bygningsklasse 2020 §478: 1/7-18: Lavenergiklasse
Energibalancen (Eref) beregnes for glasydervægge med følgende
referencerude: Ug=0,70 W/m2K, gg=0,50 og psi=0,05 W/mK.
For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,20 W/m²K.
Der kan benyttes funktionsglas, jf. § 258.
Referencestørrelser fremgår af § 258.

Eref iht. BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298)
§ 258 Generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge,
ovenlysvinduer og glastage
Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage skal
overholde følgende krav til energimæssig ydeevne:
3) Lydglas og andre funktionsglas kan anvendes, hvis
referencevinduet opfylder kravet til energibalancen. Der kan dog
vælges glas med en lavere solvarmetransmittans (g-værdi), hvis
der kan påvises en energibesparelse ved det.
Stk. 2. Referencestørrelsen for vinduer,
glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage er 1,23 m x 1,48 m.
For glasydervægge og glastage beregnes energibalancen fra
profilsystemets centerlinjer.

BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298)
§ 259 Energirammer for boliger, kollegier, hoteller og lignende
For boliger, kollegier, hoteller og lignende bygninger må
bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal
højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret
med det opvarmede etageareal.
§ 260 Energirammer for andre bygninger end boliger
For andre bygninger end boliger, der ikke er omfattet af § 259, må
bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet
etageareal højst være 41,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år
divideret med det opvarmede etageareal.

BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298)
»§ 264. Nybyggeri, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 259 og
260, skal udføres, så det dimensionerende
transmissionstab pr. m² etageareal ikke overstiger
12,0+6,0/E+300/A, hvor E er antallet af etager,
og A er det opvarmede etageareal. Antal etager er et decimaltal,
som udregnes som opvarmet etageareal
divideret med bebygget areal. Bygninger med gennemsnitlig
rumhøjde over 4,0 meter får et tillæg på 1,0
W/m² pr. meter gennemsnitlig rumhøjde over 4,0 meter.
Opvarmet kælder, der ikke indgår i etagearealet,
medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvarmede
etageareal.«

BR15 Kap.7: Energirammer
Også KRAV
i 2020
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Frivilligt i 2020

BR18
bygningsklasse 2020
1/7-18:
Lavnergiklasse
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§474
1/7-18:
27,0
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7.2.3
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Kontorer, skoler,
institutioner og
lignende

(41,0 + 1000/A)
§260

25
§475

1/7-18:

1/7-18:
33,0
Transmissionstab/m2
§476:
11,0+6,0/E+300/A

Transmissionstab/m2
§264:
12,0+6,0/E+300/A

A er det opvarmede etageareal.

E: antallet af etager

Definition af U-værdi

T=1o
1 m2

U=1,0 W/m2K

1W =
Joule/sec
2K]
U [W/m
U W/m2K
U-værdi: den mængde energi W=Joule/sec der passerer gennem
konstruktionen pr sekund, pr m² ved en grad forskel (K = grad C)

Hvorfor gasfylde en EnergiRude?
Gasfyldning reducerer varmetabet
(tungere ”luft”: mindre konvektion, cirkulation)

Gml.termorude 4-12-4
1/3-del af varmetabet
ved konvektion
U: fra 2,9 til 2,7

EnergiRude (S3) 4-15-4
4/5-del af varmetabet
ved konvektion
U: fra 1,4 til 1,1

Vinduers U-værdi iht DS418
DS418:
Lodret,
45gr,
Vandret
A: 2-lag.
B: 3-lag

Figur N.2. Ruder med 90 % Argonfyldning og lavemissionsbelægning på glasset med
normal-emissivitet 0,20. Tolagsruden forudsættes at have en lavemissionsbelægning mod hulrummet, og trelagsruden forudsættes at have to lavemissionsbelægninger, en mod hvert hulrum. For tolagsglas med afstand over 20
mm og uden argonfyldning er Ug 0,25 W/m2 K højere.
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Glastag
Glastag
VALG OG MONTERING AF GLAS I
TAGKONSTRUKTIONER
Udarbejdet af Glasindustrien ·
Revideret august 2018

1. Indledning
2. Anvendelse
3. Konstruktioner
4. Glasdimensionering
5. Funktionsglas
6. Glasbeskrivelse
7. Brand

Glastag
Revideret
august 2018
U-værdier er normalt oplyst for
lodret monterede termoruder.
I skråtstillede ruder medfører
konvektionen en større energiafgivelse, og dermed en forringet
isoleringsevne.
DS 418 angiver nogle kurver for
forventede Ug-værdier afhængig af
lodret, 45 grader og vandret
monterede ruder, men disse baserer
sig på forældede
belægningstyper (normal emissivitet
på 0,20).

ENERGI er elektromagnetisk stråling
Solstråling er en meget lille del
(synlig del: lys, endnu mindre)

Gamma- og røntgenstråling
20

Temperatur
stråling

Radiobølger

Energi men forskellig bølgelængde
Solstråling er kortbølget, Stuevarme er langbølget

Direkte stråling: ST og g-værdi
Solstråling:

UV + LYS + IR

I=R+A+T=100%

T
R
+
A
andel A
=

g-værdi
22

DAGSLYS og g-værdi
to sider af samme sag
Solstråling:
UV + LYS + IR: i alt = g

Sollys: LT og Solenergi:g
Afhængig af hinanden !
LT

g
23

2-lag: Sollys (LT)/ Solenergi (g-værdi)
% Lystransmittans (LT)

50

100

90

Optifloat Clear 2,6/82/76

80

Suncool
Brillant 66
1,1/67/34

70
60

Optifloat Green
1,1/66/37

LT reduceret
ca 18-20%
(ca1/5)

Optifloat Green 2,6/68/47
•-Suncool HP Clear 1,1/65/44

50

•-Suncool HP Neutral 1,3/55/44
•-Suncool Brillant 50 1,1/50/25

40

•-Suncool HP Silver
1,1/42/27
Optifloat
Grey 2,6/39/45
Optifloat Grey 1,1/38/35

30

Suncool Classic Grey 2,4/30/32
Suncool Classic Grey 1,1/28/26

g reduceret
24-27%

20
10

g-værdi
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 % Solenergitransmittans

3-lag: Sollys (LT)/ Solenergi (g-værdi)
50

3-lag:
LT reduceret
26-28%
(mere end 1/4del)
2-lag:
LT reduceret
ca 18-20% (ca1/5del)

3-lag:
g reduceret
32-35%
2-lag:
g reduceret
24-27%
50

3-lags kombinationer
Samme U-værdi: vælg „frit“ mellem g-værdier
Produktkode
argon (Ar)

U/LT/g

S(3): energiglas, A: selvrengørende, w: jernfattigt

4S(3)-16Ar- 4-16Ar-S(3)4
A4 S(3)-16Ar- 4-16Ar-S(3)4
4wS(3)-16Ar-4w-16Ar-S(3)4w

0,6/72/51
0,6/67/46
0,6/74/53

Solafskærmende-energiglas:
6C(70)-15Ar-4-15Ar-S(3)6
A6C(70)-15Ar-4-15Ar-S(3)6

0,6/62/38
0,6/59/35

6C(66)-15Ar-4-15Ar-S(3)6

0,6/58/32

6Cs(50)-15Ar-4-15Ar-S(3)6

0,6/44/24

6C(30)-15Ar-4-15Ar-S(3)6
A6C(30)-15Ar-4-15Ar-S(3)6

0,6/27/16
0,6/25/15

Persienneruder ???????
•Energi udefra:
•Bølgelængde/type?
•Energi indefra:
•Bølgelængde/type?
•Persienner dur ikke med udv energiglas!
•Entreprisegrænse? (Kabling,
styringsenhed)
•Kontrol: udførelses-, montagekontrol?
Idriftsætning?

Energi - vinduer

8. udgave BR18 Aug18

Kort og godt om glas og termoruder

Indeklima BR18
Fra to-lag til tre-lag
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kapitel 17 Lydforhold (§ 368 - § 376)
Det samme
Lydreducerende glas: Rw (C;Ctr)
Kapitel 18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384): Dagslys § 379-381
Sværere
LT-værdier. Diverse SBi-anvisninger
Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og
køleanlæg (§ 385 - § 392) §386: Termisk indeklima
DS474
Nemmere
Rumtemp.+overfladetemp.: g-værdi+direkte stråling
Kapitel 22 Ventilation (§ 420 - § 452) § 425: træk
Træk pga ventilation
(”kuldenedfald”: U-værdi) Nemmere
30

Indeklima og glas
BR18-krav
Korrekt valg af glas og kombinationer af
funktioner er forudsætningerne for et
tilfredsstillende
indeklima.
Bygningsreglementes krav i BR18 til
indeklimaet er beskrevet i:
Kapitel 17 Lydforhold (§ 368 - § 376)
Kapitel 18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384):
§ 379-381: Dagslys
Kapitel 19 Termisk indeklima og
installationer til varme- og køleanlæg (§
385 - § 392)
§386: Termisk indeklima
Kapitel 22 Ventilation (§ 420 - § 452)
§ 425: træk

Revideret august 2018

Indeklima og glas
BR18-krav

6.4 Akustisk indeklima
Støj og sundhed
Virkning af støj
Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den giver høreskader.
Støjen kan imidlertid være generende, hvilket ifølge
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kan medføre kommunikationsbesvær,
hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjertekarsygdomme. I den danske vejstøjstrategi fra 2003 er det forsigtigt
vurderet, at 200-500 danskere hvert år dør for tidligt som følge af vejstøj.
Støjen kan også være medvirkende årsag til mentale sygdomme og
indlæringsproblemer. Når man bliver udsat for stærk støj over længere perioder,
kan man reagere med angst eller depression, eller ved at blive anspændt og
aggressiv.
Hvis børn udsættes for høj støj i længere tid af gangen, kan det påvirke deres
sprogudvikling og læseindlæring. Støj virker negativt på børns motivation og
koncentration, og de kan få forringet hukommelse og nedsat evne til at løse
vanskelige opgaver.

Støjhandlingsplan 2018-23
Denne støjhandlingsplan er udarbejdet i henhold til
bekendtgørelse nr. 1065, og den erstatter Vejdirektoratets
støjhandlingsplan for 2013-2018. Planen omfatter alle
statens veje og opfylder de formelle krav til indholdet af
støjhandlingsplaner, som beskrevet i bekendtgørelsen.
Støjhandlingsplanen henvender sig til den almindelige
offentlighed, som via denne plan har mulighed for at
orientere sig om hvordan Vejdirektoratet arbejder for at
mindske støjgenerne fra statens veje.
Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om
støjbelastningen fra de statslige veje, Vejdirektoratets
principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen,
samt en beskrivelse af gennemførte og mulige
støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet. I
støjhandlingsplanen er der på baggrund af en screening af
hele statsvejnettet udpeget særligt støjbelastede
boligområder.

BR18 Kapitel 17
Lydforhold (§ 368 - § 376)
Bygningsreglementets vejledning om lydforhold
- Vejledning til boliger og andre bygninger til overnatning
- Vejledning til undervisningsbygninger
- Vejledning til daginstitutionsbygninger
- Vejledning til kontorbyggeri
- Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker

Støjdæmpning
Tykke glas

Forskellige tykkelser glas

Lamineretglas
Special folie
Optiphon/STADIP SILENCE
(Brandbeskyttende glas)

Større afstand

1+2 og absorbent

Forskellig
afstand

Lydreducerende glas
Reduktionstal, dB

Reduktionen måles i 16 frekvensbånd.
100-3150 Hz
udvides nu ofte til: 50-5000 Hz
Tidl.: Rw (vægtet reduktionstal

iht referencekurve, v 500 Hz)
Ny standard
Rw(C; Ctr)

Rw+C i bygning, alm. tale, vetogstøj høj hast.
Rw+Ctr v musik m bas, bytrafik

500Hz

Frekvens, Hz

”Nøglehulseffekt”

SBi-anvisninger Lyd

Lydisolering mellem boliger – eksisterende byggeri SBi-anvisning 243: 2014
Lydisolering af klimaskærmen SBi-anvisning 244: 2014
Lydisolering i bygninger - teori og vurdering SBi-anvisning 245: 2014

SBi-anvisninger Lyd
-

Lydisolering af klimaskærmen SBi-anvisning 244: 2014

Udførelse af bygningsakustiske målinger
- SBi anvisning 217, 2. udgave. Sept. 2016
Udførelse af bygningsakustiske målinger
SBi-anvisning 217 er udkommet i 2. udgave.
Den nye udgave er opdateret i henhold til
Bygningsreglement 2015 og med henvisninger til de
nyeste standarder på området. Første udgave af SBianvisning 217 udkom i 2008.
Anvisningen henvender sig primært til personer og
firmaer, der udfører bygningsakustiske målinger, men
vil også være et vigtigt redskab for rådgivere,
udførende og leverandører i forbindelse med
projektering af bygninger. Anvisningen er også relevant
for kommunerne i forbindelse med kontrol af
opfyldelsen af lydbestemmelserne i
bygningsreglementet.

BR18 Kap. 18
Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
§ 377 Lys og udsyn
I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår
risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller komfortmæssige
gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt
tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen. Stk. 2.
Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:
1) dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde.
2) unødigt energiforbrug undgås.
3) unødig varmetilførsel til rummene undgås.
4) gener ved direkte solstråling kan undgås.
5) gener ved blænding minimeres.

BR18 Kap. 18
Lys og udsyn (§ 379)
Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det
følgende benævnt arbejdsrum mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en
sådan tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.
Stk. 2. Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden
skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne
glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, reduceret lystransmittans
mv., som angivet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn.
Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den
indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen
af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. For beboelsesrum
er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal. For arbejdsrum mv. er det
relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser. Såfremt det kan
dokumenteres, at rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre
beregningsmetoder benyttes som dokumentation.

BR18 Kap. 18
Lys og udsyn (§ 379)
Stk. 2. Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan
dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende
forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante
gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for
evt. skyggende omgivelser, reduceret
lystransmittans mv., som angivet i Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn.
Bygningsreglementets vejledning om
korrektioner til 10 pct.-reglen for dagslys
Marts 2018

BR18 Kap. 18
Lys og udsyn (§ 381)
Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så
solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i
rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.
Overophedning: jf. BR18 Kapitel 11
Energiforbrug (§ 250 - § 298) - Energirammen)

Direkte solstråling: Hvis Energirammen vha. g-værdi opfyldes
kan et indv. Gardin forhindre gener fra direkte solstråling

Ny standard EN17037
sætter skrappere krav for dagslys
Hele Europa har fået en fælles standard for dagslys i bygninger,
standarden kan gøre arkitekternes arbejde en smule vanskeligere.
Den nye standard kort
Den nye standard udgives ved årsskiftet. Standarden EN17037 har til formål at give
en fælles metode til at dokumentere tilstrækkeligt dagslys i rum og bygninger.
Derudover skal den give vejledning i, hvad der som minimum skal dokumenteres i
forhold til, hvad der er tilstrækkeligt dagslysniveau, om der er godt udsyn til det fri,
en tidsperiode for adgang til direkte sol og et kriterium for vurdering af risiko for
blænding fra vinduerne.
En mulighed er at projektere dagslyset efter indendørs belysningsstyrke på 300 lux
eller mere i en vis procentandel af rummet. En anden mulighed er at projektere
vinduesarealerne som en procentandel af gulvarealet. Procentsatsen afhænger af,
om rummet oplyses af dagslys fra facaden, skrå tage eller fra åbninger i et fladt
tag.

SBi
•
•
•
•
•
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Dagslys
By og Byg 203 Beregning af Dagslys
SBi219 Dagslys i rum og bygninger
SBi220 Lysstyring
SBi 238 Lys i daginstitutioner 2011

DAGSLYS og g-værdi
to sider af samme sag
Solstråling:
UV + LYS + IR

Konstant nye belægninger
1) Flere nye belægninger på
2) mere klart/jernfattigt glas

49

Termoruder:
Med eller uden belægning?

UV - stråling

Glas
Glas
Kloden

Jernfattigt glas Optiwhite / DIAMANT
Lamineret glas Optilam / STADIP

UV-C 200-280nm, UV-B 280-315nm og UV-A 315-380nm. Dagslys i området 380-780 nm.

Look-alike, ”Spion-spejl”

Look-alike

Look-alike

Look-alike, ”Spion-spejl”
Forholdet mellem lyset på de to sider af glasset
Jo mindre lys
ind, desto
nemmere at få
spejling.
Over kurven:
Spejleffekt

NB:
bemærk at
Lysreflektans
IKKE indgår i
begrebet spejling !

Antirefleks: mattere/dyppe/coate
• Mattering: kun til billedindramning.
• Dyppe:
Amiran/Schott max 1770x3800mm EnergiRude LR:3% LT:80 g:48
• Coate:
VisionLitePlus/SGG max lam. 3210x6000mm
OptiView/Pilkington
Guardian Clarity/Guardian
Håndtering
Rengøring

Transparent - Translucent
Transparent: Lys igennem, Se igennem
Translucent: Lys igennem, Ikke se igennem
Ornamentglas, matlamineret,silketrykt, (sandblæst),matætset

Termisk indeklima - Solafskærmning
For at få det bedre: fysisk og mentalt

Mental ydelse

Fysisk ydelse

Sommer
Vinter
7:31

Rumtemp. ºC

BR18: Termisk indeklima
§ 386 Generelt for termisk indeklima
I rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal det sikres, at der under
den tilsigtede brug og aktivitet kan opretholdes et sundheds- og
komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima.
Stk. 2. Dokumentation af det termiske indeklima skal ske ved beregning på
grundlag af forholdene i de kritiske rum og baseres på Design Reference
Year, DRY 2013 for kalenderåret 2010. For boliger kan der anvendes en
forenklet beregning.

Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til
varme- og køleanlæg:
Det termiske indeklima bestemmes af luftens og overfladernes temperatur og
luftens hastighed og turbulensintensitet og i mindre grad af luftens fugtighed. Ud fra
sammenhængen mellem det termiske indeklima og den menneskelige aktivitet og
påklædning kan den termiske komfort bestemmes.
Metoder til specifikation, verifikation og kontrol af termisk indeklima findes i DS 474
Norm for specifikation af termisk indeklima.

BR18: Bygningsreglementets vejledning om termisk
indeklima og installationer til varme- og køleanlæg:
For andre bygninger end boliger fastlægger bygherren det maksimale
antal af timer pr. år af brugstiden, hvor en rumtemperatur (den
operative temperatur) på henholdsvis 26 °C og 27 °C må overskrides.
For mange typer bygninger med brugstid svarende til kontorbygninger,
vil overskridelse på højst 100 timer over 26 °C og 25 timer over 27 °C
normalt opfylde bestemmelsen.
For boliger, hvor der er mulighed for at åbne vinduer og skabe
udluftning, kan bestemmelsen normalt anses som overholdt, når der
gennem beregning kan påvises, at der maksimalt er 100 timer pr. år af
brugstiden, hvor rumtemperatur overskrider 27 °C og 25 timer pr. år,
hvor rumtemperaturen overskrider 28 °C.

Fysisk og mental ydelse (et er BR, noget andet DMI)
BR18 vejledning: Det termiske indeklima bestemmes af luftens og overfladernes temperatur
og luftens hastighed og turbulensintensitet og i mindre grad af luftens fugtighed.

Hedeindeks: Udtryk for den temperatur vi tilsyneladende oplever som funktion af den
målte aktuelle lufttemperatur og luftfugtighed. En høj luftfugtighed reducerer kroppens
mulighed for at komme af med varmen.
www.dmi.dk
Temp i °C
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Indeklimasimulering vha BSim
BSim – et simuleringsprogram
Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner
og kontorer ikke overskride bestemte krav. Dokumentationen kan ske via en
simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year,
DRY.
Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede
indeklimasimuleringer.
BSim (Building Simulation) er et integreret edb-værktøj til projektering af bygninger
og installationer.
BSim-programpakken består af seks faste moduler:
SimView – til visuel fremstilling af bygningsmodellens geometri
Tsbi5 – dynamisk simulering af indeklima og energiforhold
XSun – analyse og simulering af sollys og skygge
SimLight – beregning af dagslys
SimDXF – import af CAD-tegninger
SimDB- database med konstruktioner og materialer
Derudover er det muligt at købe en række Udvidelsesmoduler til BSim.

Termisk komfort

Arbejdstilsynet

”Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold
holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige
25 °C. Kan denne temperatur ikke holdes, selv ved normale
udetemperaturer, bør det undersøges, hvad årsagen hertil kan være.”
Arbejdstilsynets vejledning om temperaturforhold for arbejdsrum med
faste arbejdspladser nr. A.1.12. Marts 2005.
Der står også: ”Under særlige klimaforhold, fx hedebølge, må det
accepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25 °C i rummet,
men det kan da være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer
de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare”.

Faktorer for termisk indeklima - komfort
• Rumtemperatur:
g-værdi
• Overfladetemperatur:
direkte stråling (ST)
• Luftens hastighed
”Træk” (afh. af U-værdi)
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Temperatur – kuldenedfald (=træk)
Indv. glasoverflade temperatur ved forskellige U-værdier
Udetemperatur

Overfladetemperatur

BR18 Kapitel 22
Ventilation (§ 420 - § 452)

TRÆK
§ 425 Ved tilførsel og fjernelse af luft skal det i rum, hvor personer
opholder sig i længere tid, sikres, at der ikke opstår træk i
opholdszonen. For lokaler med stillesiddende aktivitet er eftervisning
af, at trækrisikoen (draught rate) ikke overstiger 20 pct., én måde at
dokumentere, at der ikke opstår træk i opholdszonen.

Bygningsreglementets vejledning om ventilation
1.3 Træk

Kuldenedfald iht SBI-anvisning 196

Kondensdiagram - Overfladetemperatur
SBI-anvisning 192

Kondens på glas
Kondens på glas
Nogle årsager, nogle råd
Forklarer, hvorfor der opstår kondens og
tilbyder nogle råd om kontrol:
• udvendige overflader
• indvendige overflader
•
Inklusiv: termoruders hulrum,
•
i mellem glas i koblede løsninger
•
i mellem glas i forsatsløsninger

Rev. Jan. 2016

Kondens på glas
Nogle årsager, nogle råd

Rev. Jan. 2016

Kondens 6-15Ar-E6,38

3 gange længe tid med
udv. kondens ved 3-lag, frem for 2-lag

Se mere: BYG.DTU R035

Anti-condensation Glass

Glasvalg i praksis - BR18.
I hvilken rækkefølge vælges glas?

GLAS kursus – BR18
1. Bygningsreglementet
Nyt BR15. BR krav til facader. Nye
publikationer. Nyt BR18
2. Funktioner og valg af glas:
Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

3. Funktioner og valg af glas:
Energi og indeklima

4. Glas-reklamationer:
Opbevaring, håndtering, skader, brudmønstre
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