
Analyse af solafskærmninger 
mht. termiske og visuelle  
egenskaber samt udsyn 
 

BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet 
 

 

 
Eksamensprojekt 
udført af: 

 
Marianne Hornuff 
Helle Rasmussen 

 
Maj 2003 

 

 

 

 

 
Vejledere: 
 

Svend Svendsen, 

BYG DTU 

 
Jørn Toftum, 

MEK 
 
 

 

   
 



 ii 

 



 iii 
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Abstract 

The present thesis deals with how shading devices can be analysed when choosing a shading 

device. 

 

The investigation takes origin in four solar shading devices: a screen, a venetian blind, a film 

and glass lamellas. 

 

The investigations consist of three main parts: A characterisation of the solar shading 

devices regarding thermal and visual properties, a full-scale experiment with test persons and 

finally simulations of the lighting conditions in the program Desktop Radiance. 

 

The characterisation of the solar shading devices takes origin in measurements of the 

spectral properties with BYG DTU's goniospectrometer. From this the thermal and visual 

properties are determined. Furthermore, the daylight factor and the reduction of the sky 

luminance in the rooms, where the four shading devices were mounted, were measured. 

 

In the full-scale experiment the test persons evaluated the visual conditions in the rooms, 

where the four solar shading devices were mounted, and evaluated the view through the 

shading devices. In connection measurements of the visual and thermal condition were 

carried out. 

 

The variation of the lighting conditions throughout the year in rooms with the four shading 

devices was investigated through simulations with the program Desktop Radiance. 

 

The investigation showed that the users evaluation of the lighting conditions, the 

measurements and the simulations were in agreement. However, the users evaluated the 

conditions slightly better than expected from the measurements and simulations. 

 

It was found that the view to the outdoor surroundings mainly are influenced by the solar 

shadings breaking of the surroundings and the sharpness of the surroundings seen through 

the shading device. The change of colour caused by the shading devices has a secondary 

influence on the view through. 

 

The venetian blind at 45  inclination was found to be the most suitable to obtain good visual 

and thermal conditions throughout the year. In return the view through was poor. The film 

and the glass lamellas caused good views to the outside, but on the other hand the film 

caused poor thermal conditions and the glass lamellas caused poor visual conditions. The 

screen caused good thermal and visual conditions, however, it needed to be fully closed, and 

the view through became poor. 

 

With this thesis it has been shown how solar shading devices can be characterised so that the 

proper shading device can be chosen. 
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Resumé 

Denne rapport omhandler hvorledes solafskærmninger kan analyseres i forbindelse med valg 

af solafskærmninger.  

 

Der tages udgangspunkt i fire solafskærmninger: En screen, en persienne, en film samt 

glaslameller. 

 

Undersøgelsen indbefatter tre hoveddele: En karakterisering af solafskærmningerne mht. de 

termiske og visuelle egenskaber, fuldskalaforsøg med forsøgspersoner samt simuleringer af 

belysningsforholdene i programmet Desktop Radiance. 

 

Karakteriseringen af solafskærmningerne tager udgangspunkt i målinger af de spektrale 

egenskaber for solafskærmningerne med BYG DTU's goniospektrometer. Derudfra beregnes 

de termiske og visuelle egenskaber for afskærmningerne. Desuden blev der gennemført 

målinger af dagslysfaktoren og himmelluminansen i lokalerne med de fire solafskærmninger.  

 

I fuldskalaforsøget vurderede forsøgspersonerne de visuelle forhold i lokaler, hvor de fire 

solafskærmninger var opsat, samt udsynet gennem afskærmningerne. I forbindelse med 

forsøget blev der udført målinger af de visuelle og termiske forhold. 

 

Variationen af belysningsforholdene i løbet af året i lokaler med de fire solafskærmninger, 

blev undersøgt vha. simuleringer i programmet Desktop Radiance. 

 

Undersøgelsen viste, at brugernes evalueringer af belysningsforholdene, målingerne og 

simuleringerne stemte godt overens, dog evaluerede brugerne forholdene en smule bedre end 

forventeligt udfra målinger og simuleringer. 

 

Derudover blev det fundet udfra forsøgspersonernes vurderinger, at udsynet til de ydre 

omgivelserne hovedsageligt påvirkes af solafskærmningernes brydning af de ydre 

omgivelser samt skarpheden af de ydre omgiverne set gennem afskærmningen. 

Farveændringen af omgivelserne forårsaget af solafskærmningerne vurderes at have en 

sekundær indflydelse på udsynet. 

 

Af de undersøgte solafskærmninger var persiennen ved en indstilling på 45  den mest 

velegnede til at opnå gode visuelle og termiske forhold i løbet af hele året. Udsynet var til 

gengæld dårligt. Filmen og glaslamellerne gav gode udsynsforhold, men til gengæld gav 

filmen dårlige termiske forhold og glaslamellerne dårlige visuelle forhold. Screenen var god 

til at opnå termiske og visuelle forhold, dog skulle den være helt lukket, og udsynet blev 

således dårligt. 

 

Med denne rapport er det således vist, hvorledes solafskærmninger kan karakteriseres med 

henblik på at vælge solafskærmninger. 
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1 Indledning 

I de senere år er der sket en kraftig udvikling i anvendelsen af glas i byggeriet. Traditionelt 

set anvendes glas som ruder for at skaffe dagslys ind og for at skabe kontakt med de ydre 

omgivelser, men i de senere år er der sket en udvikling, således at glas udgør en større og 

større del af facaden. 

 

De store arealer med glas i facaden gør det muligt at udnytte dagslyset i et større omfang, 

og undersøgelser har vist, at dagslysets variationer i styrke, farve og retning har en positiv 

virkning på menneskers velvære. Samtidig kan dagslys have en positiv sundhedsmæssig 

effekt på bl.a. humør, og dagslysets variation kan være med til at afhjælpe sick building 

syndrome. [IEA 21, 2000] [Korsgaard et al, 1975] De store arealer af glas i facaden skaber 

ligeledes et godt udsyn til omgivelserne.  

 

Oftest overskygges fordelene ved de store glasarealer dog af problemer med 

overophedning og kraftig behov for ventilation og køling om sommeren, ligesom der 

opstår blænding fra vinduerne samt reflekser i computerskærme. 

 

For således at styre sol- og dagslysmængden er det nødvendigt at anvende 

solafskærmninger, som skærmer effektivt for den direkte solstråling. Valg af den mest 

hensigtsmæssige solafskærmning til den enkelte bygning kan være kompliceret, idet der 

skal tages højde for solafskærmningernes evne til at undgå overophedning samtidig med at 

dagslyset udnyttes i størst mulig grad. Der foreligger allerede nogle metoder til evaluering 

af solafskærmningernes termiske egenskaber, mens tidligere undersøgelser særligt påpeger 

at brugernes præferencer mht. udsynsforholdene gennem solafskærmninger bør undersøges 

yderligere. [Dubois, 2001c], [SBI 258, 1995] 

1.1 Problemformulering 

Formålet med rapporten er således, at analysere solafskærmningers evne til at skabe visuel 

og termisk komfort, samt skabe et godt udsyn til omgivelserne. Det gøres ved: 

 

 At bestemme solafskærmningernes termiske og visuelle egenskaber.  

 

 At undersøge brugeres vurderinger af udsyn og belysningsforhold i kontorer med 

solafskærmningerne ved at gennemføre et fuldskalaforsøg med forsøgspersoner.  

 

 At bestemme den årlige variation af belysningsforholdene ved brug af de 

forskellige solafskærmninger ved at foretage simuleringer af belysningsforholdene. 

 

Der tages udgangspunkt i fire konkrete solafskærmninger som opsættes i fire sydvendte 

tomandskontorer på DTU. 

 

Solafskærmningernes termiske og visuelle egenskaber beregnes på baggrund af 

spektralmålinger udført med BYG DTU's goniospektrometer. Som yderligere 

karakterisering af solafskærmningerne måles dagslysfaktoren i forsøgslokalerne, ligesom 

solafskærmningernes evne til at reducere himmelluminansen bestemmes.  
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I forbindelse med fuldskalaforsøget udvikles et spørgeskema til indsamling af information. 

Derudover gennemføres der en række målinger af de termiske og belysningsmæssige 

forhold før, efter og under forsøgene. 

 

Simuleringerne af belysningsforholdene gennemføres i programmet Desktop Radiance. 

 

Da der allerede forelægger nogle metoder til evaluering af de termiske egenskaber for 

solafskærmninger vil dette kun i begrænset omfang blive behandlet i rapporten. For at 

afgrænse rapporten yderligere, vil de fire solafskærmninger udelukkende blive analyseret 

udfra at de anvendes i sydvendte kontorer i Danmark. Endeligt vil kun enkelte indstillinger 

af afskærmningerne blive betragtet. 

 

Rapporten består af tre dele: En hovedrapport, en bilagsrapport og en cd-rom. Nærværende 

rapport er hovedrapporten. 

 

Der henvises til den vedlagte cd-rom med kursiv skrift, ligesom der henvises til de 

anvendte programmer med kursiv. En beskrivelse af de anvendte programmer findes sidst i 

referencelisten. Forrest i bilagsrapporten findes en oversigt over anvendte symboler samt 

en række definitioner på anvendte begreber samt datablade, der opsamler de fundne 

resultater for solafskærmningerne. 

 

For at hjælpe læseren findes en oversigt over, hvilket lokale den enkelte solafskærmning er 

placeret i, samt de anvendte indstillinger og vejrtyper under forsøget bagerst i 

hovedrapporten, som kan foldes ud under læsningen. 
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2 Baggrund 

2.1 Solafskærmninger 

Undersøgelser viser, at kontoransatte foretrækker at have en arbejdsplads nær et  

vindue, og at tilfredsheden med dagslyset er signifikant størst hos personer, der sidder nær 

et vindue, mens tilfredsheden er aftagende, jo længere inde i lokalet personerne er placeret. 

Dette er på trods af, at vinduet ofte giver anledning til gener i form af f.eks. blænding eller 

reflekser i computerskærme. [SBI 318, 1999] Ønsket om at sidde nær et vindue skal ses i 

relation til vindues funktioner, hvoraf et udvalg er gengivet i nedenstående figur. 

 

Vinduets funktioner

Ventilation

Dagslys i lokale og
på arbejdsplads

Bestemmelse af
tidspunkt på dagen

Gratis varme

Udsyn til
omgivelserne

Følge med i
vejrets skiften

  
Figur 2.1.a Udvalg af vinduets funktioner.  

Særligt tillægger kontoransatte forhold som muligheden for "at kunne se ud", "at kunne 

følge med i vejret udenfor" og "at kunne lufte ud" størst positiv betydning. Forhold som 

dagslysmængden i rummet og på arbejdspladsen, samt forekomsten af direkte sollys 

tillægges ligeledes en vis betydning. [SBI 318, 1999] [Dijk, 2000] 

 

En række af vinduets funktioner er i konflikt med hinanden. Samtidig afhænger det af 

forholdene, om funktioner er ønskelige eller uønskelige, hvilket skaber et behov for kontrol 

af de enkelte funktioner. Eksempelvis kan gratis varme fra solen være ønskeligt om 

vinteren, mens det kan føre til overophedning om sommeren. Tilsvarende kan dagslys 

enten øge kvaliteten af belysningsmiljøet eller mindske denne f.eks. på grund af 

synsnedsættende blænding. 

 

Det er således nødvendigt at kunne kontrollere mængden af tilført dagslys og solvarme for 

at sikre brugerne de bedste visuelle og termiske forhold i kontoret. Til dette formål kan 

bl.a. en solafskærmning anvendes. 

2.1.1 Krav til solafskærmningen 

Undersøgelser viser, at de væsentligste årsager til utilfredshed med solafskærmninger er, at 

solafskærmningerne giver utilstrækkelig beskyttelse mod direkte sollys og forhindre udsyn. 

[SBI 318, 1999] Ideelt set bør en solafskærmning således mindske risikoen for blænding, 
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generende reflekser i computerskærme og overophedning, samtidig med at den sikre 

dagslysadgang og et så frit udsyn gennem vinduet som muligt.  

 

I det følgende vil en række forhold, der bør indgå i overvejelserne ved valg af 

solafskærmning, blive omtalt. 

 

Udsyn 

Som nævnt tillægger kontoransatte det, at vinduet skaber udsyn til omgivelserne størst 

betydning. I det følgende listes forhold, der kan reducere muligheden for at kunne se ud 

gennem vinduet eller solafskærmningen.  

 

 Elementer nær vinduet der blokerer (se figur 2.1.b). 

 Lav visuel transmission gennem vinduet/solafskærmningen (se figur 2.1.c). 

 Farveskift ved transmission gennem vinduet/solafskærmningen (se figur 2.1.c). 

 Genspejling af objekter i vinduet/solafskærmningen (se figur 2.1.d). 

 
 

 

 

 

Figur 2.1.b Oprindeligt objekt versus gengivelsen 

gennem en solafskærmning med blokerende 

elementer. [Dijk, 2000] 

Figur 2.1.c Oprindeligt objekt versus gengivelsen 

gennem en solafskærmning med direkte 

transmission samt vinkelskift ved transmissionen. 

[Dijk, 2000] 

Afhængig af solafskærmningens fysiske udformning blokerer den mere eller mindre for 

udsynet gennem vinduet. Eksempelvis blokerer et gardin fuldstændig for udsynet, mens det 

modsatte er tilfældet for et udhæng. Samtidig kan solafskærmninger blokere for udsynet på 

flere måder. Eksempelvis bryder en persienne udsynet i vandrette striber, mens det er 

muligt at se ud gennem hullerne i en screen. Det er forfatternes erfaring, at der ikke 

foreligger undersøgelser af, hvilken form for brydning kontoransatte foretrækker. 

 

En lav visuel transmittans fører selvsagt til et dårligt udsyn gennem vinduet og 

solafskærmningen, og kan forringe skarpheden af de ydre omgivelser. Sammenhængen 

mellem den visuelle transmittans og udsynet er dog ikke proportionalt, idet det afhænger af 

øjets adaption, hvilket igen afhænger af luminansniveauet i lokalet, afstanden til vinduet 

samt synsvinkel, og hvor lang tid synsretningen holdes. [Dijk, 2000] 

 

Oprindeligt objekt 

Gengivelse 

Solafskærmning 
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En række solafskærmninger ændre det farvemæssige indtryk af omgivelserne, hvilket kan 

virke generende. Et eksempel herpå er en tonet film monteret på ruden. 

 

 
Figur 2.1.d Oprindeligt objekt versus gengivelsen gennem en 

solafskærmning med genspejling. [Dijk, 2000] 

Endeligt kan genspejling af personer eller genstande i vinduet eller solafskærmningen 

ligeledes nedsætte synligheden af de ydre omgivelser. Genspejlingen skyldes bl.a. 

forskellen i luminansen af objekter udenfor og indenfor, og forekommer tydeligst, når det 

er mørkt udenfor. [Dijk, 2000] 

 

"Privathed"(skærme for indblik) 

Udover at skærme for lys og varme kan solafskærmningerne anvendes til at skærme for 

indblik i kontorlokalet, og dermed skabe "privathed", hvilket om dagen særligt er relevant 

for kontorlokaler i stueetagen, mens det efter mørkest frembrud gælder flere etager, idet 

det er muligt at se ind, såfremt den kunstige belysning er tændt. Derudover kan der på de 

nederste etager af en kontorbygning være behov for at skærme for distraherende aktiviteter 

i forgrunden. [SBI 318, 1999] 

 

Det kan være vanskeligt at definere en solafskærmnings evne til at "give privathed", der 

bl.a. hænger sammen med det relative forhold mellem belysningsniveauet indenfor i 

forhold til udenfor, samt brugernes subjektive opfattelse af privathed. [IEA 21, 2000] 

 

Det falder uden for dette projekts rammer at undersøge solafskærmningerne mht. evnen til 

at skabe privathed. 

 

Lys 
Direkte sollys er ofte årsagen til generende belysningsforhold på arbejdspladsen, samt for 

høje luminanser nær vinduet, mens belysningsstyrkerne og luminanserne bagerst i lokalet 

kan være for lave. Det er derfor vigtigt, at solafskærmningen kan skærme tilstrækkeligt for 

den direkte solstråling. Omvendt ønsker kontoransatte, at der forekommer direkte sollys i 

kontoret på en eller flere årstider. [SBI 318, 1999] Ideelt set skal en solafskærmning 

således skærme tilstrækkeligt for den direkte solstråling på arbejdspladsen, mens den skal 

tillade direkte sollys i andre områder af lokalet. Til dette formål kan bl.a. anvendes en 

solafskærmning, der omdirigerer lyset således, at det f.eks. rammer loftet og bliver 

reflekteret længere ind i lokalet.  

 

Solafskærmning 

Oprindeligt objekt 

Objekt, som genspejles 

Gengivelse 
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Derudover bør solafskærmningen kunne fjernes, når der ikke er behov for den, 

eksempelvis i overskyet vejr, således, at der sikres optimal dagslysadgang og udsyn til det 

fri. 

 

En række solafskærmninger ændrer dagslysets spektrale sammensætning, hvilket kan have 

betydning for om lokalet opfattes behageligt at opholde sig i. [DS700, 1997] 

 

Kontorlokalets udformning har ligeledes indflydelse på behovet for solafskærmning. 

Tidens trend med kontorlandskaber frem for enkeltmandskontorer gør det vanskeligere at 

finde en optimal solafskærmning, idet ansatte nær vinduet ofte har andre præferencer mht. 

belysningsniveau og blændingskontrol end ansatte, der er placeret længere inde i lokalet. 

Et typisk problem ved kontorlandskaber er øget risiko for generende reflekser i 

computerskærme pga. det store vinduesareal. Se figur C.1.a i bilag C.1 for en illustrering af 

forskellen i blændingsproblemet i et kontorlandskab i forhold til et enkeltmandskontor. 

[Dijk, 2000] 

 

Varme 

Placeringen af afskærmningen i forhold til vinduet kan have betydning for det termiske 

indeklima. Udvendige solafskærmninger skærmer bedst for varmen, da en del af 

solstrålerne vil blive reflekteret væk inden de rammer vinduet. Omvendt er indvendige 

solafskærmninger dårligst til at reducere varmebelastningen, da størstedelen af den 

absorberede solenergi tilføres lokalet. [Hansen et al., 1997] 

 

Typen af solafskærmning har ligeledes betydning for mængden af solenergi, der ledes ind i 

lokalet. Eksempelvis skærmer en solafskærmning med selektiv belægning mere for varmen 

end en uden. 

 

Energiforbrug i bygningen 

Energiforbruget i bygningen bliver ligeledes påvirket af brugen af solafskærmning. Ved 

udnyttelse af dagslyset kan energiforbruget til kunstig belysning samt ventilation og køling 

(grundet det interne varmebidrag fra den kunstige belysning) reduceres, mens en 

afskærmning for solens stråler kan reducere ventilations- og kølebehovet grundet 

overophedning. Der bør således ved valg af solafskærmning foretages en afvejning af 

energiforbruget til kunstig belysning samt til ventilation og køling. 

 

Af andre forhold, der skal tages højde for ved valg af solafskærmning er eksempelvis 

nødvendigheden af vedligeholdelse, regulering af solafskærmningen, evt. støjgener og 

økonomiske forhold. Eksempelvis er udvendige afskærmninger mere omkostningstunge 

end f.eks. indvendige, da de skal konstrueres til at være vejrbestandige. Samtidig kræver 

særligt bevægelige udvendige systemer en del vedligeholdelse, idet de bl.a. lettere bliver 

beskidte. Indvendige solafskærmninger er derimod billigere, men skærmer kun i begrænset 

omfang for solstrålingen.  

 

Med hensyn til reguleringen kan der vælges mellem manuel og automatisk, hvor 

automatisk regulering kan være med til at sikre optimal brug af solafskærmningen således, 

at den kun skærmer, når der er behov for det. Brugerne bør dog have mulighed for at 

overstyre automatikken således, at de fortsat kan kontrollere afskærmningen efter deres 

præferencer. [Dijk, 2000] 

 

Ved valg af solafskærmning er der således en række forhold, der skal afvejes mod 

hinanden. Det er ikke muligt generelt at sige, hvilken solafskærmning der er den mest 
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velegnede, idet det afhænger af den enkelte kontorbygnings lokalisering og orientering 

samt økonomi mv., hvorfor det er nødvendigt at foretage vurderingen i hvert enkelt 

tilfælde. 

 

De, i forbindelsen med dette projekt, foretagede vurderinger er alle baseret på, at 

solafskærmningerne anvendes i et klima svarende til det danske. Samtidig er 

undersøgelserne afgrænset til kun at omfatte solafskærmninger anvendt på et sydvendt 

kontor. 
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Metodeafsnit 

I det følgende beskrives dels valget af de fire solafskærmninger samt kriterierne for at opnå 

visuel komfort. Dernæst følger en beskrivelse af de metoder, som er anvendt i forbindelse 

med projektet. 

3 Valg af solafskærmninger 

Nedenfor beskrives først de mest almindelige typer af solafskærmninger, hvorefter kriterier 

for udvælgelsen af de her i projektet undersøgte solafskærmninger omtales. For at 

afgrænse projektet vil udelukkende afskærmninger til vertikale vinduer blive betragtet. 

3.1 Typer af solafskærmninger 

Ved at tage udgangspunkt i ruden kan solafskærmninger inddeles i tre kategorier, nemlig 

solafskærmninger der er placeret udvendigt, integrerede (placeret i mellem to glaslag) og 

indvendigt. Endeligt kan der forekomme en kombination af afskærmningstyperne. 

Nedenfor er de mest almindelige solafskærmninger listet. 

 

Udvendige: Integrerede: Indvendige: 

 Udhæng 

 Lyshylde 

 Persienne  

 Horisontale lameller 

 Vertikale lameller
1
 

 Markiserer 

 Markisolet
2
 

 Rullegardin (screen) 

 Persienne 

 Rullegardin 

 Lyshylde 

 Persienne 

 Gardin 

 Rullegardin 

 Film 

 

Ud over at inddele afskærmningerne efter placering kan de ligeledes inddeles efter om de 

er faste eller regulerbare. I ovenstående oversigt er udhæng, lyshylder og horisontale hhv. 

vertikale lameller fastmonterede, mens filmen enten kan være belagt på ruden eller fungere 

som et rullegardin. Det bemærkes, at selvom de horisontale og vertikale lameller er 

fastmonterede, findes der typer, hvor lamellerne kan drejes efter solen, hvilket kan give en 

bedre afskærmning for direkte sollys i forhold til de ubevægelige lameller. 

 

Endeligt er der forskel på, hvorledes afskærmningen skærmer for dagslyset, idet f.eks. 

lameller og persienner skærmer for den direkte solstråling, mens andre afskærmninger blot 

reducerer intensiteten af den direkte solstråling. Derudover giver eksempelvis gardiner et 

ensartet diffust lys. 

 

Inden for hver enkelt type af solafskærmning findes en række varianter. Eksempelvis kan 

persienner fås med perforerede lameller for at øge udsynsmulighederne, ligesom bredden 

af lamellerne kan variere. Derudover fås de fleste afskærmninger i et stort udvalg af farver. 

                                                 
1
 Forskellen mellem vertikale lameller og en persienne er, at persiennen kan trækkes væk fra vinduet. 

2
 En markisolet er en mellemting mellem en markise og et rullegardin, se bilag C.2 for eksempler. 
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Endeligt varierer de enkelte afskærmningstypers evne til at skærme for lys og varme, 

hvilket kan beskrives vha. deres afskærmningsfaktor for hhv. lys og varme. 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af en række af solafskærmningerne se [IEA 21, 2000]. 

 

Det har ikke været muligt umiddelbart at finde en oversigt over de forskellige typer 

solafskærmningers markedsandele i Danmark. I følge [Petersen, 11.2.03] er det Blendex's 

erfaring at de udvendige solafskærmninger har følgende fordeling: 40 % screens, 30 % 

solskærme, 15 % markiser, 5 % persienner og 10 % øvrige.  

 

I bilag C.2 gives eksempler på typiske solafskærmninger anvendt i kontorbygninger i 

Danmark. 

 

For en detaljeret oversigt over mere avancerede solafskærmninger og dagslyssystemer end 

de her beskrevne henvises til bilag C.3, hvor en oversigt udarbejdet i forbindelse med [IEA 

21, 2000] er gengivet.  

3.2 Valg af solafskærmninger 

Som nævnt ovenfor skulle der anvendes fire solafskærmninger i forsøget. De fire 

solafskærmninger blev valgt udfra følgende kriterier: 

 

 De fire afskærmninger skal først og fremmest påvirke udsynet gennem vinduet på 

så forskellig vis som muligt. 

 Afskærmningerne skal monteres udvendigt, da dette giver den laveste 

varmebelastning i lokalerne. 

 Afskærmningerne skal kunne fjernes, når der ikke er brug for dem, da 

dagslysniveauet i lokalerne ellers sænkes unødigt. Dvs. udhæng og andre faste 

afskærmningstyper bør undgås. 

 Afskærmningerne skal alle være typer, der er på markedet. 

 Afskærmningerne skal være så neutrale i farven som muligt, samt påvirke 

farveegenskaberne af dagslyset i så lille et omfang som muligt. 

 

Udfra ovenstående kriterier blev der indgået en aftale med to solafskærmningsproducenter 

omkring levering og montering af følgende afskærmninger, der alle er til udvendig 

montage: 

 

 Vandrette bevægelige lameller. 

 Lodrette bevægelige lameller. 

 Brede vandrette lameller af hærdet glas (bevægelige). 

 Udvendigt rullegardin (i det følgende refereret til som "screen"). 

 

Afskærmningerne blev først og fremmest valgt udfra, at de bryder udsynet på forskellig 

vis. Samtidig er både de vandrette lameller og screenen eksempler på typiske anvendte 

solafskærmninger i forbindelse med kontorbygninger, mens glaslamellerne repræsenterer 

en ny trend i nybyggeri. Det bemærkes, at de tre lamelafskærmninger er fastmonteret, 

mens screenen kan trækkes op. Dette vil, som nævnt, have indflydelse på belysnings- og 

udsynsforholdene. 
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Desværre gik producenten, der skulle levere de tre lamelafskærmninger, i 

betalingsstandsning kort før leveringstidspunktet, hvorfor det var nødvendigt at finde nye 

samarbejdspartner. Grundet det fremskredne stadie i projektet var det nødvendigt at gå på 

kompromis med en række af de opstillede kriterier.  

 

De oprindelig valgte glaslameller blev leveret af en underleverandør, mens værkstedet på 

BYG•DTU konstruerede et stativ til glaslamellerne. I stedet for de vandrette lameller blev 

der valgt en udvendig persienne. Det var ikke muligt at fremskaffe lodrette lameller. I 

stedet blev der som den sidste afskærmning valgt en justerbar film til indvendig montage, 

(filmen fungerer ligesom et rullegardin). 

 

Den væsentlige forskel fra de oprindelig valgte afskærmninger er filmen, idet den er til 

indvendig montage, samt at den påvirker farvegengivelsen.  

 

Afskærmning Lokale Placering Beskrivelse Producent 

Screen A Udvendigt PVC belagte glasfibertråde, der er 

vævet i et tæt mønster. 

Acrimo A/S 

Persienne B Udvendigt Ovnlakeret aluminiumslameller 

med en bundliste af ekstruderet, 

naturanodiseret aluminium. 

Lamelbredde: 80 mm. 

Mogens 

Rasmussen A/S 

Film C Indvendigt To lag polyesterfolie med en 

mellemliggende slid- og 

korrosionsbeskyttet metallisering. 

Sun Flex A/S 

Glaslameller D Udvendigt Hærdet glas med sort prik-mønster 

der dækker 35 % af arealet. 

Lamelbredde: 300 mm. 

DSG Industri 

A/S og værk-

stedet på 

BYG•DTU 

Ingen E - - - 

Tabel 3.2.a Solafskærmninger monteret i de fem forsøgslokaler.      

Selvom persiennen kan trækkes op betragtes den i dette projekt som værende helt nede og 

fastmonteret, idet den da svarer til vandrette lameller. Dette er gjort for at undersøge 

effekten af vandrette lameller mht. udsyn, belysning og varme. 

I de tilfælde, hvor det har været muligt, er der ligeledes foretaget en vurdering af 

persiennen udfra, at den kan trækkes op, når der ikke er behov for den. I rapporten omtales 

persiennen når denne er trukket helt ned og fastmonteret, blot som "persiennen", mens den 

omtales som "flytbar persienne", når den kan fjernes. 

 

 I nedenstående figurer ses de fire solafskærmninger. 
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Figur 3.2.a Screenen.  Figur 3.2.b Persiennen. 

 

 

 
Figur 3.2.c Filmen.  Figur 3.2.d Glaslamellerne. 
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4 Kriterier for visuel komfort 

Visuel komfort afhænger af en række forhold som synligheden af arbejdsobjektet, herunder 

belysningsstyrken på arbejdsobjektet, luminansfordelingen i lokalet, blænding, 

farvegengivelse, rumoplevelse og udsyn gennem vinduer. I det følgende vil de 

belysningsmæssige faktorer blive beskrevet. For en definition af de belysningsmæssige 

begreber se bilag A.2. 

4.1 Belysningsstyrke 

Synligheden af et arbejdsobjekt, som i kontorlokaler ofte er et stykke papir, er bestemt af 

belysningsstyrken, lysretningen samt samspillet mellem mængden af det rettede og diffuse 

lys. 

 

I den danske standard [DS 700, 1997] angives, at belysningsstyrken på arbejdspladsen 

minimum skal være 500 lux for at synligheden af arbejdsobjektet er tilfredsstillende. Der er 

ikke angivet noget specifikt krav for belysningsstyrken på computerskærmen, dog bør 

denne ikke være for kraftig. [DS 700, 1997] Til gengæld angives i [Dubois, 2001a], at 

belysningsstyrken på den horisontale plan ved computerskærmen bør ligge mellem 100-

500 lux, og ifølge [Dubois, 2001a] angiver den svensk standard [Nutek, 1994], at 

belysningsstyrken ikke bør være højere end 200 lux på computerskærmen. Der er således 

ikke nogen klare retningslinier for belysningsniveauet på computerskærmen. Det er dog 

forfatternes opfattelse, at belysningsniveauet bør være lavere end på arbejdspladsen, og det 

vurderes, at belysningsniveauet på computerskærmen bør ligge mellem ca. 100-300 lux for 

at opnå visuel komfort. 

 

Udover kravet til belysningsstyrken på arbejdspladsen er der krav til belysningsstyrken i 

lokalet, idet denne skal være minimum 200 lux ifølge [DS 700, 1997]. 

 

Der findes ingen egentlig øvre grænse, udfra et komfortmæssigt synspunkt med mindre 

belysningen resulterer i gener i form af blænding eller generende spejlinger og reflekser. 

4.2 Luminansfordeling 

Synsfunktionen kan kun fungere tilfredsstillende, såfremt luminansniveauet på 

arbejdspladsen og i lokalet passer til øjets adaptionsniveau. Der må således ikke være for 

store luminansforskelle i lokalet, idet hyppige skift mellem høje og lave luminanser trætter 

øjnene. Der må dog heller ikke være for jævne luminanser, idet lokalet da kommer til at 

virke monotont og kedeligt. Af hensyn til øjets funktion er det bedst, at synsobjektets 

luminans er højere end arbejdsfeltets luminans, som igen bør være højere end 

omgivelsernes luminans. [SBI 276, 1997] [DS 700, 1997] 

 

I [DS 700, 1997] anbefales det, at luminansforskellen mellem større rumflader med 

tydelige forskelle ikke overstiger 3:1, dog kan mindre flader have en luminansforskel på 

optil 15:1. I [Korsgaard et al., 1975] anbefales det, at luminansforholdet mellem 

arbejdsfeltet og omgivelserne maksimalt er 3:1 og minimalt er 1:3, mens det i [SBI 196, 
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2000] anbefales, at luminansforskellen mellem arbejdsobjekt, arbejdsfelt og omgivelser er 

5:3:1. 

Luminanserne i lokalet bidrager desuden til den generelle opfattelse af lokalet, og 

undersøgelser tyder på, at luminanserne er mere betydningsfulde for vurderingen af 

lysniveauet end belysningsstyrken. [Dubois, 2001b] Det anbefales i [Dubois, 2001b] at 

luminanserne ikke overstiger 1000 cd/m
2
 i det normale synsfeltet

3
 og 2000 cd/m

2
 nogen 

steder i lokalet. Det er dog at foretrække, at luminanserne er under 500 cd/m
2
, dog ikke 

under 30 cd/m
2
. [Dubois, 2001b] 

4.3 Blænding 

Der findes to former for blænding: Synsnedsættende blænding og ubehagsblænding.  

Ubehagsblænding skaber en fornemmelse af ubehag og irritation, men nedsætter ikke 

synligheden af objekter. Ubehagsblænding skyldes høje eller ikke jævne lysfordelinger i 

synsfeltet, og opstår f.eks. når der er en lyskilde med høj luminans i synsfeltet. 

 

Synsnedsættende blænding nedsætter derimod synligheden af objekter, som navnet 

ligeledes indikerer, og skyldes, at øjets følsomhed og kontrastfølsomhed nedsættes ved en 

høj lysstrøm mod øjet. Synsnedsættende blænding kan bl.a. opstå, når lyset fra et vindue 

får en person ved vinduet til at stå som silhuet. [SBI 276, 1997]  

 

Der findes forskellige måder at evaluere blænding på, men ifølge [Dubois, 2001b] og 

[Fontoynomt, u.å.] er ingen af disse anvendelige, såfremt der er tale om lokaler med 

solafskærmninger. Det er derfor valgt ikke at betragte blænding i denne rapport. 

4.4 Farvegengivelse 

Farvegengivelsen af synsobjekter er ligeledes vigtig for synsopfattelsen, og bl.a. kan 

farverne i rummet, f.eks. farven af huden, have stor betydning for, om lokalet opfattes som 

behageligt. Farvegengivelsen er bestemt af lyskildens spektrale sammensætning, og idet 

dagslyset indeholder hele spektret er dette ideelt til at gengive farver. Dog kan vinduer og 

solafskærmninger ændre spektralfordelingen af dagslyset, og således ændre lyskvaliteten. 

[SBI 276, 1997] 

 

Farvegengivelsen angives med farvegengivelsesindekset Ra. Den højest opnåelige værdi af 

Ra er 100. I [DS 700, 1997] er kravet til farvegengivelsen, at Ra skal være større end 80. 

4.5 Dagslys 

Der findes ingen deciderede krav til dagslys. Arbejdstilsynet kan dog stille krav om 

dagslysfaktoren på den enkelte arbejdsplads minimum skal være 2 % (vejledende værdi) i 

tilfælde, hvor dagslystilgangen er reduceret. [SBI 318, 1999] 

                                                 
3
 Det normale synsfelt er 90  til hver side horisontalt, 50  opad og 70  nedad fra horisonten. [Dubois, 2001b] 
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4.6 Opsamling 

I nedenstående tabel er opsummeret kriterierne for visuel komfort. 

 

Kriterier for visuel komfort 

Belysningsstyrke 

Arbejdsplads min. 500 lux 

Lokale  min. 200 lux 

Computerskærm 100-300 lux 

Luminans 

Lokale maks. 2000 cd/m
2
 

Normale synsfelt 

Normale synsfelt 

maks. 1000 cd/m
2
 

maks.   500 cd/m
2
 

Lokale min. 30 cd/m
2
 

Luminansforskel 

Arbejdsfelt/ omgivelser maks. 3:1 

Arbejdsfelt/ omgivelser min. 1:3 

Arbejdsobjekt/ arbejdsfelt/ omgivelser 5:3:1 

Farvegengivelse Lokale Ra min. 80 

Dagslysfaktor Lokale min. 2 % 

Figur 4.6.a Kriterier for visuel komfort. 

De bemærkes, at de ovenfor nævnte krav og anbefalinger er baseret på undersøgelser af 

kunstig belysning, og andre undersøgelser tyder på, at mennesker har videre grænser 

såfremt dagslys anvendes. [Dubois, 2001a] De ovenfor nævnte kriterier for visuel komfort 

skal således ikke opfattes som endegyldige. 
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5 Karakterisering af solafskærmningerne 

Der ønskes, at give en karakterisering af solafskærmningerne mht. de termiske og visuelle 

egenskaber. Karakteriseringen af solafskærmningerne tager udgangspunkt i bestemmelsen 

af de optiske egenskaber, hvorefter den totale transmitterede solenergi (g-værdien) samt 

afskærmningsfaktorerne for varme og lys kan bestemmes. Derudover anvendes to 

klassificeringsmetoder til at karakterisere solafskærmningerne. I de nedenstående afsnit vil 

metoderne til det ovenstående blive beskrevet. 

 

For yderligere at kunne karakterisere solafskærmningerne bestemmes dagslysfaktoren for 

forskellige indstillinger af solafskærmningerne, samt afskærmningernes evne til at reducere 

himmelluminansen. Se afsnit 7.2 og 7.3. 

5.1 Solafskærmningernes optiske egenskaber 

For at kunne karakterisere de optiske egenskaber for solafskærmningerne blev den direkte-

hemisfæriske spektralreflektans og -transmittans målt med BYG•DTU's 

goniospektrometer
4
. De målte reflektanser og transmittanser blev desuden anvendt til at 

bestemme g-værdien for afskærmningerne i kombination med referenceruden, som 

desuden svarede til den aktuelle rude i forsøgslokalerne, samt varme- og 

lysafskærmningsfaktoren for solafskærmningerne. Se afsnit 5.2. 

 

Der blev foretaget måling af reflektansen på både yder- og inderside af screenen og 

glaslamellen. Hvor ydersiden betegner den side, som vender mod ude, og indersiden 

betegner den side, som vender mod lokalet. Persiennelamellen var ens på yder- og 

indersiden, hvorfor der kun blev foretaget en måling på ydersiden. Der blev ikke foretaget 

nogen målinger på filmen, idet der allerede forelå målinger på denne.  

 

Ifølge [CEN TC 33 WI 175, 2002] skal transmittansmålinger foretages ved indfaldsvinkler 

på 0 , 30 , 45 , 60 . Det blev dog valgt yderligere at måle ved indfaldsvinkler på 55  og 

70 , idet transmittansen især ved store indfaldsvinkler ændres. 

 

For en yderligere beskrivelse af goniospektrometeret, samt målingerne, henvises til bilag 

D.1. 

5.2 Beregning af totale solenergitransmittans og 
afskærmningsfaktorer 

For at karakterisere solafskærmningerne bestemmes g-værdien samt afskærmningsfaktoren 

for varme og lys for hver af solafskærmningerne. I det nedenstående beskrives, hvorledes 

g-værdien samt afskærmningsfaktorerne bestemmes. 

                                                 
4
 Et goniospektrometer er et apparat, som måler den rumlige spektralfordeling af flader.  
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5.2.1 Den totale solenergitransmittans, g-værdi 

Den totale soltransmittans (g-værdien) der er et udtryk for, hvor god solafskærmningen i 

kombination med en rude, er til at transmittere solstråling både direkte og indirekte, kan 

bestemmes som: [prEN 13363-2, 2002] 

 

ie qτg  Ligning 5.2.a 

hvor e er den direkte transmitterede solenergi, og qi er den indirekte transmitterede 

solenergi. Med den indirekte transmitterede solenergi menes den energi, som absorberes i 

solafskærmningen eller ruden, og derefter er blevet afgivet til lokalet som varme. 

 

Traditionelt set beregnes g-værdien udelukkende for et vindue. Principperne for beregning 

af g-værdien for en solafskærmning i kombination med en rude er blot, at 

solafskærmningen betragtes som et ekstra lag i systemet. Der henvises til bilag D.2 og 

[prEN 13363-2, 2002] for en detaljeret beskrivelse af beregningsmetoden. 

 

Den totale solenergitransmittans afhænger af en række faktorer: Vindue, solafskærmning, 

lokalitet, orientering, klimaforhold samt tidspunkt på dagen. For at kunne sammenligne 

forskellige kombinationer beregnes en enkelt g-værdi for en referencesituation, der i 

overensstemmelse med [prEN 13363-2, 2002] svarer til en udetemperatur på 5 C, en 

indetemperatur på 20 C samt et vinkelret solindfald på 300 W/m
2
.  

 

I dette tilfælde blev der beregnet en g-værdi for de forskellige kombinationer af vindue og 

solafskærmninger i det europæiske program WIS (Advanced Window Information 

System), idet WIS anvender de beregningsmetoder, som foreskrives i [prEN 13363-2, 

2002]. Udover at beregne en g-værdi for referencesituationen blev der desuden beregnet en 

g-værdi for en sommersituation, svarende til en ude- og indetemperatur på 25 C samt et 

vinkelret solindfald på 500 W/m
2
 jvf. [prEN 13363-2, 2002]. Beregningen af g-værdien for 

sommersituation kan give et skøn over, hvor god solafskærmningen er til at forebygge 

overophedning af lokalet om sommeren. Desuden anbefales det i [prEN 13363-2, 2002] at 

der foretages beregninger for både referencesituationen og sommersituationen. 

 

Derudover blev det valgt at anvende det svenske program ParaSol til at beregne månedlige 

gennemsnits g-værdier for solafskærmningerne, idet det da var muligt, at give et skøn over 

solafskærmningernes effektivitet i løbet af året. 

 

Som inputdata til de to programmer anvendes resultaterne fra goniospektrometer-

målingerne. Se bilag D.2.2 og D.2.3 for en beskrivelse af inputdataene. 

5.2.2 Afskærmningsfaktor for solvarme og lys 

En solafskærmnings effektivitet kan beskrives i form af afskærmningsfaktorer for hhv. 

solvarme og lys.  

 

Afskærmningsfaktoren for varme (Fv) er defineret som forholdet mellem den solenergi, der 

passerer gennem det afskærmede vindue (gsystem), og den solenergi der passerer gennem en 

2-lags rude med almindeligt glas (gvindue). [SBI 196, 2000], [CEN TC 33 WI 175, 2002] 

 



 

17 

vindue

system

v
g

g
F  

Ligning 5.2.b 

 

For persienner og andre solafskærmninger med bevægelige lameller skal 

afskærmningsfaktoren for varme angives for forskellige positioner af lamellerne. Som 

minimum skal den angives ved en hældning på 45  og fuldt lukkede lameller jvf. [prEN 

13363-2, 2002]. Det vælges således, at angive afskærmningsfaktoren for varme ved de 

ovenfor nævnte lamelhældninger samt ved en lamelhældning på 0  for persiennen og 10  

for glaslamellerne, idet disse lamelhældninger blev anvendt under forsøgene, se afsnit 6.3. 

 

Afskærmningsfaktoren for lys (Fl) er defineret som forholdet mellem dagslyset, der 

passerer gennem det afskærmede vindue ( v, system), og dagslyset der passerer gennem en 2-

lags rude med almindeligt glas ( v, vindue). [SBI 196, 2000] 

 

 vinduev,

system v,

lF  
Ligning 5.2.c 

 

Det vælges, ligeledes at angive afskærmningsfaktoren for lys, ved lamelhældninger på hhv. 

0 , 45  og 85  for persiennen og 10 , 45  og 88  for glaslamellerne. 

Afskærmningsfaktoren for varme og lys bestemmes for screenen og filmen, når disse er 

trukket helt ned. 

 

For både varmeafskærmningsfaktoren og lysafskærmningsfaktoren gælder, at jo mindre en 

afskærmningsfaktor, jo mere effektiv er solafskærmningen.  

 

En kritik af afskærmningsfaktorerne er, at de er utidssvarende, idet de refererer til en 

referencerude, som er en almindelig 2-lags rude. I nyere byggeri anvendes der ofte 

lavenergiruder, og såfremt afskærmningsfaktorerne blev beregnet i forhold til en sådan, 

ville faktorerne være noget højere. Det kan således være relevant at foretage en beregning 

af afskærmningsfaktorerne for både referenceruden og en lavenergirude. I dette tilfælde, 

svarer de aktuelle vinduer i forsøgslokalerne dog til en almindelig 2-lags rude, hvorfor der 

kun vil foretages en beregning i forhold til referenceruden. 

 

Ved beregning af afskærmningsfaktorerne anvendes resultater opnået med 

beregningsprogrammet WIS, idet afskærmningsfaktorerne beregnes for 

referencesituationen. 

5.3 Klassificering af solafskærmningerne 

Der er for nyligt udarbejdet tre metoder til klassificering af solafskærmninger. Den ene 

metode er udarbejdet på BYG DTU, og klassificerer solafskærmningerne udfra det årlige 

energibehov til opvarmning og køling. Den anden klassificeringsmetode er udarbejdet af 

den europæiske standardiserings kommission, og klassificerer solafskærmningerne efter de 

termiske og visuelle egenskaber. Den sidste metode er udarbejdet i forbindelse med det 

europæiske projekt REVIS, og er en klassificering af solafskærmningerne ud fra et såkaldt 

"view through index". Det har ikke været muligt at skaffe programmet til beregning af 

view through indekset, hvorfor denne metode ikke vil blive anvendt til at klassificere 
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solafskærmningerne. For en beskrivelse af den denne klassificeringsmetode henvises til 

[Dijk, 2000]. 

 

I det nedenstående vil de to første metoder kort blive beskrevet.  

5.3.1 Klassificering efter det årlige energibehov 

I [Nielsen et al, 2003] er udviklet en metode til klassificering af bevægelige 

solafskærmninger på baggrund af deres evne til at reducere det samlede energibehov til 

opvarmning og køling. I det følgende beskrives metoden kort, for en detaljeret beskrivelse 

henvises til bilag D.3 og [Nielsen et al, 2003]. 

 

Det årlige energiforbrug bestemmes udfra den maksimale og minimale g-værdi for 

orienteringerne nord, syd, øst og vest. Herefter kan afskærmningerne klassificeres i fire 

klasser udfra energiforbruget, som det ses i nedenstående tabel. Det bemærkes, at 

inddelingen er en anbefalet inddeling, og således ikke ligger fast. 

 

Årligt energiforbrug 

[kWh/m
2
] 

Klasse 

E < 265 A 

265 < E < 290 B 

290 < E < 325 C 

E > 325 D 

Tabel 5.3.a Klassificering efter årligt energiforbrug (E). 

Denne metode til klassificering af solafskærmninger er en meget unuanceret metode, idet 

der ikke tages højde for, at g-værdien netop er meget afhængig af orienteringen. Derudover 

beskæftiger metoden sig udelukkende med energiforbrug, og der tages således ikke højde 

for de visuelle forhold, som solafskærmningen forårsager. 

5.3.2 Klassificering efter termiske og visuelle egenskaber 

Præstandarden [CEN TC 33 WI 175, 2002] angiver en metode til at klassificere 

solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber. 

 

Termiske egenskaber 

Solafskærmningen ønskes klassificeret efter, hvorvidt den opretholder termisk komfort i et 

lokale. Den operative temperatur anvendes til at beskrive termisk komfort, og afhænger af 

lufttemperaturen, lufthastigheden samt strålingstemperaturen fra omkringliggende flader. 

[Hansen et al, 1997] 

 

Den totale solenergitransmittans, den direkte transmitterede solenergi og den indirekte 

transmitteret solenergi for sommersituationen, anvendes til klassificeringen jvf. [prEN 

13363-2, 2002], idet klassificering således giver et billede af, hvor god solafskærmningen 

er til at opretholde termisk komfort om sommeren.  
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Visuelle egenskaber 

Solafskærmningen ønskes klassificeret efter, hvorvidt den skaber visuel komfort i et 

lokale. Hvorvidt der er visuel komfort baseres ifølge [CEN TC 33 WI 175, 2002] på 

følgende kriterier:  

 

 Evnen til at undgå blænding generelt, hvilket kan udspecificeres som: 

o Evnen til at reducere luminansforskelle i synsfeltet forårsaget af 

vinduet/solafskærmningen (solpletter på arbejdspladsen samt i nærområdet). 

o Evnen til at undgå direkte udsyn til solen gennem solafskærmningen. 

o Evnen til at hindre store luminansforskelle ved solafskærmningen som følge 

af, at solafskærmningen kan være meget diffuserende og derved fremstår 

meget lys. 

 Evnen til at undgå refleksioner i computerskærmen pga. luminansen af 

vinduet/solafskærmningen. 

 Evnen til at sikre privathed efter mørkets frembrud. 

 Evnen til at sikre visuel kontakt til omgivelserne. 

 

Til bestemmelse af, om der er visuel komfort i hht. ovenstående kriterier anvendes normal-

normal transmittansen nn
eτ og normal-diffus transmittansen nd

eτ , som fås af 

goniospektrometermålingerne.  

 

En høj normal-normal transmittansen er fordelagtig ved udsyn og skaber gode 

formgengivelser af objekter både udenfor og indenfor, til gengæld skaber en høj normal-

normal transmittans ikke meget privathed efter mørkets frembrud, ligesom en høj normal-

normal transmittans kan forårsage meget lyse områder i lokalet. Normal-diffus 

transmittansen angiver, hvor god solafskærmningen er til at reducere lysindfaldet, og en 

høj normal-diffus transmittans kan resultere i, at afskærmningen i sig selv bliver en kilde 

til blænding, ligesom der er ufordelagtig mht. udsynet.  

 

Klassificeringen mht. de visuelle egenskaber foretages på baggrund af referencesituationen 

jvf. [CEN TC 33 WI 175, 2002]. 

 

Både de termiske og visuelle egenskaber for solafskærmningen klassificeres på en skala fra 

0 til 4, hvor skalaen har følgende betydning: 

 

Klasse Betydning 

0 Uegnet 

1 Dårlig 

2 Middel 

3 God 

4 Meget god 

Tabel 5.3.b Klassificering af solafskærmninger  

i flg. [CEN TC 33 WI 175, 2002]. 

Denne klassificeringsmetode bygger på referencesituationer, og ikke på virkelige forhold. 

Det er således nødvendigt at være opmærksom på, at såfremt en solafskærmning er 

klassificeret som meget god, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den vil være 

velegnet i det pågældende byggeri, idet det ligeledes afhænger af orientering, lokalitet mv. 

Det er dog alligevel anvendeligt at kunne klassificere solafskærmninger, idet det da er 

muligt at sammenligne disse. 
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6 Fuldskalaforsøg 

Hovedformålet med forsøgene var at undersøge brugeres opfattelse af udsynet gennem 

vinduer med forskellige typer af solafskærmninger samt brugeres opfattelse af 

belysningsforholdene i lokaler, hvor der anvendes solafskærmninger. 

 

Der blev undersøgt fire forskellige typer solafskærmninger jvf. afsnit 3.2. Undersøgelsen 

blev udført ved, at solafskærmningerne blev monteret på en bygning med fem identiske 

lokaler, hvor det femte lokale blev anvendt som referencelokale. For en beskrivelse af 

forsøgslokalerne henvises til afsnit 6.1 I forsøgslokalerne blev der gennemført forsøg med 

forsøgspersoner, som ved besvarelse af et spørgeskema evaluerede udsynet gennem 

solafskærmningerne samt belysningsforholdene i lokalerne. Evalueringen krævede således 

at der blev udviklet et spørgeskema, som beskrevet i afsnit 6.4.  

 

Under forsøgene var vejret samt indstillingen af solafskærmningerne det eneste som 

varierede. Der blev opereret med fire vejrtyper, som er beskrevet i afsnit 6.2, og tre 

indstillinger af solafskærmningerne, som beskrevet i afsnit 6.3.  

 

Desuden blev der under forsøgene foretaget en række målinger, for at bestemme de 

aktuelle forhold i forsøgslokalerne. For en beskrivelse af målingerne henvises til afsnit 7.4. 

 

Der henvises til afsnit 6.6 for en beskrivelse af forsøgsplanen. 

6.1 Forsøgsopstilling 

Forsøgslokalerne er placeret i stuen i bygning 121B på DTU og er sydvendte. Fordelen ved 

disse lokaler er, at de er placeret på DTU, hvilket gør det muligt at anvende studerende til 

forsøget. I nedenstående figur ses placeringen af bygningen på DTU. 
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Figur 6.1.a Placering af bygning 121B. 

Fra forsøgslokalerne er der udsigt til en græsplæne afgrænset af en række træer, og bagved 

træerne er der en parkeringsplads samt en bygning.  
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Udsigten fra vinduerne kan ses i figur 6.1.b. Desuden 

henvises til bilag E.1, som viser udsynet fra hver af 

forsøgslokalerne dels uden solafskærmning og dels 

med solafskærmning ved de forskellige indstillinger, 

som blev anvendt under forsøgene. 

 

Idet træerne i vintermånederne ville skygge for 

vinduerne i et uregelmæssigt mønster, og derved 

kunne forårsage forskellige forhold i lokalerne under 

de samme vejrbetingelser, var det ønskeligt at 

beskære nogle af træerne foran sydfacaden. Det 

sidste lod sig dog ikke gøre.  

 

I bilag E.1.1ses et soldiagram, hvorpå træerne foran 

bygningen samt den modstående bygning er 

indtegnet. Udfra dette ses, at den modstående 

bygning ikke skygger for solen, mens træerne 

skygger en del af tiden. 

 

I bilag E.2 er desuden vist udsigten fra forsøgslokalerne, og det er her muligt at se, 

hvorledes træerne fremtonede under forsøgene, ligesom det i bilag E.3 ses, hvorledes solen 

bevægede sig i lokalerne 

6.1.1 Forsøgslokaler 

De fem forsøgslokalerne er identiske, og har de indvendige mål: 3,40 m x 2,95 m x 2,5 m 

(LxBxH). Lokalerne blev nummereret fra A-E, hvor A er lokalet placeret længst til venstre 

på figur 6.1.c. 

 

For at få lokalerne til at fremstå mere ensartet og 

neutrale, blev væggene samt vindueskarm og -

ramme malet hvide. Loftet var i forvejen hvidt, 

hvorfor det ikke blev malet. Derudover blev 

vinduerne pudset for at opnå optimale 

udsynsmuligheder, og de fire solafskærmningerne 

blev monteret i lokale A-D. Screenen blev opsat i 

lokale A, persiennen i lokale B, filmen i lokale C 

og glaslamellerne i lokale D, mens lokale E blev 

anvendt som referencelokale uden 

solafskærmning.  

 

I hvert lokale er der to vinduer. Et oplukkeligt og 

et fast vindue. De samlede udvendige mål for hele vinduespartiet er 2 x 1,4 m. 

Vinduespartiet er ikke placeret centreret i facaden, men forskudt mod vest, som det ses i 

figur 6.1.d. Vinduerne har et samlet glasareal på 2,09 m
2
, og dermed en glasprocent på 21 

% i forhold til gulvarealet. Vinduerne er almindelige tolags termoruder, med en 

glastykkelse på 4 mm og et luftmellemrum på 12 mm. Vinduerne har trærammer. Den 

samlede U-værdi for vinduerne blev beregnet til 3,07 W/m
2

K vha. programmet WIS. 

Rudens reflektans og transmittans blev beregnet til 0,14 og 0,82 vha. programmet Glas98. 

 
Figur 6.1.b Udsigt fra forsøgslokalerne. 

 
Figur 6.1.c Sydfacaden af bygning 121B.  
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Desuden bemærkes, at det yderste glaslag i vinduet i lokale E var gået i stykker, hvorfor 

det ikke var muligt at vaske dette vindue helt rent. 

6.1.2 Indretning af forsøgslokalerne 

I hvert lokale er der to skriveborde i lyst træ, to kontorstole, en opslagstavle, hvor farverne 

varierer fra lokale til lokale, og en reol ligeledes i lyst træ. Reflektanserne af overfladerne, 

der blev målt som beskrevet i afsnit 7.1, ses i tabel 6.1.a. 

 

Overflade Reflektans 

Vægge 0,74 

Loft 0,70 

Gulv 0,22 

Bord 0,32 

Opslagstavle 0,27-0,56 

Tabel 6.1.a Reflektanser af overfladerne i 

lokalerne. 

Gulvet er belagt med linoleum i grålige farver. 

 

I figur 6.1.d ses en plantegning af et af forsøgslokalerne. De to skriveborde blev placeret 

ved vinduerne, idet tidligere undersøgelser har vist, at 70 % af kontoransatte foretrækker at 

sidde ved vinduerne. [SBI 318, 1999] 

 

Reolen blev placeret opad bagvæggen 

og opslagstavlen over reolen, således 

at denne havde mindst mulig 

indflydelse på forsøgspersonernes 

bedømmelse. På hvert skrivebord A 

blev placeret en computerskærm, og i 

nogle af lokalerne var der i forvejen 

en computerskærm på skrivebord B. 

Det var udelukkende skrivebord A, 

som blev anvendt under forsøgene. 

 

Det blev valgt at placere 

computerskærmene næsten parallelt 

med vinduet i den fjerneste ende af 

skrivebordet i forhold til vinduet for 

således at mindske refleksioner i 

skærmen. [Clausen, u. å] 

 

Det blev tilstræbt, at gøre lokalerne så ens som muligt, idet det kan have en indflydelse på 

forsøgspersonernes vurdering, såfremt lokalerne synes forskellige. Det var dog ikke muligt 

at gøre lokalerne helt identiske, idet lokalerne i forvejen blev brugt af 

eksamensprojektstuderende, som havde forskellige mængder bøger, ting mm. i lokalerne. 

Lokalerne var dog ens mht. antal møbler samt opstillingen af møblerne. 

 

Den kunstige belysning i lokalerne består af et enkelt loftarmatur med et Phillips TLD 36 

W lysstofrør med en magnetisk ballast, som ikke gjorde det muligt at dæmpe lyset. 
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Figur 6.1.d Plan af forsøgslokale.  
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Kontrollen af kunstlyset består derfor blot af en tænd/sluk kontakt placeret ved døren. 

Belysningsstyrken fra kunstlyset blev målt jvf. afsnit 7.4.2, og målingerne viste, at 

belysningsanlægget ikke opfylder kravene i [DS700, 1997], idet der er under 200 lux i 

lokalet. Samtidig viste målingerne, at der er under 500 lux på arbejdspladserne, hvorfor 

belysningen her bør suppleres med en bordlampe. Der blev dog valgt ikke at anvende 

bordlamper under forsøget. 

 

I hvert lokale var der en elradiator placeret under vinduespartiet. Radiatorerne blev 

kontrolleret vha. en termostat, og blev under forsøgene alle sat til 20 C. 

6.2 Beskrivelse af vejret 

Under forsøgene var det nødvendigt at kunne beskrive vejret. Specielt i tilfælde med skyer 

var det nødvendigt at kunne angive skymængden, dvs. hvor stor en del af himlen, der (set 

fra observationsstedet) er dækket af skyer.  

 

Der findes en international metode til at angive skymængden. Metoden tager udgangspunkt 

i en ottendedelsskala, hvor nul ottendedele angiver, at det er fuldstændigt skyfrit, 1/8 

angiver at én ottendedel af himlen er dækket af skyer osv. op til 8/8, der angiver, at 

himmelen er fuldstændig dækket af skyer. Disse ni tilfælde nummereres fortløbende fra nul 

til otte. Er det hverken muligt at se himmelen eller skyer pga. tåge, nedbør eller høj 

snefygning angives vejrtypen som type ni. [Weber, 2002] [www.dmi.mondosearch.com, 

10.12.2002] 

 

Derudover skelnes mellem skytyper og om disse er lavt- mellem- eller højtliggende. I 

særlige tilfælde angives ligeledes afstanden fra jorden til det laveste skydække. Afhængigt 

af formålet med beskrivelsen af skymængden kan denne ligeledes angives som den totale 

skymængde uanset skytype og afstand fra jorden. [Weber, 2002] [www.dmi. 

mondosearch.com, 10.12.2002] 

 

Det vurderes, at skytypen og afstanden fra jorden til skylaget ikke vil have nogen væsentlig 

indflydelse på forsøgene. Derfor vil der kun blive foretaget observationer på den totale 

skymængde, og hverken skytypen eller afstanden vil blive nærmere omtalt. 

 

I forbindelse med nærværende projekt er det ikke muligt med en så stor detaljeringsgrad, 

som 10 punktsskalaen giver. Derfor vælges at benytte en simplere inddeling baseret på 

Danmarks Metrologiske Instituts kategorisering af vejrtyper. [www.dmi.dk, 10.12.2002] 

[Weber, 2002] Vejret inddeles således i fem hovedtyper: Skyfrit, let skyet, halvskyet og 

overskyet, samt et tilfælde hvor tåge, regn eller snefygning er af en sådan tæthed, at det 

ikke er muligt at observere skymængden eller himlen. Se tabellen nedenfor for en nærmere 

beskrivelse af de enkelte vejrtyper. De tilsvarende ottendedele er angivet ud for de enkelte 

vejrtyper. [Weber, 2002] 
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Vejrtype Symbol Beskrivelse  

I: Skyfrit 
 

Skyfrit eller klar himmel med enkelte skyer 

eller kondensstriber fra fly. 
0/8 - 1/8 

 

II: Let skyet 
 

Under halvdelen af himlen er dækket af skyer. 

Det bemærkes, at skyerne ikke nødvendigvis 

skygger for solen. 

2/8 - 3/8 

III: Halv skyet 

 

Halvdelen eller mere af himlen er dækket af 

skyer. Det bemærkes, at skyerne ikke 

nødvendigvis skygger for solen. 

4/8 - 6/8 

 

IV: Overskyet 
 Himlen er overskyet, dog kan der forekomme 

enkelte huller i skydækket. 
7/8 - 8/8 

V: Dårlig sigtbarhed 

 

 

 

Det er hverken muligt at se himlen eller skyer 

på grund af mørke, tåge, nedbør eller 

snefygning. 

 

Tabel 6.2.a Vejrtyper.  

På de enkelte forsøgsdage blev vejrtypen observeret visuelt fra jorden ved siden af 

bygningen, og der blev taget billeder til dokumentation. Desuden blev det registreret, om 

eventuelle skyer var hvide eller grå, da dagslysforholdene er forskellige afhængigt af om, 

der er lyse (hvide) eller mørke (grå) skyer, samt om disse dækker for solen. Endeligt blev 

det registreret om, der lå regnvand eller sne på jorden, da dette kan ændre 

refleksionsforholdene.  

 

Såfremt vejrtype V forekommer, kan forsøget ikke gennemføres, da det ikke vil være 

muligt at vurdere udsynet gennem solafskærmningerne.  

6.3 Indstilling af solafskærmningerne 

For at bestemme indstillingen af solafskærmningerne under forsøgene blev 

solafskærmningerne observeret under de fire vejrtyper. Det var dog ikke muligt at 

observere persiennen i vejrtype I (sol) inden forsøgene, idet den blev opsat meget sent. 

 

Det er ønskeligt, at solafskærmningerne skal skygge for den direkte solstråling i lokalerne 

under vejrtype I (sol). For vejrtype I blev der således valgt, at screenen og filmen skulle 

være helt nede og persiennen samt glaslamellerne skulle være helt lukkede, dvs. have en 

lamelhældning på hhv. 85  og 88 . Ved helt lukkede solafskærmninger vil det i nogen 

tilfælde ikke være muligt at se ud, og det væsentligste kritikpunkt af denne indstilling er, at 

det ikke nødvendigvis er nødvendigt at lukke solafskærmningerne helt for at forhindre den 

direkte solstråling. Der blev dog valgt at lukke solafskærmningerne helt, idet dette 

repræsenterer den ene yderindstilling af solafskærmningerne. 

 

I letskyet (II) og halvskyet (III) vejr er det fortsat ønskeligt at skærme for den direkte 

solstråling, men samtidig forekommer der kortere eller længere perioder, hvor skyerne 

skygger for solen. Det vurderes, at brugere vil gå på kompromis og indstille 

afskærmningen til ikke at være helt lukkede, selvom det af og til kan give for høje 

belysningsstyrker og luminanser, idet let åbne afskærmninger giver mere dagslysadgang. 

Ud fra dette blev valgt, at screenen og filmen skulle være 2/3 nede og persiennen og 

glaslamellerne skulle indstilles til 45  ved vejrtype II og III. Det understreges, at det er 
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forfatternes skøn, og den ønskede indstilling varierer meget fra person til person samt med 

mængden af direkte sollys i lokalet. 

 

I overskyet vejr er der kun behov for solafskærmning, såfremt himlen er så lys, at det giver 

problemer. I overskyet vejr (IV) blev der valgt at screenen og filmen skulle helt væk fra 

vinduet, mens persiennen og glaslamellerne skulle indstilles til hhv. 0  og 10 .  

I princippet kunne persiennen ligeledes trækkes helt væk fra vinduet i overskyet vejr, men 

det blev valgt at lade den blive nede, da det muliggjorde at undersøge fastmonterede, 

bevægelige lameller. Der blev valgt at indstille glaslamellerne til 10  i stedet for 0 , idet 

denne lamelhældning blev anbefalet af producenten, da en lamelhældning på 10  gør, at 

regnvand lettere løber af og derved er med til at holde lamellerne rene, ligesom det 

forhindre fugle i at sætte sig på lamellerne.  Indstillingerne ved overskyet vejr 

repræsenterer den anden yderindstilling af solafskærmningerne. 

 

I nedenstående tabel ses indstillingerne for hver vejrtype. 

 

Vejrtype Indstilling 

Screen og film Persienne og 

glaslameller 

I 
 

Helt nede 85  og 88  

II  
 

2/3 nede 45  

III  

 

2/3 nede 45  

IV 
 

 
 

Helt væk 0  og 10  

Tabel 6.3.a Indstilling af solafskærmningerne. 

De valgte indstillinger er udelukkende baseret på forfatternes skøn, og idet personer har 

forskellige præferencer mht. indstilling, kan der have været andre indstillinger, som havde 

været mere optimale på den enkelte forsøgsdag for den enkelte forsøgsperson. Det var blot 

ikke muligt at lade forsøgspersonerne selv foretage en indstilling af solafskærmningerne af 

hensyn til tidsforbruget. Den her valgte indstilling af solafskærmningerne kan således have 

en stor indflydelse på resultaterne af undersøgelsen.  

 

I det følgende anvendes betegnelsen "helt lukkede" for screenen og filmen, når de er helt 

nede og for persiennen og glaslamellerne ved hhv. 85  og 88 , og betegnelsen "halvt 

lukkede" anvendes for screenen og filmen, når de er 2/3 nede og for persiennen og 

glaslamellerne ved 45 . 

6.4 Udvikling af spørgeskema 

Det blev valgt at anvende et spørgeskema til indsamling af data fra forsøgene, idet svar fra 

et spørgeskema er lettere at sammenligne end f.eks. svar fra et interview. Desuden ville 

interview tage længere tid. 
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Hovedemnerne i spørgeskemaet skulle være belysningsforholdene generelt i lokalet samt 

på arbejdspladsen, udsynet gennem vinduet og solafskærmningen samt termisk komfort. 

Desuden var det nødvendigt at have en række personlige spørgsmål, således at det var 

muligt at undersøge, hvilken effekt f.eks. køn og alder havde på bedømmelsen af 

solafskærmningerne samt forholdene i lokalerne.  

 

Ved udformning af spørgeskemaet blev spørgeskemaer fra følgende referencer brugt som 

inspiration: [IEA 21, 2001A], [IEA 21, 1999b], [Korsgaard et al., 1975], [Wall et al, 1999], 

[SBI 318, 1999] og [Vine et al, 1998]. Disse spørgeskemaer beskæftigede sig alle primært 

med belysningsforhold, mens kun enkelte spørgsmål omhandlede solafskærmninger og 

udsyn gennem solafskærmninger. Det var således nødvendigt at udvikle mere detaljerede 

spørgsmål inden for dette emne.  

 

Spørgeskemaet blev opbygget således, at der for hvert lokale blev gentaget de samme 

spørgsmål, dog med enkelte undtagelser, idet udvalgte generelle spørgsmål kun blev stillet 

i referencelokalet for at spare tid. Indledningsvis var der en række spørgsmål omkring 

belysningsforholdene generelt i lokalet samt på arbejdspladsen. Dernæst fulgte en række 

spørgsmål omkring udsynet gennem vinduet og solafskærmningen. Afslutningsvis for 

hvert lokale blev der spurgt til termisk komfort, helhedsindtryk af lokalet, samt om det var 

nødvendigt at have kunstlyset tændt. Afhængig af solafskærmningen (lokalet) og vejrtypen 

blev spørgsmålene omkring udsyn gennem vindue og solafskærmning varieret. Efter alle 

lokalerne var bedømt, skulle der foretages en sammenligning af de bedømte lokaler samt 

svares på personlige spørgsmål. De personlige spørgsmål kunne ligeledes besvares i 

eventuel ventetid under forsøgene. I det nedenstående afsnit beskrives spørgsmålene 

omkring solafskærmningerne og udsynet samt de sammenlignende spørgsmål. For en 

beskrivelse af de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet henvises til bilag E.4. 

 

Det blev overvejet, om svarene skulle gives på en kontinuert skala eller en diskret skala. 

Statistisk set ville det være fordelagtigt at have en kontinuert skala, men det var dog også 

muligt i visse tilfælde, at betragte skalaer inddelt i felter som kontinuerte. Se afsnit 6.9.2. 

Såfremt der anvendtes en kontinuert skala ville forsøgspersonerne kunne danne deres egen 

mening om skalainddelingen. Dette kunne være et problem, idet der, som beskrevet i afsnit 

6.5, anvendtes forskellige forsøgspersoner på forsøgsdagene, og det ville således ikke være 

muligt at identificere de enkelte personers skalainddeling. Det blev valgt, at anvende en 

skala inddelt i felter, og over hver felt var der et udsagn, som beskrev feltet.  

 

Der blev foretaget et prøveforsøg og på baggrund heraf blev spørgeskemaet reduceret til 

sin endelige form. 

 

Prøveforsøget viste desuden, at forsøgspersonerne ved sammenligning af lokalerne havde 

svært ved at huske de enkelte lokaler fra hinanden, og der blev derfor lavet en planche med 

billeder af solafskærmningerne, for således at hjælpe hukommelsen hos forsøgspersonerne. 

Ulempen ved planchen var, at billederne af solafskærmningerne kunne give et andet 

indtryk af disse end hvad forsøgspersonerne havde oplevet i lokalet, idet billederne ikke 

gengav nøjagtig de forhold, som personerne havde oplevet. Det blev dog vurderet, at denne 

risiko var lille i forhold til, at forsøgspersonerne ikke kunne huske afskærmningerne 

overhovedet. 

 

Da enkelte forsøgspersoner var udenlandske studerende blev spørgeskemaet oversat til 

engelsk. Det endelige spørgeskema på dansk kan ses i bilag E.6, mens det engelsk findes i 

bilag E.7. 
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6.4.1 Spørgsmål om solafskærmning og udsynet gennem vinduet 

Et af hovedformålene med forsøget var at bestemme, hvilke forhold der har betydning for 

personers bedømmelse af udsynet gennem forskellige typer af solafskærmninger.  

Det var således nødvendigt at medtage alle forhold, som eventuelt kunne være relevante. 

 

Spørgsmålene omkring solafskærmningerne og udsynet gennem vinduet kan opdeles i to 

dele: Generelt om udsyn gennem vindue og solafskærmning samt specifikke spørgsmål til 

de enkelte solafskærmninger og referencelokalet. 

 

For samtlige lokaler blev forsøgspersonerne bedt om at besvare spørgsmålene i 

nedenstående tabel. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

2.1 Kan du se så meget af de ydre omgivelser, som du 

kunne ønske dig? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

2.2 Synes du, at udsynet til de ydre omgivelser bliver 

brudt af solafskærmningen på en generende måde? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

2.5 Når du kigger ud gennem solafskærmningen, synes 

du så, at der er en farveændring af omgivelserne? 

 

2.5.1 Hvis ja, hvordan opfatter du det så? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

3 pkt. skala: Meget generende - Ikke 

generende 

2.7 Med den givne indstilling af solafskærmningen 

forringer denne da skarpheden af genstande/personer 

udenfor? 

5 pkt. skala: I høj grad - Slet ikke 

2.8 Bliver genstande/personer inde i lokalet reflekteret i 

vinduet eller solafskærmningen? 

 

2.8.1 Hvis ja, er det generende? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

5 pkt. skala: I høj grad - Slet ikke 

2.6 Vil du ændre indstillingen af solafskærmningen, hvis 

du skulle udføre kontorarbejde? 

 

2.6.1 Hvis ja, vil du så indstille solafskærmningen så den 

er? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

Længere oppe/mere åben - Længere 

nede/mere lukket 

2.11 Hvor tilfreds er du samlet set med udsynet gennem 

vinduet? 

5 pkt. skala: Meget utilfreds - Meget 

tilfreds 

2.12 Synes du, at det er nødvendigt at anvende denne 

solafskærmning nu i dette lokale? 

 

2.12.1 Hvis ja, er der behov for yderligere afskærmning 

(f.eks. et gardin)? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

Tabel 6.4.a Spørgsmål om solafskærmning og udsynet gennem vinduet. 

Forsøgspersonerne blev spurgt om de kunne se så meget af de ydre omgivelser, som de 

kunne ønske sig, idet det eventuelt kunne have en indflydelse på den samlede bedømmelse 

af udsynet. 

 

De fire efterfølgende spørgsmål omhandler, hvorvidt solafskærmningen bryder de ydre 

omgivelser på en generende måde, skaber en farveændring af omgivelserne, forringer 

skarpheden af personer og genstande udenfor, samt om der er refleksioner af objekter eller 

personer i solafskærmningen. Alle disse parametre er ifølge [DIJK, 2000] noget, som har 

indflydelse på bedømmelsen af udsynet. Det bemærkes, at i lokale B med persiennen blev 
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spørgsmålet om farveændring af omgivelserne samt forringelse af skarpheden udeladt ved 

vejrtype I (sol), idet det slet ikke var muligt at se ud, pga. de helt lukkede lameller. 

 

Derudover var det relevant at vide, hvorledes forsøgspersonerne opfattede den indstilling 

af solafskærmningen som var valgt på forhånd, idet dette ligeledes kunne påvirke deres 

bedømmelse af solafskærmningen og udsynet. Det samme gjorde sig gældende for 

spørgsmålet om det var nødvendigt at anvende en solafskærmning nu i lokalet. 

 

For at sammenfatte alle spørgsmålene omkring solafskærmningen og udsynet blev 

forsøgspersonerne bedt om at angive, hvor tilfredse de samlet set var med udsynet.  

 

I nedenstående tabel ses spørgsmål, som specielt var rettet til en enkelt afskærmning. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

2.3.a Hvordan opfatter du vævningen af 

solafskærmningen? 
5 pkt. skala: Meget tæt - Meget åben 

2.3.b Hvordan opfatter du afstanden mellem lamellerne? 5 pkt. skala: Meget stor - meget lille 

2.4 Hvordan opfatter du mønsteret på glaslamellerne? 5 pkt. skala: Meget tæt - Meget åben 

Tabel 6.4.b Spørgsmål til hver solafskærmning. 

Spørgsmålet omkring vævningen af solafskærmningen henviser til screenen, mens 

afstanden mellem lamellerne henviser til både persiennen og glaslamellerne. Spørgsmålene 

omkring farveændring af omgivelserne samt om genstande eller personer bliver reflekteret 

i vinduet eller solafskærmningen var særlig møntet på filmen. 

 

Inden forsøgene begyndte stod det klart, at glaslamellerne ikke var tilstrækkelige til at 

skærme for lyset i solskinsvejr. Det ville således være nødvendigt at anvende supplerende 

afskærmning for at opnå gode lysforhold. Denne observation førte til, at der blev valgt at 

anvende et indvendigt gardin sammen med glaslamellerne ved vejrtype I (sol), vejrtype II 

(letskyet) og vejrtype III (halvskyet). Ved disse vejrtyper blev der således for glaslamellen 

først stillet de ovenfor nævnte spørgsmål efterfulgt af to spørgsmål, som skulle besvares, 

når gardinet var trukket for. Spørgsmålene ses i nedenstående tabel. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

2.13 I forhold til, hvis du skulle sidde og læse, hvordan 

opfatter du så lyset  

a) på skrivebordet? 

b) på computerskærmen? 

5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

2.14 Hvor tilfreds er du samlet set med udsynet gennem 

vinduet, når gardinet er for? 

5 pkt. skala: Meget utilfreds - Meget 

tilfreds 

Tabel 6.4.c Spørgsmål specielt for glaslamellerne i vejrtype I. 

Det var ikke muligt at gentage samtlige spørgsmål for kombinationen af glaslameller og 

gardin, af hensyn til tidsforbruget, så der blev valgt udelukkende at stille de to spørgsmål i 

tabel 6.4.c. 

 

Derudover var der nogle spørgsmål, som kun forekom i referencelokalet, idet 

spørgsmålene gerne skulle give de samme svar i alle lokalerne. 
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Spørgsmål Svarmuligheder 

2.9 Hvordan vurderer du de omgivelser, du ser ud på? 
5 pkt. skala: Meget utiltalende - 

meget tiltalende 

2.10 Hvad lægger du især mærke til, når du kigger ud? 
5 pkt. skala: Himmel, Bygninger, 

Parkeringsplads, Træer, Græs 

Tabel 6.4.d Spørgsmål kun i referencelokalet. 

Forsøgspersonerne blev bedt om at vurdere de ydre omgivelser, idet dette ligeledes kunne 

have indflydelse på deres bedømmelse af udsynet. 

 

Forsøgspersonerne blev desuden bedt om at oplyse, hvad de især lagde mærke til, når de 

kiggede ud af vinduet. Dette var for at klarlægge, om der evt. var områder af vinduet, som 

personerne ikke anvendte til at kigge ud af, og således kunne anvendes til solafskærmning. 

 

Derudover var der en række spørgsmål, som det af hensyn til tidsforbruget blev valgt at 

skære fra. Det kunne eksempelvis have været ønskeligt at spørge til, hvorledes 

farvegengivelsen af dagslyset blev ved anvendelsen af solafskærmningen, ligesom det 

havde været interessant at få forsøgspersonerne til at beskrive solafskærmningerne med en 

række tillægsord.  

6.4.2 Sammenlignende spørgsmål 

Et af formålene med forsøgene var, at forsøge at kategorisere solafskærmningerne. 

Forsøgspersonerne blev således bedt om at sammenligne de forskellige lokaler med hensyn 

til udsynet gennem vinduet, lysforholdene i lokalet samt solafskærmningen. 

Spørgsmålene ses i nedenstående tabel. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

4.1 Hvilket rum ville du foretrække at arbejde i, når du 

sammenligner mht. det følgende? 

a) Udsynet gennem vinduet 

b) Lysforholdene i rummet 

c) Solafskærmning 

5 pkt. skala: Rum A - Rum E 

4.2 Hvilket rum ville du mindst foretrække at arbejde i, 

når du sammenligner mht. det følgende? 

a) Udsynet gennem vinduet 

b) Lysforholdene i rummet 

c) Solafskærmning 

5 pkt. skala: Rum A - Rum E 

Øvrige kommentarer  

Tabel 6.4.e Sammenlignende spørgsmål. 

Det havde ligeledes været muligt at bede forsøgspersonerne om at kategorisere 

solafskærmningerne i stedet for blot at angive den bedste/værste, men det blev vurderet, at 

det ville være meget vanskeligt for forsøgspersonerne, og derfor ville give stor usikkerhed. 

Desuden ville det, af hensyn til tidsforbruget, være hurtigere blot at angive den 

bedste/værste.  
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6.5 Forsøgspersoner 

For med rimelig sandsynlighed at kunne bestemme, om der er forskel på personers 

vurdering af de forskellige solafskærmninger, var det nødvendigt at anvende et 

tilstrækkeligt antal forsøgspersoner. I [IEA 21, 1999B] anbefales det, at anvende ca. 30 

personer, såfremt forskellige forsøgspersoner deltager på forsøgsdagene, og ca. 20 

personer såfremt de samme forsøgspersoner deltager på alle forsøgsdagene.  

 

Idet forsøgspersonerne var frivillige, var det ikke muligt at anvende de samme 

forsøgspersoner på alle forsøgsdagene, hvorfor det var nødvendigt at anvende ca. 30 

personer. Det var dog stadig ønskeligt, at de samme forsøgspersoner deltog på flere af 

forsøgsdagene, og for således at motivere forsøgspersonerne til at deltage på flere dage, 

blev der udlovet præmier i form af vin og biografbilletter. Desuden blev der serveret te, 

kaffe og kage på forsøgsdagene således, at forsøgspersonerne skulle føle, at deres indsats 

blev værdsat. 

 

Det var ønskeligt, at have en så homogen gruppe forsøgspersoner (samme alder, køn, 

baggrund mv.) som muligt, idet dette ville minimere spredning på svarene. 

Forsøgspersonerne skulle ligeledes være vant til kontorarbejde, således at det ikke forekom 

dem vanskeligt at vurdere forholdene på hhv. en computerskærm og et stykke papir. I [IEA 

21, 1999b] anbefales det at anvende studerende, idet denne gruppe normalt opfylder 

ovenstående krav.  

 

De frivillige forsøgspersoner blev rekrutteret fra kurser på BYG DTU og Center for 

Indeklima og Energi, samt vha. opslag og personlige mails til studerende og andre, som 

rapportens forfattere kendte. Forsøgspersonerne var fortrinsvis studerende, men ligeledes 

Ph.d. studerende og ansatte fra BYG DTU blev anvendt som forsøgspersoner. 

 

På forsøgsdagene deltog mellem 26 og 29 personer, og da nogle forsøgspersoner deltog 

flere gange, var der samlet set 84 forskellige forsøgspersoner, som i alt besvarende 200 

spørgeskemaer.  

6.6 Forsøgsplan 

Der var fem lokaler, som skulle bedømmes, og det blev vurderet, at der kun kunne være én 

forsøgsperson i hvert lokale af gange, idet forsøgspersonerne ellers ville have mulighed for 

at snakke sammen under vurderingerne.  

 

Forsøget blev designet som et fuldstændigt blokforsøg, hvor hver blok bestod af fem 

forsøgspersoner. Da der var mulighed for, at rækkefølgen, som lokalerne blev bedømt i, 

havde indflydelse på vurderingerne, blev rækkefølgen inden for den enkelte blok 

balanceret. I nedenstående tabel er én balanceret blok vist, hvor tallene i tabellen angiver 

rækkefølgen, hvori personerne skal bedømme lokalerne, f.eks. skal forsøgsperson 1 

begynde i lokale A, dernæst lokale B osv. 
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Person nr. Rum A Rum B Rum C Rum D Rum E 

1 1. 2. 3. 4. 5. 

2 2. 3. 4. 5. 1. 

3 3. 4. 5. 1. 2. 

4 4. 5. 1. 2. 3. 

5 5. 1. 2. 3. 4. 

Tabel 6.6.a En balanceret blok. 

Som nævnt i afsnit 6.5, var det nødvendige antal af forsøgspersoner blevet estimeret til 30 

personer, og det var således nødvendigt at have seks blokke på én forsøgsdag.  

 

Da det var ønskeligt at undersøge solafskærmningerne og lysforholdene i lokalerne under 

fire forskellige vejrtyper, blev det vurderet, at to dage med hver vejrtype ville være 

tilstrækkeligt. Det var dog ikke muligt at fastlægge forsøgsdagene nøjagtigt, idet forsøgene 

afhang af vejret. For således at have en lidt større margen blev det som udgangspunkt valgt 

at gennemføre forsøgene på ialt 10 dage. 

 

Oprindeligt skulle forsøgene gennemføres i december 2002, men som tidligere nævnt, var 

der problemer med leveringen af solafskærmningerne, hvorfor forsøgene blev udskudt. Da 

solafskærmningerne var på plads, blev de endelige forsøgsdage således fastlagt til uge 3 

(17. - 24. feb.) og uge 4 (24. - 28. feb.). 

 

Derudover skulle der inden selve forsøget gik i gang gennemføres et prøveforsøg, for at 

sikre, at alt fungerede som tiltænkt. Prøveforsøget blev fastlagt til d. 10. februar, for 

således at give tid til at justere forsøget, såfremt noget viste sig ikke at fungere optimalt. 

 

Forsøgene skulle gennemføres mellem kl. 9.15 og 15.30 (inkl. målinger), idet solen stod 

højest på himlen kl. 12.24 jvf. figur E.1.a i bilag E.1, og med de valgte tidspunkter, ville 

der da være lige lang tid mellem starttidspunktet og solen maksimale højde samt mellem 

sluttidspunktet og solens maksimale højde. 

 

På overskyede dage, var det nødvendigt at have kunstlyset tændt, idet dagslyset ikke var 

tilstrækkeligt. Det blev valgt ligeledes at have kunstlyset tændt i de resterende vejrtyper, 

idet kunstlyset således ikke blev en variabel faktor i forsøget.  

 

På den enkelte forsøgsdag skulle kunstlyset således tændes om morgenen, så lysniveauet 

var stabilt, inden selve forsøget begyndte. Først skulle der foretages en vejrobservation, 

hvorefter solafskærmningerne blev indstillet, og de indendørs og udendørs målinger af 

belysningsstyrker, luminanser samt temperatur blev foretaget. Udendørsmålingerne 

(belysningsstyrker og temperatur) samt lufttemperaturen indendørs fortsatte under hele 

forsøget, mens belysningsstyrken indendørs og luminansmålingerne kun blev foretaget 

hhv. før og efter forsøgspersonerne havde foretaget deres vurdering. Se afsnit 7.4 for en 

nærmere beskrivelse af målingerne.  

 

Udover at foretage en vejrobservation inden forsøget begyndte, skulle der foretages 

observationer af vejrforholdene midtvejs i forsøget, samt når forsøget var slut. 

 

I nedenstående figur er vist det planlagte forløb på en forsøgsdag. 
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Tid  9.15   10.15   11.00   11.45   12.30   13.15   14.00   14.45   15.30

Vejrobservationer

Udendørsmålinger

Temperatur indendørs

Belysning indendørs

Luminanser

Forsøgspersoner  
 
Figur 6.6.a Det planlagte forløb af en forsøgsdag.  

Inden forsøgspersonerne skulle foretage vurderingen af lokalerne fik de en kort 

introduktion til forsøget, se bilag E.5. Dette blev gjort for at undgå misforståelser mv. Det 

var ligeledes muligt for forsøgspersonerne at stille spørgsmål under forsøget, såfremt der 

var noget de ikke forstod. Forsøgspersonerne vurderede først de fem lokaler, hvorefter de 

besvarede de sammenhængende spørgsmål i gangen. 

 

Under forsøgene skulle der tages en række billeder af vejret, solens bevægelse i lokalet, 

samt hvis der var specielle forhold, som var bemærkelsesværdige 

6.7 Gennemførelse af prøveforsøg 

Gennemførelsen af prøveforsøget havde først og fremmest til formål at teste om alt 

fungerede som det skulle, derunder at få testet om spørgeskemaet virkede efter hensigten 

og forsøgspersonerne forstod spørgsmålene. 

 

Prøveforsøget blev gennemført d. 10. februar, hvor der var lavet aftaler med ca. 10 

forsøgspersoner om at deltage i prøveforsøget, svarende til to blokke. Det viste sig dog, at 

der kun var 6 forsøgspersoner som dukkede op til prøveforsøget. Dette understregede 

vigtigheden af, at gøre en stor indsats mht. rekrutteringen af forsøgspersoner, og dette blev 

således efterfølgende gjort. 

 

Prøveforsøget viste, at besvarelsen af spørgeskemaet tog mellem 20-40 min. afhængig af 

den enkelte forsøgsperson. Det var således nødvendigt at forkorte spørgeskemaet, da det 

ikke kunne forventes at frivillige personer ville bruge optil 40 min. på besvarelsen. 

Derudover var der enkelte spørgsmål, som ikke blev forstået, og disse blev således 

omformuleret. For en beskrivelse af spørgeskemaet henvises til afsnit 6.4 og bilag E.4. 

 

Desuden viste prøveforsøget, at vejret skulle observeres inden hver blok af 

forsøgspersoner, og ikke blot tre gange om dagen.  

6.8 Gennemførelse af forsøg 

Et par dage inden forsøgene skulle begynde blev radiatorerne i samtlige lokaler indstillet til 

20 C, for at sikre, at starttemperaturen i lokalerne var den samme. Det viste sig dog efter 

den første forsøgsdag, at termostaterne ikke alle fungerede tilfredsstillende, og det var 

således nødvendigt at efterjustere radiatorerne.  
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I nedenstående tabel er vejret, indstillingen af solafskærmningen, antal forsøgspersoner 

samt diverse kommentarer for hver forsøgsdag i den første uge angivet.  

 

Dag Vejr 

 
Indstilling af 

solafskærm- 

ning 

Antal 

forsøgs- 

personer 

Kommentar 

Type Kommentar 

17. 

feb. 

 

IV 

 

Himlen blev 

mørkere og 

mørkere i løbet 

af dagen. 

Screen og film: væk  

Persienne og 

glaslameller: 

0  og 10  

29 

Der sprang en sikring i bygningen, 

og alle måledata mellem kl. 10 og 

kl. 13 gik tabt. 

 

 

18. 

feb. 

IV  

 

 

 

III  

 

 

 

I 

 

Kl. 9.40-12.10  

 

 

 

 

 

Kl. 12.45-13.20  

 

 

 

 

 

Kl. 14.00 og 

frem 

Screen og film: væk  

Persienne og 

glaslameller: 

0  og 10  

 

Screen og film: 

2/3 nede Persienne og 

glaslameller: 

45  

 

Screen og film: 

Helt nede 

Persienne og 

glaslameller: 

85  og 88  

27 

Indstillingen af afskærmningerne 

blev ændret kl. 12.45 og  

kl. 14. 

 

19. 

feb. 

I 

 

Diset til start, 

men hen over 

middag kun let 

dis i 

horisonten. 

Efter kl. 13 kun 

kondensstriber 

mod syd og 

sydvest. 

Screen og film: Helt 

nede 

 

Persienne og 

Glaslameller: 85  og 

88  

26 

Tidspunkt for hhv. start og slut af 

forsøg blev flyttet permanent til 

hhv. kl. 8.45 og kl. 16.00. 

 

Der blev opsat en liste på den 

nederste del af vinduet i lokale B 

og persiennen blev flyttet ind mod 

vinduet.  

 

Kl. 14.45 blev computer-skærmene 

i lokale A, B og E skiftet til bedre 

skærme. Spørgeskema 22-24 blev 

besvaret efter skærmskiftet. 

 

Radiatoren i lokale D blev slukket 

ved en fejl. 

20. 

feb. 

I 

 

 Screen og film: Helt 

nede 

Persienne og 

glaslameller: 85  og 

88  

27 

 

21. 

feb. 

 

IV 

 Screen og film: Væk  

Persienne og 

glaslameller: 

0  og 10  

28 

 

Tabel 6.8.a Beskrivelse af forsøgsdagene 17. - 21. februar.  
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Efter de første to dage stod det klart, at der var for lidt tid mellem blokkene af 

forsøgspersoner, og det var således nødvendigt at ændre tiderne for forsøget af praktiske 

årsager. Resten af forsøgsdagene blev målingerne således startet allerede kl. 8.45, og den 

første blok af forsøgspersoner startede kl. 9.45, hvorefter der var en time mellem blokkene. 

Dog blev tiderne omkring frokost bibeholdt, idet det på dette tidspunkt var lettest at skaffe 

forsøgspersoner. Som nævnt i 6.7 blev det efter prøveforsøget desuden valgt at foretage 

vejrobservationer løbende. I nedenstående figur ses den reviderende tidsplan for forsøget. 

 

Tid  8.45    9.45   10.45   11.45   12.30   13.45   14.45   15.15   16.00

Vejrobservationer

Udendørsmålinger

Temperatur indendørs

Belysning indendørs

Luminanser

Forsøgspersoner  
 
Figur 6.8.a Revideret tidsplan for forsøgene efter den 19. februar. 

Den reviderede tidsplan havde fortsat symmetri omkring kl. 12.24, hvor solen stod højest 

på himlen, og den havde således ingen anden betydning, end at den strakte sig over 

længere tid. 

 

Den 19. februar blev der ændret på placeringen af persiennen. 

Dette skyldes, at der d. 18. februar om eftermiddagen forekom 

sol for første gang, efter at persiennen var monteret, og det var 

da muligt at observere, at længden af persiennelamellerne ikke 

var tilstrækkelig til at skygge for den direkte sol. For at 

forbedre dette så godt som muligt med den eksisterende 

persienne, blev denne flyttet længere ind mod vinduet. Det viste 

sig dog, at dette ikke var helt tilstrækkeligt tidligt om 

formiddagen samt sidst på eftermiddagen, hvorfor der d. 24. 

februar blev sat papstykker op udvendigt for enden af 

persiennelamellerne. Papstykkerne blev anvendt resten af 

forsøgsdagene. I figur 6.8.a ses et billede af persiennen med pap 

i siderne. 

 

Den 19. februar blev der desuden skiftet computerskærme i 

lokale A, B og E, idet de først opsatte computerskærme var i en 

så dårlig tilstand, at det ikke var muligt at stille teksten skarp. 

Desuden var de nye skærme alle af samme type, hvorfor det var 

muligt at indstille dem mere ens. 

 

På alle forsøgsdagene blev udendørssensorerne kontrolleret og evt. is blev skrabet af. 

 

I den anden uge var vejret de første tre dage igen klart solskinsvejr (vejrtype I), men det 

blev valgt at gennemføre forsøgene alligevel, idet det megen solskin gjorde det muligt at 

undersøge vejrtype I med en anden indstilling af solafskærmningerne. Til gengæld blev det 

valgt at aflyse de sidste to dage, idet det var overskyet (vejrtype IV), som allerede var 

forekommet to en halv dag i den første uge.  

 

 

 
Figur 6.8.a Persienne med 

pap i siden. 

Pap 
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I nedenstående tabel ses vejret, indstillingen af solafskærmningen, antal forsøgspersoner 

samt diverse kommentarer for hver forsøgsdag i den anden uge. 

 

Dag 

Vejr 

 
Indstilling af 

solafskærm- 

ning 

Antal 

forsøgs- 

personer 

Kommentar 

Type Kommentar 

24. 

feb. 

I 

 

Let diset til 

start. Kl. 13 

kun let dis mod 

syd. Kl. 14.50 

ingen dis. 

Screen og film: 

2/3 nede 

 

Persienne og 

glaslameller: 45  

26 

Opsatte pap i siderne på 

persiennen, som ligeledes 

blev sat op på resten af 

forsøgsdagene. 

 

25. 

feb. 

I 

 

Fra kl. 13.45 let 

dis mod syd. 

Screen og film: 

2/3 nede 

 

Persienne og 

glaslameller: 45  

16 

Startede først forsøg kl. 

13.45, da det indtil da havde 

været tåget. For at få flest 

mulige forsøgspersoner 

igennem blev der kun 

foretaget målinger efter 

forsøgene. 

26. 

feb. 

I 

 

Let dis mod 

syd om 

formiddagen. 

Screen og film: 

2/3 nede 

Persienne og 

glaslameller: 45  

22 

Målingerne efter forsøget 

mislykkes. 

Tabel 6.8.b Beskrivelse af forsøgsdagene 24. - 26. februar.  

Under forsøgene blev der taget billeder af vejrsituationerne. I nedenstående figur er vist et 

eksempel på hhv. vejrtype I (sol) og vejrtype IV (overskyet). 

 

 

 

 
Figur 6.8.b Vejrtype I (19. feb.).  Figur 6.8.c Vejrtype IV (21. feb.). 

I praksis blev der således ikke anvendt alle fire vejrtyper, som beskrevet i afsnit 6.2, men 

blot vejrtype I og IV. Til gengæld blev vejrtype I testet både med afskærmningerne helt og 

halvt lukkede. 
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I analysen af resultaterne vil målingerne fra d. 18. februar efter kl. 12 ikke medtages, idet 

forholdene var meget ustabile. 

6.9 Statistisk analyse af spørgeskemaerne 

I dette afsnit vil blive beskrevet, hvorledes resultaterne fra spørgeskemaerne kan analyseres 

statistisk. Beskrivelsen vil udelukkende bygge på de data, som er opsamlet i forbindelse 

med forsøget, og skal således ikke ses som en generel beskrivelse af statistiske 

analysemetoder. 

 

Først og fremmest er det nødvendigt at vide, om dataene er uafhængige, hvilken type data 

der er tale om samt på hvilken skala, dataene er blevet indsamlet. Disse emner vil kort 

blive beskrevet i det følgende, hvorefter der følger en beskrivelse af, hvilke 

analysemetoder der er valgt at anvende. 

 

For at give et overblik over besvarelserne 

anvendes et såkaldte boks-plots, se figur 6.9.a., 

som indeholder informationer om maksimum og 

minimum værdi i besvarelsen, middelværdi 

(kryds) samt 25 %, 50 % og 75 % fraktiler for 

besvarelsen. 

 

Det bemærkes, at besvarelsen i spørgeskemaet 

blev givet på diskrete skalaer, f.eks. var 

svarmulighederne for belysningsforholdene i 

lokalet "for mørkt", "mørkt", "tilpas", "lyst" og 

"for lyst". Hvert felt på skalaen tildeles en værdi, 

hvor feltet længst til venstre tildeles værdien 1. 

Dvs. feltet "for mørkt" svarer til værdien 1, 

"mørkt" til 2 osv. I den statistiske analyse vil disse 

talværdier blive anvendt. For en gengivelse af skalaerne henvises til spørgeskemaet i bilag 

E.6. 

6.9.1 Uafhængige data 

Det er et fundamentalt krav til gennemførelsen af en statistisk analyse, at dataene er 

uafhængige. Data er uafhængige, såfremt sandsynligheden for at ét resultat fremkommer 

ikke påvirkes af andre resultater. [Green, 1978] 

 

Det samme spørgeskema blev anvendt til alle forsøgslokalerne, hvorfor der er en risiko for, 

at forsøgspersonerne kan huske, hvad de svarede på det samme spørgsmål i et andet lokale, 

dvs. at dataene ikke er uafhængige lokaler imellem. Det skønnes dog, at pga. omfanget af 

spørgeskemaet vil dataene være uafhængige. I nogle tilfælde blev den samme 

forsøgsperson anvendt på flere forsøgsdage, men idet der gik minimum et døgn mellem 

besvarelsen af spørgeskemaerne antages at dataene mellem dagene er uafhængige. 

 
 
Figur 6.9.a Boks-plot. 

Max. værdi 
 

 

 

75 % fraktil 
 

 

50 % fraktil (median) 

Middelværdi 

 

25 % fraktil 
 

 

Min. værdi 
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6.9.2 Datatyper 

I nedenstående tabel er de forskellige datatyper, som forefindes i de indsamlede data, 

beskrevet, ligesom det er angivet, hvilken test, der skal anvendes. [Siegel et al, 1988] 

 

Datatype Beskrivelse Test 

Nominelle data  
Falder i kategorier. F.eks. "ja" og "nej" eller "kvinde" og 

"mand" 

Ikke-parametrisk 

test 

Ordinale data 

Ordnede således at resultaterne er mindre end, lig med 

eller mere end andre resultater. F.eks. "For mørk" < "For 

lyst" 

Ikke-parametrisk 

test 

Interval data 
Lige stor afstand mellem hver position, dvs. data på en 

kontinuert skala. F.eks. år, lux og grader celsius 
Parametrisk test 

Tabel 6.9.a Datatyper og tilhørende test. [Siegel et al, 1998] 

Ved nominelle og ordinale data skal vælges en ikke-parametrisk test, hvorimod der ved 

interval data skal vælges en parametrisk test. Den parametriske test er stærkere end den 

ikke-parametriske test, hvorfor den parametriske test er at foretrække. [Siegel et al, 1988]  

De fleste data fra spørgeskemaet er hhv. nominelle og ordinale data, idet de fleste svar 

gives på en fempunktskala, som stringent set betragtes som ordinale data. Det er dog 

rimeligt at antage, at der er et lige stort interval mellem felterne på skalaerne, idet 

spørgeskemaer er søgt konstrueret således, hvorfor resultaterne kan betragtes som værende 

interval data. Da bliver det muligt at gennemføre den stærkere parametriske test på dataene 

fra fempunktskalaerne.  

 

De resterende svar er nominelle data, som må analyseres med en ikke-parametrisk test. 

6.9.3 Skalaer til dataindsamling 

Skalaerne, som anvendes til dataindsamling har ligeledes betydning for, hvilken statistisk 

analyse som skal vælges. Der findes to typer af skalaer: Åbne og lukkede skalaer. Åbne 

skalaer er skalaer, hvor der ikke er endepunkter, mens lukkede skalaer har endepunkter. De 

skalaer, som blev anvendt i spørgeskemaet, er alle lukkede skalaer med endepunkter.  

 

Analysen af data, som kommer fra lukkede skalaer kan skabe problemer, såfremt dataene 

samler sig i den ene ende af skalaen, eller såfremt skalaen ikke er lineær. I det ovenstående 

blev det antaget, at der er lige store intervaller mellem punkterne på skalaerne, hvorfor 

skalaerne kan antages at være lineære. For nogle af skalaerne i spørgeskemaet, som f.eks. 

"I høj grad - slet ikke" kan svarene samle sig i den ene ende af skalaen. Dette kan føre til, 

at svarene ikke er normalfordelte, hvilket jvf. afsnit 6.9.4 er et krav til den parametriske 

test, og i disse tilfælde kan en transformation af dataene eventuelt hjælpe. Hvis ikke, må 

der anvendes en ikke-parametrisk test.  

 

Desuden kan lukkede skalaer give et falsk billede af, hvad forsøgspersonerne synes om en 

given situation. F.eks. kan personen have bedømt forholdene i et forsøgslokale til "klart 

tilfredsstillende". I det efterfølgende forsøgslokale er forholdene endnu bedre, men det er 

ikke muligt for personen at svare andet end "klart tilfredsstillende" igen. I dette tilfælde vil 

en sammenligning af svarene således give en lavere detaljeringsgrad end tiltænkt. 



 

 38 

6.9.4 Parametrisk test 

For at kunne gennemføre en parametrisk test skal dataene opfylde flere krav. Dataene skal 

være uafhængige, normalfordelte, og have homogen varians. [Siegel et al, 1988] Som 

beskrevet ovenfor antages, at dataene er uafhængige. 

 

Kontrol af normalfordeling 

Egentlig er det ikke dataene, som skal være normalfordelte, men i stedet residualerne
5
. Det 

skyldes, at den enkelte observation bliver påvirket af en række faktorer, og derfor ikke 

nødvendigvis følger en normalfordeling. Derimod vil den statistiske model tage højde for 

påvirkningerne, og det kan afgøres, om residualerne følger en normalfordeling eller ej.  

 

Residualerne fremkommer ved at gennemføre en variansanalyse på den generelle lineære 

model (GLM). Se bilag E.8.1 for en beskrivelse af GLM. Det kontrolleres om residualerne 

er normalfordelte ved at anvende såkaldte residualplots og kvantilplots, som begge er en 

grafisk afbildning af residualerne. Se bilag E.8.1 for en nærmere beskrivelse. 

 

Såfremt residualerne ikke er normalfordelte kan dataene transformeres vha. en række 

funktioner, bl.a. logaritmen, den reciprokke, arccos og arcsin. Ved anvendelse af arccos og 

arcsin er det dog nødvendigt at normere dataene først således, at de ligger mellem 0 og 1. 

 

Kontrol af homogen varians 

Der er homogen varians, såfremt residualerne for faktoren
6
 har samme varians for alle 

niveauer af faktoren. F.eks. skal residualerne for faktoren "vejrtype" have den samme 

varians for alle vejrtyper (sol og overskyet).  

 

Det kontrolleres om der er homogen varians ved at afbillede niveauerne af faktoren versus 

residualerne. Dette gøres for samtlige faktorer i modellen. Se bilag E.8.1. 

 

Såfremt dataene kan betragtes som værende normalfordelte og har en homogen varians, 

kan den generelle lineære model anvendes til at undersøge de ønskede faktorer. Der 

anvendes et signifikansniveau på 5 %, dvs. p-værdien skal være mindre end 0,05 før der er 

signifikant forskel på de testede faktorer. 

 

Såfremt faktorerne er signifikante, er det muligt at bestemme om der er signifikant forskel 

på de forskellige niveauer af faktoren. Dette gøres vha. Newman-Keuls test, som grupperer 

niveauerne af faktoren på baggrund af middelværdierne. [Montgomery, 1997] Der 

anvendes ligeledes et signifikansniveau på 5 % i Newman-Keuls test. 

 

I nedenstående figur ses et eksempel på resultater fra Newman-Keuls test. 

 
Lokale E  D  B  C  A 

Middelværdi 4,0  3,3  2,8  2,7  2,6 
          

 

Figur 6.9.b Eksempel på resultat fra Newman-Keuls test. 

                                                 
5
 Residualerne er forskellen mellem den observerede værdi og den estimerede værdi af den tilsvarende 

observation. [Montgomery, 1997] 

 
6
 Hovedfaktorerne er i dette tilfælde vejrtype, indstilling, lokale, tidspunkt på dagen, forsøgspersoner. 
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På figuren angiver stregerne, om der er signifikant forskel, på i dette tilfælde, lokalerne. 

Dvs. Lokale E er signifikant forskellige fra de øvrige lokaler og har den højeste 

middelværdi. Lokale D og A er ligeledes signifikant forskellige fra de øvrige lokaler, mens 

lokale B og C ikke er signifikant forskellige fra hinanden, men signifikant forskellige fra 

lokale E, D og A. 

6.9.5 Ikke-parametrisk test 

Til analyse af de nominale data (binære udfald) anvendes logistic proceduren i 

statistikprogrammet SAS, idet denne procedure kan teste flere faktorer ad gangen. Det er 

således muligt at anvende den samme generelle lineære model, som i den parametriske 

test. Logistic proceduren anvender logitfunktion til testning af faktorer i modellen, se bilag 

E.8.2, og der anvendes et 5 % signifikans niveau. 

6.9.6 Fremgangsmåde 

I det ovenstående er de statistiske principper, metoder samt kravene til metoderne blevet 

beskrevet. På basis af det ovenstående er det således muligt at opstille et beslutningstræ for 

den statistiske analyse af dataene, som ses i nedenstående figur.  

 

Nominale data

Statistisk analyse af data

Generel lineær model

(GLM)
Beregning af residualer

Kontrol af normalfordeling
Residualplot

Kvantilplot

Kontrol af homogen

varians
Faktorniveau vs. residualer

Generel lineær model

Newman-Keuls test
5% signifikant niveau

Interval/ordinale

data

Logistic
5 % signifikant niveau

 
Figur 6.9.c Fremgangsmåde for den statistiske analyse af dataene.  

Ud over den her beskrevne statistiske analyse er det muligt at undersøge sammenhænge 

mellem spørgsmålene i spørgeskemaet. Til dette er valgt at anvende korrelationsmatricen 

fra en principal komponentanalyse. Se [Conradsen, 1984] for en nærmere beskrivelse af 

metoden. 



 

 40 

7 Målinger af belysningsmæssige og termiske forhold 

I forbindelse med nærværende projekt er der foretaget en række målinger for at opfylde 

følgende formål: 

 

 at beskrive de lysmæssige forhold i lokalerne, samt solafskærmningernes 

indflydelse herpå (se afsnit 7.1, 7.2 og 7.3). 

 at beskrive de lysmæssige og termiske forhold i lokalerne, mens forsøgspersonerne 

foretager deres vurderinger, samt at karakterisere vejret under forsøget (se afsnit 

7.4). 

 

Målingerne er beskrevet nærmere i de følgende afsnit. Det anvendte måleudstyr, samt den 

foretaget kalibrering mv., er beskrevet i bilag F.4.1. 

 

Gennem hele kapitlet refereres der til målinger på arbejdspladserne og til målinger i 

lokalet. Målingerne på arbejdspladserne er alle foretaget 0,75 m
7
 over gulvet, med mindre 

andet er angivet, da det svarer til bordhøjden, (hvilket er en typisk højde for arbejdsborde 

på kontorer). Målingerne i lokalet er derimod foretaget 0,85 m over gulvet, hvilket ofte er 

en anbefalet standardmålehøjde. [Clausen et al., u. å.] Det bør bemærkes, at der er blevet 

foretaget en række kontrolmålinger af belysningsstyrken i de to målehøjder, hvilket ikke 

resulterede i nogen signifikant forskel, hvorfor valget af målehøjderne vurderes rimeligt, se 

bilag F.2 for måleprocedure og bilag F.6.3 for måleresultater. 

 

Da en række af målingerne krævede, at den udvendige horisontale belysningsstyrke blev 

målt et sted med fri horisont, blev der ligeledes foretaget målinger for at undersøge om 

dette kunne opnås fra tagryggen af bygning 121B. Udfra disse undersøgelser vurderes det, 

at der er tilstrækkelig fri horisont fra taget af bygning 121B. Se ligeledes bilag F.2 og 

F.6.4. 

7.1 Reflektans og transmittans 

For at beskrive de lysmæssige forhold i lokalerne blev reflektansen af de betydende 

overflader i lokalerne, såsom væggene, loftet, gulvet, bordoverfladerne og opslagstavlerne, 

bestemt udfra målinger med et EC1 luxmeter på en dag med jævnt overskyet himmel. 

Reflektansen af jorden udenfor lokalet samt reflektansen af sne, blev ligeledes bestemt 

med et EC1 luxmeter. For en nærmere beskrivelse af måleprocedure se bilag F.1. For en 

opsamling af resultaterne se afsnit 6.1.2. 

7.2 Dagslysfaktor 

Da intensiteten af dagslys varierer både i løbet af døgnet, årstiden og fra det ene øjeblik til 

det andet, kan det være vanskeligt at sammenligne belysningsforholdene i lokalerne, samt 

                                                 
7
 Bordhøjde (0,73 m) plus højden af sensoren (0,02 m). 
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solafskærmningernes indflydelse herpå. Ved at bestemme dagslysfaktoren
8
 i forskellige 

punkter i lokalerne kan en sådan sammenligning dog foretages. 

 

Den horisontale dagslysfaktor (efterfølgende blot refereret til som "dagslysfaktoren") blev 

bestemt på de to arbejdspladser i målepunkt 1 og 2, bagerst i lokalet i målepunkt 3 og 4, 

samt i lokalernes symmetrilinie. Derudover blev den vertikale dagslysfaktor bestemt midt 

ud for de to computerskærme for at give en ide om dagslysets bidrag til belysningsniveauet 

på skærmene. Se figur 7.2.a og figur 7.2.b for placering af målepunkterne. 
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Figur 7.2.a Horisontale målepunkter. 
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Figur 7.2.b Vertikale målepunkter.  

                                                 
8
 "Dagslysfaktoren er forholdet mellem den indvendige belysningsstyrke i et punkt og den samtidige 

udvendige belysningsstyrke på et vandret plan belyst af en fuld himmelhalvkugle". [Korsgaard et al, 1975] 



 

 42 

Dagslysfaktoren blev bestemt ved at foretage samtidige målinger af hhv. den indvendige 

og den udvendige horisontale belysningsstyrke. (Den vertikale dagslysfaktor blev bestemt 

udfra måling af den vertikale indvendige og horisontale udvendige belysningsstyrke). 

Under målingerne var himmelen jævnt overskyet, som en CIE jævnt overskyet himmel, 

hvilket er påkrævet jvf. [Fontoynont, u. å] og [Korsgaard et al., 1975]. Dette blev 

kontrolleret ved at måle luminansforholdet mellem horisonten og zenit, samt ved at 

vurdere om den udendørs belysningsstyrke var stabil under målingerne se bilag F.6.1. 

Desuden var alt kunstig belysning slukket. Målingerne blev foretaget med et EC1 

luxmeter. 

 

For at beskrive de enkelte solafskærmningers indflydelse på dagslysforholdene blev 

dagslysfaktorerne bestemt i alle lokalerne både før og efter afskærmningerne blev 

monteret. Se nedenstående tabel for de benyttede indstillinger af solafskærmningerne. 

 

Lokale Afskærmning Indstilling af afskærmning 

A Screen 1/3 nede, 2/3 nede og helt nede. 

B 
Persienne 

Helt nede med følgende 

lamelindstillinger: 0 , 45  og 85 . 

C Film 1/3 nede, 2/3 nede og helt nede. 

D 
Glaslameller 

Helt nede med følgende 

lamelindstillinger: 10 , 45  og 88 . 

Tabel 7.2.a Indstilling af solafskærmningerne under dagslysfaktormålingerne. 

Det bemærkes, at en sammenligning af solafskærmningerne vha. dagslysfaktorerne ikke 

kan stå alene, idet der er andre forhold, som f.eks. temperatur, udsyn mv. der skal tages 

højde for. Desuden er solafskærmningerne ikke designet til brug ved overskyet himmel. 

7.3 Luminans 

For at bestemme hvor store luminansreduktioner af himlen solafskærmningerne giver, blev 

luminansen af himlen målt kl. 12 på en dag med solskin. Der blev anvendt de samme 

indstillinger af solafskærmningerne, som ved dagslysfaktormålingerne, se tabel 7.2.a. 

 

Til målingerne blev der anvendt et luminansmeter. 

7.4 Målinger i forbindelse med forsøget 

Som nævnt i afsnit 6.2 blev vejrsituationen på de enkelte forsøgsdage bedømt på en 

fempunktskala, og på solskinsdage kunne det bestemmes, hvornår der var direkte sollys i 

lokalerne udfra bilag E.3. For yderligere at kunne karakterisere vejret, samt mængden af 

dagslys, der rammer facaden, blev den udvendige horisontale og vertikale belysningsstyrke 

målt kontinuert på de enkelte forsøgsdage. I [IEA 21, 2001a] anbefales, at den vertikale 

belysningsstyrke fra himmelrummet og bidraget reflekteret fra jorden bestemmes særskilt, 

men da der kun var en sensor til rådighed til måling af den vertikale belysningsstyrke, blev 

det valgt at måle den totale vertikale belysningsstyrke.   

 

Til målingerne blev benyttet to sensorer (luxmetre) med vandtætte hylstre. Sensorerne blev 

placeret hhv. på tagryggen og midt på facaden, se figur 7.4.a.  
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Desuden blev den udvendige lufttemperatur målt kontinuert på forsøgsarealet nær bygning 

121B. 

 

    
Figur 7.4.a Placering af sensor på taget af bygningen samt på facaden. 

For at få den bedste beskrivelse af forholdene under forsøget ville det være nødvendigt at 

logge den indvendige belysningsstyrke kontinuert i de forskellige lokaler og gerne i flere 

punkter i hvert lokale. Af økonomiske årsager var det dog ikke muligt at anskaffe 

måleudstyr til denne omfattende måleopgave. Det blev derfor valgt at foretage en række 

målinger før og efter forsøget på de enkelte forsøgsdage. 

 

Følgende parametre blev målt, eller bestemt udfra måling af andre parametre, før og efter 

forsøget: 

 

 belysningsstyrken på arbejdspladsen, dvs. på de to skriveborde og på de to 

computerskærme, samt belysningsstyrken bagerst i lokalet, der sammen med 

målingerne på arbejdspladserne kan give en indikation af fordelingen af dagslyset i 

lokalet 

 luminansen af et hvidt stykke papir, computerskærmen, væggen foran bord A, 

vinduet (himmel) og væggene i lokalet samt eventuelle solpletter. 

 lufttemperaturen og den operative temperatur 

 

Målingerne blev foretaget hhv. kl. 8.45-9.45 og 15.15-16.00 på de enkelte forsøgsdage, jvf. 

afsnit 6.8.  

 

I februar måned varierer solhøjden mellem ca. 10  og 35  mellem kl. 8.30 og 16, og ved at 

sammenligne dette med goniospektrometermålingerne ses, at transmissionen af de fire 

afskærmninger varierer meget lidt inden for dette indfaldsvinkel område. Det vurderes 

derfor rimeligt at beregne en reduktionsfaktor (F") for hhv. før og efter forsøget udfra 

målingerne af belysningsstyrker indenfor (Einde) og den udvendige vertikale 

belysningsstyrke (Eudv.vertikal). Reduktionsfaktoren er således givet ved: 

 

aludv.vert ik

inde

E

E
F"  Ligning 7.4.a 

 

Det bemærkes, at den ikke svarer til afskærmningsfaktoren for lys, der angiver forholdet 

mellem dagslyset, der passerer igennem det afskærmede vindue, og dagslyset der passerer 

igennem det uafskærmede vindue, se afsnit 5.2.2.  



 

 44 

 

Reduktionsfaktorerne blev bestemt for punkt 1-4 for at give et estimat af de indvendige 

belysningsstyrker under forsøget på arbejdspladsen samt i lokalet generelt, hvor 

reduktionsfaktoren før målingerne blev anvendt indtil kl. 12 og reduktionsfaktoren efter 

målingerne blev anvendt efter kl. 12. Der er en del usikkerhed forbundet med 

reduktionsfaktorerne, idet den bl.a. afhænger af om der har været direkte sol eller ej i de 

enkelte målepunkter. Estimationen giver dog en indikation af forholdene under forsøget. 

 

Inden påbegyndelsen af forsøgsperioden blev der det vurderet, om der evt. fandtes 

generende refleksioner eller spejlinger i bordoverfladerne eller computerskærmene. 

Desuden blev belysningsstyrken fra almenbelysningen målt således, at belysningsstyrken 

grundet dagslyset på diverse overflader under forsøgene kunne beregnes, se bilag F.3. 

 

I nedenstående tabel opsummeres størrelserne målt i forbindelse med forsøget, samt om de 

er målt før og efter eller under forsøgspersonernes tilstedeværelse. Desuden angives det 

benyttede måleinstrument. En kommentar eller et "x" angiver, at der blev målt på det 

pågældende tidspunkt. 

 

Målt størrelse Måletidspunkt Måleinstrument 

Før/Efter Under 

B
ely

sn
in

g
ssty

rk
e 

Udvendig vertikal Blev målt 

samtidig med 

måling af den 

indvendige 

belysningsstyrke. 

Kontinuert SD2 sensor 
Udvendig horisontal 

Indvendig (punkt 1-

8) 
x 

Udfra målingerne før og 

efter blev 

belysningsstyrkerne i 

punkt 1-4 estimeret vha. 

reduktionsfaktorere. 

SD2 sensor 

Kunstig belysning 

Målingerne 

foretages på en 

særskilt dag. 

 SD2 sensor 

L
u

m
in

a
n

s 
Hvid papir på bord A x  Luminansmeter 

Bord A og B (punkt 1 

og 2) 

Beregnes udfra 

målingerne af de 

indvendige 

belysningsstyrker 

i punkt 1, 2, 5 og 6 

før og efter 

forsøget 

 Luminansmeter 
Væggen foran bord A 

(punkt 5 og 6) 

Solpletter x  Luminansmeter 

Vinduet (himmel) x  Luminansmeter 

T
em

p
era

tu
r 

Udetemperaturen  Kontinuert  

Rumtemperaturen x  

Kviksølvs-

termometer og 

Hobo'er 

Den operative 

temperatur 
x  

Thermal Comfort 

Meter Type 1212 

Tabel 7.4.a Størrelser der måles i forbindelse med forsøget. 
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I det følgende beskrives de enkelte måleprocedurer nærmere. 

7.4.1 Generende refleksioner og spejlinger 

Da refleksioner eller spejlinger i bordoverfladerne eller computerskærmene kan være 

generende, har nærværende rapports forfattere i løbet af deres arbejde i lokalerne vurderet, 

hvorvidt der fandtes generende refleksioner eller spejlinger. Der er således ikke fundet 

nogen generende refleksioner eller spejlinger i bordoverfladerne. Til gengæld kan der 

forekomme generende spejlinger af vinduet i computerskærmene. 

 

Der er anvendt en hvid maling med 

forholdsvis høj glans til vinduesrammen 

og -karmen, hvilket giver risiko for 

generende reflekser. Det er forfatternes 

vurdering, at det ikke giver anledning til 

gener under kontorarbejde ved bordene. 

Derimod kan det give gener, hvis 

synsretningen er mod vinduet. Da 

forsøgspersonerne netop bliver bedt om 

at betragte vinduet, og da generende 

reflekser i vindueskarmen kan påvirke 

forsøgspersonernes vurdering af 

solafskærmningerne, er det valgt at 

tildække vindueskarmen med et hvidt 

lagen. Lagnet blev placeret så diskret 

som muligt, hvorfor det på afstand kan 

være svært at se, se figur 7.4.b.  

7.4.2 Belysningsstyrke  

For at beskrive belysningsforholdene på de enkelte forsøgsdage under forsøget blev 

belysningsstyrken i de enkelte lokaler målt i punkt 1 og 2 på de to arbejdspladser og i 

punkt 3 og 4 i bagerst i lokalet. Derudover blev den vertikale belysningsstyrke målt i punkt 

5 og 6 på væggen bag bord A og midt ud for de to computerskærme (punkt 7 og 8). 

Målingerne i punkt 5 og 6 blev foretaget med henblik på at bestemme væggens luminans, 

ligesom belysningsniveauet i punkt 1 og 2 kan anvendes til at bestemme bordoverfladernes 

luminans, se afsnit 7.4.3. For placering af målepunkterne i et enkelt lokale se figur 7.2.a og 

figur 7.2.b. 

 

Som nævnt i afsnit 6.6 var den kunstige belysning tændt under forsøgene. Dagslysets 

bidrag til belysningsniveauet i målepunkterne kan dog bestemmes ved at trække 

kunstlysets bidrag fra, se bilag F.3. 

7.4.3 Luminans 

For store spring mellem synsfeltets luminanser kan medføre blænding eller nedsat 

synlighed. Derfor blev de i afsnit 7.4 beskrevne luminanser bestemt, for således at kunne 

bestemme luminansforholdene mellem arbejdsobjekt, arbejdsfelt samt de nærmere 

omgivelser. 

 
Figur 7.4.b Lokale E med lagen i vindueskarmen. 
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For at begrænse antallet af målinger før og efter forsøgene blev de enkelte fladers luminans 

(L) bestemt ved at måle belysningsstyrkerne (E) i udvalgte punkter, se afsnit 7.4.2, 

hvorefter fladernes luminanser kunne bestemmes udfra følgende sammenhæng:  

 

π

ρ
EL  Ligning 7.4.b 

 

hvor ρ er overfladens reflektans. 

 

Herved kunne både belysningsstyrken og luminansen i et punkt bestemmes udfra blot én 

måling.  

 

Det bemærkes, at ovenstående sammenhæng kun er gældende for ideelt diffust 

reflekterende overflader, da luminansen for en sådan overflade er ens i alle retninger. 

[Ovesen, 1967] I dette tilfælde anvendes sammenhængen til at bestemme væggens samt 

bordets luminans, hvilket ikke er helt korrekt, da væggen og bordoverfladen ikke vil være 

fuldstændig diffuse overflader. Det vurderes dog, at nøjagtigheden er tilstrækkelig til at 

opfylde formålet med luminansbestemmelserne, nemlig at kunne give en vurdering af 

luminansforholdene i lokalerne på de enkelte forsøgsdage. 

 

Derudover blev himmelluminansen set gennem vinduet med afskærmningen indstillet som 

under forsøgene samt uden afskærmning målt. Desuden blev luminansen af eventuelle 

solpletter og af et stykke hvidt papir placeret på bord A målt med et luminansmeter.  

7.4.4 Termiske forhold 

For at være i stand til at give en vurdering af de enkelte solafskærmningers evne til at 

skærme for varme blev lufttemperaturen målt i de enkelte forsøgslokaler umiddelbart før 

og efter forsøgene. Ligeledes blev den operative temperatur målt, for på den måde at have 

kendskab til om forsøgspersonerne under forsøgene kunne forventes at være i termisk 

komfort. I flg. [DS474, 1995] bør den operative temperatur om vinteren ligge mellem 20-

24 C i et kontorlokale. (Svarende til et kategori B lokale i. flg. [CR1752, 1998]). 

 

Lufttemperaturen blev målt med et kviksølvstermometer midt i lokalerne 0,6 m over 

gulvet. Den operative temperatur blev målt ved bord A 0,6 m over gulvet, hvilket er i 

overensstemmelse med [ASHRAE 55, 1992]. Til måling af den operative temperatur blev 

der anvendt et Thermal Comfort Meter Type 1212. I forbindelse hermed blev det antaget, 

at forsøgspersonernes aktivitetsniveau var 1,2 met, svarende til personer med 

kontorarbejde, og at deres beklædningsisolans udgjorde 1,2 clo. [Hansen et al, 1997]  

Da det var muligt at låne fem Hobo'er, der kan logge temperaturen, i en del af 

forsøgsperioden blev det valgt at supplere lufttemperaturmålingerne på de dage, hvor 

Hobo'erne var til rådighed. Hobo'erne blev placeret på reolerne og sat til at logge 

temperaturen hvert 10. minut mellem kl. 9 og 16.  
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8 Simulering af belysningsforholdenes variation over 
året 

Da dagslyset varierer over året, vil belysningsforholdene indenfor ligeledes variere over 

året. For således at undersøge solafskærmningernes indflydelse på belysningsforholdene 

over året, er der valgt at foretage en række simuleringer af belysningsforholdene på 

forskellige årstider i referencelokalet med brug af de forskellige solafskærmninger. Dette 

gøres vha. programmet Desktop Radiance
9
.  

8.1 Desktop Radiance 

Desktop Radiance er et avanceret lysberegningsprogram, der kan anvendes til at analysere 

og visualisere simple såvel som komplicerede dagslys- og kunstbelysningssystemer. 

Programmet, der er en windowsbaseret udgave af programmet Radiance, kan køres 

gennem forskellige versioner af AutoCad, bl.a. AutoCad R14. Da programmet stadig er 

under udvikling, er det ikke alle funktionerne fra Radiance, der er tilgængelige i Desktop 

Radiance. Det er dog muligt at få adgang til disse funktioner gennem MS-DOS batch filer 

vha. forholdsvis komplicerede tekstfiler. [Mistrick, 2000] [DRad Manual, u.å.] Det blev 

valgt at anvende Desktop Radiance frem for Radiance særligt pga. det temmeligt 

komplicerede tekstbaseret input format til Radiance, hvilket forfatterne blev frarådet fra 

flere sider at give sig i kast med pga. den begrænsede tid til rådighed til projektet. 

 

Desktop Radiance anvender "backward ray tracing", dvs. stråler der f.eks. rammer en 

kameralinse spores tilbage til de overflader, der er synlige ved den givne kameraplacering 

og -indstilling, hvor farven og intensiteten beregnes og tildeles de enkelte pixels i det 

generede billede. For hver stråle, der spores til en overflade, betragtes yderligere et antal 

interrefleksioner indtil strålerne rammer en lyskilde. Antallet af interrefleksioner 

bestemmes af brugeren, se afsnit 8.1.1. Fordelingen af de tilbagereflekterede stråler 

afhænger af overfladernes refleksive egenskaber. Ulempen ved "backward ray tracing" er, 

at det er nødvendigt at foretage en beregning for hver placering af kameraet eller 

beregningspunktet, mens fordelen er, at beregningstiden reduceres betydeligt ved, at de 

overflader, der ikke er i kameraets eller beregningspunktets synsfelt ikke medtages i 

beregningerne. [Mistrick, 2000] 

 

Som udgangspunkt opbygges forsøgslokalet i AutoCad, hvorefter evt. møbler og lyskilder 

kan vælges fra hhv. møbel- og lyskildedatabasen i programmet. For at kunne foretage en 

simulering i Desktop Radiance er det nødvendigt at tildele alle overflader et materiale fra 

materialedatabasen i Desktop Radiance. Materialerne kan enten være ugennemskinnelige 

reflekterende (metal eller plastik) eller glas (materialer der kan transmittere lys). Det er 

muligt at konstruere nye materialer og møbler samt tilføje dem til de respektive databaser i 

Desktop Radiance. Det er ligeledes muligt at oprette nye glastyper, idet Desktop Radiance 

kan indlæse filer fra programmet Optics5. I Optics5, der kan analysere glassystemers 

optiske egenskaber, er det muligt at sammensætte nye glassystemer ved at vælge en eller 

                                                 
9
 Desktop Radiance er et gratis program udviklet af Lawrence Berkeley National Laboratory i USA. Det kan 

downloades fra [http://radsite.lbl.gov/deskrad]. Den anvendte version er Beta 2.0. 
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flere ruder i programmets database. Det er derimod ikke muligt for brugeren selv at angive 

et glassystems ønskede transmittans eller reflektans i Optics5. Det er derfor ikke muligt 

direkte at oprette transmitterende materialer med selvdefinerede optiske egenskaber i 

Desktop Radiance. Ligesom det i Desktop Radiance heller ikke er muligt at redigere de 

allerede eksisterende objekter i databaserne. Særligt det, at det ikke er muligt at oprette 

transmitterende materialer er uhensigtsmæssig i forbindelse med modelleringen af 

solafskærmningerne, idet både screenen, filmen og glaslamellerne er transmitterende. Se 

afsnit 11.1.1 for hvorledes dette problem er søgt løst. 

8.1.1 Simuleringsmuligheder i Desktop Radiance 

I Desktop Radiance er det muligt at foretage en simulering baseret på et punkt, et 

beregningsnet eller et kamera. Udfra et punkt eller et beregningsnet er det muligt at 

beregne belysningsstyrker i et vilkårligt orienteret punkt eller net af punkter. Ved en 

kamerasimulering generes et todimensionalt billede (image) af det område, der ønskes 

undersøgt f.eks. et kontorlokale. Udfra dette billede er det muligt at analysere 

belysningsstyrker eller luminanser af overfladerne i lokalet, afhængigt af hvad der er valgt 

inden genereringen af billedet. Resultatet af disse analyser kan enten angives vha. 

isokurver eller farvetoningsdiagrammer. Ligesom den minimale og maksimale værdi kan 

angives. Af mere kvalitative resultater kan nævnes, at det bl.a. er muligt at ændre en række 

eksponeringsindstillinger, således at billedet kommer til at fremstå som ønsket. I de her 

foretaget beregninger er det valgt at anvende default-værdier for eksponeringen således, at 

det bliver justeret efter gennemsnittet i det generede billede. [DRad Manual, u.å.] 

 

De mest basale simuleringsmuligheder er valg af tidspunkt på dagen (lokaltid), bygningens 

lokalisering og vejrforhold. Det er muligt at vælge mellem fire himmeltyper: CIE klar 

himmel, CIE overskyet himmel, CIE delvist overskyet og jævnt overskyet himmel. Det 

fremgår ikke af manualerne, om der er tale om en CIE klar himmel med eller uden sol. PÅ 

baggrund af beregningsresultaterne vurderes, at det direkte bidrag fra solen er medtaget i 

beregningerne, idet belysningsstyrken i referencelokalet eksempelvis når op på knap 

30.000 lux i september (se kapitel 12). 

 

Af mere sofistikerede simuleringsparametre, der kan justeres, kan nævnes parametre, der 

har betydning for beregningerne og for kvaliteten af det generede billede. Et eksempel 

herpå er parameteren "ambient bounces", der angiver det maksimale antal af diffuse 

interrefleksioner, der indgår i beregningen af det indirekte bidrag. [Adeline3, 2002] Af 

eksempler på andre simuleringsparametre kan nævnes parametre, der angiver spredningen 

af lys, den geometriske detaljeringsgrad, opløsningen af det generede billede og 

variationen af belysningen over en overflade. En oversigt over de væsentlige parametre 

kan findes i [Adeline3, 2002] eller [http://floyd.lbl.gov/deskrad/param_table.htm]. 

8.2 Beregninger i Desktop Radiance 

Formålet med beregningerne er at kunne sammenligne de fire solafskærmningers 

indflydelse på belysningsniveauet i forsøgslokalerne i løbet af året. Særligt 

belysningsniveauet på arbejdsplanet ønskes undersøgt. Grundet tidsmæssige forhold blev 

det valgt at begrænse beregningerne til kun at omfatte belysningsstyrker, selvom det 

ligeledes kunne være relevant at undersøge luminansforholdene i løbet af året. 
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Ideelt set burde der i simuleringerne tages højde for dagslysets konstante variation i løbet 

af dagen og året, hvilket ville kræve simuleringer for hver time og for størstedelen af 

dagene i løbet af året. Dette vil dog kræve uforholdsvis meget tid. I stedet er det valgt her 

at betragte variationen i løbet af året ved at foretage simuleringer på følgende dage: Den 

21. marts, d. 21. juni, d. 23. september og d. 22. december. Disse dage er jævndøgn og 

solhverv, og repræsenterer således gennemsnitlige og ekstreme himmelforhold. For at 

inkludere dagslysets variation i løbet af dagen er det valgt at betragte belysningsforholdene 

på følgende tidspunkter: Kl. 8, kl. 12 og kl. 16 (lokal vintertid). 

 

Det blev valgt at foretage 

simuleringerne med et beregningsnet 

på 3 x 3 punkter, der blev placeret 

således, at de fire punkter i hjørnerne 

af beregningsnettet svarede til 

placering af målepunkt 1-4, jvf. afsnit 

7.2. For at begrænse antallet af 

simuleringer er det valgt kun at 

anvende højden 0,85 m over gulvet. 

For en placering af 

beregningspunkterne se figur 8.2.a. For 

at visualisere belysningsforholdene i 

lokalerne, samt solens bevægelse i 

lokalerne, er det valgt yderligere at 

foretage en række simuleringer med et 

kamera. Det benyttede kameras 

synsfelt ses af figur 8.2.b. 

Kamerasimuleringerne kan ligeledes 

benyttes til at bestemme 

belysningsniveauerne vha. f.eks. 

isoluxkurver, men da der som 

beskrevet i bilag K.1.4 er en vis usikkerhed på disse simuleringsresultater, er der valgt at 

tage udgangspunkt i simuleringer med beregningsnettet, og mest anvende 

kamerasimuleringerne til at visualisere forholdene. Beregningsresultaterne fra 

kamerasimuleringerne vil dog ligeledes indgå i resultatbehandlingen, idet de skønnes at 

være rimelige, se bilag K.1.4. 

 

Simuleringerne blev foretaget med 

himmeltypen CIE klar for 

referencelokalet uden solafskærmning, 

samt for de øvrige lokaler med 

solafskærmningerne indstillet til at være 

hhv. helt lukket og halvt lukket
10

. 

 

Da det kan være relevant at kende 

belysningsniveauerne i overskyet vejr i 

de lokaler, hvor afskærmningerne er 

fastmonteret, blev der ligeledes foretaget 

simuleringer med en CIE overskyet 

                                                 
10

 Helt lukket indstilling: Persienne 85 , glaslamel 88 , screen og film trukket helt ned. Halvt lukket 

indstilling: Persienne og glaslameller 45 , screen og film 2/3 nede. 
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Figur 8.2.a Beregningspunkter i Desktop Radiance. 

 

  
Figur 8.2.b Visualisering fra Desktop Radiance, der 

viser kameraets synsfelt i beregningsmodellen. 
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himmel for lokalet med persiennen, (idet det antages, at persiennen er fastmonteret) og 

lokalet med glaslamellerne, hvor persiennelamellerne var indstillet til 0  og glaslamellerne 

til 10 . Til sammenligning blev der ligeledes foretaget en simulering med en CIE overskyet 

himmel i referencelokalet. 

 

Af tidsmæssige årsager er det valgt at begrænse antallet af beregninger således, at der kun 

foretages beregninger i marts for referencelokalet (vinduet uden solafskærmning), da 

belysningsforholdene er ens på de to jævndøgn (21. marts og 23. september). Samtidig er 

det kun i referencelokalet, der foretages beregninger for kl. 8 og 16, idet variationen i løbet 

af dagen vil være den samme for de øvrige lokaler, om end belysningsniveauet kan være 

lavere afhængig af solafskærmningen. Nedenstående tabel viser de foretagede 

simuleringer. 

 

Tidspunkt Persiennen Filmen Glaslamellerne Referencelokalet 

Klar Overskyet Klar Klar Overskyet Klar Overskyet 

45° 85° 0° Helt nede 2/3 45° 88° 10° - - 

2
1

. m
arts 

kl. 8 

   

x x 

kl. 12 x x 

kl. 16 x x 

2
1
. ju

n
i 

kl. 8         x x 

kl. 12 x x x x x x x x x x 

kl. 16         x x 

2
3
. sep

. 

kl. 8                 x x 

kl. 12 x x x x x x x x x x 

kl. 16                 x x 

2
2
. d

ec. 

kl. 8                 x x 

kl. 12 x x x x x x x x x x 

kl. 16                 x x 

Tabel 8.2.a Foretagede simuleringer i Desktop Radiance. Simulering med beregningsnettet er angivet 

med "x", og simuleringer med kameraet er angivet med et blåt felt. 

Det bemærkes, at der ikke er foretaget simuleringer med screenen, idet det ikke 

umiddelbart var muligt at opbygge denne i Desktop Radiance, se afsnit 11.1.1. 
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Resultater 

9 Karakterisering af solafskærmningerne 

I dette kapitel vil solafskærmningerne blive karakteriseret mht. de optiske egenskaber, den 

totale transmitterede solenergi (g-værdi) samt afskærmningsfaktorerne for varme og lys. 

Desuden vil solafskærmningernes indflydelse på dagslysforholdene i lokalerne, samt deres 

evne til at skærme for himmelluminansen blive omtalt. Endeligt vil solafskærmningerne 

blive klassificeret efter hhv. det årlige energibehov og de termiske- og visuelle egenskaber. 

9.1 Solafskærmningernes optiske egenskaber 

I det nedenstående beskrives resultaterne fra spektral målingerne foretaget med 

BYG DTU's goniospektrometer på hver af solafskærmningerne kort. For en detaljeret 

beskrivelse henvises til bilag D.1. 

 

I nedenstående tabel ses den direkte-hemisfæriske solreflektans ( dh
eρ ) og visuelle reflektans 

( dh
vρ ) for hhv. yder- og indersiden af solafskærmningerne, ligesom den direkte-

hemisfæriske soltransmittans ( dh
eτ ) og visuelle transmittans ( dh

vτ ) ved en indfaldsvinkel på 

0  samt absorptansen ( ) er vist. 

 

Solafskærmninger 
dh

eρ  dh

vρ  dh

eτ  dh

vτ  

Yderside Inderside Yderside Inderside    

Screenen 0,26 0,35 0,29 0,40 0,053 0,055 0,69 

Persiennen 0,31 - 0,35 - - - 0,69 

Filmen 0,44 0,36 0,30 0,14 0,089 0,056 0,47 

Glaslamellerne 0,045 0,051 0,049 0,059 0,26 0,43 0,70 

Tabel 9.1.a De målte reflektanser og transmittanser samt absorptansen for de fire afskærmninger. 

Screenen er diffust reflekterende og direkte transmitterende jvf. bilag G.1. Desuden ses, at 

reflektansen på ydersiden af screenen er lavere end reflektansen af indersiden. For at 

solafskærmningen skulle virke optimalt mht. at reducere risikoen for overophedning, burde 

den højeste reflektans være at finde på ydersiden, idet solenergien da ville blive reflekteret 

i stedet for at blive absorberet eller transmitteret. Det ses desuden, at den visuelle 

reflektans er en anelse højere end solreflektansen.  

 

For persiennen ses, at solreflektansen og den visuelle reflektans er af samme 

størrelsesorden. Jvf. bilag G.1 er persiennen delvist spejlende og delvist diffust 

reflekterende. 

 

For filmen varierer den visuelle reflektans på hhv. inder- og yderside, og den visuelle 

reflektans på indersiden er lavere end på ydersiden. Desuden ses, at soltransmittansen er 
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højere end den visuelle transmittans. Det stemmer godt overens med, at lokalet kommer til 

at virke meget mørk, når filmen trækkes helt ned, mens der samtidig bliver meget varmt i 

solskin. 

 

Ved at sammenligne glaslamellen med et Pilkington Optifloat Clear glas
11

 med samme 

tykkelse, ses, at solreflektansen og den visuelle reflektans på indersiden er ca. 35 % lavere, 

mens solreflektansen og den visuelle reflektans på ydersiden er ca. 25 % lavere. De lavere 

reflektanser skyldes prikmønsteret på glaslamellerne, som udgør ca. 35 % af 

overfladearealet. Det bemærkes, at prikmønsteret er placeret på ydersiden af glaslamellen, 

hvilket gør, at ydersiden har en lavere reflektans end indersiden.  

 

En anden årsag til de lave reflektanser er, at glaslamellen har et højt jernindhold. Det høje 

jernindhold er ligeledes årsagen til, at glaslamellen fremtoner grønt. Glaslamellerne er 

spejlende reflekterende jvf. bilag G.1. 

 

Det bemærkes yderligere for glaslamellerne, at den visuelle transmittans er væsentlig 

højere end soltransmittansen, hvilket bevirker, at glaslamellerne skærmer mere for varmen 

end lyset. Glaslamellerne er direkte transmitterende jvf. bilag G.1. 

9.1.1 Fejlkilder og usikkerheder 

For at bestemme nøjagtigheden af reflektans- og transmittans målingerne ville det være 

nødvendigt at gentage målingerne adskillige gange. Det tillod projektets tidsramme ikke, 

hvorfor nøjagtigheden blev estimeret til  2 %, baseret på tidligere forsøg foretaget med 

BYG DTU's goniospektrometer. [Rosenfeld, 2003b] 

 

I de tilfælde, hvor måledataene blev ekstrapoleret, vurderes nøjagtigheden af resultaterne at 

være  10 %, baseret på beregninger af maksimum og minimum værdier for de beregnede 

størrelser. 

 

For yderligere usikkerheder ved målingerne henvises til bilag G.1. 

9.2 Den totale solenergitransmittans og afskærmningsfaktorer 

I det nedenstående beskrives resultaterne opnået med programmerne WIS og ParaSol kort. 

For en detaljeret beskrivelse henvises til bilag G.2. For en beskrivelse af de anvendte 

modeller henvises til bilag D.2. 

 

Den totale solenergitransmittans og afskærmningsfaktor for varme 

I nedenstående figur ses den totale solenergitransmittans (g-værdien) samt 

afskærmningsfaktoren for varme for de undersøgte solafskærmningerne samt vinduet. 

 

                                                 
11

 Ved at lave en simpel beregning i programmet Glas98 fås følgende værdier for et 6 mm Pilkington 

Optifloat Clear glas: Solreflektans lig 5 % og visuel reflektans lig 7 %. 
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Figur 9.2.a g-værdi og afskærmningsfaktor for varme for de undersøgte solafskærmninger samt 

vindue. 

Den totale solenergitransmittans for vinduet er naturligvis den højeste, mens g-værdien for 

persiennen ved 0  og glaslamellerne ved 10  ligger tæt på vinduets g-værdi, idet de 

vandrette lameller stort set ikke skærmer. Det ses ligeledes på afskærmningsfaktoren
12

, 

ligger tæt på 1 for både persienne og glaslameller ved hhv. 0  og 10 . 

 

Såfremt lamelhældningen øges for både persiennen og glaslamellerne falder g-værdien og 

afskærmningsfaktoren, idet lamellerne da vil dække mere af vinduet. Det betyder, at der er 

mulighed for at skærme for overophedning ved at lukke lamellerne, mens når der er brug 

for varmen, kan lamellerne lukkes op. Persiennen skærmer mere for varmen end 

glaslamellerne, hvilket skyldes, at lamellerne på persiennen ikke er transparente. Ved 

glaslamellerne er det største bidrag til g-værdien den direkte transmitterede solenergi, idet 

der er en meget stor afstand (30 cm) mellem lamellerne og vinduet.  

 

Den totale solenergitransmittans for filmen ligger relativt tæt på g-værdien for vinduet, og 

filmen skærmer således begrænset for varmen. Den lave g-værdi skyldes, at filmen er 

placeret på indersiden af vinduet, og selvom den direkte transmittans jvf. 

goniospektrometermålingerne kun er 9 % vil det indirekte transmitterede bidrag være højt.  

 

Screenen har en lav g-værdi og afskærmningsfaktor, idet screenen (jvf. 

goniospektrometermålingerne) har en lav transmittans samtidig med en relativ høj 

reflektans. De lave g-værdier betyder, at solafskærmningen skærmer effektivt for varmen, 

og der derved kan undgås overophedning om sommeren. Derimod er det ikke ønskeligt 

med en så stor afskærmning om vinteren, men da er det muligt at fjerne screenen.  

 

Lystransmittansen og afskærmningsfaktoren for lys 

Lystransmittansen og afskærmningsfaktoren for lys er vist i nedenstående figur for de 

undersøgte afskærmninger samt for vinduet. 

 

                                                 
12

 Jo højere afskærmningsfaktor desto mindre skærmer solafskærmningen. 
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Lystransmittans og afskærmningsfaktor for lys
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Figur 9.2.b Lystransmittans og afskærmningsfaktor for lys for de anvendte solafskærmninger 

samt vindue. 

Som forventet har vinduet den højeste lystransmittans og afskærmningsfaktor. Som ved 

afskærmningsfaktoren for varme, ligger afskærmningsfaktoren for lys for persiennen ved 

0  og glaslamellerne ved 10  kun en anelse lavere, idet lamellerne næsten ikke skygger ved 

disse indstillinger. 

 

Ved en lamelhældning på 45  for persiennen er lystransmittansen væsentligt lavere end ved 

0 , og ved 85  er de faldet til nul. Lystransmittansen ved 85  stemmer dog ikke overens 

med observationer af persiennen i forsøgslokalet. Det skyldes flere forhold. I WIS antages 

det, at reflektansen er diffus, mens den for den aktuelle persienne var delvist spejlende og 

delvist diffust reflekterende. Det bevirker, at den del af lyset som passerer 

solafskærmningen bliver underestimeret. [Rosenfeld et al, 2000] [Kuhn et al, 2000]. Dertil 

kommer, at WIS anvender reflektansen for nær-normal vinkler uanset, at solstrålingen vil 

ramme lamellerne ved forskellige lamelhældninger. Det betyder, at interrefleksionen 

mellem lamellerne ligeledes bliver underestimeret. Det sidste forhold, som gør sig 

gældende er, at det ikke var muligt at modellere lamellerne som krumme i WIS.  

 

For glaslamellerne gælder det ligeledes at lystransmittansen og afskærmningsfaktoren 

falder med stigende lamelhældning, dog ikke i samme grad som ved persiennen, hvilket 

skyldes, at glaslamellerne er transparente, og en lukning af glaslamellerne betyder således 

kun et begrænset fald i afskærmningsfaktoren for lys. 

 

Både screenen og filmen har en lav lystransmittans og afskærmningsfaktor for lys, hvilket 

stemmer godt overens med transmittanserne fundet ved goniospektrometermålingerne jvf. 

afsnit 9.1. 

9.2.1 Usikkerheder 

Det var ikke muligt at modellere lamellerne som krumme i WIS, hvilket betyder, at 

interrefleksionen mellem lamellerne ikke beregnes korrekt. Desuden antages det, at 

lamellerne er uendelig tynde, hvorfor transmittansen overestimeres, specielt ved 0  

lamelhældning. Derudover antages det i både WIS og ParaSol, at reflektansen er diffus. 

Dette er en fejlkilde ved direkte (spejlende) reflekterende solafskærmninger, idet den del af 

lyset, som passere solafskærmningen bliver underestimeret. I de her foretaget beregninger 
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har det betydning for filmen og glaslamellerne, idet disse er spejlende reflekterende, samt 

persiennen, der er delvist spejlende og delvist reflekterende. 

 

For yderligere usikkerheder henvises til bilag G.1.5. 

9.3 Dagslysfaktor 

Formålet med at bestemme dagslysfaktorerne for forskellige indstillinger af 

solafskærmningerne var, at beskrive den enkelte afskærmning, at sammenligne 

afskærmningerne med hinanden, at vurdere valget af målehøjde, at vurdere om der er 

tilstrækkelig fri horisont fra taget af bygning 121B, samt at vurdere variationen af de ydre 

omgivelser. I det følgende vil der være en kort beskrivelse af dagslysmængden i lokalerne, 

hvorefter en vurdering af solafskærmningerne bliver foretaget. De øvrige resultater er 

behandlet i bilag F.6. 

9.3.1 Dagslysadgang i lokalet 

I bilag G.3.2 er dagslysfaktoren i målepunkt 1-4 (på arbejdspladserne og bagerst i lokalet) 

og punkt 7-8 (på de to computerskærme) angivet ved forskellige indstillinger af 

solafskærmningerne. Det fremgår heraf at dagslysfaktoren i målepunkt 1 er højere end i 

punkt 2, hvilket skyldes vinduets asymmetriske placering i facadevæggen. 

Dagslysadgangen er således størst på arbejdsplads A. Derudover ses, at mængden af diffust 

dagslys stort set er ens i den bagerste del af lokalet (dagslysfaktorerne i punkt 3 og 4 er 

ens).  

 

De vertikale dagslysfaktorer på de to computerskærme er forholds vis ens, niveauet 

varierer dog betydeligt med indstillingen af afskærmningerne. I nedenstående tabel ses en 

opsamling af dagslysfaktoren for referencelokalet og de enkelte afskærmninger med en 

indstilling fra halvt til helt lukket. 

 

Dagslysfaktor [%] 

Screenen Persiennen Filmen Glaslamellerne Referencelokalet 

0,1-0,7 0,1 - 0,6 0 - 0,8 1,3 - 1,7 2,6 

Tabel 9.3.a Dagslysfaktor på computerskærmen ved solafskærmningerne indstillet til halvt og helt 

lukket. 

Det vurderes, at dagslysniveauet på computerskærmene i lokalerne med screenen, 

persiennen og filmen er tilpas lavt, mens det muligvis kan være for højt i lokalet med 

glaslamellerne og i referencelokalet. 

9.3.2 Sammenligning af solafskærmningerne 

Dagslysfaktoren i lokalets symmetrilinie er, inden afskærmningerne blev monteret stort set 

ens i alle fem lokaler, hvorfor eventuelle forskelle efter montage af solafskærmningerne vil 

skyldes de enkelte solafskærmninger. Som forventet falder dagslysfaktoren med afstanden 

fra vinduesvæggen. Ved vinduesvæggen er den oppe på ca. 13 %, mens den først ca. 2 m 

inde i lokalet falder under 2 %, hvorfor lokalerne vurderes som værende velbelyste med 

dagslys, se afsnit 4.5. 
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Når afskærmningerne indstilles til at være halvt lukkede varierer niveauet af 

dagslysfaktoren nær vinduet en del fra lokale til lokale, mens forskellen mindskes ca. 

halvvejs inde i lokalet, hvor dagslysfaktorerne bliver mere ens. Dette skyldes, at det er 

himmelkomponenten i dagslysfaktoren, der dominerer nær vinduet, mens den 

interreflekteret komponent bliver dominerende bagerst i lokalet
13

. Se figur 9.3.a. 

Yderligere ses, at når screenen og filmen anvendes falder dagslysfaktoren til under 2 % 

knap én meter inde i lokalet, mens det først sker knap 1,5 m inde med glaslamellerne. 

Dagslysfaktoren for persiennen ligger under 1 %, hvilket skyldes, at persiennen skærmer 

for bidraget fra himlen, hvorfor det kun er det interreflekterede bidrag. Glaslamellerne 

tillader således mere lys at passere end de øvrige afskærmninger, hvilket var at forvente. 
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Figur 9.3.a Dagslysfaktoren som funktion af afstanden fra vindues- 

væggen i de fem lokaler med solafskærmningerne indstillet til at  

være halvt lukket.  

I figur 9.3.a ses dagslysfaktoren, når solafskærmningerne er helt lukkede. Ved denne 

indstilling adskiller glaslamellerne sig væsentligt fra de øvrige afskærmningerne, idet den 

giver en væsentlig højere dagslysfaktor i specielt den forreste del af lokalet. For de tre 

øvrige afskærmninger varierer dagslysfaktoren fra 0 - 1 %, hvilket er et lavt dagslysniveau. 

                                                 
13

 Dagslysfaktoren i et punkt findes som summen af det direkte bidrag (himmelkomponenten), bidraget fra 

lys reflekteret af genstande udenfor vinduet og bidraget fra lys reflekteret af de indvendige 

begrænsningsflader (interreflekteret komponent). 
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Figur 9.3.b Dagslysfaktoren som funktion af afstanden fra vindues- 

væggen i de fem lokaler med solafskærmningerne indstillet til at  

være helt lukket.  

Det er bemærkelsesværdigt, at glaslamellerne med en indstilling på 45  skærmer mere for 

dagslyset end ved en indstilling på 88 . Dette skyldes formentlig, at der forekommer flere 

interrefleksioner mellem glaslamellerne og vinduet, når glaslamellerne er helt lukkede i 

forhold til, når de er indstillet til 45 , idet en del af lyset, der reflekteres fra vinduet, vil 

passerer ud mellem glaslamellerne. Se bilag G.3.1 for en sammenligning af 

dagslysfaktoren i lokalet med glaslamellerne. 

 

Glaslamellerne er således den af afskærmningerne, som skærmer mindst for dagslyset, 

mens filmen, screenen og persiennen alle skærmer for meget ved helt lukket afskærmning. 

Ved halvt lukkede afskærmninger skærmer filmen og screenen lidt mindre end 

glaslamellerne, mens persiennen fortsat skærmer for meget. 

9.3.3 Fejlkilder og usikkerheder 

I forbindelse med dagslysfaktormålingerne er der en række usikkerheder. Først og 

fremmest er der en usikkerhed på placeringen af sensorerne i målepunkterne, samt om de 

har været holdt hhv. helt vandrette og lodrette. Det vurderes dog, at dette kun giver en lille 

afvigelse. Variationen i vejret på de enkelte måledage og mellem måledagene har ligeledes 

betydning. Kontrol af belysningsstyrkernes variation viser dog, at variationen har været 

minimal, se bilag F.6.1.  

9.4 Luminansreduktion 

Da for høje luminanser af himlen kan medføre blænding, blev luminansen af himlen målt. 

Målingerne blev foretaget med afskærmningerne indstillet som angivet i tabel 9.4.a samt 

med afskærmningerne så åbne som muligt, dvs. at screenen og filmen var trukket op, og 

persiennen og glaslamellerne var indstillet til hhv. 0  og 10 . På den måde kan 

solafskærmningernes evne til at reducere himmelluminansen vurderes. Da disse målinger 

kun har til formål at give et groft skøn, blev det valgt kun at gennemføre dem på én enkelt 
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dag med solskin fra en klar himmel. Ligesom det blev valgt kun at gennemføre dem midt 

på dagen. 

 

Den procentvise reduktion af himmelluminansen for en klar solskinsdag ses i tabel 9.4.a. 

Se bilag G.4 for de målte luminanser. 

 

Reduktion af himmelluminansen [%] 

Screen Persienne Film Glaslamellerne 

1/3 2/3 
Helt 

nede 
0  45  85  1/3 2/3 

Helt 

nede 
0  45  85  

87 88 90 0 58 98 97 100 98 35 35 38 

Tabel 9.4.a Solafskærmningernes procentvise reduktion af luminansen. Målingerne er foretaget d. 14. 

marts kl. 12, hvor der var klar himmel. 

Af tabellen ses, at himmelluminansen reduceres betydeligt, når screenen og filmen 

anvendes, samt med persiennen helt lukket. Glaslamellerne og persiennen, når den er 

indstillet til 0  og 45 , reducerer derimod kun himmelluminansen i begrænset omfang. 

Screenen og filmen samt persiennen, når den er helt lukket, er således de bedste til at 

reducere himmelluminansen, hvilket betyder, at de mindsker risikoen for blænding fra 

vinduet mest. 

9.4.1 Fejlkilder og usikkerheder 

Se afsnit 10.1.4. 

9.5 Klassificering af solafskærmningerne 

I det nedenstående bliver solafskærmningerne klassificeret efter metoderne, som er 

beskrevet i afsnit 5.3. 

9.5.1 Klassificering efter det årlige energibehov 

For at kunne klassificere solafskærmningerne mht. evnen til at reducere det årlige 

energiforbrug til opvarmning og køling, blev de månedlige gennemsnits g-værdier for 

orienteringerne nord, syd, øst og vest beregnet for alle solafskærmningerne. Beregningerne 

blev foretaget i programmet ParaSol med samme model, som blev anvendt til at bestemme 

de gennemsnitlige månedværdier for solafskærmningerne, se bilag D.2. Der henvises til 

ParaSol.exl på den vedlagte cd-rom for resultaterne. 

 

For persiennen og glaslamellerne blev der foretaget beregninger for lamelhældninger på 

hhv. 0 , 45  og 85  og 10 , 45  og 88 .  

 

Den maksimale og minimale g-værdi for hver orientering blev fundet, hvorefter det årlige 

energibehov til opvarmning og køling for den enkelte orientering blev bestemt, hvorefter 

det gennemsnitlige energibehov for de fire orienteringer blev bestemt jvf. afsnit 5.3.1. 

 

I nedenstående tabel ses det beregnede gennemsnitlige energibehov (E) samt den 

tilhørende energiklasse. 
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Solafskærmning E 

[kWh/m
2
 pr. år] 

Energi 

klasse 

Screenen 240 A 

Persiennen, flytbar 236 A 

Persiennen 267 B 

Filmen 283 B 

Glaslamellerne 268 B 

Tabel 9.5.a Maksimale og minimale g-værdier, det årlige 

energibehov samt energiklassen for solafskærmningerne. 

Screenen givet et årligt energiforbrug på blot 240 kWh/m
2
, hvilket betyder, at den ligger i 

energiklasse A.  Der er beregnet to årlige energiforbrug for persiennen: Ét, hvor det 

antages, at persiennen er flytbar, og ét, hvor det antages, at persiennen er fastmonteret, men 

fortsat justerbare. For den flytbare persienne, giver det en energiklasse A, mens den 

fastmonterede persienne kun opnår energiklasse B, dog ligger energibehovet meget tæt på 

grænsen til en klasse A solafskærmning. Den lavere energiklasse for den fastmonterede 

persienne skyldes, at når der er brug for solenergien, er det ikke muligt at fjerne persiennen 

helt, og således få noget gratisvarme. 

 

Filmen har det højeste årlige energibehov på 283 kWh/m
2
, hvilket skyldes, at den er 

placeret indvendigt. Filmen er klassificeret som en klasse B afskærmning, dog ligger den 

meget tæt på grænsen for en klasse C afskærmning. 

 

Glaslamellerne har et årligt energibehov på 268 kWh/m
2
, hvilket svarer til en klasse B 

solafskærmning. Det bemærkes, at glaslamellerne ligger tæt på grænsen for en klasse A 

afskærmning. 

 

Ud fra det årlige energibehov, er det således muligt at rangordne solafskærmningerne, som 

følger: Den flytbare persienne, screenen, den fastmonterede persienne, glaslameller og til 

sidst filmen. Det bemærkes, at dette gælder for referencekontoret og kan være forskelligt 

for andre bygninger. 

9.5.2 Klassificering efter termiske og visuelle egenskaber 

I det nedenstående vil solafskærmningerne blive klassificeret efter præstandarden [CEN 

TC 33 WI 175, 2002]. Metoden er beskrevet i afsnit 5.3.2, i nedenstående tabel er gengivet 

skalaen for klassificeringen. 

 

Klasse Betydning 

0 Uegnet 

1 Dårlig 

2 Middel 

3 God 

4 Meget god 

Tabel 9.5.b Klassificering af solafskærm-

ninger i flg. [CEN TC 33 WI 175, 2002]. 
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Termiske egenskaber 

I nedenstående tabel er vist solafskærmningernes klassificering mht. den totale solenergi 

(g-værdi), den indirekte transmitteret solenergi (qi) samt den direkte transmitterede 

solenergi ( e). Der er her ikke omtalt den flytbare persienne, idet denne blot svarer til 

vinduet alene. 

 

Termiske 

egenskaber 

Screenen Persiennen Filmen Glaslamellerne 

Helt lukket 45  85  Helt lukket 45  88  

g-værdi 4 3 4 1 2 3 

qi 3 4 4 0 4 4 

e 3 1 4 2 0 0 

Tabel 9.5.c Klassificering af solafskærmningerne mht. de termiske egenskaber. 

Screenen er god til at beskytte mod direkte og indirekte transmitteret solenergi, og er 

meget god til at beskytte mod den totale transmitterede solenergi. Det forventes derfor, at 

screenen er god til at beskytte mod overophedning om sommeren.  

 

Persiennen er bedst til at forebygge overophedning, såfremt lamellerne har en vis 

hældning. Derimod er persienne ved en lamelhældning på 45  klassificeret som dårlig til at 

skærme for den direkte transmitterede solenergi, mens den er klassificeret som meget god 

og god for hhv. den indirekte og den totale transmitterede solenergi. Ved en lamelhældning 

på 85  er persiennen klassificeret som meget god i alle tre henseender. For persiennen 

gælder det således om at lukke persiennen så meget, at den netop skygger for den direkte 

solstråling, og således vil den være god til at undgå overophedning om sommeren.  

 

Filmen er klassificeret som uegnet til at beskytte mod den indirekte transmitterede 

solenergi, hvilket som nævnt skyldes, at filmen er placeret indvendigt. Derimod er den 

klassificeret som middel til at skærme for den direkte transmitterede solenergi, men dårlig 

til at skærme for den totale transmitterede solenergi. Filmen vil således være dårlig til at 

beskytte mod overophedning om sommeren.  

 

Glaslamellerne er uanset lamelhældningen uegnet til at beskytte mod den direkte 

transmitterede solenergi. Til gengæld er de meget gode til at skærme for den indirekte 

transmitterede solenergi ved en lamelhældning på 45  og 88 . Glaslamellerne er middel til 

at skærme for den totale solenergi ved 45 , og gode ved 88  lamelhældning. Som for 

persiennen gælder det således om, at lukke glaslamellerne tilstrækkeligt, såfremt der skal 

undgås overophedning om sommeren. Dog er glaslamellerne ikke helt så gode til at 

skærme som persiennen. 

 

Ud fra klassificeringen mht. de termiske egenskaber kan det konkluderes, at screenen og 

persiennen ved en lamelhældning på 88  er bedst til at skærme mod overophedning om 

sommeren. Dernæst kommer persiennen ved 45  lamelhældning sammen med 

glaslamellerne ved 88  lamelhældning. Filmen er dårligst til at skærme mod 

overophedningen. 

 

Visuelle egenskaber 

I nedenstående tabel er vist solafskærmningernes klassificering mht. evnen til at undgå 

blænding generelt i lokalet, evnen til at undgå reflekser i computerskærmen, evnen til at 

skabe privathed efter mørkets frembrud samt evnen til at skabe visuel kontakt til 

omgivelserne. 
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Visuelle 

egenskaber 

Screenen Persiennen Filmen Glaslamellerne 

Helt lukket 45  85  Helt lukket 45  88  

Blænding generelt 3 1 4 1 0 0 

Reflekser i 

computerskærm 
1 0 4 1 0 0 

Privathed 1 1 4 1 0 0 

Visuel kontakt til 

omgivelserne 
3 3 0 3 4 4 

Tabel 9.5.d Klassificering af solafskærmningerne mht. de visuelle egenskaber. 

Screenen er god til at undgå blænding generelt i lokalet, men ikke refleksioner i 

computerskærmen fra vinduet/solafskærmningen, som bliver kategoriseret som dårlig. 

Screenen er ligeledes dårlig til at sikre privathed efter mørkets frembrud, mens den visuelle 

kontakt til omgivelserne kan karakteriseres som god. 

 

Ved en lamelhældning på 45  er persiennen dårlig til at undgå blænding generelt i lokalet 

samt til at skabe privathed efter mørkets frembrud, mens den er uegnet til at undgå 

reflekser i computerskærmen. Den visuelle kontakt til omgivelserne er derimod god. 

 

Ved en lamelhældning på 85  er persiennen meget god til at undgå blænding generelt i 

lokalet og til at undgå refleksioner i computerskærmen, samt til at skabe privathed efter 

mørkets frembrud, mens persiennen er uegnet til at skabe visuel kontakt til omgivelserne, 

hvilket skyldes, at det da ikke er muligt at se gennem lamellerne. 

 

For persienne gælder det således om at lukke lamellerne så tilpas meget, at der undgås 

blænding i lokalet samt reflekser i computerskærmen, samtidig med, at det vil være muligt 

at se lidt ud.  

 

Filmen er dårlig til at undgå blænding generelt i lokalet og til at undgå refleksioner i 

computerskærmen. Filmen er ligeledes dårlig til at sikre privathed efter mørkets frembrud, 

mens den visuelle kontakt til omgivelserne for filmen kan klassificeres som god. I 

klassificeringsmetoden, tages der ikke højde for solafskærmningernes evne til at genspejle 

ting eller personer i lokalet, hvilket filmen gør i stor udstrækning. Den visuelle kontakt til 

omgivelserne bør derfor ikke være klassificeret som god, men derimod snarere som 

middel.  

 

Glaslamellerne er uanset lamelhældning uegnet til at undgå blænding generelt i lokalet, til 

at undgå refleksioner i computerskærmen samt til at skabe privathed efter mørkets 

frembrud. Til gengæld kan den visuelle kontakt til omgivelserne klassificeres som meget 

god. 

 

Det er ikke umiddelbart muligt at rangordne solafskærmningerne mht. de visuelle 

egenskaber, idet det afhænger af, hvad der lægges vægt på. Såfremt der lægges vægt på at 

opnå gode belysningsforhold i lokalet kan der opstilles følgende rangordning, med den 

bedste først: Persiennen, screenen, filmen, og afslutningsvis glaslamellerne. 

 

Vælges der derimod at rangordne efter evnen til at opnå visuel kontakt til omgivelserne 

kan opstilles følgende rangordning, med den bedst først: Glaslamellerne, persiennen, 

screenen og filmen. 
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9.6 Opsamling 

Screenen 
Screenen er diffust reflekterende og direkte transmitterende. Af dagslysfaktoren ses, at 

screenen skærmer for meget for dagslyset, når den er helt nede, hvilket ligeledes 

understøttes af afskærmningsfaktoren for lys. Desuden er den god til at reducere 

himmelluminansen. Dette stemmer ikke helt overens med klassificeringen efter de visuelle 

egenskaber, idet den angiver, at screenen ikke er godt til at skærme mod refleksioner i 

computerskærmen (som typisk stammer fra for høje himmelluminanser). Ofte er screens og 

lignende afskærmninger diffust transmitterende, hvorfor det i mindre grad vil give gener 

ved computerskærmen. Den undersøgte screen adskiller sig, idet den er direkte 

transmitterende. 

 

Screenen skærmer effektivt for varmen, hvilket stemmer godt overens med klassificering 

efter præstandarden og energiforbruget, idet screenen er den afskærmning, som har det 

laveste energiforbrug. 

 

Persiennen 

Persiennelamellerne er delvist spejlende og delvist diffust reflekterende. Afhængig af hvor 

meget lamellerne lukkes, skærmer den mere eller mindre for lyset. Ved 45  og 85  

skærmer persiennen for meget for dagslyset, hvilket ses af både dagslysfaktoren og 

afskærmningsfaktoren for lys. Persiennen er god til at skærme for himmelluminansen ved 

88 , og mindre god ved 45 . I følge klassificeringen er persiennen bedst til at undgå 

blænding og refleksioner i computerskærmen, når den er helt lukket, mens udsynet iflg. 

klassificeringen til gengæld er meget dårligt. 

 

Som for lyset, skærmer persiennen mere eller mindre for varmen afhængig af, hvor meget 

den lukkes. Når den er helt (88 ) og halvt (45 ) lukket skærmer den effektivt for varmen, 

hvilket stemmer godt overens med klassificeringen efter præstandarden. Såfremt 

persiennen kan fjernes helt fra vinduet klassificeres den, som klasse A, og har det laveste 

årlige energibehov af alle afskærmningerne, såfremt den ikke kan fjernes klassificeres den 

som B.  

 

Filmen 

Filmen er spejlende reflekterende og direkte transmitterende. Filmen skærmer for meget 

for dagslyset, når den er helt nede, hvilket ses af hhv. dagslysfaktoren og 

afskærmningsfaktoren for lys. Desuden er filmen god til at reducere himmelluminansen 

ved alle indstillinger. Klassificeringen angiver, at filmen er dårlig til at skærme for 

blænding samt refleksioner i computerskærmen, til gengæld er den god til at skabe udsyn 

til omgivelserne. 

 

Filmen er til gengæld dårlig til at skærme for varme, hvilket skyldes, at den er placeret på 

indersiden af vinduet. Dette afspejledes i klassificeringen af filmen, idet den der betegnes 

som "dårlig". Desuden ses, at filmen har det største årlige energiforbrug af alle 

afskærmningerne. 

 

Glaslamellerne 
Glaslamellerne er spejlende reflekterende og direkte transmitterende. Transmittansen af 

glaslamellerne er relativ høj, hvilket ligeledes betyder, at der fortsat kommer en del lys ind, 

selvom lamellerne er åbne. Af dagslysfaktoren ses desuden, at glaslamellerne tillader mere 

lys at passere, når lamellerne er helt lukkede (88 ), end når de er halvt lukkede (45 ). 
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Glaslamellerne er heller ikke gode til at skærme for himmelluminansen. Dette stemmer 

godt overens med klassificeringen. 

 
Glaslamellerne skærmer mere for varmen end filmen, men ikke så meget som persiennen 

og screenen. Som for persiennen afhænger afskærmningsgraden af, hvor lukkede 

lamellerne er. Når de er helt lukkede vurderes det, at de skærmer rimeligt for varmen. Ved 

klassificeringen af glaslamellerne ses ligeledes, at det årlige energibehov er i samme 

størrelsesorden, som ved den fastmonterede persienne. 
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10 Analyse af forsøg 

I det følgende gennemgås først resultaterne af målingerne og dernæst af spørgeskemaerne. 

10.1 Målinger 

I dette kapitel gives en opsamling af måleresultaterne fra forsøgsdagene mht. indvendige 

belysningsstyrker, luminanser og temperaturforhold i lokalerne. For en egentlig 

gennemgang af resultaterne, samt en beskrivelse af de udvendige belysnings- og 

temperaturforhold, henvises til bilag H. 

 

Grundet usikkerhederne på reduktionsfaktoren tages der udgangspunkt i 

belysningsstyrkerne målt før og efter forsøgspersonernes ophold i lokalerne, mens de 

beregnede belysningsstyrker under forsøget blot anvendes til at beskrive om kravene til 

belysningsstyrkerne kan have været overholdt under forsøgspersonernes ophold. 

 

Under målingerne har sensorerne i nogle af målepunkterne af og til været placeret i direkte 

sol, hvilket har resulteret i høje belysningsstyrker i disse punkter. Sensorerne har været 

placeret i nøjagtigt de samme punkter, men selvom målingerne er foretaget på nogenlunde 

samme tidspunkt på de forskellige forsøgsdage, er der på solskinsdage ikke nødvendigvis 

målt direkte sol i de samme punkter. Dette illustreres vha. følgende eksempel: Persiennen 

forårsager et pletmønster af direkte sol på væggen, se bilag E.3.3, og såfremt der blot er 

lidt tidsforskel på to målinger kan pletten have flyttet sig lidt således, at der den ene dag 

blev målt en meget høj belysningsstyrke, men ikke den næste dag.  

 

Dette er en usikkerhedsfaktor i målingerne, idet der ud fra disse punktmålinger bliver 

vurderet, hvorledes belysningsforholdene i lokalerne er. I tilfældet med persienne kan 

resten af væggen have en tilpas belysningsstyrke, og det vil således ikke være retfærdigt at 

konkludere, at belysningsstyrken var for høj. I det følgende er der forsøgt at tage højde for 

dette, idet forskellen på direkte sol og ikke direkte sol er forholdsvis markant. 

10.1.1 Reduktionsfaktor 

Reduktionsfaktoren blev, som nævnt i afsnit 7.4, anvendt til at beregne belysningsstyrkerne 

på de to borde (punkt 1 og 2) samt bagerst i lokalet (punkt 3 og 4) under 

forsøgspersonernes ophold i lokalerne. 

 

Såfremt der forekommer direkte sol under en måling, vil det give en høj reduktionsfaktor, 

og den beregnede belysningsstyrke under forsøget vil blive høj. Det vil således resultere i 

forkert beregnede belysningsstyrker, hvis punktet under forsøget har ligget i skygge.  

 

Under målingerne inden forsøget lå punkt 1 i direkte sol, hvilket det gjorde frem til efter 

middag, (hvis der ses bort fra, at vinduets lodpost i et kort tidsrum skyggede for punktet). 

Omvendt var der ikke direkte sol om eftermiddagen. Da forholdene under målingerne før 

forsøgets start og frem til middag er ens, er det rimeligt at anvende reduktionsfaktoren 

bestemt udfra målingerne før forsøget til at estimere belysningsstyrkerne under forsøget 

frem til middag. Tilsvarende gælder for forholdene efter middag samt for punkt 2. Hverken 
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punkt 3 eller 4 rammes af direkte solstråling i løbet af dagen, hvorfor forholdene før og 

efter forsøget svarer til dem under forsøget. 

10.1.2 Belysningsstyrker og luminanser 

Belysningsstyrken varierer i det enkelte lokale således, at den er højest nær vinduet (punkt 

1 og 2) og lavest bagerst i lokalet (punkt 3 og 4). Derudover er belysningsstyrken højere i 

punkt 1 end punkt 2, hvilket skyldes vinduets asymmetriske placering i facadevæggen. 

 

Overskyet (indstilling: Helt åben) 

På de overskyede dage er belysningsstyrkerne højest i referencelokalet (lokale E) og 

dernæst i lokalet med persiennen (lokale B). De laveste belysningsstyrker findes i lokalet 

med glaslamellerne (lokale D), hvilket stemmer overens med, at afskærmningsfaktoren for 

lys er lavere for glaslamellerne med en indstilling på 10  end persiennen med en indstilling 

på 0 , se afsnit 9.2. 

 

Betragtes målingerne foretaget før og efter forsøget, er kravet til minimum 200 lux generelt 

i lokalet kun overholdt nær vinduerne i de tre lokaler. Samtidig er det kun på arbejdsplads 

A (punkt 1) i referencelokalet, at der er de krævede 500 lux, hvorfor det på de øvrige 

arbejdspladser i de tre lokaler vil være nødvendigt at supplere arbejdspladsbelysningen 

med f.eks. en bordlampe. Det bemærkes, at måleresultaterne er inklusiv bidraget fra den 

kunstige belysning. Trækkes dette bidrag fra er kravene til belysningsstyrken ikke 

overholdt.  

 

De vertikale belysningsstyrker varierer mellem 125-245 lux, hvilket vurderes at være et 

tilfredsstillende niveau til skærmarbejde. 

 

Belysningsstyrkerne under forsøget er lidt højre end dem målt før og efter. Der er dog 

fortsat behov for supplering med kunstig belysning, når persiennen eller glaslamellerne 

anvendes. 

 

Luminansforholdene i lokalet med persiennen var overholdt før og efter forsøget, og det 

vurderes, at luminansforholdene ikke har været væsentligt forskellige under forsøget. I 

lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet forekom der lidt for store luminansforhold 

mellem papiret og skrivebord A, hvilket kan have givet gener for enkelte forsøgspersoner. 

I lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet kan det ligeledes forventes, at enkelte vil 

føle sig generet af for høje luminanser af vinduerne. 

 

Udfra belysningsstyrkerne og luminansforholdene kan det konkluderes, at referencelokalet 

er at foretrække på en overskyet dag, hvilket var at forvente. Dernæst burde persiennen 

vælges og til sidst glaslamellerne. 

 

Solskin (indstilling: Helt lukket) 

På dagene med solskin, og solafskærmningerne indstillet til at være lukkede, er 

belysningsstyrkerne, som forventet, en del højere i forhold til på de overskyede dage. 

Derudover er forskellen mellem belysningsstyrkerne i den forreste del af lokalet og den 

bagerste del af lokalet større. I lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet når 

belysningsstyrkerne på de to arbejdsborde helt op på 2500-5100 lux, hvilket kan forventes 

at virke generende under udførsel af kontorarbejde. Dette kan dog ikke siges med 

sikkerhed, da visuel komfort snarer afhænger af blænding mv. frem for belysningsniveauet, 
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se afsnit 4.1. For de øvrige tre lokaler er belysningsniveauet klart lavere end i lokalet med 

glaslamellerne og referencelokalet, og de laveste belysningsstyrker findes i lokalet med 

filmen, hvor belysningsniveauet ligger på 190-250 lux. 

 

I den bagerste del af lokalerne (punkt 3 og 4) er belysningsstyrkerne ligeledes højest i 

lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet, mens de er lavest i lokalet med filmen. 

Udfra målingerne vurderes det, at forsøgspersonerne kan have opfattet lokalet med 

glaslamellerne og referencelokalet som værende lyse og lokalet med filmen som værende 

mørkt. Kravene til belysningsstyrkerne er overholdt i alle lokalerne (på nær i lokalet med 

filmen), såfremt der er mulighed for at supplere med arbejdslamper i lokalerne med 

screenen og persiennen. Fratrækkes den kunstige belysning er kravet kun overholdt i 

lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet og delvist i lokalet med screenen. 

 

Det er kun persiennen og filmen der sikre tilpas lave vertikale belysningsstyrker til 

skærmarbejde. 

 

En markant forskel i forhold til målingerne på de overskyede dage er, at 

belysningsstyrkerne klart er højest i referencelokalet og dernæst i lokalet med 

glaslamellerne, hvor det på de overskyede dage var lokalet med persiennen, der havde de 

næsthøjeste belysningsstyrker. Dette skyldes, at glaslamellerne stadig tillader, at lys bliver 

transmitteret ind i lokalet selvom de er lukkede. 

 

Under forsøgspersonernes ophold har belysningsstyrkerne været en del højere end de 

målte. I lokalet med screenen og persiennen er kravet til belysningen i lokalet overholdt, 

mens det kun delvist er overholdt i lokalet med filmen. På de to arbejdsborde er kravet om 

min. 500 lux overholdt i størstedelen af tiden i lokalet med screenen og persiennen, mens 

det kun er overholdt i lokalet med filmen frem til kl. 12. I lokalet med glaslamellerne og i 

referencelokalet svinger belysningsstyrkerne fra ca. 1000 til 17.500 lux, hvilket fortsat 

vurderes at være for høje belysningsstyrker til kontorarbejde. 

 

Luminansforholdene i lokalet med persiennen og filmen var gode i sol med helt lukkede 

afskærmninger, dog kan wirehullerne ved persiennen og striben ved filmen forårsage 

enkelte områder med for høje luminansforhold. I lokalet med glaslamellerne og i 

referencelokalet har der været for høje luminanser gennem hele dagen, og i lokalet med 

screenen har der været for høje luminanser på papiret. I lokalet med glaslamellerne og i 

referencelokalet har der yderligere været for høje luminanser af vinduet. 

 

Det er ikke muligt at rangordne lokalerne udfra størrelsen af belysningsstyrken alene, idet 

de høje belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet, som nævnt, 

kan forringe belysningskvaliteten. Udfra luminansmålingerne ses, at luminanser har været 

for høje, og belysningsforholdene har således ikke været gode i de to lokaler. 

Lokalerne med screenen og persiennen er at foretrække, da hhv. screenen og persiennen 

afskærmer effektivt for lyset, uden at reducere det for meget, som filmen gør. Dog er der 

lidt for høje luminanser af papiret i lokalet med screenen. 

 

Solskin (indstilling: Halvt lukket) 

På dagene med solskin, og solafskærmningerne indstillet til at være halvt lukkede, er 

belysningsstyrkerne markant højere end på dagene med sol og helt lukkede 

solafskærmninger, hvilket selvfølgelig skyldes, at solafskærmningerne er indstillet til at 

lade mere lys passere. Kravet om minimum 200 lux i lokalet generelt er overholdt i alle 

fem forsøgslokaler før og efter forsøgspersonernes ophold i lokalerne, hvilket ligeledes 
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gælder for kravet om 500 lux på arbejdspladserne på nær på arbejdsplads B (punkt 2) i 

lokalet med screenen og persiennen. Selv hvis den kunstige belysnings bidrag til det 

samlede belysningsniveau fratrækkes er kravene stort set overhold (på nær i lokalet med 

persiennen). 

 

Under forsøgspersonernes ophold har belysningsniveauet været en del højere, hvorfor 

kravene fortsat er overholdt på nær i lokalet med persiennen, hvor det på arbejdsplads B 

kun delvist er overholdt. 

 

De vertikale belysningsstyrker ved computerskærmene ligger over 300 lux i alle lokalerne, 

hvilket vurderes at være for højt til skærmarbejde. 

 

Luminanserne i lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet har været for høje under 

forsøgene, ligesom tilfældet var med halvt lukkede afskærmninger. I lokalet med screenen 

og filmen har der været for store luminansforskelle om formiddagen, hvor solen har stået 

ind i den vestlige del af lokalet, mens forholdene tilsvarende har været for høje i den 

østlige del af lokalet om eftermiddagen. Forholdene i lokalet med persiennen har været 

gode under forsøgene, dog kan wirehullerne i lamellerne forårsage generende 

luminansforskelle. Desuden kan det forventes, at der har været generende høje luminanser 

fra vinduet i referencelokalet, lokalet med glaslamellerne samt i lokalerne med screenen og 

filmen. 

 

Med denne indstilling er alle lokalerne således velbelyste og måske endda "overbelyste", i 

forhold til at der skal udføres skærmarbejde (specielt i lokalet med glaslamellerne og i 

referencelokalet). Det bør bemærkes, at lokalet med filmen ikke længere er det mørkeste, 

hvilket derimod er lokalet med persiennen. Dette skyldes, at persiennen dækker hele 

vinduet, mens at den nederste 1/3 af vinduet i lokalet med screenen og filmen er helt fri af 

afskærmningerne, hvorfor der kommer mere lys ind. 

10.1.3 Temperatur 

Det bør bemærkes, at resultaterne fra temperaturmålingerne udelukkende skal betragtes 

som en indikation af solafskærmningernes evne til at skærme for varmen, idet målingerne, 

som nævnt, er behæftet med en række usikkerheder. Eksempelvis var det ikke muligt at 

indstille radiatorerne ens i de forskellige lokaler. 

 

Rumtemperatur 

Udfra temperaturmålingerne på dagene med overskyet var det ikke muligt at fremhæve den 

ene afskærmning frem for en anden. Derimod var der en langt større variation i 

rumtemperaturen på dagene med direkte solskin, hvor der i lokalerne med 

solafskærmninger klart blev varmest i lokalet med filmen (op til 25-26 C). I de øvrige 

lokaler uden afskærmning ender rumtemperaturen på ca. 21 - 24 C, hvor det er varmest i 

lokalerne med persiennen og glaslamellerne. De laveste temperaturer blev fundet i lokalet 

med screenen. 

 

Filmen skærmer dårligst for varmen, hvorefter persiennen og glaslamellerne følger, mens 

screenen er bedst. Dette stemmer ikke helt overens med afskærmningsfaktorerne fundet i 

afsnit 9.2, som giver, at filmen er den der skærmer dårligst for varme, og dernæst følger 

glaslamellerne, screenen og persiennen er den som skærmer bedst. Forskellen kan 

tillægges måleusikkerheder.  
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At filmen skærmer dårligst var ventet, da den som den eneste af de fire solafskærmninger, 

er monteret indvendigt. Sammenlignes med de opnåede temperaturer i referencelokalet (op 

til 30 C) ses, at filmen dog skærmer en del for varmen. 

 

Operativ temperatur 

Den operative temperatur blev målt for at undersøge, hvorvidt det kunne forventes, at 

forsøgspersonerne var i termisk komfort under deres ophold i lokalerne. Generelt kan det 

forventes, at personerne har været i termisk komfort på dagene med overskyet himmel, på 

nær i referencelokalet d. 17. februar, hvor de kan have følt, at det var koldt. 

For dagene med direkte solstråling og helt lukkede solafskærmninger kan 

forsøgspersonerne om formiddagen have oplevet, at det var koldt i nogle af lokalerne, 

mens at det om eftermiddagen kan have været for varmt i lokalerne med filmen og 

glaslamellerne samt i referencelokalet. Derimod burde forsøgspersonerne have været i 

termisk komfort i lokalerne med screenen, persiennen og glaslamellerne på dagene med 

direkte solstråling og halvt lukkede solafskærmninger, mens de formentlig har følt det for 

varmt i lokalet med filmen og i referencelokalet om eftermiddagen. 

10.1.4 Fejlkilder og usikkerheder 

I forbindelse med målingerne af belysningsstyrkerne, luminanserne og temperaturerne er 

der en række fejlkilder og usikkerheder, som kort skal nævnes i det følgende. 

 

Belysningsstyrke 

Der en usikkerhed på målingerne af belysningsstyrkerne med SD2 sensorerne på under  

±3 % (Se bilag F.4). Derudover kan der være usikkerhed på placeringen af sensorerne, idet 

der kan have været en mindre variation i placeringen af disse fra målegang til målegang. 

Endeligt har det betydning om sensorerne indenfor, har været placeret i direkte sollys, og 

om området med direkte sollys har været repræsentativt for hele fladen (f.eks. bordet), eller 

om der kun har været tale om et mindre område. Hvis der kun har været tale om et mindre 

område, kan det medføre, at belysningsniveauet bliver vurderet til at være højere, end hvad 

det gennemsnitligt set er. 

 

Som nævnt i afsnit 10.1.1 er der en række usikkerheder på anvendelse af 

reduktionsfaktoren til bestemmelse af belysningsstyrkerne under forsøgspersonernes 

ophold i lokalerne, se dette afsnit. 

 

Luminans 

Der er forholdsvis store usikkerheder på luminansmålingerne, idet luminansen af 

overflader varierer meget afhængig af, hvad synsfeltet i luminansmeteret ser. Særligt ved 

måling af himmelluminansen, idet det ikke var muligt at foretage nogle af målingerne, 

uden at der kom grene fra træer ind i synsfeltet. Luminansen vil således variere meget 

afhængig af, om den samme mængde grene ses i synsfeltet for luminansmeteret eller ej. 

Der blev anvendt et stativ til luminansmålingerne, hvor de to højder var afmærket på 

stativet. Stativet blev så vidt muligt placeret samme sted, og rapportens forfattere havde 

pejlemærker for hver måling, for således at gøre målingerne så ens som mulig. På trods af 

disse forholdsregler vurderes det dog, at der er meget store usikkerheder på 

luminansmålingerne. 
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Temperatur 

En væsentlig usikkerhed i forbindelse med temperaturmålingerne er at dørene stod på 

klem, når der ikke var nogen forsøgspersoner i lokalerne. (Dette blev gjort for at 

forsøgspersonerne kunne se, om der var ledigt eller ej). Da åbningsgraden samt -tiden af 

dørene kan have varieret fra det ene lokale til det andet, vil temperaturforholdene i det 

enkelte lokale være påvirket forskelligt. Derudover var det ikke muligt at indstille 

radiatorerne på et ensartet niveau, hvorfor der var en mindre variation i temperaturerne 

inden forsøget på de enkelte forsøgsdage. Desuden var det vanskeligt at foretage en præcis 

aflæsning af temperaturen på kviksølvstermometret. 

 

Endeligt påvirker måleusikkerheder pga. måleinstrumenterne ligeledes resultaterne. 

10.2 Analyse af spørgeskemaerne 

Resultaterne fra spørgeskemaerne blev indtastet i Excel, og for at sikre, at der ikke var for 

mange indtastningsfejl blev 10 % af spørgeskemaerne genindtastet. De genindtastede 

spørgeskemaer viste en fejlprocent på 0,2 %, hvilket vurderes at være acceptabelt. Desuden 

blev det kontrolleret, at hvert enkelt spørgsmål ikke havde højere hhv. lavere værdier end 

skalaen tillod. Dataene ses i filen Spørgeskemabesvarelse.xls på cd-rom'en. 

 

De indtastede og kontrollerede data blev importeret til statistikprogrammet SAS for den 

videre analyse. I bilag E.8.3 ses et eksempel på de anvendte programkoder, for samtlige 

programkoder henvises til cd-rom'en. 

 

De enkelte spørgsmål i spørgeskemaet kontrolleres for effekter fra vejrtype, indstilling af 

solafskærmning, lokale (solafskærmninger), tidspunkt på dagen, forsøgspersoner samt køn, 

alder, følsomhed for blænding, anvendelse af briller, læsebriller eller kontaktlinser. Det 

blev fundet, at resultaterne ikke blev influeret af anvendelsen af briller, læsebriller eller 

kontaktlinser, hvorfor disse ikke vil blive omtalt nærmere. Vejrtypen, indstillingen af 

solafskærmningen samt lokalet (solafskærmningen) betragtes som hovedfaktorer, hvorfor 

disse ikke bliver udeladt i den statistiske model, selvom de i nogle tilfælde ikke er 

signifikante. Desuden betragtes tidspunktet på dagen som en hovedfaktor under 

spørgsmålene omkring belysning. 

 

For at give et overblik over dataene inden de blev testet for signifikante effekter blev der 

lavet boks-plots og histogrammer for alle spørgsmålene i spørgeskemaet. Boks-plottene og 

histogrammerne er vist på cd-rom'en under Boksplot.doc. 

 

Der er valgt at fokusere på besvarelserne omkring solafskærmningerne og udsynet, hvorfor 

der i bilag J findes en detaljeret beskrivelse af resultaterne fra spørgsmålene omkring 

belysning, temperatur, helhedsindtryk samt personlige spørgsmål. I det følgende vil blot 

blive givet en opsamling på resultaterne omkring belysningen. 

 

Såfremt intet andet er nævnt, er der taget udgangspunkt i samtlige data, dvs. besvarelserne 

for alle vejrtyper, indstillinger og lokaler. For besvarelserne fordelt på vejrtyper, 

indstillinger samt tidspunkt på dagen henvises til bilag J. 
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10.2.1 Belysningsforholdene 

I det nedenstående beskrives resultaterne fra belysningsspørgsmålene kort. For en 

detaljeret beskrivelse henvises til bilag J.1.1.  

 

Referencelokalet 

Referencelokalet blev af forsøgspersonerne vurderet som det lyseste lokale i alle vejrtyper, 

hvilket ligeledes var at forvente, idet der ikke var nogen solafskærmning. I overskyet blev 

lysniveauet generelt i lokalet samt på skrivebordet vurderet som lidt "lyst", hvilket 

stemmer godt overens med målingerne. Belysningsniveauet på computerskærmen blev 

ligeledes vurderet som lidt "lyst", men tæt på "tilpas". I overskyet forekom der "få" 

refleksioner i computerskærmen fra vinduet, idet det var forholdsvis lyst udenfor, selvom 

det var overskyet. Forsøgspersonerne vurderede desuden, at der var "lidt" til "ingen" 

blænding, når man kiggede mod vinduet og "enkelte" til "ingen" ubehagelige lyse områder 

i lokalet. Luminansmålingerne viste da også gode luminansforhold, dog var luminansen af 

vinduet lidt lys. Belysningsforholdene på de overskyede dage var således gode i 

referencelokalet. 

 

I sol (vejrtype I) blev referencelokalet vurderet som "lyst" til "for lyst", ligesom 

belysningsniveauet på skrivebordet blev vurderet som meget "lyst". Der blev da også målt 

belysningsstyrker mellem 5000-10.000 lux ved vinduet jvf. bilag I.3.3 

Belysningsforholdene på computerskærmen var så dårlige, pga. høje belysningsstyrker 

(målt helt op til 12.000 lux) samt refleksioner fra vinduet, at det ikke var muligt for 

forsøgspersonerne at læse teksten på skærmen. Forsøgspersonerne vurderede, at der var 

"en del" ubehagelige lyse områder i lokalet, og luminansmålingerne viste da også 

luminanser på optil 2600 cd/m
2
. Desuden følte de "en del" blænding, når de kiggede mod 

vinduet, hvilket stemmer godt overens med målingerne, som gav en himmelluminans på 

optil 5000 cd/m
2
. Belysningsforholdene i referencelokalet var således meget dårlige på 

dage med solskin pga. alt for meget lys. 

 

Screenen 

Lokalet med screenen blev kun vurderet i sol, idet screenen var trukket helt væk ved 

overskyet (vejrtype IV). Belysningsforholdene i lokalet med screenen blev vurderet noget 

forskelligt for de to indstillinger helt og halvt lukket afskærmninger, hvilket var at 

forvente, idet der var stor forskel på de målte belysningsstyrker ved de to indstillinger jvf. 

afsnit 10.1.2. 

 

I sol med screenen helt nede blev belysningsniveauet i lokalet vurderet som værende 

"mørkt". Belysningsniveauet på skrivebordet og computerskærmen blev til gengæld 

vurderet som værende "tilpas", dog lidt lyst på computerskærmen. Målingerne på 

computerskærmen før forsøgene viste, at der var ca. 200-300 lux på computerskærmen, og 

det kan forventes, at dette ville være lidt højere i løbet af dagen. Forsøgspersonernes 

vurderinger stemmer således godt overens med målingerne. Forsøgspersonerne vurderede 

desuden, at der kun forekom "få" refleksioner i computerskærmen fra vinduet, og de følte 

kun "lidt" blænding, når de kiggede mod vinduet. Det blev vurderet, at der kun var 

"enkelte" til "ingen" lyse områder i lokalet, hvilket stemmer godt overens med 

luminansmålingerne. Belysningsforholdene i lokalet med screenen helt nede var således 

generelt lidt mørke i lokalet, men gode på arbejdspladsen 

 

Med screenen 2/3 nede i sol blev belysningsniveauet i lokalet vurderet som værende 

næsten "tilpas", dog lidt mørkt stadigvæk. Belysningsniveauet på skrivebordet blev til 
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gengæld vurderet som værende lidt "lyst", og målingerne viste ligeledes at 

belysningsstyrken på skrivebordet var oppe på over 5000 lux jvf. bilag I.3.6. Det var 

vanskeligt for forsøgspersonerne at vurdere belysningsniveauet på computerskærmen, idet 

der var så meget lys, at computerskærmen kom til at fremstå som mørk. (Der blev målt 

belysningsstyrker fra 400 lux og opefter). Fra forsøgspersonernes kommentarer vides, at 

det ikke var muligt at læse teksten på skærmen med mindre de holdt hånden op og 

skyggede for skærmen. Se bilag J.6.  Forsøgspersonerne vurderede ligeledes, at der var 

"nogle" refleksioner i computerskærmen, men de følte kun "lidt" blænding fra vinduet, når 

de kiggede mod dette. Forsøgspersonerne vurderede desuden, at der kun var "enkelte" lyse 

områder i lokalet, og luminansmålingerne viste også, at der var for store luminansforskelle 

mellem bord A og væggen over bord A. Belysningsforholdene i lokalet med screenen 2/3 

nede er således gode generelt i lokalet, men der er for lyst på arbejdspladsen. Det vil være 

muligt at indstille screenen lidt anderledes, således at der ikke kommer helt så meget lys 

ind, men det kan til gengæld forværre andre forhold, som f.eks. det generelle 

belysningsniveau i lokalet. 

 

Persiennen 

Lokalet med persiennen blev vurderet i både overskyet og sol, idet persiennen blev 

betragtet som fastmonteret i overskyet. 

 

I overskyet blev belysningsniveauet generelt i lokalet samt på skrivebordet og 

computerskærmen vurderet som næsten "tilpas", dog lidt mørkt. Der blev målt 

belysningsstyrker på mellem 200-700 lux ved arbejdspladsen, hvilket til tider er i 

underkanten af kravet på 500 lux jvf. afsnit 4.1. Forsøgspersonerne vurderede, at der kun 

var "få" refleksioner i computerskærmen, og de følte kun "lidt" til "ingen" blænding, når de 

kiggede mod vinduet. De vurderede, at der næsten "ingen" lyse områder i lokalet var, 

hvilket ligeledes stemmer overens med luminansmålingerne. Belysningsforholdene i 

lokalet med persiennen var således gode, om end en smule mørke i overskyet. Såfremt 

persiennen ikke betragtes som fastmonteret i overskyet, vil det være muligt at fjerne den, 

og så vil forholdene svare til forholdene i referencelokalet. 

 

I sol med lamelhældninger på hhv. 45  og 85  vurderes belysningsniveauet i lokalet som 

næsten "tilpas", dog lidt mørkt. Ved helt lukkede lameller (85 ) blev belysningsstyrken 

målt til 100 - 500 lux i lokalet, og ved 45  lamelhældning blev den målt til 200-500 lux. 

Forsøgspersonernes vurdering stemmer således godt overens med målingerne, idet der ved 

de lavere belysningsstyrker er blevet vurderet mørkt og ved de højere belysningsstyrker er 

vurderet tilpas. Belysningsniveauet på skrivebordet og computerskærmen vurderes som 

"tilpas", og det vurderes, at der kun forekommer "få" refleksioner i computerskærmen fra 

vinduet. Det vurderes, at der er "lidt" blænding, når man kigger mod vinduet ved begge 

indstillinger, og der forekommer kun "enkelte" til "ingen" lyse områder i lokalet, dog flest 

lyse områder ved lamellerne indstillet til 85 , hvilket skyldes, at kontrasten mellem de lyse 

områder, som stammer fra wirehullerne, og væggene er større, når persiennen er helt 

lukket. Luminansmålingerne viste ligeledes, at luminansforskellen mellem de lyse områder 

og væggen var for høj. Samlet set er belysningsforholdene i lokalet med persiennen er dog 

gode både generelt i lokalet samt på arbejdspladsen ved begge indstillinger. Det kunne 

være interessant at undersøge hvor meget persiennen kunne åbnes uden at 

forsøgspersonerne ville vurdere forholdene som dårlige. 

 

Filmen 

Der var stor forskel på vurderingerne i lokalet med filmen i sol med indstillingerne hhv. 

helt og halvt lukket, hvilket var at forvente, idet målingerne viser meget forskellige 



 

 72 

belysningsniveauer ved de to indstillinger. Det bemærkes, at filmen ikke blev vurderet i 

overskyet, da den da var helt væk, og lokalet således ville svare til referencelokalet.  

 

Belysningsniveauet blev vurderet som værende "mørkt" ved filmen helt nede, dog var 

belysningsniveauet på skrivebordet tæt på "tilpas", men lidt mørkt. De målte 

belysningsstyrker i lokalet med filmen helt nede ligger da også på ca. 150 lux i lokalet, og 

ca. 400 lux på skrivebordet jvf. bilag I.3.3. Belysningsniveauet på computerskærmen blev 

vurderet som lidt lysere end "tilpas". Ved filmen helt nede forekom der "få" til "ingen" 

refleksioner i computerskærmen fra vinduet, og det blev vurderet, at der kun var "enkelte" 

ubehagelige lyse områder i lokalet. De enkelte ubehagelige lyse områder skyldes 

formentlig, at filmen ikke nåede helt ned til kanten af vinduet (den var ca. 1 cm for kort), 

hvorfor der var en lysstribe lige under filmen. Forsøgspersonerne vurderede desuden, at de 

følte "noget" til "lidt" blænding fra vinduet, når de kiggede mod dette. Luminansen af 

himlen gennem vinduet blev dog kun målt til ca. 500 cd/m
2
. Belysningsforholdene i lokalet 

med filmen helt lukket var således generelt lidt mørke i lokalet, men gode på 

arbejdspladsen.  

 

Ved filmen 2/3 nede blev lokalet vurderet som lidt "lyst" og belysningsniveauet på 

computerskærmen som "lyst". De målte belysningsstyrker var ved denne indstilling helt 

oppe på ca. 500 lux i lokalet og op til ca. 5000 lux ved skrivebordet jvf. bilag I.3.6 Som i 

lokale A med screenen var der problemer med at forsøgspersonerne havde svært ved at 

vurdere belysningsniveauet på computerskærmen, når der var direkte sol på denne. 

Forsøgspersonerne vurderede ligeledes, at der forekom "nogle" refleksioner i 

computerskærmen fra vinduet. Til gengæld vurderede forsøgspersonerne, at de kun følte 

"lidt" blænding, når de kiggede mod vinduet, og de vurderede, at der var "nogle" til 

"enkelte" lyse områder i lokalet. Luminansmålingerne viste da også luminansforskelle 

langt højere end de tilladte jvf. afsnit 10.1.2. Belysningsforholdene i lokale C med filmen 

2/3 nede er således tilpas lyse generelt i lokalet, men det skaber problemer med for meget 

lys på arbejdspladsen, idet der kan komme direkte sol ind på denne om morgenen. Som 

ved screenen er det muligt at trække filmen længere ned, men da kan andre forhold til 

gengæld forværres. 

 

Glaslamellerne 

Belysningsniveauet i lokalet med glaslamellerne blev i overskyet vurderet af 

forsøgspersonerne som værende "tilpas", ligesom niveauet på skrivebordet og 

computerskærmen var "tilpas", dog lidt "lyst" på computerskærmen. Målingerne viste, at 

belysningsniveauet på arbejdspladen var ca. 400-600 lux. Det blev yderligere vurderet, at 

der kun forekom "få" til "ingen" refleksioner i computerskærmen fra vinduet, og slet 

"ingen" refleksioner fra loftbelysningen. Desuden vurderede forsøgspersonerne, at der kun 

forekom "enkelte" til "ingen" ubehagelige lyse områder i lokalet, samt at de følte "lidt" til 

"ingen" blænding, når de kiggede mod vinduet. Belysningsforholdene i lokalet med 

glaslamellerne var således gode i overskyet vejr. Det bemærkes, at der blev målt lavere 

belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne i forhold til lokalet med persiennen, men at 

forsøgspersonerne vurderede lokalet med glaslamellerne som lysere end lokalet med 

persiennen. Det vides ikke hvorfor forsøgspersonerne vurderede således.  

 

I vejrtype I (sol) blev belysningsniveauet i lokalet med glaslamellerne samt på skrivebordet 

vurderet som lidt "lyst", både når lamellerne var helt eller halvt lukket. Som ved screenen 

og filmen var belysningsniveauet på computerskærmen vanskeligt at vurdere for 

forsøgspersonerne, idet der var så meget lys, at computerskærmen kom til at fremstå som 

mørk. Desuden ses ved sammenligning med målingerne, at der blev målt belysningsstyrker 



 

73 

på op til 7000 lux på computerskærmen i sol før forsøgspersonerne foretog deres 

vurderinger. Forsøgspersonerne vurderede ligeledes, at der forekommer "en del" 

refleksioner i computerskærmen fra vinduet. Desuden vurderes, at der forekommer "nogle" 

til "enkelte" ubehagelige lyse områder i lokalet, hvilket skyldes, at glaslamellerne ikke 

skærmer tilstrækkeligt for lyset. Forsøgspersonerne vurderer at glaslamellerne skærmer 

mere, når de er indstillet til 45  i forhold til en indstilling på 90 . Samme tendens ses af 

dagslysfaktorerne, jvf. afsnit 9.3.2, og skyldes, at der ved 45  bliver reflekteret en større 

mængde solstråling væk fra vinduet. I sol vurderer forsøgspersonerne, at de føler "en del" 

til "noget" blænding fra vinduet, når de kigger mod dette, hvilket stemmer godt overens 

med luminansmålingerne, som viste luminanser på op til 2500 cd/m
2
 før og efter forsøget. 

Det var yderligere muligt at anvende et gardin som supplerende afskærmning, såfremt 

dette blev anvendt vurderede forsøgspersonerne, at belysningsniveauet på skrivebordet og 

computerskærmen blev "tilpas". Belysningsforholdene i lokalet med glaslamellerne i 

vejrtype I er således lidt for lyse både generelt i lokalet og på arbejdspladsen, dog bliver de 

bedre ved anvendelse af gardinet. 

 

For en sammenligning af lokalerne henvises til afsnit 10.2.5. 

10.2.2 Temperaturforholdene 

Spørgsmål 3.1 Mens du har opholdt dig i lokalet, har du oplevet at det var? 

Temperaturen i lokalet påvirkes af vejrtypen, indstillingen af solafskærmningerne, lokalet 

samt tidspunktet på dagen. I overskyet vurderer forsøgspersonerne, at temperaturen er 

"tilpas", mens den i sol er for varm. I nedenstående figur ses, hvorledes temperaturen 

påvirkes af solafskærmningerne. 

 

Lokale A  B  D  C  E 

Middelværdi 3,0  2,9  2,9  2,4  2,0 
 

1 = for varmt 

2 = varmt 

3 = tilpas 

4 = koldt 

5 = for koldt 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 
Figur 10.2.a Signifikant forskel mellem lokalerne på temperaturen.    

I lokalet med screenen (A), persiennen (B) og glaslamellerne (D) er temperaturen tæt på 

"tilpas", mens i lokalet med filmen (C) og i referencelokalet (E) er det "varmt". Dette 

stemmer godt overens med, at der ikke er nogen solafskærmning i referencelokalet, og at 

filmen har en høj afskærmningsfaktor for varme. 

 

Temperaturen afhænger ligeledes af tidspunktet på dagen, og det ses af i bilag J.3.3, at 

forsøgspersonerne vurderer, at temperaturen er "tilpas" om morgenen, men det bliver 

varmere og varmere i løbet af dagen. Dette stemmer godt overens med målingerne. 

 

Desuden blev det fundet, at temperaturen ikke havde indflydelse på besvarelsen af de 

øvrige spørgsmål i spørgeskemaet. 

10.2.3 Solafskærmningerne og udsynet gennem vinduet 

I nedenstående tabeller er angivet, hvilke faktorer, som blev fundet signifikante under den 

statistiske analyse af spørgsmålene omkring solafskærmningerne og udsynet. Tabellerne 
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angiver p-værdierne, og såfremt p-værdien er mindre end 0,05 er faktoren signifikant. I 

tabellerne er ikke signifikante p-værdier angivet med rødt for hovedfaktorerne
14

, og for de 

resterende faktorer er angivet "-" såfremt faktoren ikke er signifikant. Af tabellerne 

fremgår ligeledes, hvilken statistisk metode der er anvendt under databehandlingen, og om 

dataene er transformerede. En oversigt over spørgsmålene findes i bilag E.4.4. 

 

Udsyn (spørgsmål) 2.1 2.2 2.3.a 2.3.b 2.5 2.5.1 

Metode GLM GLM GLM GLM LOGIT GLM 

Transformation arccos - - - - - 

P-

værdi 

Vejrtype <0,0001 <0,0001 - -   0,0032  0,577 

Indstilling  <0,0001 <0,0001 0,0008 -   0,0081 <0,0001 

Lokale <0,0001 <0,0001 - <0,0001 <0,0001  0,015 

Tid - -   0,016 - - - 

Forsøgsperson  - <0,0001 0,0043 <0,0001 -   0,0012 

Alder -   0,0013 - <0,0001 -   0,0003 

Tabel 10.2.a P-værdier for spørgsmål 2.1-2.5.1 omkring solafskærmningerne og udsynet. GLM og 

Logit angiver at hhv. GLM og logistic-proceduren i SAS blev anvendt.  

Udsyn (spørgsmål) 2.6 2.6.1 2.7 2.8 2.8.1 

Metode LOGIT LOGIT GLM LOGIT GLM 

Transformation - - - - - 

P-

værdi 

Vejrtype   0,0017   0,0098 <0,0001 <0,0001  0,200 

Indstilling      0,95 <0,0001 <0,0001 <0,0001   0,0003 

Lokale   0,0081     0,13 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Tid  0,046   0,0100 -   0,0018 - 

Forsøgsperson  - - <0,0001  0,043 <0,0001 

Alder - -   0,0002 - <0,0001 

Tabel 10.2.b P-værdier for spørgsmål 2.6 - 2.8.1 omkring solafskærmninger og udsyn. GLM og 

Logit angiver at hhv. GLM og logistic-proceduren i SAS blev anvendt. 

Udsyn (spørgsmål) 2.9 2.11 2.12 2.12.1 

Metode GLM GLM LOGIT LOGIT 

Transformation - - - - 

P-

værdi 

Vejrtype   0,0028 <0,0001 <0,0001  0,987 

Indstilling   0,788 <0,0001   0,0039  0,634 

Lokale - <0,0001   0,0004 <0,0001 

Tid - - -   0,0039 

Forsøgsperson <0,0001   0,0002 - - 

Alder   0,0034   0,010 - - 

Tabel 10.2.c P-værdier for spørgsmål 2.9-2.12.1 omkring solafskærmningerne og 

udsynet. GLM og Logit angiver at hhv. GLM og logistic-proceduren i SAS blev anvendt. 

Vejrtype, indstilling og lokale (solafskærmning) er signifikante for de fleste af 

spørgsmålene, hvilket betyder, at faktorerne således har indflydelse på besvarelsen af 

spørgsmålene. Dette var ligeledes at forvente, idet de forskellige solafskærmninger ved 

forskellige indstillinger og vejrforhold giver meget forskellige forhold. Tidspunktet på 

dagen er enkelte gange signifikant, og som ved spørgsmålene omkring belysningen ses, at 

forsøgspersoner og alder ofte er signifikante. Forsøgspersonerne vil næsten altid være 

signifikante, idet individer har meget forskellige opfattelser, dog kunne der ved 

                                                 
14

 Hovedfaktorerne er: Vejrtype, indstilling af solafskærmningen samt solafskærmning (lokale).  
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anvendelsen af flere forsøgspersoner være opnået mindre signifikante værdier. At alder 

ofte er signifikant skyldes, at der blev anvendt et stort antal forskellige forsøgspersoner, 

som havde varierende aldre.  

 

Det er ud fra de ovenstående tabeller muligt at se, hvilke faktorer, der påvirker 

spørgsmålene, men der er nødvendigt at foretage videre analyser for at kortlægge 

indflydelsen. De samlede resultater fra de videre analyser ses i bilag J.2.2. I det 

nedenstående vil indflydelsen fra faktorerne blive beskrevet. Der tages udgangspunkt i 

inddelingen af lokalerne efter middelværdierne for besvarelsen for samtlige vejrtyper og 

indstillinger, såfremt andet ikke er angivet. For middelværdierne i lokalerne under de 

enkelte vejrtyper og indstillinger henvises til bilag J.2.1.  

 

Der henvises til bilag J.2 for samtlige resultater. 

 

Spørgsmål 2.1 Kan du se så meget af de ydre omgivelser, som du kunne ønske dig? 

Omfanget af de ydre omgivelser, som kan ses gennem solafskærmningen og/eller vinduet 

afhænger af indstillingen og dermed vejrtypen således, at det ved overskyet er muligt at se 

mest, idet solafskærmningerne da er så åbne som mulige, mens det ved sol kun er muligt at 

se en del af de ydre omgivelser.  

 

I nedenstående figur ses, hvorledes forsøgspersonernes vurderinger kan føre til, at 

lokalerne rangordnes i hhv. overskyet og sol efter, hvor meget det er muligt at se af de ydre 

omgivelser. For en rangordning efter indstillingerne i sol henvises til bilag J.2.2. 

 
Vejrtype IV 

(overskyet) 

Lokale E  

 

 

D  B 

Middelværdi 5,0  4,0  3,9 

 
Vejrtype I 

(sol) 

Lokale E  C 

 

D  A  B 

Middelværdi 5,0  4,5  3,4  3,1  1,5 

          
 

 

 

Skala: 

1= slet ikke 

2= en smule 

3= noget 

4= en del 

5= i høj grad 
 

 

 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur 10.2.b Signifikant forskel mellem lokalerne på omfanget af de ydre omgivelser, 

som kan ses.  

Forsøgspersonerne vurderer, at det "i høj grad" er muligt at se de ydre omgivelser i 

referencelokalet (E), hvilket skyldes, at der ikke er nogen afskærmning. I lokalet med 

filmen (C) er det muligt "i høj grad" til "en del" at se de ydre omgivelser, og der er ikke 

stor forskel mellem indstillingerne halvt og helt lukket. I lokalet med glaslamellerne (D) er 

det muligt at se "noget" til "en del" af de ydre omgivelser afhængig af vejrtype. 

Forsøgspersonerne vurderer, at det er muligt at se mere ved helt lukkede lameller end ved 

halvt lukkede lameller. Dette kan skyldes, at afskærmningen er mere ensartet ved helt 

lukkede lameller, hvorfor det føles som om den bryder udsynet mindre. Screenen (C) 

tilhører samme gruppe som glaslamellerne (D) i sol, og det er således muligt at se "noget" 

af de ydre omgivelser. Der er stor forskel på halvt og helt lukket afskærmning i lokalet 

med screenen (A), idet det ved helt lukket kun er muligt at se "en smule", og ved halvt 

lukket er det muligt at se "en del". 
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Forsøgspersonerne vurderer, at man kan se mindst muligt af de ydre omgivelser ved 

persiennen (B), idet det ved helt lukket lameller slet ikke er muligt at se noget. Ved halvt 

lukkede lameller er det dog muligt at se "en smule", og ved overskyet (helt åbne lameller) 

er det muligt at se "en del". 

 

Det at persiennen vurderes at være den afskærmning, hvor man kan se mindst af de ydre 

omgivelser var at forvente, idet de øvrige tre afskærmninger er mere eller mindre 

transparente. 

 

Spørgsmål 2.2 Synes du, at udsynet til de ydre omgivelser bliver brudt af 

solafskærmningen på en generende måde? 

De ydre omgivelser bliver brudt "noget" af solafskærmningerne i overskyet (vejrtype IV), 

mens de i sol (vejrtype I) bliver brudt lidt mere. 

 
Vejrtype IV 

(overskyet) 

Lokale 

 

D 

  

B 

Middelværdi 3,4  3,0 

 
Vejrtype I 

(sol) 

Lokale C 

 

A  D 

Middelværdi 3,7  2,7  2,5 

      
 

 

 

Skala: 

1 = i høj grad 

2 = en del 

3 = noget 

4 = en smule 

5 = slet ikke 

 

 

 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur 10.2.c Signifikant forskel mellem lokalerne på brydningen af de 

ydre omgivelser. 

Figur 10.2.c viser, hvorledes solafskærmningerne (lokalerne) kan grupperes i forhold til 

hvor meget de bryder de ydre omgivelser i hhv. overskyet og sol. Det bemærkes, at 

persiennen (B) ikke forekommer i sol, hvilket skyldes, at det slet ikke var muligt at se ud, 

når lamellerne var helt lukkede, og spørgsmålet var således udeladt i dette tilfælde. I 

overskyet, hvor persiennen er indstillet til 0  bliver de ydre omgivelser brudt "noget". Se 

desuden bilag E.2, for billeder af, hvorledes solafskærmningerne bryder de ydre 

omgivelser ved de forskellige indstillinger. 

 

Glaslamellerne i lokale D bryder omgivelserne ved overskyet signifikant mindre end 

persiennen. Ved sol bryder glaslamellerne dog "en del" til "noget" af de ydre omgivelser, 

og de bryder mere end screenen ved halvt lukkede afskærmninger, idet screenen da kun 

bryder omgivelserne "en smule". Ved helt lukkede afskærmninger bryder glaslamellerne til 

gengæld mindre end screenen, idet screenen bryder "en del", når den er helt lukket. Se 

tabel J.2.k i bilag J.2.2. Filmen i lokale C er den afskærmning, som bryder de ydre 

omgivelser mindst i sol, både ved helt og halvt lukkede afskærmninger. 

 

Spørgsmål 2.7 Med den givne indstilling af solafskærmningen forringer denne da 

skarpheden af genstande/personer udenfor? 

Skarpheden af de ydre omgivelser forringes "en smule" ved overskyet (vejrtype IV) og 

"noget" ved sol (vejrtype I). 
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Vejrtype IV 

(overskyet) 
Lokale 

 

 

D 

  

 

B 

Middelværdi 4,4  4,3 

 
Vejrtype I 

(sol) 

Lokale C 

 

D  A 

Middelværdi 4,0  2,8  2,5 

      
 

 

Skala: 

1 = i høj grad 

2 = en del 

3 = noget 

4 = en smule 

5 = slet ikke 

 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur 10.2.d Signifikant forskel mellem lokalerne på forringelsen af 

skarpheden af de ydre omgivelser. 

I figur 10.2.d ses hvorledes lokalerne kan grupperes i hhv. overskyet (vejrtype IV) og sol 

(vejrtype I). 

 

I overskyet forringes skarpheden af de ydre omgivelser "en smule" ved både 

glaslamellerne (D) og persiennen (B). Persiennen forekommer ikke i vejrtype I (sol), idet 

det da slet ikke var muligt at se ud. 

 

I sol forringer glaslamellerne i lokale D skarpheden væsentligt mere end ved overskyet, og 

vurderes således som at de forringer skarpheden "noget". Screenen i lokale A forringer 

ligeledes skarpheden "noget". Lokale C med filmen forringer kun skarpheden af de ydre 

omgivelser "en smule". 

 

Spørgsmål 2.5 Når du kigger ud gennem solafskærmningen, synes du så, at der er en 

farveændring af omgivelserne? Spørgsmål 2.5.1 Hvis ja, hvordan opfatter du den så? 

Hvorvidt der er en farveændring af omgivelserne afhænger af lokalet (solafskærmningen), 

vejrtypen, indstillingen samt tidspunktet på dagen. I nedenstående figur ses den 

procentvise besvarelse for hver af de fire lokaler med solafskærmninger. 
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Figur 10.2.e Procentvis besvarelse af spørgsmål 2.5: Når 

du kigger ud gennem solafskærmningen, synes du så, at 

der er en farveændring af omgivelserne?  

Forsøgspersonerne vurderer, at der er en farveændring af omgivelserne i lokalet med 

screenen (A), filmen (C) og glaslamellerne (D), mens der ikke er nogen farveændring af 

omgivelserne i lokale B med persiennen. Flest vurderer, at der er farveændring ved filmen, 

hvorefter følger screenen og glaslamellerne. 
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I figur 10.2.f ses de solafskærmninger, hvor forsøgspersonerne vurderer, at der er en 

farveændring. I lokale C med filmen bliver de ydre omgivelser farvet stærkt blå, og i lokale 

D med glaslamellerne ses, at de ydre omgivelser farves grønlige af lamellerne. 

 

Det er dog forfatternes mening, at der ikke 

forekommer en farveændring af omgivelserne i 

lokale A, men at screenen blot bryder de ydre 

omgiverne i så høj grad, at det er vanskeligt at 

se omgivelsernes farver. 

 

Forsøgspersonerne vurderer, at der forekommer 

den største farveændring af omgivelserne i sol 

med halvt lukkede afskærmninger, hvilket 

skyldes, at det da er muligt at se kontrasten 

mellem vinduet med og uden solafskærmning. 

Der forekommer mindst farveændring i 

overskyet, hvilket skyldes at 

solafskærmningerne er så åbne som muligt i 

denne vejrtype. 

 

Det er ikke kun farverne af de ydre omgivelser, 

som bliver ændret af filmen og glaslamellerne, 

og flere kommenterer da også: "Alt for spaceist 

(blå) lys i C", "The glass lamellas gives some 

green light indoor" og "Lyset i lokale D virkede 

koldt og ubehageligt". For at kunne vurdere  

betydningen af farveændringen indenfor skulle 

spørgeskemaet have været suppleret med et 

spørgsmål om dette. Her er det dog valgt at 

fokuserer på udsynet frem for forholdene i 

lokalet. 

 

Såfremt der forekommer en farveændring af 

omgivelserne vurderer forsøgspersonerne, at 

farveændringen er mest generende i sol med 

helt lukkede afskærmninger.  

 

I figur 10.2.g ses, hvorledes lokalerne grupperer 

sig i forhold til hvor generende 

farveændringerne opfattes. Farveændringen ved 

glaslamellerne (D) og filmen (C) er mindst 

generende, mens farveændringen ved screenen 

(A) er den mest generende. Det bemærkes dog, at forfatterne ikke mener, at der 

forekommer farveændring ved screenen. 

 

 

 
 

 
 

 
Figur 10.2.f Screenen, filmen og 

glaslamellerne, hvor der vurderes en 

farveændring af omgivelserne.  

Screen 

Film 

Glaslameller 



 

79 

Vejrtype I 

(sol) 

Lokale 

 

 

D  C  A 

Middelværdi 2,3  2,3  2,1 

      
 

Skala: 

1 = meget generende 

2 = generende 

3 = ikke generende. 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 
Figur 10.2.g Signifikant forskel mellem lokalerne på farveændring af de ydre 

omgivelser. 

 

Spørgsmål 2.8 Bliver genstande/personer inde i lokalet reflekteret i vinduet eller 

solafskærmningen? Spørgsmål 2.8.1 Hvis ja, er det generende? 

Flere forsøgspersoner vurderer, at der forekommer genspejlinger i sol i forhold til i 

overskyet, og der er flest, som vurderer, at der forekommer genspejling i sol med helt 

lukkede afskærmninger, hvilket var at forvente. I nedenstående figur ses den procentvise 

besvarelse af, om der forekommer genspejlinger i alle vejrtyper fordelt på lokalerne.  
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Figur 10.2.h Procentvis besvarelse af spørgsmål 2.8: Bliver 

genstande/personer inde i lokalet reflekteret i vinduet eller 

solafskærmningen? 

Der forekommer flest genspejlinger i lokale C med filmen, hvilket er at forvente, idet 

filmen fremstår mørk og meget spejlende. I lokalet med glaslamellerne (D) og i 

referencelokalet (E) vurderer ca. 50 %, at der forekommer genspejlinger, hvilket er 

genspejlinger i vinduet og glaslamellerne. Ca. 40 % vurderer, at der forekommer 

genspejlinger i lokale A med screenen og B med persiennen, hvilket ligeledes er 

genspejlinger i vinduet. Det er ikke forventeligt, at der forekommer genspejlinger i selve 

screenen, da goniospektrometermålingerne viste, at screenen var diffust reflekterende. 

Ligeledes forekommer der ikke en tydelig aftegning af personer eller genstande ved 

persiennen, idet lamellerne har en krum overflade. I figur 10.2.f ses bl.a. genspejling af 

loftbelysningen i filmen. 

 

Såfremt der forekommer genspejlinger vurderer forsøgspersonerne, at det kun er "en 

smule" til "slet ikke" generende. I nedenstående figur ses, hvor generende genspejlingen er 

i de forskellige lokaler. Det bemærkes, at den her anvendte skala i det sidste punkt har fået 

tildelt værdien 7 i stedet for de normale 5. Det skyldes, at det ved analysen sås, at der ikke 

var lige langt mellem det yderste og det næst yderste punkt. Det blev således valgt at 

korrigere for dette, hvorfor yderpunktet blev tildelt værdien 7.  
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Lokale C  E  D  B  A 

          

Middelværdi 4,3  4,6  5,0  5,6  5,9 

          
 

Skala: 

1= i høj grad  

2= en del  

3= noget 

4= en smule 

7= slet ikke 
 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: 

Glaslameller 

E: Reference 

Figur 10.2.i Signifikant forskel mellem lokalerne på hvor generende genspejlinger i 

vinduet/solafskærmningen er. 

Genspejlingerne er mest generende i lokalet med filmen (C) og referencelokalet (E), som 

ikke er signifikant forskellige. Det var da også ved filmen, at der forekom flest 

genspejlinger. I lokale D med glaslamellerne er genspejlingerne signifikant mindre 

generende end i lokale C, men ikke signifikant mindre generende end i referencelokalet. 

Genspejlingerne ved persiennen og screenen er de mindst generende. Generelt ses, at 

forsøgspersonerne ikke betragter genspejlingerne som værende generende, hvilket skyldes, 

at forsøgspersonerne kun har opholdt sig kort tid i lokalerne. Ved længerevarende ophold 

vil det være forventeligt at genspejlinger vil opfattes som generende.  

 

Spørgsmål 2.3.a Hvordan opfatter du vævningen af screenen? 

Indstillingen af screenen påvirker forsøgspersonernes bedømmelse af vævningen, således 

at screenen fremstår mere tætvævet, når den er helt lukket i forhold til halvt lukket. 

Tidspunktet på dagen har ligeledes indflydelse, idet vævningen vurderes mere åben midt 

på dagen end først og sidst på dagen. Dette skyldes, at der er mere lys udenfor midt på 

dagen, og således lettere at se genstande/personer udenfor.  

 

Spørgsmål 2.3.b Hvordan opfatter du bredden af lamellerne? 

Bredden af lamellerne er forskellige fra persiennen (lokale B) til glaslamellerne (lokale D). 

Forsøgspersonerne vurderer da også, at persiennen har smallere lameller end 

glaslamellerne. Persiennens lameller vurderes til "hverken store eller små", mens 

glaslamellerne vurderes som "store". Forsøgspersonerne havde bl.a. følgende kommentarer 

til hhv. persiennen og glaslamellerne: "Man føler sig som i et fængsel bag lamellerne i B" 

og "(Glas)lamellerne blokerer udsynet, men da afstanden er så stor gør det næsten ikke 

noget". Det er ikke muligt ud fra denne undersøgelse at konkludere om forsøgspersonerne 

foretrækker brede lameller frem for smalle lameller eller omvendt. 

 

Derudover faldt der en del kommentarer omkring tykkelsen af de rør, som glaslamellerne 

var monteret på. F.eks. "In room D, tubes for solar lamel are too big." og "D's 

"halvtomme" rør generer for udsynet". Udfra samtaler med solafskærmningsproducenten 

Dasolas vurderer forfatterne, at et stativ fra solafskærmningsproducenterne udgør en 

mindre del af synsfeltet end det til dette forsøg producerede stativ. Det er selvfølgelig 

uheldigt, hvis det har haft en indflydelse på forsøgspersonernes vurdering, men det var 

ikke muligt at skaffe et andet stativ. 

 

Spørgsmål 2.4 Hvordan opfatter du mønsteret på glaslamellerne? 

Prikmønsteret på glaslamellerne blev af alle forsøgspersonerne vurderet som lidt tæt i alle 

vejrtyper. Flere havde kommentarer til mønsteret på glaslamellerne: "Noget af det der 

irriterede mig mest ved rum D var, at "rasterne" i glaslamellerne lavede ringe på papiret. 

Det bliver man træt af samtidig gjorde det udsynet alt for dynamisk/stresset" og 

"Generende mønster...". Flere af forsøgspersonerne mente således, at mønsteret gav 
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generende aftegninger på skrivebordet, ligesom mønsteret var meget forstyrrende for 

udsynet. 

 

Det var ikke muligt statistik at gennemføre en test på dette spørgsmål, idet alle 

forsøgspersonerne stort set havde svaret det samme, og residualerne blev således ikke 

normalfordelte. Det var dog heller ikke muligt at gennemføre en ikke-parametrisk test, idet 

der ville opstå et problem med for mange "ties". Se [Siegel et al, 1988] for yderligere 

forklaring. Det vurderes, at forsøgspersonerne havde svært ved at vurdere, hvad de skulle 

svare, idet de ikke er vant til solafskærmning med mønstre på, og det må således anbefales, 

at forsøgspersonerne har noget at sammenligne mønsteret på glaslamellerne med. 

 

Spørgsmål 2.6 Vil du ændre indstillingen af solafskærmningen, hvis du skulle udføre 

kontorarbejde? Spørgsmål 2.6.1 Hvis ja, vil du så indstille solafskærmningen så den 

er længere oppe/mere åben eller længere nede/mere lukket? 

Der er flere som ønsker at ændre indstillingen af solafskærmningerne i sol (vejrtype I) end 

i overskyet (vejrtype IV). I nedenstående figurer ses den procentvise besvarelse af, i hvilke 

lokaler solafskærmningerne ønskes ændret ved de forskellige indstillinger af 

solafskærmningerne, samt i tilfælde af, at de ønskes ændret, hvor mange procent der 

ønsker, at de skal være mere åbne.  
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Figur 10.2.j Spørgsmål 2.6 Vil du ændre 

indstillingen af solafskærmningen, hvis du skulle 

udføre kontorarbejde? De viste besvarelser er 

"Ja". 

Figur 10.2.k Spørgsmål 2.6.1 Hvis ja, vil du så 

indstille solafskærmningen så den er mere 

åben/lukket? De viste besvarelser er, hvor mange, 

som ønsker dem mere åbne. 

I overskyet ønsker knapt 50 % at ændre indstillingen af persiennen i lokale B, og næsten 

alle ønsker lamellerne mere åbne, hvilket ville betyde, at persiennen skulle fjernes helt, da 

den allerede er indstillet til en lamelhældning på 0 . I lokale D med glaslamellerne ønsker 

ca. 20 % at indstillingen skal ændres, således at lamellerne er mere åbne. 

 

I sol med helt lukkede afskærmninger ønsker ca. 60 % i lokale A med screenen og 85 % i 

lokale B med persiennen, at indstillingen skal ændres, således at afskærmningerne er mere 

åbne. Henholdsvis 47 % og 42 % mener, at indstillingen skal ændres i lokale C med filmen 

og i D med glaslamellerne. Ved filmen mener alle, at afskærmningen skal være mere åben, 

mens ved glaslamellerne mener kun lidt over halvdelen, at lamellerne skal være mere åbne. 

 

I sol med halvt lukkede afskærmninger ønsker knapt 60 %, at indstillingerne af persienne 

og filmen skal ændres. For persiennen mener næsten alle, at lamellerne skal være mere 

åbne, men for filmen mener kun nogle, at afskærmningen skal være mere åben. For 

screenen ønsker 40 % at indstillingen skal ændres, deraf lidt under halvdelen at den skal 

Nej 

Ja 

Mere 

lukket 

Mere 
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være længere oppe. Indstillingen af glaslamellerne ønskes ændret af 45 %, hvoraf lidt 

under halvdelen mener, at lamellerne skal være mere åbne. 

 

Dette tyder på, at solafskærmningernes indstilling i sol med helt lukkede afskærmninger 

har været for lukket, mens indstillingen halvt lukket har været for åben for filmen og for 

lukket for persiennen. For screenen og glaslamellerne er der uenighed blandt 

forsøgspersonerne om, hvorvidt de skal være mere åbne eller lukkede, hvorfor det må 

konkluderes, at indstillingen kunne ændres, men ikke nødvendigvis ville blive mere 

optimal. 

 

Spørgsmål 2.12 Synes du, at det er nødvendigt at anvende denne solafskærmning nu i 

dette lokale? Spørgsmål 2.12.1 Hvis ja, er der behov for yderligere afskærmninger 

(f.eks. et gardin)? 

I overskyet vurderer forsøgspersonerne, at der ikke er behov for solafskærmning, mens i 

sol er der et behov. Behovet vurderes større i sol med halvt lukkede afskærmninger end 

ved helt lukkede afskærmninger, hvilket skyldes, at det er lettere at se behovet, når 

afskærmningerne kun er halvt lukkede. 

 

I nedenstående figurer ses den procentvise besvarelse på, om det er nødvendigt at anvende 

solafskærmning i lokalerne ved sol, samt i tilfælde af, at det er nødvendigt, om der er 

behov for yderligere afskærmning. 
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Figur 10.2.l Spørgsmål 2.12 Synes du, at det er 

nødvendigt at anvende denne solafskærmning 

nu i dette lokale? 

Figur 10.2.m Spørgsmål 2.12.1 Hvis ja, er der 

behov for yderligere afskærmning (f.eks. et 

gardin)? 

Ved sol vurderer forsøgspersonerne, at der er behov for solafskærmning i alle lokalerne. 

Der er en tendens til, at når solafskærmningen skærmer meget for lyset vurderer færre, at 

der er behov for solafskærmningen, som f.eks. ved persiennen. I referencelokalet (E), hvor 

der ikke er en solafskærmning, vurderer næsten 100 % at det er nødvendigt med en 

solafskærmning. Såfremt det er nødvendigt med solafskærmning vurderer mellem  

75-90 %, at der ikke er behov for yderligere afskærmning i lokalerne med screenen, 

persiennen og filmen. I lokale D med glaslamellerne vurderer ca. 60 % at der er behov for 

yderligere afskærmning.  

 

Spørgsmål 2.9 Hvordan vurderer du de omgivelser, som du ser ud på? 
Forsøgspersonernes vurdering af omgivelserne afhænger kun af vejrtypen. I nedenstående 

figur ses, hvorledes de ydre omgivelser blev vurderet ved de forskellige vejrtyper. 
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Vejrtype Sol  Overskyet 

Middelværdi 3,2  3,0 
 

Skala: 

1= meget utiltalende  

2= utiltalende 

3= hverken utiltalende     

     eller tiltalende 

4= tiltalende 

5= meget tiltalende 

 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur 10.2.n Signifikant forskel mellem vejrtyperne på vurderingen af omgivelserne.  

I sol vurderes de ydre omgivelser mere tiltalende end i overskyet, hvilket ifølge 

forfatternes mening skyldes, at omgivelserne er mere "imødekommende" i godt vejr. 

Generelt vurderes omgivelserne som "hverken tiltalende eller utiltalende", hvilket 

formentlig skyldes, at forsøgspersonerne ikke har haft andre omgivelser at sammenligne 

med, og derfor ikke ved, om de skal vurdere omgivelserne som tiltalende eller ej. Da 

forsøgspersonerne således ikke har nogen specielle meninger om omgivelserne, er det ikke 

forventeligt, at de har indflydelse på deres samlede vurdering af udsynet. 

 

Spørgsmål 2.10 Hvad lægger du især mærke til, når du kigger ud? 

Det kan være interessant at vide, hvad personer lægger mærke til, når de kigger ud af 

vinduet, med henblik på at bestemme, om der er nogle områder af vinduet, som ikke 

anvendes, og således kan anvendes til solafskærmning uden at genere udsynet. 

 

I nedenstående figur ses den procentvise besvarelse af, hvad forsøgspersonerne især har 

lagt mærke til, når de har kigget ud af vinduet. 
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Figur 10.2.o Procentvis besvarelse af spørgsmål 2.10 Hvad 

lægger du især mærke til, når du kigger ud?  

Parkeringspladsen er det, som flest lægger mærke til, hvorefter følger den modstående 

bygning og træerne. Kun ca. 10 % lægger mærke til hhv. himlen og græsset, som udgør 

hhv. den øverste og nederste del af vinduet. Parkeringspladsen, den modstående bygning 

og træerne udgør den nederste og midterste del af vinduet. 

 

Hvad der er udsigt til afhænger af den enkelte bygnings placering, og det er ikke muligt ud 

fra denne undersøgelse alene at vurdere, om nogle af områderne i vinduerne generelt ikke 

anvendes til at kigge ud, men der er dog en tendens til i dette tilfælde, at det er den 

nederste og midterste del af vinduet som anvendes til at se ud af. 
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Spørgsmål 2.11 Hvor tilfreds er du samlet set med udsynet gennem vinduet? 

Tilfredsheden med udsynet er højere ved overskyet end ved sol, hvilket skyldes, at 

solafskærmningerne skærmer mere for udsynet ved sol end overskyet. 

 

 

 
Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 3,7  3,3  2,9  2,8  2,1 
 

Skala: 

1 = meget utilfreds 

2 = utilfreds 

3 = hverken utilfreds  

      eller tilfreds 

4 = tilfreds   

5 = meget tilfreds 

 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur 10.2.p Signifikant forskel mellem lokalerne på udsynet.    

Figur 10.2.p viser hvorledes lokalerne gruppere sig i forhold til udsynet. Ikke overraskende 

vurderes udsynet i referencelokalet (E), som det bedste i forhold til de andre lokaler. Det 

var dog forventeligt at udsynet i referencelokalet ville blive vurderet som "meget 

tilfredsstillende", idet der ikke er nogen solafskærmning til at skærme for udsynet. Dette er 

dog i midlertidig ikke tilfældet, hvilket formentlig skyldes, at selve vinduets geometri 

begrænser udsynet, ligesom andre forhold kan have betydning. Bl.a. kommenterer en af 

forsøgspersonerne: "Solen er meget blændende, så jeg er egentlig utilfreds med udsynet".  

 

Lokale C med filmen vurderes som det næstbedste lokale mht. udsynet. Glaslamellerne og 

screenen vurderes lige gode mht. udsynet samlet set, men i sol, helt lukket vurderes 

udsynet i lokale A med screenen som "utilfredsstillende", mens det i sol, halvt lukket er 

"tilfredsstillende". Udsynet i lokale D med glaslamellerne vurderes bedre i overskyet end i 

sol, men der er ikke forskel på vurderingen ved de to indstillinger i sol. Ved anvendelsen af 

gardinet sammen med glaslamellerne forringes udsynet væsentligt, og det vurderes således 

som "utilfredsstillende". Udsynet i lokale B med persiennen vurderes som det dårligste, 

idet det er "utilfredsstillende", specielt vurderes det ved helt lukkede lameller "meget 

utilfredsstillende". Se bilag J.2.2 for resultaterne for de forskellige vejrtyper og 

indstillinger. 

10.2.4 Betydning for bedømmelsen af udsynet 

Ved design eller valg af nye solafskærmninger kan det være interessant at vide, hvilke ting, 

som brugere lægger vægt på ved vurdering af solafskærmninger. Der lægges her især vægt 

på, hvad der har indflydelse på vurderingen af udsynet gennem solafskærmningen. 

 

I nedenstående tabel ses korrelationsmatricen for spørgsmålene omkring udsynet og 

solafskærmningen. Spørgsmål 2.3 og 2.4 om vævningen af screenen og bredden af 

lamellerne samt mønsteret på glaslamellerne er udeladt, idet disse spørgsmål ikke giver 

mening for alle solafskærmningerne. For en formulering af spørgsmålene henvises til 

tidligere i dette kapitel eller bilag E.4.4. 
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Korrelationsmatrix 

Spørgsmål 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.11 2.12 

2.1 1 0,68  0,31  0,15 0,45  0,16 -0,00 0,55  0,19 

2.2  0,68 1  0,32  0,17 0,53  0,10  0,02 0,72  0,21 

2.5  0,31 0,32 1  0,05 0,37 -0,04 -0,13 0,24  0,23 

2.6  0,15 0,17  0,05 1 0,03  0,05 -0,04 0,11  0,09 

2.7  0,45 0,53  0,37  0,03 1  0,15  0,01 0,45  0,49 

2.8  0,16 0,10 -0,04  0,05 0,15 1 -0,10 0,07  0,30 

2.9 -0,00 0,02 -0,13 -0,04 0,01 -0,10 1 0,03 -0,14 

2.11  0,55 0,72  0,24  0,11 0,45  0,07  0,03 1  0,20 

2.12  0,19 0,21  0,23  0,09 0,49  0,30 -0,14 0,20 1 

Tabel 10.2.d Korrelationsmatrix. De optrukne bokse angiver, at der er en sammenhæng mellem 

spørgsmålene, mens de stiplede bokse angiver, at der er en svag sammenhæng mellem spørgsmålene.  

I matricen angiver de fuldt optrukne bokse, at der er en sammenhæng mellem 

spørgsmålene, og de stiplede bokse, at der er en svag sammenhæng mellem spørgsmålene.  

 

Tabel 10.2.d viser således, at der er en sammenhæng mellem spørgsmål 2.1, 2.2, 2.7 og 

2.11. Desuden er der en sammenhæng mellem spørgsmål 2.7 og 2.12, og en svag 

sammenhæng mellem spørgsmål 2.5 og 2.1, 2.2 og 2.7 samt mellem spørgsmål 2.8 og 2.12. 

I det nedenstående vil sammenhængene mellem spørgsmålene blive beskrevet. 

 

Desuden ses, at spørgsmål 2.6 (Vil du ændre indstillingen af solafskærmningen, hvis du 

skulle udføre kontorarbejde?), spørgsmål 2.8 (Bliver genstande/personer inde i lokalet 

reflekteret i vinduet eller solafskærmningen?) samt spørgsmål 2.9 (Hvordan vurderer du de 

omgivelser, du ser ud på?) ikke har indflydelse på bedømmelsen af udsynet.  

 

Sammenhæng mellem spørgsmål 2.1, 2.2, 2.7 og 2.11 

Den synlige andel de ydre omgivelser (2.1), brydningen af de ydre omgivelser (2.2) samt 

forringelsen af skarpheden af de ydre omgivelser (2.7) har betydning for vurderingen af 

udsynet. I nedenstående figur ses, hvorledes udsynet relateres til spørgsmålene. 
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Påvirkninger af udsynet

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Udsyn (sp. 2.11)

Sp. 2.1

Sp. 2.2

Sp. 2.7

Ydre

omgivelser

(sp. 2.1)

Brydning

(sp. 2.2)

Skarphed

(sp. 2.7)

Linear

(Skarphed

(sp. 2.7))

Linear

(Ydre

omgivelser

(sp. 2.1))
Linear

(Brydning

(sp. 2.2))

 

Spørgsmål 2.11 

1 = meget utilfreds 

2 = utilfreds 

3 = hverken utilfreds  

      eller tilfreds 

4 = tilfreds 

5 = meget tilfreds 

 

Spørgsmål 2.2 og 2.7  

(2.1) 

1 = i høj grad (5) 

2 = en del (4) 

3 = noget (3) 

4 = en smule (2) 

5 = slet ikke (1) 

Figur 10.2.q Spørgsmål, som har indflydelse på den samlede bedømmelse af udsynet. Punkterne 

angiver middelværdien af observationerne, mens linierne angiver tendensen. Sp. 2.1 Kan du se så 

meget af de ydre omgivelser, som du kunne ønske dig? Sp. 2.2 Synes du, at udsynet til de ydre 

omgivelser bliver brudt af solafskærmningerne på en generende måde? Sp. 2.7 Med den givne 

indstilling af solafskærmningen forringer denne da skarpheden af genstande/personer udenfor? 

Skalaen for sp. 2.1 er angivet i parentes under sp. 2.2 og sp. 2.7. 

Af figuren ses, at jo større andel af de ydre omgivelser, som det er muligt at se (sp. 2.1), jo 

bedre vurderes udsynet (sp. 2.11). Desuden ses, at jo mindre solafskærmningen bryder de 

ydre omgivelser (sp. 2.2) og jo mindre skarpheden af de ydre omgivelser forringes (sp. 

2.7), jo bedre vurderes udsynet (sp. 2.11). 

 

Filmen blev samlet vurderet, som havende det bedste udsyn af de fire afskærmninger. 

Filmen bryder da heller ikke de ydre omgivelser eller forringer skarpheden af dem. 

Glaslamellerne og screenen blev vurderet som de næstbedste afskærmninger mht. udsynet. 

Glaslamellerne og screenen bryder omgivelserne og forringer skarpheden noget, dog 

forringer screenen skarpheden mere end glaslamellerne. Persiennen blev vurderet som den 

værste mht. udsynet, idet lamellerne bryder de ydre omgivelser i meget høj grad. Af figur 

10.2.q ses, at kurven for skarpheden har en stejlere hældning end kurven for den synlige 

andel af de ydre omgivelser samt brydningen af omgivelserne. Det kan således sluttes, at 

brydningen af de ydre omgivelser har den største betydning for vurderingen af udsynet, 

hvorefter følger skarpheden af de ydre omgivelser.  

 

Sammenhæng mellem spørgsmål 2.7 og 2.12 

I figur J.2.a i bilag J.2.2 ses sammenhængen mellem spørgsmål 2.7 (omkring skarpheden) 

og 2.12 (omkring nødvendigheden af at anvende solafskærmningen). Der er en tendens til, 

at når der er behov for solafskærmning bliver de ydre omgivelsers skarphed forringet. 

Dette hænger sammen med, at i overskyet, hvor der ikke var behov for solafskærmning, 

var solafskærmningerne indstillet så åbent som mulig, og forringede derfor også 

skarpheden af de ydre omgivelser mindst mulig.  

 

Sammenhæng mellem spørgsmål 2.5 og 2.7, 2.1 og 2.2 

I nedenstående figur ses sammenhængen mellem farveændring af omgivelserne (2.5) og 

forringelse af skarpheden (2.7), den synlige del af de ydre omgivelser (2.1) og brydningen 

af de ydre omgivelser (2.2). 
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Påvirkninger af farveændring
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Spørgsmål 2.5 

1 = ja 

2 = nej 

 

Spørgsmål 2.7 og 2.2 

(2.1) 

1 = i høj grad (5) 

2 = en del (4) 

3 = noget (3) 

4 = en smule (2) 

5 = slet ikke (1) 

Figur 10.2.r Sammenhængen mellem farveændring af omgivelserne og forringelsen af skarpheden.  Sp. 

2.5 Når du kigger ud gennem solafskærmningen, synes du så, at der er en farveændring af 

omgivelserne? Sp. 2.7 Med den givne indstilling af solafskærmningen forringer denne da skarpheden 

af genstande/personer udenfor? Sp. 2.1 Kan du se så meget af de ydre omgivelser, som du kunne ønske 

dig? Spå. 2.2 Synes du, at udsynet til de ydre omgivelser bliver brudt af solafskærmningen på en 

generende måde? Skalaen for sp. 2.1 er angivet i parentes under sp. 2.2 og sp. 2.7. 

Af figur 10.2.r ses, at der er en tendens til, at såfremt der er en farveændring af 

omgivelserne bliver skarpheden af de ydre omgivelser forringet (og omvendt). Ud fra 

afsnit 10.2.3 vides, at forsøgspersonerne vurderede, at der forekom en farveændring i 

lokale A med screenen, i lokale C med filmen samt en mindre farveændring i lokale D med 

glaslamellerne. Filmen forringer ikke skarpheden af de ydre omgivelser, selvom den 

medfører en farveændring. Til gengæld var der en forringelse af skarpheden både i lokalet 

med screenen og glaslamellerne. Udsynet blev samlet set vurderet bedre i lokalet med 

filmen end i lokalet med screenen og glaslamellerne, og farveændringen har således en 

sekundær betydning for vurderingen af udsynet i forhold til forringelsen af skarpheden. 

 

Det ses yderligere, at der ikke er en klar sammenhæng mellem farveændringen af 

omgivelserne og den synlige del af omgivelserne samt brydningen af omgivelserne, men 

dog en tendens til, at ved en farveændring af omgivelserne svarer forsøgspersonerne 

gennemsnitligt, at de "slet ikke" kan se så meget af de ydre omgivelser, som de kunne 

ønske sig, og at der "i høj grad" er en brydning af omgivelserne. Ved mindre farveændring 

svarer forsøgspersonerne, at de ydre omgivelser bliver brudt "noget" til "slet ikke", og det 

er muligt at se "noget" til "i høj grad" af de ydre omgivelser. 

 

Sammenhængen mellem farveændringen af omgivelser og de ovenfor omtalte spørgsmål 

skal ses i sammenhængen med, at forsøgspersonerne har vurderet, at der var en 

farveændring i lokalet med screenen, selv om der egentlig ikke var en farveændring. Det er 

således ikke muligt ud fra disse undersøgelser at fastlægge, om farveændring har en 

indflydelse på vurderingen af udsynet, men der er dog mulighed for, at det forholder sig 

sådan. 

 

Sammenhæng mellem spørgsmål 2.8 og 2.12 

I figur J.2.b i bilag J.2.2 ses sammenhængen mellem spørgsmål 2.8 (hvorvidt personer eller 

genstande reflekteres i vinduet eller solafskærmningen) og 2.12 (omkring nødvendigheden 

af at anvende solafskærmning). Der er en tendens til, at når der er behov for 

solafskærmning, forekommer der genspejlinger i solafskærmningen eller vinduet, mens der 

ikke forekommer genspejlinger, når der ikke er behov for en solafskærmning. Dette 

Ja 

Ne

j 
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hænger sammen med, at der er flest genspejlinger, når solafskærmningerne er helt nede, 

dvs. i sol, hvor der også er et behov for solafskærmningerne, idet solafskærmningerne gør, 

at vinduesfladen bliver mørkere, og derved er genspejlingerne lettere at se. 

 

Sammenhængen mellem 2.5, 2.8 og 2.12 med 2.11 

I figur J.2.c i bilag J.2.2 ses sammenhængen mellem farveændring af omgivelserne (2.5), 

genspejlinger (2.8), samt behov for solafskærmning (2.12) med den samlede vurdering af 

udsynet (2.11). De tre spørgsmål ikke har betydning for den samlede bedømmelse af 

udsynet.  

 

Det blev dog ovenfor fundet, at farveændringen kan have en sekundær indflydelse på 

vurderingen af udsynet, idet farveændringen har indflydelse på vurderingen af skarpheden 

af de ydre omgivelser. 

 

Det bemærkes, at i andre tilfælde kan mængden af genspejlinger have betydning for 

bedømmelsen af udsynet. Bl.a. blev det i denne undersøgelse fundet, at der næsten ingen 

genspejlinger var i nogen af lokalerne, dog nogle i lokale C med filmen, hvorfor 

genspejlingerne heller ikke var generende. Såfremt der havde været mange genspejlinger 

kunne forsøgspersonerne have vurderet dem anderledes, og således også have tillagt det en 

større vægt ved den samlede bedømmelse af udsynet.  

 

10.2.4.1 Opsamling 

Det blev fundet, at følgende påvirker den samlede vurdering af udsynet: Den synlige andel 

af de ydre omgivelser, solafskærmningens brydning af de ydre omgivelser samt 

skarpheden af de ydre omgivelser. Desuden har farveændring af omgivelserne en sekundær 

betydning, idet farveændringen i nogle tilfælde påvirker skarpheden af de ydre omgivelser. 

 

Desuden blev fundet, at følgende ikke påvirker den samlede vurdering af udsynet: Ønsker 

om at ændre den givne indstilling af solafskærmningen, genrefleksioner i 

solafskærmningen eller vinduet, hvordan de ydre omgivelser vurderes, samt om det er 

nødvendigt at anvende en solafskærmning på det givne tidspunkt. 

10.2.5 Valg af solafskærmning 

Forsøgspersonerne blev bedt om at vurdere, hvilket lokale de foretrak hhv. mindst foretrak 

mht. udsynet, belysningsforholdene samt solafskærmning, for således at bestemme hvilke 

solafskærmninger der var bedst til hhv. at skabe et godt udsyn og gode belysningsforhold 

samt hvilken afskærmning de syntes bedst om. Desuden var det ønskeligt, at undersøge om 

besvarelsen viste nogle tendenser omkring hvilke forhold, som forsøgspersonerne vægtede 

i deres vurdering af solafskærmningerne.  

 

Udsyn 

I nedenstående figurer ses besvarelsen i procent for hvilket lokale forsøgspersonerne hhv. 

foretrak og mindst foretrak at arbejde i, når de skulle vurdere i forhold til udsynet. Det 

bemærkes, at det ikke var muligt at vælge referencelokalet, idet formålet med spørgsmålet 

var at bestemme, hvilken solafskærmning forsøgspersonerne foretrak mht. udsynet. 
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Figur 10.2.s Spørgsmål 4.1.a: Hvilket rum vil du 

foretrække at arbejde i mht. udsynet? 

Figur 10.2.t Spørgsmål 4.2.a: Hvilket rum vil du 

mindst foretrække at arbejde i mht. udsynet? 

I overskyet foretrækker over 60 % af forsøgspersonerne glaslamellerne, mens de resterende 

foretrækker persiennen.  

 

I sol med helt lukkede afskærmninger foretrækker 56 % glaslamellerne, mens 37 % 

foretrækker filmen. Mindre end 5 % foretrækker hhv. screenen og persiennen. Det var at 

forvente, idet både filmen og glaslamellerne er transparente. Det er ligeledes muligt at se 

igennem hullerne i screenen, men udsynet herigennem er begrænset i forhold til de to 

andre afskærmninger. Det er ikke muligt at se ud med persiennen helt lukket, og denne 

afskærmning er da også den mindst foretrukne af alle. Hele 72 % finder persiennen værst, 

hvorefter screenen følger med 16 % af besvarelserne. 

 

Med afskærmningerne indstillet til at være halvt lukket dækker screenen og filmen kun de 

øverste 2/3 dele af vinduet, hvorefter der er frit udsyn gennem vinduets nederste tredjedel. 

Der er da også hele 55 % hhv. 36 %, som foretrækker screenen og filmen. Både persiennen 

og glaslamellerne dækker derimod stadig hele vinduet om end lamellerne er helt åbne, og 

foretrækkes således kun af ca. 5 %. 

 

Dette stemmer godt overens med besvarelsen af spørgsmål 2.11 om den samlede vurdering 

af udsynet. Da blev filmen vurderet, som den afskærmning, som gav det bedste udsyn, 

hvorefter det næstbedste udsyn var ved glaslamellerne og screenen, og det værste ved 

persiennen, jvf. afsnit 10.2.3. 

 

Belysning 

I nedenstående figurer ses besvarelsen i procent for vurderingen af hvilket lokale 

forsøgspersonerne ville foretrække hhv. mindst foretrække at arbejde i, når de skulle 

vurdere ud fra belysningsforholdene. 
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Figur 10.2.u Spørgsmål 4.1.b: Hvilket rum vil du 

foretrække at arbejde i mht. lysforholdene? 

Figur 10.2.v Spørgsmål 4.2.b: Hvilket rum vil du 

mindst foretrække at arbejde i mht. 

lysforholdene? 

I overskyet er det foretrukne lokale referencelokalet, mens det mindst foretrukne er lokale 

B med persiennen. Dog vil det være muligt at fjerne persiennen i lokale B, og da vil 

referencelokalet og persiennen foretrækkes lige meget. 

 

I sol med helt lukkede afskærmninger foretrækker 36 % glaslamellerne, hvilket ikke var at 

forvente, idet lokalet med glaslamellerne vurderes som lidt for lyst jvf. afsnit 10.2.1. Til 

gengæld var det forventeligt, at screenen og persiennen vurderes bedst, da de begge havde 

gode belysningsforhold på arbejdspladsen, og lokalet var tilpas til lidt mørkt. Kun hhv. 31 

% og 17 % foretrækker dog lokalet med screenen og persiennen. Lokalet med filmen (C) 

blev vurderet som lidt mørk, og der er da også kun 14 % som foretrækker dette lokale. 

Referencelokalet er det mindst foretrukne lokale, da belysningsforholdene er dårlige pga. 

for meget lys. 

 

I sol med halvt lukkede afskærmninger foretrækker 44 % lokalet med persiennen, hvilket 

skyldes, at persiennen tillader mere lys at passere ved denne indstilling. 

Belysningsniveauet er ligeledes hævet i de øvrige lokaler, og lokalet med screenen 

foretrækkes af 22 %, mens 16 % foretrækker lokalet med filmen og glaslamellerne. Det 

mindst foretrukne lokale er fortsat referencelokalet, som mindst foretrækkes af 87 %. 

 

Solafskærmning 

I nedenstående figurer ses besvarelsen i procent for vurderingen af hvilket lokale 

forsøgspersonerne foretrak/mindst foretrak mht. solafskærmningen. Det var ikke muligt at 

angive referencelokalet, idet der ikke var nogen solafskærmning. 
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Figur 10.2.w Spørgsmål 4.1.c: Hvilket rum vil du 

foretrække at arbejde i mht. solafskærmningen? 

Figur 10.2.x Spørgsmål 4.2.c: Hvilket rum vil du 

mindst foretrække at arbejde i mht. 

solafskærmningen? 
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I overskyet er den foretrukne solafskærmning glaslamellerne (lokale D), og den mindst 

foretrukne var persiennen i lokale B.  

 

I sol med helt lukkede afskærmninger er den mest foretrukne solafskærmning fortsat 

glaslamellerne, dog foretrækker ca. 20 % også hhv. screenen, filmen og persiennen. 

Samtidig med at glaslamellerne er den mest foretrukne solafskærmning er den også den 

mindst foretrukne solafskærmning, idet ca. 30 % mindst foretrækker den. Screenen, filmen 

og persiennen foretrækkes mindst af ca. 20 % hver. Der er således stor uenighed i sol, helt 

lukket om hvilken afskærmning der er at foretrække.  

 

I sol med halvt lukkede afskærmninger er den foretrukne solafskærmning filmen med  

41 %, mens screenen vurderes som den foretrukne af 34 %. Lidt over 20 % foretrækker 

persiennen. Den mindst foretrukne solafskærmning i sol, halvt lukket er glaslamellerne, 

hvorefter filmen og persiennen følger med ca. 20 %. 

 

10.2.5.1 Opsamling 

Forsøgspersonerne vurderer, at den foretrukne solafskærmning i overskyet vejr er 

glaslamellerne i lokale D både mht. udsyn og belysning. Den anden mulighed var 

persiennen i lokale B, som således blev vurderet som den næstbedste. 

 

I nedenstående tabel ses rangordningen af solafskærmningerne ved de forskellige 

indstillinger mht. udsynet, belysningen og solafskærmningen. Solafskærmningen længst til 

venstre er den mest foretrukne. 

 

 Indstilling Rangordning 

1. 2. 3. 4. 

Udsyn Helt åben Glaslameller Persienne - - 

 Halvt lukket Screen Film Glaslameller Persienne 

 Helt lukket Glaslameller Film Screen Persienne 

Belysning Helt åben Glaslameller Persienne - - 

 Halvt lukket Persienne Screen Film/ 

Glaslameller 

Film/ 

Glaslameller 

 Helt lukket Glaslameller Screen Persienne Film 

Solafskærm-

ning 

Helt åben Glaslameller Persienne - - 

Halvt lukket Film Screen Persienne Glaslameller 

 Helt lukket Glaslameller Film Screen Persienne 

Tabel 10.2.e Rangordning af solafskærmninger udfra forsøgspersonernes vurdering. 

Solafskærmningen til venstre er den mest foretrukne.  

Ovenstående spørgsmål blev besvaret ude i gangen efter forsøgspersonerne havde vurderet 

samtlige lokaler. Af tabel 10.2.e ses, at forsøgspersonerne foretrækker glaslamellerne frem 

for filmen. Dette er i modstrid med vurderingerne under spørgsmål 2.11
15

, der blev 

besvaret inde i det enkelte lokale. Forskellen på de to besvarelser skyldes formentlig, at 

forsøgspersonerne kan have svært ved at huske alle afskærmningerne fra hinanden. 

Besvarelser på spørgsmålene ovenfor tillægges derfor større usikkerhed end besvarelserne 

inde i de enkelte lokaler. 

 

                                                 
15

 Hvor tilfreds er du samlet set med udsynet gennem vinduet? 
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I sol med helt lukkede afskærmninger er den foretrukne solafskærmning ligeledes 

glaslamellerne i lokale D, idet de foretrækkes mht. belysningen, og er næstbedst i forhold 

til udsynet. Den bedste afskærmning i forhold til udsynet ved helt lukkede afskærmninger 

er filmen i lokale C, men den vurderes til gengæld som den dårligste afskærmning mht. 

belysningen. Screenen vurderes som den næstbedste mht. belysningen, dog næsten lige så 

god som glaslamellerne, men som den næstværste i forhold til udsynet. Den værste 

afskærmning mht. udsynet er persiennen i lokale B, som ligeledes giver de næstværste 

belysningsforhold. Persiennen er således ikke at foretrække på nogen måde ved helt 

lukkede lameller. 

 

I sol med halvt lukkede afskærmninger er screenen at foretrække mht. udsynet, men til 

gengæld er den kun næstbedst mht. belysningen. Persiennen er derimod at foretrække mht. 

belysningen, dog vurderes persiennen som den værste mht. udsynet. Den næstbedste mht. 

udsynet er filmen i lokale C, men denne vurderes til gengæld som den dårligste mht. 

belysningen. Glaslamellerne i lokale D er ikke at foretrække i sol med halvt lukkede 

lameller, idet belysningen vurderes som den værste af lokalerne og udsynet som det 

næstværste. Såfremt belysningsforholdene og udsynet skal vægtes ligeligt er screenen i 

lokale A at foretrække i sol med halvt lukket afskærmninger. 

 

I disse vurderinger er der taget udgangspunkt i de givne indstillinger. I praksis ville det 

være muligt for den enkelte at justere solafskærmningen, således at indstillingen blev 

opfattet som optimal. I tilfælde af, at indstillingerne for alle solafskærmningerne blev 

opfattet som optimal, kunne forsøgspersonerne have vurderet solafskærmningerne 

anderledes. F.eks. vurderes persiennen i sol med lukkede afskærmninger som den værste 

afskærmning, men det vil være muligt at ændre indstillingen, således at lamellerne blev 

mere åbne, og da ville persiennen formentlig være at foretrække af flere forsøgspersoner. 

Det er således nødvendigt at være påpasselig med at anbefale en solafskærmning frem for 

en anden. 

 

Det bemærkes desuden, at spørgeskemaer har den ulempe, at der kun bliver svaret på de 

spørgsmål, som der er i spørgeskemaet, og såfremt der er andre faktorer, som 

forsøgspersonerne lægger vægt på, kommer disse ikke nødvendigvis til at fremgå af 

besvarelsen. En løsning på dette ville være at anvende interviews, men dette blev vurderet 

som for tidskrævende med det store antal forsøgspersoner, som deltog i undersøgelsen. 

 

Derudover er vurderingerne af belysningsforholdene og solafskærmninger foretaget efter 

kortvarige ophold i lokalerne. Det vil være forventeligt at både belysningsforholdene og 

forholdene omkring solafskærmningerne vurderes anderledes, såfremt forsøgspersonerne 

havde opholdt sig i lokalerne i længere tid. F.eks. har forfatterne til denne rapport fået 

kommentarer om solafskærmninger af de personer, som bruger lokalerne til daglig. I 

lokalet med filmen kommenterede brugerne, at når filmen var helt nede mistede de 

fornemmelsen af tidspunktet på dagen pga. farveændringen af omgivelserne, og i lokalet 

med screenen bemærkede brugerne, at screenen larmede, når det blæste. Således kan der 

ved langtidsophold i lokalerne tages højde for andre faktorer end ved de korte ophold i 

lokalerne. Det ligger dog uden for dette projekts ramme at gennemfører forsøg med 

forsøgspersoner, som opholder sig længere tid i lokalerne.  

 

I behandlingen af spørgeskemaerne er der ikke foretaget nærmere analyser af, om 

belysningsforholdene påvirker bedømmelsen af udsynet. Dette blev ikke gjort af 

tidsmæssige årsager, men det ville være ønskeligt at undersøge, ligesom det kunne være 
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interessant at undersøge i højere grad, hvorledes forsøgspersonernes vurderinger af 

belysningsforholdene varierede med tidspunktet på dagen. 

10.2.6 Erfaringer med spørgeskemaet 

Gennem forsøget blev der opnået en række erfaringer med spørgeskemaet. 

 

Ved analysen af spørgsmål 1.8 omkring belysningsniveauet på computerskærmen blev det 

fundet, at spørgsmålet ikke havde et entydigt svar ved direkte sol på computerskærmen, 

idet skærmen da kom til at fremstå som mørk. Flere forsøgspersoner vurderede derfor 

belysningen som værende mørk på skærmen, men i virkeligheden var skærmen overbelyst. 

Spørgsmålet kunne evt. omformuleres, så sådanne misforståelser kunne undgås. 

 

Spørgsmål 3.3 lød: "Såfremt lyset er slukket, vil du da være tilfreds med at arbejde i dette 

lokale?". Spørgsmålet var formuleret på en måde, som gjorde det muligt for 

forsøgspersonerne at besvare det ud fra forskellige synsvinkler, og det vil således være 

nødvendigt at omformulere dette spørgsmål, såfremt spørgeskemaet skal anvendes igen. En 

anden formulering kunne være: "Såfremt lyset er slukket, vil belysningsniveauet da være 

tilstrækkeligt i lokalet?" eller der kan spørges til belysningsniveauet på arbejdspladsen. 

 

Det var ikke muligt statistisk at analysere spørgsmål 2.4 omkring vurderingen af 

glaslamellernes mønster, idet alle forsøgspersonerne stort set havde svaret det samme, 

nemlig "tæt". Det tyder på, at forsøgspersonerne havde svært ved at tolke spørgsmålet, idet 

det er sjældent, at der forekommer mønstre i solafskærmninger. Såfremt spørgsmålet skal 

anvendes, bør der indgå flere solafskærmninger med mønstre, som forsøgspersonerne kan 

sammenligne med. 

 

Under analysen af spørgsmål 2.8.1 (om evt. genspejling var generende) blev det fundet, at 

der ikke var lige langt mellem punkterne på skalaen, og det var således nødvendigt at 

tildele det sidste punkt på skalaen værdien 7 i stedet for de normale 5. Det kan overvejes 

om skalaen ønskes ændret, således at der er lige langt mellem punkterne. 

10.2.7 Usikkerheder 

Det vurderes udfra de opnåede resultater, at spørgsmålene for det meste har været forstået 

korrekt, og resultaterne fra spørgeskemaet er således pålidelige. Der var dog enkelte 

spørgsmål, som kunne misforstås, og disse er der foreslået ændringer til, såfremt 

spørgeskemaet skal anvendes igen.  

 

I forbindelse med denne undersøgelse er der en række ukontrollerbare faktorer, som har 

påvirket besvarelserne. Bl.a. kan nævnes, at computerskærmene ikke var ens i alle 

lokalerne, og de fleste af skærmene var af ældre dato, hvorfor flere forsøgspersoner 

kommenterer, at alle skærmene var dårlige at læse på. Dette kan selvsagt have påvirket 

deres vurdering af specielt forholdene på computerskærmen. Desuden var det ikke muligt 

at indstille alle skærmene, således at de havde samme luminans eller kontrastforhold.  

 

Som nævnt tidligere kommenterede flere af forsøgspersonerne, at det stativ, som 

glaslamellerne var monteret på, virkede stort og klodset. Det vides ikke om det anvendte 

stativ har haft en negativ indflydelse på besvarelsen i forhold til, hvis der var blevet 
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anvendt et stativ fra producenten. Desuden var glaslamellerne monteret væsentligt længere 

væk fra facaden end de øvrige afskærmninger, hvilket evt. kan have haft en indflydelse på 

besvarelsen. 

 

En del af forsøgspersonerne kommenterede ligeledes, at der burde være gjort mere ud af 

indretningen af lokalerne, idet de ikke virkede som "rigtige" kontorer. Det var dog ikke 

muligt at gøre meget mere end at male væggene samt sætte borde, stole, reoler og 

computere op. En yderligere indretning ville kræve billeder på væggen, flere bøger i 

reolerne, grønne planter mv. Det er forfatternes opfattelse, at indretningen var 

tilstrækkelig, og at det mere skyldes lokalernes beliggenhed i forsøgshuset (bygning 

121B), som ikke er en kontorbygning, at nogle af forsøgspersonerne vurderede, at den ikke 

var tilstrækkelig.  

 

Det at forfatterne foretog indstillingerne af solafskærmningerne, og forsøgspersonerne ikke 

selv havde mulighed for at justerer dem, kan have haft en negativ effekt på besvarelsen, 

idet undersøgelser viser, at brugere foretrækker at kunne kontrollere solafskærmningerne 

selv. [SBI 318, 1999] Dog opholdte forsøgspersonerne sig kun kort tid i lokalerne, hvorfor 

det vurderes, at det ikke har haft en væsentlig indflydelse. Ved forsøg med længerevarende 

ophold i lokalerne bør dette dog inddrages. 

 

Det var ikke muligt at kontrollere temperaturen i lokalerne under forsøgene, idet der 

udelukkende var en el-radiator og ingen ventilation i lokalerne. Det ville være en væsentlig 

forbedring af forsøgene at gennemføre dem under kontrollerede temperaturforhold, således 

at temperaturen ikke påvirker forsøgspersonernes øvrige vurderinger. Dog blev det fundet, 

at temperaturen kun påvirkede enkelte besvarelser, se afsnit 10.2.2. En anden væsentlig 

forbedring af forsøgene ville være, at forsøgspersonerne opholdt sig længere tid af gangen i 

lokalerne, mens de f.eks. udførte kontorarbejde, således at forholdene ville blive så 

virkelighedsnære som muligt. Det er forfatternes opfattelse, at specielt vurderingerne 

omkring belysningen, som f.eks. om genspejlinger i vinduet eller solafskærmningen er 

generende, kunne være anderledes såfremt forsøgspersonerne havde opholdt sig længere 

tid i lokalerne. 

 

Belysningsforholdene varierer med årstiden, for mere herom se afsnit 11.2, hvorfor det 

ligeledes kan forventes, at forsøgspersonerne ville vurdere belysningsforholdene 

anderledes, hvis forsøget blev gentaget på en anden årstid. Det ville således være 

interessant at gennemføre forsøg på andre årstider, f.eks. i juni, hvor solen når sit højeste 

på himlen og har den største lysintensitet. 

 

De her fundne resultater gælder for de fire specifikke solafskærmninger. Da der findes 

flere varianter af de enkelte solafskærmninger (eksempelvis bredde af lameller, tæthed af 

screen osv.) vil det være nødvendigt at foretage forsøg med andre varianter af 

solafskærmningerne for at kunne konkludere noget generelt. Det her foretagede forsøg 

giver dog en indikation af, hvilke forhold personer lægger vægt på mht. belysning og 

udsyn. Desuden har forsøget fungeret som en test af spørgeskemaet, som med de 

foreslåede modifikationer kan anvendes i fremtidige forsøg. 
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11 Beregninger i Desktop Radiance 

I det følgende beskrives den opbyggede model i Desktop Radiance samt opbygningen af 

solafskærmningerne og valg af simuleringsparametre. 

11.1 Model opbygget i Desktop Radiance 

Som udgangspunkt blev der i AutoCad R14 opbygget en tredimensional model af 

referencelokalet (lokalet uden solafskærmning). Se figur 11.1.a. Alle overflader fik tildelt 

materialer med reflektanser svarende til de målte (se tabel 6.1.a i afsnit 6.1.2). I tilfælde af 

at et passende materiale ikke eksisterede, blev det oprettet i materialedatabasen. Det blev 

valgt at betragte vinduet som en lyskilde med en jævn fordeling af lyset, se bilag K.1.1 for 

detaljer herom. 

 

  
Figur 11.1.a Referencelokalet opbygget i AutoCad.  

For at simplificere modellen, og dermed mindske beregningstiden, blev det valgt kun at 

indsætte de to borde og stole, mens reolen, computere, opslagstavlen og lysrørsarmaturet 

blev undladt. 

 

En yderligere simplificering af modellen er, at vinduesrammerne ikke blev modelleret, og 

at murhullet blev tildelt samme overfladeegenskaber som væggene, nemlig en reflektans på 

0,74. I virkeligheden har vindueskarmen og rammerne en lidt højere reflektans, hvorfor de 

vil reflektere mere lys i virkeligheden end her modelleret. Det vurderes dog rimeligt med 

denne tilnærmelse, idet vindueskarmen udgør en meget lille del af det samlede 

overfladeareal, ligesom den var dækket med et lagen under forsøgene, jvf. afsnit 7.4.1. 

 

På trods af at de ydre omgivelser påvirker mængden af dagslys i lokalet, blev disse ikke 

medtaget i modellen. Dette blev undladt pga. træernes forholdsvise komplicerede geometri, 
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som det i forhold til dette projekts tidsramme ville være for tidskrævende at opbygge. 

Yderligere blev det vurderet at pga. afstanden mellem den modstående bygning og 

forsøgslokalerne, har den modstående bygning kun ringe indflydelse på dagslysmængden i 

kontoret. Det at træerne ikke er medtaget i modellen, vil kun have betydning, når 

beregningsresultaterne sammenlignes med de målte størrelser. Ved en sammenligning af 

forskellen i belysningsforhold ved brug af de forskellige solafskærmninger vil det ikke 

have nogen betydning, at træerne er undladt. 

 

For en mere detaljeret gennemgang af den opbyggede model se bilag K.1. 

11.1.1 Opbygning af solafskærmningerne 

Som nævnt afsnit 8.1 er det ikke muligt at modellere de lystransmitterende 

solafskærmninger direkte i Desktop Radiance. Efter at have undersøgt mulighederne for at 

anvende andre programmer til at definere solafskærmningerne i, blev det fundet, at Optics5 

kunne anvendes, idet det var muligt at indlæse de optiske egenskaber for glaslamellerne 

målt med goniospektrometret i programmet, og således oprette glaslamellerne som et 

glassystem i Optics5. Herefter kunne de eksporteres til Desktop Radiance. Dette blev gjort 

for glaslamellerne og filmen. Da måledataen for screenen ikke var tilstrækkelig, var det 

ikke muligt at modellere screenen vha. denne metode, og screenen er således ikke 

medtaget i beregningerne.  

 

Glaslamellerne blev opbygget vha. plane flader, der blev forbundet med et stativ, mens 

filmen blot blev opbygget som en enkelt flade. Herefter fik de enkelte flader tildelt deres 

respektive optiske egenskaber. Mønstret på glaslamellerne er ikke medtaget, idet det kun 

har betydning for det visuelle indtryk af lokalet. Prikmønstret er indeholdt i den anvendte 

transmittans og reflektans. 

 

Persiennen blev ligeledes opbygget af plane flader, idet det ikke var muligt at importere 

krumme flader til Desktop Radiance. Da persiennen ikke er transparent, blev der oprettet et 

materiale i Desktop Radiances materialedatabase med persiennens reflektive egenskaber, 

og dette materiale blev tildelt persiennen. 

 

Se bilag K.1.1 for yderligere kommentarer. 

11.1.2 Sammenligning med måleresultater 

Inden, de i afsnit 8.2 beskrevne simuleringer blev foretaget, blev der først foretaget en 

række simuleringer for at kontrollere den opbyggede model. Dette blev gjort ved at 

foretage simuleringer på en række af de tidspunkter, hvor der forelå måleresultater fra 

forsøget. Resultaterne af denne undersøgelse viser, at beregningerne afviger mellem 20 % 

's overestimation og 80 % 's underestimation. Modellen vurderes dog rimelig, fordi der er 

gjort en række tilnærmelser i modellen, som gør, at der ikke forventes fuldstændig 

overensstemmelse. Desuden er der usikkerheder på målingerne. For en nærmere 

beskrivelse henvises til bilag K.4. 

 

En egentlig validering af beregningsprogrammet og den opbyggede model ville kræve en 

lang række målinger af belysningsstyrkerne i de fem forsøgslokaler med forskellig 
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indstillinger af solafskærmningerne og under forskellige vejrforhold, hvilket ligger udenfor 

dette projekts tidsramme. 

 

Sammenligningen med måleresultaterne blev ligeledes anvendt til at bestemme 

indstillingen af diverse simuleringsparametre, se bilag K.1.2. 

11.1.3 Simuleringsparametre 

Indledningsvis blev der foretaget en række simuleringer både med det anvendte 

beregningsnet og kamera for at bestemme den mest optimale indstilling af 

simuleringsparametrene. Da der kun findes en begrænset forklaring af de forskellige 

simuleringsparametre i manualerne til Desktop Radiance, og da der blot henvises til at 

parametrene svarer til nogen af de anvendte parametre i Radiance, blev det valgt kun at 

betragte nogle enkelte af parametrene, mens de øvrige blev sat til default-værdierne. For en 

beskrivelse af indstillingen af simuleringsparametrene henvises til bilag K.1.2. Valget af de 

endelige indstillinger blev truffet udfra en afvejning af beregningstiden kontra 

nøjagtigheden på beregningerne.  

11.2 Resultater fra Desktop Radiance 

I nærværende kapitel analyseres de opnåede beregningsresultater. Afslutningsvis 

kommenteres usikkerhederne i modellen, og der gives kommentarer til selve programmet. 

 

Belysningsniveauet blev beregnet på arbejdsplanet
16

 for d. 21. marts, 21. juni, 23. 

september og 22. december for tre forskellige tidspunkter: Kl. 8, 12 og 16 vha. 

beregningsnettet, se afsnit 8.2. I det følgende vil der blive foretaget en vurdering af, 

hvorvidt dagslyset alene er tilstrækkeligt til at opfylde kravene til hhv. belysningen af 

arbejdspladsen og lokalet generelt (se afsnit 4.1 omkring kravene). Da en arbejdsplads kan 

være placeret overalt i lokalet foretages vurderingen for hele lokalet. 

 

I figurerne med beregningsresultaterne er anvendt følgende kodning af de fire datoer: Den 

21. marts angives belysningsstyrkerne med grønne tal, d. 21. juni med røde, d. 23. 

september med sorte og d. 22. december med blå tal. Samtidig er belysningsstyrkerne 

angivet på figurerne således, at det stemmer nogenlunde overens med placeringen af 

beregningspunkterne. Se figur 11.2.a. 

 

                                                 
16

 Plan 0,85 m over gulvet. 
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Figur 11.2.a Beregningspunkter anvendt i Desktop Radiance. Grøn: 21. marts, 

rød: 21. juni, sort: 23. september og blå: 22. december. 

For at visualisere belysningsforholdene blev der foretaget en række kamerasimuleringer. I 

simuleringerne er der placeret to borde nær vinduet, se figur 8.2.a, da dette vil være en 

typisk placering i lokalet. Resultaterne fra simuleringerne anvendes til at give en vurdering 

af om belysningsniveauet på en computerskærm placeret på bord A eller bord B, med 

skærmfladen parallel med sidevæggene, vil være tilfredsstillende. Dette gøres ved at 

betragte belysningsniveauerne på de to sidevægge. Desuden anvendes 

kamerasimuleringerne til at give en indikation af belysningsniveauets variation på bord A 

og B. 

11.3 Referencelokalet 

I det følgende behandles først beregningsresultaterne for referencelokalet med en CIE klar 

himmel og dernæst med en CIE overskyet himmel. 

11.3.1 CIE klar himmel 

Nedenstående figur 11.3.a angiver de beregnede belysningsstyrker i referencelokalet d. 21. 

marts, d. 21. juni, d. 23. september og d. 22. december hhv. kl. 8, 12 og 16. 
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Figur 11.3.a Beregnede belysningsstyrker i referencelokalet d. 21. marts (grøn), 21. juni (rød), 23. 

september (sort) og 22. december (blå) kl. 8, 12 og 16. Himmeltype: CIE klar. 

Som det fremgår af figuren falder belysningsstyrkerne med afstanden fra vinduesvæggen 

på nær kl. 12 i december, hvilket skyldes, at solen på denne årstid står lavt, hvorfor den 

direkte solstråling når længere ind i lokalet. Se figur 11.3.c for en illustration af solens 

bevægelse i lokalet på de fire årstider. Yderligere ses, at der en tendens til at 

belysningsstyrkerne er højest midt ud for facadevæggen i den bagerste del af lokalet 

(beregningspunkt b8) først og sidst på dagen. Dette skyldes hovedsageligt, at 

beregningspunktet i midten ser en større del af himlen. Derudover vil refleksioner fra 

sidevæggene give et højere bidrag i midten frem for i en af siderne.  I den forreste og 

midterste del af lokalet er belysningsstyrkerne højest i den vestlige del af lokalet kl. 8 

(beregningspunkt b1 og b4), mens de er højest i den østlige del af lokalet kl. 16 

(beregningspunkt b3 og b6). Dette stemmer overens med resultaterne fundet under 

målingerne, jvf. afsnit 10.1.2 og fremgår ligeledes af figur 11.3.b, der viser solens 

bevægelse i lokalet i løbet af d. 21. marts. Dette gælder dog ikke for d. 21. juni og 22. 

december kl. 12. I juni skygger begrænsningen af vinduet for punktet, hvorfor der er mest 

lys i midten af lokalet, og i december er solen på vej ned, hvorfor det diffuse lys gør, at det 

er lysets i midt ud for vinduesvæggen. 

 

Midt på dagen er belysningsstyrkerne som forventet markant højere end hhv. kl. 8 og 16, 

og som det ses af figur 11.1.a belysningsstyrkerne stadig højest i den vestlige del af lokalet 

kl. 12. Dette skyldes, at solen på dette tidspunkt endnu ikke står højest på himlen. Af 

soldiagrammerne i bilag E.1 ses, at d. 21. marts står solen højest kl. 12.17, den 21. juni kl. 

12.11, den 23. september kl. 12.03 og den 22. december kl. 12.08. 

 

Det ses, at belysningsstyrkerne kl. 8 er højere i september end i marts, mens det omvendte 

er tilfældet kl. 16. Dette skyldes, at solen står højere på himlen d. 23. september kl. 8 end 

på samme tidspunkt d. 21. marts, mens det omvendte gælder for kl. 16. Jvf. 

soldiagrammerne i figur E.1.d og E.1.f i bilag E.1.2. Derudover ses, at der i udvalgte 

beregningspunkter (b2 kl. 12 og b3 kl. 16) er en markant forskel på resultaterne for marts 

og september. Dette burde ikke være tilfældet, da begge dage er jævndøgn, hvorfor 

belysningsforholdene burde være forholdsvis ens. Den markante forskel skyldes, at solen 

den 21. marts kl. 12 står lidt lavere end d. 23. september kl. 12 (jvf. tidspunkterne for 
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maksimal solhøjde), hvorfor vinduets begrænsning/lodpost forårsager forskellige 

skyggeforhold på de to dage. For at kontrollere dette blev simuleringerne for 

referencelokalet gentaget med den forskel, at i stedet for kl. 12 blev de respektive fire 

tidspunkter, hvor solen står højest på himlen, anvendt for de fire dage. Simuleringerne 

resulterede, som forventet, i stort set ens belysningsstyrker for d. 21. marts og d. 23. 

september i samtlige beregningspunkter. Resultaterne ses i bilag K.3. 

 

Betragtes variationen af belysningsstyrkerne i løbet af de fire årstider ses, at de højeste 

belysningsstyrker kl. 8 og 16 findes d. 21. marts og 23. september, på nær kl. 8 i den 

bagerste del af lokalet, hvor belysningsstyrkerne i juni er en anelse højere end i marts, 

forskellen er dog meget begrænset. Næstefter marts og september følger d. 21. juni, mens 

de laveste belysningsstyrker findes d. 22. december. Årsagen hertil er, at solen i juni står så 

højt på himlen, at vinduets øvre begrænsning skygger for solen, hvorfor den ikke når så 

langt ind i lokalet som i marts og september. 

 

Midt på dagen er belysningsstyrkerne højest i marts og september i den forreste del af 

lokalet (beregningspunkt b1, b2 og b3), hvorefter belysningsstyrkerne i december og til 

sidst i juni følger. I resten af lokalet er belysnings styrkerne højest d. 22. december, og 

dernæst følger d. 21. marts og 23. september, mens de stadig er lavest d. 21. juni. Grunden 

til at belysningsstyrkerne i marts og september er højere end i juni skyldes som nævnt 

variationen i solhøjden. Det er ligeledes grunden til at belysningsstyrkerne i december er 

højest i den bagerste del af lokalet, da solen på denne årstid står lavt. 

 

Sammenlignes med 

belysningsforholdene kl. 8 og 16 er 

forskellen, at belysningsstyrkerne kl. 12 

er lavere i juni end i december, hvor det 

omvendte var tilfældet først og sidst på 

dagen. Årsagen til, at 

belysningsstyrkerne er lavere i december 

kl. 8 og 16 er, at solen står senere op 

hhv. går tidligere ned i december end i 

juni. 

 

Først og sidst på dagen er 

belysningsstyrkerne for lave både på 

arbejdspladsen og i lokalet i december. 

For de øvrige tre årstider er kravet om 

minimum 500 lux på arbejdspladsen 

overholdt i den forreste og midterste del 

af lokalet, mens der i den bagerste del af 

lokalet kan være behov for supplering 

med kunstig belysning. Ligeledes er 

kravet om mindst 200 lux generelt i 

 

   
 

  

21. marts kl. 8 

21. marts kl. 12 
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lokalet overholdt for marts, juni og 

september. Det vurderes, at de høje 

belysningsstyrker i den østlige del af 

lokalet om eftermiddagen i marts vil give 

anledning til nedsat visuel komfort.  

 

Klokken 12 svinger belysningsstyrkerne 

mellem 1000 lux og 8000 lux i hele 

lokalet med undtagelse af enkelte dage, 

hvor belysningsstyrken i den bagerste del 

af lokalet kommer ned på ca. 550 lux, og 

i den forreste den af lokalet, hvor 

belysningsstyrken kommer helt op på 

knap 30.000 lux. Under alle 

omstændigheder er lokalet velbelyst midt på dagen hele året, og både kravet til 

belysningsniveauet i lokalet generelt og på arbejdspladsen er overholdt. 

Belysningsstyrkerne vurderes tilmed at være for høje i den forreste del af lokalet, særligt i 

marts og september, mens belysningsstyrkerne i december vurderes at være for høje i hele 

lokalet, med undtagelse af den østlige side. Der er således behov for en solafskærmning til 

at reducere belysningsstyrkerne i en del af året. 

 

Af figur 11.3.c ses belysningsstyrkerne i lokalet kl. 12 for de fire årstider. Sammenlignes 

med resultaterne i figur 11.1.a ses, at der er en god overensstemmelse mellem resultaterne 

fra beregningsnettet og kamerasimuleringerne. Det bemærkes, at alle overfladerne fremstår 

grålige. Årsagen hertil kendes ikke. Udfra forskellige simuleringerne ses, at når der 

generes et billede, som angiver belysningsstyrker, er farven af overfladerne ikke medtaget, 

mens billeder, der angiver luminanser indeholder farver. Dette påvirker kun det visuelle 

indtryk og ikke beregningsresultaterne. 

 

    
 

 

  
Figur 11.3.b Belysningsstyrker d. 21. marts kl. 8, 12 

og 16 i referencelokalet med himlen som CIE klar. 

21. marts kl. 16 

21. marts kl. 12 
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Figur 11.3.c Belysningsstyrker d. 21. marts, d. 21.  juni, d. 23. september og d. 22.  

december kl. 12 i referencelokalet når himlen er CIE klar. 

 

På alle fire dage ligger belysningsniveauet på de to sidevægge fra ca. 1000 lux og opefter, 

hvilket er for højt til skærmarbejde. Samtidig varierer belysningsniveauet på de to borde 

forholdsvis meget. Det er ikke muligt at vurdere, om variationen er for stor, da der ikke 

foreligger nogen retningslinier for, hvornår personer opfatter belysningsniveauet for 

21. juni kl. 12 

23. september kl. 12 

22. december kl. 12 
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varieret, når der er tale om dagslys, se afsnit 4.1. Umiddelbart vurderes det dog, at 

variationen er for stor, særligt fordi der forekommer store områder med direkte solstråling. 

11.3.2 CIE overskyet himmel 

De beregnede belysningsstyrker for en CIE overskyet himmel er i figur 11.3.d angivet for 

d. 21. marts, d. 21. juni, d. 23. september og d. 22. december for hhv. kl. 8, 12 og 16. 
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Figur 11.3.d Beregnede belysningsstyrker i referencelokalet d. 21. marts (grøn), 21. juni (rød), 23. 

september (sort) og 22. december (blå) kl. 8, 12 og 16. Himmeltype: CIE overskyet.  

Som for tilfældet med den klare himmel er belysningsstyrkerne aftagende med afstanden 

fra vinduesvæggen. Uanset tidspunkt på dagen er belysningsstyrkerne højest midt ud for 

facadevæggen, dvs. i beregningspunkt b2, b5 og b8. Dernæst følger belysningsstyrkerne i 

den vestlige halvdel af lokalet. Grunden til at belysningsstyrkerne er højere i den vestlige 

del af lokalet kl. 16, frem for den østlige del, er vinduets asymmetriske placering i 

facadevæggen. 

 

Forskellen i belysningsstyrkerne på langs af lokalet er dog forholdsvis begrænset i den 

midterste og den bagerste del af lokalet. Dette skyldes, at der kun er diffust dagslys og 

ingen direkte solstråling. I den forreste del af lokalet er der dog nogen forskel, hvilket 

skyldes den asymmetriske placering af vinduet i facadevæggen. 

 

Belysningsstyrkerne er højest d. 21. juni, hvorefter 21. marts og 23. september følger med 

nogenlunde ens belysningsniveauer, mens belysningsstyrkerne er lavest d. 22. december, 

hvilket skyldes, at for diffust lys er lysintensiteten højest i juni. Den 22. december står 

solen op ca. kl. 8.40 og går ned ca. kl.15.30, hvorfor det er mørkt kl. 8 og 16. [Hansen et 

al., 1997] 

 

Som for beregningerne for den klare himmel ses, at klokken 8 er belysningsstyrkerne 

højere i september end i marts, mens det omvendte er tilfældet klokken 16. Forskellen er 

dog ikke betydelig.    

 



 

 104 

Belysningsstyrkerne varierer fra ca. 100 lux til ca. 1200 lux i lokalet afhængig af årstid og 

placering i lokalet. Kravet om min. 200 lux til arbejdspladsbelysningen er kun overholdt i 

juni i den forreste del af lokalet kl. 8 og 16, mens det kl. 12 er overholdt i marts, juni og 

september. I den forreste del af lokalet er kravet til almenbelysningen overholdt hele året 

på nær i december kl. 8 og kl. 16. I den midterste del af lokalet overholdes kravet kl. 12 i 

både marts, september og juni, mens det kun er overholdt i juni kl. 8 og 16. I den bagerste 

del af lokalet er kravet kun overholdt i juni kl. 12, og delvist kl. 16. Generelt er der behov 

for supplering med kunstig belysning både på arbejdspladsen og i lokalet. 

 

Af figur 11.3.e fremgår belysningsstyrkerne i lokalet hhv. d. 21. juni, 23. september og 22. 

december kl. 12. Resultatet for d. 21. marts kl. 12 svarer til de fundne resultater for d. 23. 

september. Det genererede billede for d. 21. marts kl. 12 findes i bilag K.4.  

 

  
 

  
 

21. juni kl. 12 

23. september kl. 12 
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Figur 11.3.e Belysningsstyrker d. 21. juni, d. 23. september og  

d. 22. december kl. 12 i referencelokalet når himlen er CIE overskyet. 

I både juni og september er der en stor variation på bordene, mens der stort set ingen 

variation er i december. Belysningsstyrkerne på den vestlige væg varierer mellem ca. 450 

lux og op til over 950 lux i juni og på den østlige væg mellem ca. 350-750 lux, hvilket 

vurderes, at ville give gener for evt. computerskærme placeret på arbejdsbordene. For 

september er niveauerne lidt lavere, men stadig for høje, mens de i december er nede på ca. 

150-250 lux, hvilket vurderes, at være tilpas belysningsstyrker i forhold til, hvis der skal 

udføres skærmarbejde.  

 

Da den tidslige variation af belysningsstyrkerne i løbet af dagen vil være den samme for de 

øvrige lokaler, om end belysningsniveauet vil være reduceret pga. solafskærmningerne, er 

der for de øvrige lokaler kun foretaget beregninger for kl. 12. Da det blev vist, at 

belysningsforholdene er ens for hhv. d. 21. marts og 23. september, vil der for 

solafskærmningerne ikke blive foretaget simuleringer for d. 21. marts.  

11.4 Persiennen 

I nærværende afsnit omtales først resultaterne med persiennen indstillet til at være helt 

lukket og dernæst halvt lukket, hvorefter der afsluttes med en gennemgang af resultaterne 

for persiennen indstillet til at være helt åben (0 ). 

11.4.1 Persiennen: Helt lukket, 85  (CIE klar himmel) 

Figur 11.4.a viser belysningsstyrkerne kl. 12 for d. 21. juni, d. 23. september og d. 22. 

december, når persiennen er helt lukket, og himlen er CIE klar.  

 

22. december kl. 12 
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Når persiennen er helt lukket er der ingen direkte 

solstråling i lokalet, hvorfor det udelukkende er den 

diffuse del af dagslyset der forårsager 

belysningsstyrkerne. Belysningsniveauet er således 

meget lavt og belysningsstyrkerne varierer mellem 

25 og 145 lux afhængig af årstid og placering i 

lokalet. De højeste belysningsstyrker findes midt 

ud for vinduesvæggen, mens belysningsstyrkerne i 

den østlige og vestlige del, er lidt lavere. Dette 

skyldes, som ved overskyet, at der kun er diffust 

lys i lokalet. Modsat hvad der var tilfældet i 

referencelokalet, er belysningsstyrkerne i den 

vestlige og østlige del af lokalet ens, når persiennen 

er helt lukket. Følgerne af vinduets asymmetriske 

placering udjævnes således når persiennen er helt 

lukket. Samtidig findes de laveste 

belysningsstyrker klart i december, mens de højeste 

findes i september, hvilket skyldes, at 

lysintensiteten er lavest i december. Forskellen i 

løbet af året er dog begrænset, og mht. behovet for 

kunstig belysning er det ens uanset årstid, da 

kravene til belysningsniveauet i lokalet og på 

arbejdspladsen langt fra er overholdt.  

 

Af figur 11.4.b ses den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med persiennen helt 

lukket i forhold til belysningsstyrkerne i 

referencelokalet under samme vejrforhold. Det 

ses, at den helt lukkede persiennen reducerer 

belysningsniveauet med 95-100 %. Dette 

stemmer godt overens med afskærmningsfaktoren 

for lys som i afsnit 9.2 blev fundet til nul, dvs. at 

persiennen skærmer 100 %. 

 

Figur 11.4.c viser belysningsstyrkerne d. 21. juni. 

Af isoluxkurverne ses, at de vertikale 

belysningsstyrker, der rammer de to sidevægge 

ligger på ca. 25-125 lux, hvilket er en anelse i 

underkanten ved skærmarbejde jvf. afsnit 4.1. 

Samtidig fremgår det, at belysningsniveauet på 

arbejdsbordene er meget jævnt. Der findes ingen 

nedre grænse for, hvornår noget er for jævnt, jvf. 

afsnit 4.1, men for ensartet belysning kan blive 

opfattet som værende monotont og kedeligt. 

Resultaterne for d. 23. september og d. 22. 

december kl. 12 svarer til dem for d. 21. juni, se 

bilag K.4. 

 

Udfra beregningerne kan det sluttes, at persiennen skærmer uforholdsvis meget, når den er 

helt lukket, idet den øger behovet for kunstig belysning betydeligt, og samtidig giver 

anledning til en forholdsvis monoton belysning i lokalet.  
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Figur 11.4.a Beregnede 

belysningsstyrker i lokalet med 

persiennen helt lukket d. 21. juni (rød), 

23. september (sort) og 22. december 

(blå) kl. 12. Himmeltype: CIE klar.  
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Figur 11.4.b Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med 

persiennen helt lukket i forhold til i 

referencelokalet kl. 12 med en CIE klar 

himmel. 
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Figur 11.4.c Belysningsstyrker i lokalet med persiennen helt lukket d. 21. juni kl. 12 

når himlen er CIE klar. 

11.4.2 Persiennen: Halvt lukket, 45  (CIE klar himmel) 

Beregningsresultater for en lamelindstilling på 45 , og med en CIE klar himmel, fremgår af 

figur 11.4.d. 

 

Som når persiennen er helt lukket, forekommer de 

højeste belysningsstyrker i september. Herefter 

følger juni med de næsthøjeste belysningsstyrker i 

den forreste og midterste del af lokalet, mens de 

laveste belysningsstyrker findes i december. Det 

omvendte er tilfældet i den bagerste del af lokalet, 

hvor belysningsstyrkerne er højere i december end 

i juni. Dette adskiller sig fra forholdene når 

persiennen er helt lukket, idet belysningsstyrkerne 

her i hele lokalet er højere i juni end i december. I 

december står solen meget lavt, og ved 45  kan 

noget af lyset passerer (se solstriben på figur 

11.4.f). Persiennen burde således være mere 

lukket, såfremt det direkte sollys skal udelukkes. 

Det bemærkes, at andre undersøgelser viser, at 

brugere foretrækker, at der forekommer direkte 

solstråling i kontorlokaler på en eller flere årstider, 

så længe det ikke føre til visuelle gener. [SBI318, 

1999] 

 

Belysningsstyrkerne ligger mellem 200 og 530 lux, 

hvilket er noget højere, end når persiennen er helt  
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Figur 11.4.d Beregnede belysningsstyrker 

i lokalet med persiennen halvt lukket d. 

21. juni (rød), 23. september (sort) og 22. 

december (blå) kl. 12. Himmeltype: CIE 

klar.  

    21. juni kl. 12 
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lukket. Kravet til belysningsniveauet i lokalet 

generelt er således overholdt, mens kravet til 

belysningsniveauet på arbejdspladsen kun er 

overholdt i beregningspunkt b1 og b2 i september. 

På de øvrige to dage, og i de øvrige 

beregningspunkter, er det nødvendigt at supplere 

med en arbejdslampe, for at kravet om minimum 

500 lux kan overholdes. 

 

Som nævnt er belysningsniveauet højere end i 

tilfældet med den helt lukkede persienne, hvilket 

ligeledes fremgår af figur 11.4.e, der viser den 

procentvise reduktions af belysningsstyrkerne når 

persiennen lukkes halvt i forhold til 

referencelokalet. Det ses, at den halvt lukkede 

persienne reducerer belysningsniveauet med 70 - 

100 % i forhold til lokalet uden solafskærmning. 

Den største reduktion findes i december og den 

mindste i juni, hvilket skyldes, at 

belysningsstyrkerne er højere i december end i juni 

pga. solhøjden og vindues afgrænsning. 

 

De procentvise reduktioner stemmer godt overens med den beregnede afskærmningsfaktor 

for lys, som blev fundet til 0,23, hvilket betyder, at den halvt lukkede persienne reducerer 

lysindfaldet med 77 %. 

 

I nedenstående figur ses resultaterne af kamerasimuleringerne for de tre dage. 

Belysningsniveauet vurderes at være rimeligt ved skærmarbejde, mens der er noget 

variation i belysningen på bordene. Særligt i december hvor der forekommer enkelte 

lysstriber.  
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Figur 11.4.e Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med 

persiennen halvt lukket i forhold til i 

referencelokalet kl. 12 med en CIE klar 

himmel. 

21. juni kl. 12 
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Figur 11.4.f Belysningsstyrker i lokalet med persiennen halvt lukket d. 21.  juni, 23. 

september og 22. december kl. 12 når himlen er CIE klar. 

11.4.3 Persiennen: Helt åben, 0  (CIE overskyet himmel) 

Da persiennen, som nævnt, betragtes som værende fastmonteret, er det relevant at kunne 

vurdere, hvilken betydning det har på belysningsniveauet i lokalet i overskyet vejr. Figur 

11.4.g viser variationen af belysningsstyrken på de tre årstider. 
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Figur 11.4.g Beregnede belysningsstyrker i lokalet 

med persiennen helt åben d. 21. juni (rød), 23. 

september (sort) og 22. december (blå) kl. 12. 

Himmeltype: CIE overskyet. 

Figur 11.4.h Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med persiennen 

helt åbne i forhold til i referencelokalet kl. 12 

med en CIE overskyet himmel. 

Som i referencelokalet er belysningsstyrkerne højest i juni, dernæst følger september og til 

sidst december. Belysningsniveauet varierer fra omkring 20 - 110 lux i december til 120 - 

445 lux resten af året. Kravet til belysningen på arbejdspladsen er ikke opfyldt noget sted i 

lokalet, mens almenbelysningen grundet dagslys kun overholder kravet i den forreste del af 

lokalet i juni og september, og i den midterste del af lokalet i juni. Der er således klart et 

behov for supplering med kunstig belysning. Af figur 11.4.h ses yderligere, at persiennen 

reducerer belysningsniveauet med 60 % i den forreste del af lokalet og 30 % i den bagerste 

del, hvilket er unødvendigt, når der ikke er behov for en solafskærmning. Det øger blot 

behovet for kunstig belysning. Det bemærkes, at såfremt persiennen blev betragtet som 

værende flytbar, ville denne reduktion ikke finde sted. Det er ikke muligt at sammenligne 

den procentvise reduktion med afskærmningsfaktoren for lys fundet i afsnit 9.2, idet den 

procentvise reduktion er fundet for overskyet, mens afskærmningsfaktoren for lys er fundet 

ved et solindfald på 300 W/m
2
. 

 

Af figur 11.4.i ses, at belysningsniveauet på skrivebordene er jævnt fordelt d. 21. juni kl. 

12. Det ses yderligere, at belysningsstyrken ligger på ca. 250 lux på den østvendte væg, 

mens den svinger mellem 350-450 lux på den vestvendte væg. Dette vurderes, at være 

tilpas til en anelse i overkanten ved skærmarbejde. For hhv. d. 23. september og d. 22. 

december gælder, at belysningen er endnu mere jævn på bordene (måske endda for jævn). 

Belysningsniveauet på de to sidevægge er lavere, end hvad der er tilfældet for juni, og 

mere velegnet til skærmarbejde. Se bilag K.4 for en illustration.  
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Figur 11.4.i Belysningsstyrker i lokalet med persiennen helt åbne d. 21. juni kl. 12 når   

himlen er CIE overskyet. 

11.5 Filmen 

Nedenfor omtales resultaterne for simuleringerne med hhv. filmen helt nede og 2/3 dele 

nede. 

11.5.1 Film: Helt nede (CIE klar himmel) 

I figur 11.5.a ses belysningsstyrkerne i lokalet med filmen helt nede. Figur 11.5.b viser den 

procentvise reduktion af belysningsstyrkerne i lokalet i forhold til belysningsstyrkerne i 

referencelokalet under samme forhold. 
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Figur 11.5.a Beregnede belysningsstyrker i lokalet 

med filmen helt nede 21. juni (rød), 23. september 

(sort) og 22. december (blå) kl. 12. Himmeltype: 

CIE klar. 

Figur 11.5.b Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med filmen helt nede 

i forhold til i referencelokalet kl. 12 med en CIE 

klar himmel. 

21. juni kl. 12 
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Som for referencelokalet er belysningsstyrkerne højest i september og dernæst december i 

den forreste del af lokalet, mens det omvendte er tilfældet i den midterste og bagerste del 

af lokalet. Juni er den måned, hvor belysningsstyrkerne er lavest i hele lokalet. I den 

midterste og bagerste del af lokalet varierer belysningsstyrkerne mellem ca. 30 og 75 lux 

på nær i december, hvor de når helt op på ca. 510 lux. Størstedelen af året ligger 

belysningsstyrkerne i den midterste og bagerste del af lokalet altså langt under kravet om 

minimum 200 lux i lokalet og 500 lux på arbejdspladsen. I den forreste del af lokalet er 

belysningsstyrkerne stadig alt for lave i juni, mens de i december stort set overholder 

kravet om 200 lux i lokalet. Det er kun i september, at kravet til arbejdspladsbelysningen er 

overholdt, og kun i den vestlige side af lokalet samt midt ud for facadevæggen. Der er 

således et stort behov for supplering med kunstig belysning i løbet af hele året, hvis filmen 

er trukket helt for. Dette understøttes af, at filmen reducerer belysningsniveauet med 90-95 

% i forhold til referencelokalet, hvilket stemmer godt overens med afskærmningsfaktoren 

for lys, der i afsnit 9.2. blev bestemt til 0,04, (svarende til 96 % 's reduktion). Filmen 

reducerer således belysningsniveauet unødvendigt meget, idet der bliver et stort behov for 

kunstig belysning. 

 

Figur 11.5.c viser belysningsniveauet i lokalet d. 23. september kl. 12. Se bilag K.4 for d. 

21. juni og 22. december. Belysningsniveauet på de to sidevægge vurderes at være 

tilfredsstillende til computerarbejde for alle tre dage, dog måske en anelse for lavt i den 

østlige del af lokalet. 

 

 

 
Figur 11.5.c Belysningsstyrker i lokalet med filmen helt nede d. 23. september kl. 12  

når himlen er CIE overskyet.  

11.5.2 Film: 2/3 nede (CIE klar himmel) 

I nedenstående figurer ses belysningsstyrkerne i lokalet med filmen halvt nede, samt 

reduktionen i belysningsstyrker i forhold til referencelokalet. 
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Figur 11.5.d Beregnede belysningsstyrker i lokalet 

med filmen halvt nede d. 21. juni (rød), 23. 

september (sort) og 22. december (blå) kl. 12. 

Himmeltype: CIE klar. 

Figur 11.5.e Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med filmen halvt 

nede i forhold til i referencelokalet kl. 12 med en 

CIE klar himmel. 

Variationen i belysningsniveauet i mellem de tre dage er den samme som for filmen helt 

nede, med undtagelse af beregningspunkt b3, hvor belysningsniveauet er højest i 

september, dernæst juni og til sidst december. Dette skyldes vinduets asymmetriske 

placering i facadevæggen. Belysningsniveauerne er dog noget højere, hvilket selvfølgelig 

skyldes, at en tredjedel af vinduet er uafskærmet. Som det fremgår af figuren er kravet til 

almenbelysningen overholdt på nær i den bagerste del af lokalet i juni. Mht. kravet om 500 

lux på arbejdspladsen er det overholdt i den forreste og midterste del af lokalet med 

undtagelse af den østlige side af lokalet og i juni i den midterste del af lokalet. Det at 

filmen kun er 2/3 nede, frem for helt nede, nedsætter behovet for kunstig belysning. Til 

gengæld bliver belysningsstyrkerne i den forreste del af lokalet i september og december 

samt i den midterste del af lokalet i december så høje, at de vil nedsætte den visuelle 

komfort. Når filmen er 2/3 nede reduceres belysningsstyrkerne mellem 10 og 90 %, hvor 

de 10 % er i den forreste del af lokalet i december og de 90 % er i den bagerste del af 

lokalet ligeledes i december. Den store forskel skyldes, at pga. filmen kun er 2/3 nede, 

kommer der fortsat direkte sollys ind i den forreste del af lokalet. I juni og september er 

reduktionen mere ensartet i hele lokalet, hvilket skyldes, at filmen skærmer for størstedelen 

af den direkte solstråling. 

 

Variationen i belysningsniveauet på væggene og bordene er nogenlunde den samme for d. 

21. juni, d. 23. september og d. 22. december, om end belysningsstyrkerne er højest i 

september. Figur 11.5.f viser belysningsstyrkerne d. 23. september kl. 12, for d. 21. juni og 

d. 22. december se bilag K.4. For alle tre dage vurderes belysningsniveauet på væggene til 

at være for højt til arbejde ved computerskærme, idet det varierer fra 350 lux til mere end 

950 lux. Belysningen på bord A i september er jævn, idet hele bordet er belyst med direkte 

solstråling, mens belysningen på bord B er for ujævn, da en del af bordet er belyst med 

direkte sol, hvilket skaber stor ujævnhed i overgangen. I juni og december er belysningen 

af bordene ligeledes for ujævn pga. overgang mellem direkte solstråling og diffust lys.  
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Figur 11.5.f Belysningsstyrker i lokalet med filmen halvt nede d. 23. september  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

11.6 Glaslamellerne 

I det følgende omtales de beregnede belysningsstyrker i lokalet når glaslamellerne er 

indstillet til hhv. helt lukket (88 ), halvt lukket (45 ) og helt åbne (10 ).  

11.6.1 Glaslameller: Helt lukket, 88  (CIE klar himmel) 

Af figur 11.6.a fremgår belysningsstyrkerne i lokalet, når glaslamellerne er helt lukkede, 

og der anvendes en CIE klar himmel i beregningerne. Figur 11.6.b viser den procentvise 

reduktion mellem belysningsstyrkerne i lokalet med glaslamellerne helt lukket og 

referencelokalet. 
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Figur 11.6.a Beregnede belysningsstyrker i 

lokalet med glaslamellerne helt lukkede 21. juni 

(rød), 23. september (sort) og 22. december 

(blå) kl. 12. Himmeltype: CIE klar.  

Figur 11.6.b Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet, med 

glaslamellerne helt lukket, i forhold til i 

referencelokalet kl. 12 med en CIE klar 

himmel. 

23. september kl. 12 
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Belysningsstyrkerne er højest i september i den forreste del af lokalet, mens de er højest i 

december i den bagerste del af lokalet. Juni er den måned, hvor belysningsstyrkerne er 

lavest i hele lokalet. Dette stemmer overens med belysningsforholdene fundet for 

referencelokalet, og skyldes, som omtalt i afsnit 11.3.1, solens placering på de forskellige 

årstider.  

 

Belysningsniveauet svinger generelt mellem knap 300 lux og op til ca. 2700 lux. I punkt b1 

og b2 når belysningsstyrkerne dog helt op på ca. 12.000 lux september. Kravet til 

almenbelysningen i lokalet er således overholdt, mens kravet til belysningsniveauet på 

arbejdspladsen er overholdt i hele lokalet på nær i den bagerste del i juni og september. 

 

I forhold til referencelokalet er belysningsstyrkerne reduceret med 50-60 %, se figur 

11.6.b, hvilket er i god overensstemmelse med, at de helt lukkede glaslameller i følge den 

beregnede afskærmningsfaktor reducerer belysningen med 64 %. Det vurderes, at på trods 

af at glaslamellerne er fuldstændig lukkede vil belysningsstyrkerne stadig være for høje i 

den forreste del af lokalet (på nær i juni) og i december i den midterste del af lokalet.  

 

Af figur 11.6.c ses, at belysningsniveauet i september kommer helt op på over 950 lux på 

den vestlige væg, mens det varierer mellem 550 og 850 lux på den østlige væg. Dette er for 

høje belysningsstyrker til, at der vil kunne udføres skærmarbejde. I juni svarer 

belysningsniveauet nogenlunde til niveauet i september bortset fra, at den direkte 

solstråling ikke når nær så langt ind i lokalet som i september, se bilag K.4. I december er 

belysningsstyrkerne noget lavere, men stadig for høje til skærmarbejde, se ligeledes bilag 

K.4. Det ses yderligere, at belysningsstyrkerne varierer en del over bordoverfladen, og det 

vurderes, at variationen er for stor, idet der er et stort spring i belysningsstyrker mellem 

områder på bordet med direkte sol og områder på bordet uden direkte sol.  

 

 

 
Figur 11.6.c Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne helt lukkede d. 23.  

september kl. 12 når himlen er CIE klar. 

Det bemærkes, at det ikke er muligt at se glaslamellernes grønne skær, da glaslamellerne i 

Desktop Radiance er angivet som værende klare. En videreudvikling af denne model ville 

således være at undersøge mulighederne for at modellere glaslamellerne med grøn toning. 

23. september kl. 12 
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11.6.2 Glaslameller: Halvt lukket, 45  (CIE klar himmel) 

Belysningsstyrkerne i lokalet, når glaslamellerne er indstillet til 45  fremgår af figur 

11.6.d. 

 

Det bemærkes, at belysningsstyrkerne i 

beregningspunkt b1 og b2 er væsentlig lavere i 

forhold til belysningsstyrkerne fundet med helt 

lukkede lameller. Forskellen er urimelig høj, og 

skyldes formentlig stativet til glaslamellerne i de 

to beregningsmodeller (88 , 45 ) ikke har været 

placeret nøjagtig ens (ved 45  har det skygget for 

punkt b1 og b2) 

 

Som når glaslamellerne er helt lukkede, er 

belysningsstyrkerne lavest i juni i hele lokalet, 

mens belysningsstyrkerne i den midterste og den 

bagerste del af lokalet er højest i december. Som 

en væsentlig forskel imellem de to indstillinger af 

glaslamellerne (45  og 88 ) er belysningsstyrkerne 

i den forreste del af lokalet højest i december, når 

glaslamellerne er indstillet til 45 , hvor den er 

højest i september, når glaslamellerne er helt 

lukkede. Samtidig er belysningsstyrkerne lavere i 

den forreste del af lokalet i alle månederne og i 

punkt b4 og b5 i december, når glaslamellerne er 

indstillet til 45  i forhold til 88 . Dette stemmer 

overens med resultatet af 

dagslysfaktormålingerne, se afsnit 9.3.2, og skyldes, at der forekommer færre 

interrefleksioner mellem ruden og glaslamellerne, når disse er indstillet til 45  frem for 

88 , idet en del af lyset, der rammer ruden reflekteres ud mellem lamellerne. Med en 

indstilling af glaslamellerne til 45  ligger belysningsstyrkerne i lokalet mellem 330 - 3200 

lux, dog under 1000 lux i de fleste af beregningspunkterne, og kravet til belysningen i 

lokalet generelt og på arbejdspladsen er overholdt, med undtagelse af den bagerste del af 

lokalet, hvor det vil være nødvendigt at supplere arbejdspladsbelysningen i juni og 

september. 

 

På grund af at belysningsstyrken kommer op over 1000 lux i december vurderes det, at det 

kan være nødvendigt med supplerende afskærmning i denne periode, mens det ikke burde 

være nødvendigt resten af året, med mindre der er for høje belysningsstyrker på 

computerskærmene. Årsagen til, at det i december er nødvendigt at anvende yderligere 

solafskærmning end i f.eks. juni er, som nævnt, at solen står lavere på himlen, hvorfor der 

kommer mere direkte sollys ind i lokalet i december end i juni. 
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Figur 11.6.d Beregnede belysningsstyrker 

i lokalet med glaslamellerne halvt lukkede 

21. juni (rød), 23. september (sort) og 22. 

december (blå) kl. 12. Himmeltype: CIE 

klar. 
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Den procentvise forskel på belysningsstyrkerne i 

lokalet med en lamelhældning på 45  i forhold til 

referencelokalet varierer med årstiden. I 

september er belysningsstyrkerne 50-55 % lavere 

på nær i punkt b1 og b2, hvor de er op til 97 % 

lavere, mens belysningsstyrkerne i juni og 

december er hhv. 40-45 % og 55-60 % lavere.  

 

Når glaslamellerne er helt lukkede reducerer de 

belysningsstyrkerne, som nævnt i ovenstående 

afsnit, med 50-60 %. Glaslamellerne reducerer 

således dagslysniveauet i lokalet stort set lige 

meget med de to indstillinger, dog reducerer 

glaslamellerne belysningsstyrken mindre i juni, 

når hældningen er 45  i forhold til, når den er 88 . 

 

Afskærmningsfaktoren for lys blev i afsnit 9.2. 

bestemt til 0,47, hvilket stemmer overens med de 

her fundne reduktioner, på nær i punkt b1 og b2, 

hvor reduktionen er 97 %, hvilket som nævnt 

skyldes usikkerhed på placering af stativet til 

glaslamellerne.  

 

Figur 11.6.f viser belysningsstyrkerne i lokalet d. 23. september kl. 12. Det ses, at 

fordelingen af belysningen i lokalet svarer til fordelingen ved helt lukkede glaslameller. 

Det samme gør sig gældende for hhv. d. 21. juni og 22. december, se bilag K.4. 

 

 

 
Figur 11.6.f Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne halvt lukkede d. 23.  

september kl. 12, når himlen er CIE klar. 

11.6.3 Glaslameller: Helt åbne, 10  (CIE overskyet himmel) 

Nedenstående figur 11.6.g viser belysningsstyrkerne beregnet for en CIE overskyet 

himmel, når glaslamellerne er indstillet til 10 , mens figur 11.6.h viser den procentvise 

reduktion i forhold til referencelokalet, når glaslamellerne er indstillet til 10 . 
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Figur 11.6.e Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med 

glaslamellerne halvt lukkede i forhold til i 

referencelokalet kl. 12 med en CIE klar 

himmel. 

23. september kl. 12 
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Figur 11.6.g Beregnede belysningsstyrker i 

lokalet, med glaslamellerne helt åbne, d. 21. 

juni (rød), 23. september (sort) og 22. 

december (blå) kl. 12. Himmeltype: CIE 

overskyet.  

Figur 11.6.h Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med 

glaslamellerne helt åbne i forhold til i 

referencelokalet kl. 12 med en CIE overskyet 

himmel. 

Belysningsniveauets variation med årstiderne og i lokalet svarer til variationen i 

referencelokalet på en overskyet dag, se afsnit 11.3.2. Belysningsstyrkerne varierer fra ca. 

50 lux i december i den bagerste del af lokalet til ca. 600 lux i den forreste del af lokalet i 

juni. Kravet til arbejdspladsbelysningen er kun overholdt i den forreste del af lokalet i juni, 

mens kravet til almenbelysningen er overholdt i juni og september i den forreste og 

midterste del af lokalet samt i den bagerste del i juni. Der er således behov for supplering 

af arbejdspladsbelysningen det meste af året, og almenbelysningen i vintermånederne samt 

det meste af året i den bagerste del af lokalet. I forhold til referencelokalet er der således et 

større behov for kunstig belysning, hvilket var at forvente, da solafskærmningen ikke kan 

fjernes helt, selvom der ikke er brug for den i overskyet vejr. Dette understreges af, at 

belysningsstyrkerne i lokalet med glaslamellerne (10 ) reduceres med 25-50 % i forhold til 

referencelokalet, se figur 11.6.h. Som nævnt i 11.4.3 er det ikke muligt at sammenligne de 

procentvise reduktioner i overskyet vejr med afskærmningsfaktoren for lys. 

 

Af figur 11.6.l ses, at belysningsniveauet varierer mellem ca. 350-650 lux på den 

vestvendte væg, mens det er lidt lavere på den østvendte væg. Det vurderes, at dette er for 

høje belysningsniveauer ved skærmarbejde. Den 23. september og 22. december er 

belysningen meget ensartet i hele lokalet, og belysningsstyrkerne varierer fra ca. 250-450 

lux i september og 150-250 lux i december, hvilket vurderes mere acceptabelt i forhold til 

skærmarbejde. 

 



 

119 

 

 
Figur 11.6.i Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne halvt lukkede d. 23.  

september kl. 12 når himlen er CIE klar. 

11.6.4 Glaslameller: Helt åbne, 10  (CIE overskyet himmel) 

Nedenstående figur 11.6.g viser belysningsstyrkerne beregnet for en CIE overskyet 

himmel, når glaslamellerne er indstillet til 10 , mens figur 11.6.h viser den procentvise 

afvigelse i forhold til referencelokalet, når glaslamellerne er indstillet til 10 . 
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Figur 11.6.j Beregnede belysningsstyrker i 

lokalet, med glaslamellerne helt åbne, d. 21. 

juni (rød), 23. september (sort) og 22. 

december (blå) kl. 12. Himmeltype: CIE 

overskyet.  

Figur 11.6.k Den procentvise reduktion af 

belysningsstyrkerne i lokalet med 

glaslamellerne helt åbne i forhold til i 

referencelokalet kl. 12 med en CIE overskyet 

himmel. 

Belysningsniveauets variation med årstiderne og i lokalet svarer til variationen i 

referencelokalet på en overskyet dag, se afsnit 11.3.2. Belysningsstyrkerne varierer fra ca. 

50 lux i december i den bagerste del af lokalet til ca. 600 lux i den forreste del af lokalet i 

juni. Kravet til arbejdspladsbelysningen er kun overholdt i den forreste del af lokalet i juni, 

mens kravet til almenbelysningen er overholdt i juni og september i den forreste og 

23. september kl. 12 
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midterste del af lokalet samt i den bagerste del i juni. Der er således behov for supplering 

af arbejdspladsbelysningen det meste af året, og almenbelysningen i vintermånederne samt 

det meste af året i den bagerste del af lokalet. I forhold til referencelokalet er der således et 

større behov for kunstig belysning, hvilket var at forvente, da solafskærmningen ikke kan 

fjernes helt, selvom der ikke er brug for den i overskyet vejr. Dette understreges af, at 

belysningsstyrkerne i lokalet med glaslamellerne (10 ) reduceres med 25-50 % i forhold til 

referencelokalet, se figur 11.6.h. Som nævnt i 11.4.3 er det ikke muligt at sammenligne de 

procentvise reduktioner i overskyet vejr med afskærmningsfaktoren for lys. 

 

Af figur 11.6.l ses, at belysningsniveauet varierer mellem ca. 350-650 lux på den 

vestvendte væg, mens det er lidt lavere på den østvendte væg. Det vurderes, at dette er for 

høje belysningsniveauer ved skærmarbejde. Den 23. september og 22. december er 

belysningen meget ensartet i hele lokalet, og belysningsstyrkerne varierer fra ca. 250-450 

lux i september og 150-250 lux i december, hvilket vurderes mere acceptabelt i forhold til 

skærmarbejde. 

 

 

 
Figur 11.6.l Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne helt åbne d. 21. juni  kl. 12  

når himlen er CIE overskyet. 

Særligt i juni er der noget variation af belysningen på bordoverfladerne, og der er ingen af 

dagene, hvor fordelingen bliver så ensartet som for persiennen i overskyet vejr. 

11.7 Variation i løbet af dagen og året 

I det følgende kommenteres først forhold vedrørende belysningsforholdenes variation i 

løbet af året og dernæst variationen i løbet af dagen, der har betydning for valg af 

solafskærmning. 

 

Variation i løbet af året 

Vejret har betydning for hvilken måned, belysningsstyrkerne er højeste i de forskellige 

dele af lokalet. Generelt blev det fundet, at ved anvendelsen af en CIE klar himmel, er 

belysningsstyrkerne i den forreste del af lokalet højest i september, dernæst december og 

lavest i juni. Dette gælder både for solafskærmningerne indstillet til at være helt og halvt 

lukket. I den midterste og bagerste del af lokalet er belysningsstyrkerne derimod højest i 

december, dernæst september og juni, hvilket skyldes solens højde på himlen, og således 

21. juni kl. 12 
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hvor langt den direkte solstråling kommer ind i lokalet. Dette gælder dog ikke for 

persiennen, når denne er helt eller halvt lukket, idet belysningsstyrkerne i disse tilfælde er 

højest i september, hvorefter juni og december følger, hvilket skyldes, at der kun 

forekommer diffust lys og ingen direkte solstråling.  

 

Ved anvendelsen af en CIE overskyet himmel er variationen i løbet af året den samme for 

referencelokalet, lokalet med persiennen (0 ) og lokalet med glaslamellerne (10 ), nemlig 

at belysningsstyrkerne uanset placering i lokalet er højest i juni, hvorefter september følger 

og til sidst december. Dette skyldes, at intensiteten af det diffuse lys er højest i juni og 

lavest i december.  

 

Det bemærkes, at belysningsforholdene i september svarer til forholdene i marts. 

 

På grund af den varierende solhøjde og intensitet over årstiderne varierer behovet for, hvor 

lukket solafskærmningerne behøver at være for at skærme for den direkte solstråling. 

 

I december hvor solen står lavest på himlen, er det nødvendigt, at det meste af vinduet er 

dækket af solafskærmningen. Det ses bl.a. af, at filmen, der er 2/3 nede, ikke skærmer 

tilstrækkeligt i den forreste og bagerste del af lokalet, mens persiennen der er indstillet til 

45  næsten skærmer tilstrækkeligt. Det vil således være nødvendigt at trække filmen 

længer ned og evt. lukke persiennen en anelse mere for at skærme for de lave solstråler. 

 

I modsætning hertil står solen højest på himlen i juni, og der forekommer kun direkte 

solstråling i den forreste del af lokalet. Solstrålerne rammer stadig hele vinduesfladen, men 

pga. den store indfaldsvinkel vil det være muligt at åbne persiennens lameller mere end 45  

og stadig skærme for den direkte solstråling. Dette ville forbedre udsynet væsentligt. Det 

bør dog bemærkes, at i tilfælde af at den diffuse del af dagslyset bidrager med for høje 

belysningsstyrker, kan dette føre til at persiennen bør lukkes mere, end hvad der er 

nødvendigt udelukkende for at skærme for den direkte solstråling. Hvor meget lamellerne 

præcist kan åbnes, kræver yderligere undersøgelser. 

 

En anden mulighed i juni ville f.eks. være et udhæng eller en lyshylde, som stak ud fra 

facaden, og derved skærmede for den direkte solstråling på vinduet (og i lokalet). Da ville 

udsynet forbedres væsentligt, men til gengæld ville disse permanente solafskærmninger 

skærme for en del af dagslyset i overskyet vejr.  

 

December og juni er de måneder, hvor solen står hhv. lavest og højest. I marts og 

september vil der således være behov for at skærme vinduet mere af end i forhold til juni, 

men mindre i forhold til december, for at undgå direkte solstråling. Af beregningerne ses, 

at persiennen og glaslamellerne giver tilfredsstillende belysningsforhold ved en hældning 

på 45 . Det kræver yderligere undersøgelser for at bestemme den optimale åbningsgrad.  

 

Variation i løbet af dagen 

Ved en klar himmel er belysningsniveauet højest i den vestlige del af lokalet kl. 8 og i den 

østlige del af lokalet kl. 16, hvilket skyldes solens bevægelse i løbet af dagen. Klokken 12 

er belysningsstyrkerne stadig højest i den vestlige del af lokalet, pga. den asymmetriske 

placering af vinduet. I overskyet, samt i tilfældet med persiennen helt og halvt lukket, er 

belysningsstyrkerne højest midt ud for facadevæggen pga. den overvejende diffuse 

belysning. 

 



 

 122 

Behovet for afskærmning i de enkelte dele af lokalet varierer således i løbet af dagen 

afhængig af vejrtype. I solskin vil det være tilstrækkeligt med en afskærmning, der 

skærmede for hhv. den østlige og vestlige del af vinduet sidst og først på dagen frem for en 

solafskærmning, der dækker hele vinduet, og dermed reducerer mulighederne for at se ud, 

samt skærmer for meget for den diffuse del af dagslyset. Ingen af de fire undersøgte 

solafskærmninger vil være velegnet til at skærme for den direkte sol i kun den ene del af 

lokalet, idet det er nødvendigt, at lukke dem helt, når solen står lavt. En afskærmning der 

ville være mere velegnet til dette, såfremt den kan skærme nok for lyset, vil være et gardin, 

da det giver mulighed for kun at skærme den ene side af vinduet, og dermed stadig tillade 

adgang til diffust dagslys og udsyn i den anden side. En anden mulighed ville være at 

anvende udvendige bevægelige vertikale lameller, idet de ville kunne indstilles til at tage 

den direkte solstråling først og sidst på dagen uden at forhindre udsynet. Ulempen ved 

denne form for solafskærmning er, at det er nødvendigt at lukke lamellerne fuldstændigt 

midt på dagen for at skærme for den direkte solstråling. 

11.8 Opsamling 

Belysningsstyrken på arbejdsplanet (0,85 m over gulvet) aftager med afstanden fra 

vinduesvæggen, hvilket var at forvente, på nær i december, hvor belysningsstyrkerne i den 

vestlige og østlige del af lokalet øges med afstanden fra vinduesvæggen. Dette skyldes, at 

solen står lavt i december, hvorfor den direkte stråling når længere ind i lokalet. Midt ud 

for vinduesvæggen falder belysningsstyrken i december med afstanden ind i lokalet, 

hvilket skyldes, at vinduets lodpost kl. 12 skygger for beregningspunkterne. 

11.8.1 Referencelokalet og solafskærmningerne 

Samlet set er belysningsstyrkerne højest i referencelokalet, hvorefter lokalet med 

glaslamellerne følger. Dernæst følger lokalet med filmen, hvor belysningsstyrkerne er lidt 

højere end i lokalet med persiennen på nær i juni, hvor belysningsstyrkerne er de samme 

bagerst i de to lokalet. For en grafisk sammenligning af solafskærmningerne se bilag K.5. 

 

I det følgende uddybes forholdene for referencelokalet og de enkelte afskærmninger. 

 

Referencelokalet 

Udfra simuleringerne blev det fundet, at referencelokalet er velbelyst på alle årstider, og at 

kravet til både arbejdspladsbelysningen og almenbelysningen er overholdt ved klar 

himmel. De høje belysningsstyrker vil dog forringe belysningskvaliteten i en sådan grad, at 

der er behov for en solafskærmning, især i forbindelse med brug af computer. Dette er 

særligt tilfældet i september i den forreste del af lokalet og i december i hele lokalet. I 

overskyet vejr er de horisontale belysningsstyrker så lave, at der ikke er et behov for 

solafskærmning, hvilket var at forvente, medmindre belysningsstyrkerne på eventuelle 

computerskærme er for højt. Derimod er der et behov for supplering med kunstig belysning 

i den bagerste del af lokalet (på nær i juni) og i december i den midterste del af lokalet, for 

at overholde kravet til almenbelysningen. Det er ligeledes nødvendigt at supplere 

arbejdspladsbelysningen i hele lokalet på nær i juni og september i den forreste del. 

 

Persiennen 

Persiennen skærmer effektivt for direkte solstråling i lokalet, både når den er indstillet til at 

være helt og halvt lukket. Når persiennen er helt lukket opstår et behov for kunstig 
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belysning, både til at opfylde kravet til almenbelysningen såvel som 

arbejdspladsbelysningen. Den helt lukkede persienne skærmer således unødvendigt meget. 

Ved at lade persiennen være halvt åben forbedres belysningskvaliteten, idet 

dagslysniveauet i lokalet øges uden at det burde give anledning til gener. Samtidig 

forbedres udsynet væsentligt, og behovet for kunstig belysning nedsættes. 

Belysningsniveauet kan evt. være en anelse for højt til skærmarbejde nær vinduet. Dette 

kan løses ved at placere arbejdspladsen længere inde i lokalet.  

 

I overskyet er behovet for kunstig belysning større i forhold til behovet i referencelokalet, 

hvilket er unødvendigt, da der ikke er behov for solafskærmning. Dette gælder kun 

såfremt, at der er tale om, at persiennen er fastmonteret og ikke flytbar. 

 

Filmen 

Når filmen er trukket helt ned, forekommer der stadig direkte solstråling i lokalet, om end 

den er væsentlig reduceret i styrke. Kravet til almenbelysningen er kun overholdt i 

december i den vestlige del af lokalet og midt ud for vinduesvæggen, samt i september i 

den forreste del af lokalet. Kravet til arbejdspladsbelysningen er sjældent overholdt, og 

belysningsniveauet på computerskærmene er en anelse for lavt. Filmen skærmer 

unødvendigt meget, når den er helt lukket, og der er således et behov for supplering med 

kunstig belysning. Belysningsniveauet øges betydeligt i hele lokalet, når filmen kun 

dækker 2/3 af vinduet, og behovet for kunstig belysning reduceres. Til gengæld bliver 

belysningsstyrkerne i september og december for høje forrest i lokalet (og midt i lokalet i 

december), ligesom belysningsniveauet på evt. computerskærme vil være for højt, hvorfor 

indstillingen er utilstrækkelig. Det kan således konkluderes, at det er vanskeligt at indstille 

filmen, idet forskellen mellem de to indstillinger, der enten giver for lidt eller for meget 

lys, er begrænset. 

 

Glaslamellerne 

Når glaslamellerne er indstillet til at være helt lukket (88 ), overholdes kravene til 

belysningen på nær i den bagerste del af lokalet, hvor det kun er i december, at 

belysningsniveauet er tilstrækkeligt højt. I den forreste del af lokalet i alle tre måneder, 

samt i resten af lokalet i december, er der stadig for høje belysningsstyrker, selvom 

glaslamellerne reducerer belysningsniveauet med 50-60 % i forhold til ingen 

solafskærmning (referencelokalet). Belysningsstyrkerne på eventuelle computerskærme er 

ligeledes for højt, hvorfor der er behov for yderligere solafskærmning. Det bemærkes, at 

der ligeledes vil være høje luminanser nær vinduet, hvorfor yderligere afskærmning kan 

være påkrævet uanset placeringen af arbejdspladserne. 

 

Indstilles glaslamellerne til 45 , øges belysningsniveauet i den midterste og bagerste del af 

lokalet i forhold til ved 88 , uden at det bliver for højt. Samtidig mindskes 

belysningsniveauet i den forreste del af lokalet, hvilket skyldes forskellen i mængden af 

interrefleksioner, se afsnit 11.4.2 Belysningsniveauet er dog stadig for højt til 

skærmarbejde. Samlet set reduceres behovet for kunstig belysning, samtidig med at 

generne ved for høje belysningsstyrker reduceres, når det vælges at indstille glaslamellerne 

til 45  frem for 88 . En hældning på 45  frem for 88  er således at foretrække, med mindre 

glaslamellerne ved 88  giver et bedre udsyn eller mindsker overophedning mere end når de 

er indstillet til 45 . Se afsnit 12. 

 

Med en indstilling på 10  i overskyet vejr reducerer glaslamellerne belysningen med 30-50 

%. I forhold til persiennen (fastmonteret) reducerer glaslamellerne belysningsniveauet 
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mindre, hvorfor glaslamellerne i overskyet er at foretrække frem for en fastmonteret 

persienne. 

11.8.2 Samlet 

Beregningerne viser, at der er behov for solafskærmning, idet belysningsstyrkerne i lokalet, 

på arbejdspladsen og på eventuelle computerskærme er for høje på flere tider af året. 

Specielt kan det i december, pga. den lave solhøjde, være problematisk at få afskærmet 

tilstrækkeligt uden at blokere udsynet fuldstændigt. 

 

Glaslamellerne skærmer ikke tilstrækkeligt for den direkte solstråling, og er derfor ikke 

velegnet uden yderligere solafskærmning. Desuden er det ikke muligt at fjerne 

glaslamellerne, såfremt der ikke er behov for solafskærmning. Filmen og persiennen kan 

derimod begge fjernes, såfremt persiennen ikke betragtes som fastmonteret. Filmen 

skærmer dog kun tilstrækkeligt, når den er helt nede, hvilket samtidig medfører et stort 

behov for kunstig belysning. Persiennen derimod skærmer for den direkte solstråling, både 

når den er helt og halvt lukket, og har den fordel, at den ikke nødvendigvis skal være helt 

lukket for at skærme tilstrækkeligt. Ud fra ovenstående vurderes det således, at persiennen 

er det mest velegnede valg af solafskærmning udfra belysningsmæssige betragtninger.  

 

Det bør understreges, at de her beskrevne forhold gælder for netop det her modellerede 

kontorlokale og de valgte beregningspunkter. Eksempelvis har både orienteringen af 

lokalet og højden over jorden betydning for belysningsforholdene, og dermed vurderingen 

af hvilken solafskærmninger, som er at foretrække. Det bør således altid undersøges for 

den enkelte bygning, hvilken påvirkning solafskærmningerne har.  

 

Endeligt burde luminansforholdene i lokalet ved brug af de forskellige solafskærmninger 

ligeledes undersøges, idet luminansforholdene er en væsentlig faktor ved vurdering af et 

lokales belysningsforhold. Valget af solafskærmning kunne således være anderledes, 

såfremt luminansforholdene ligeledes havde indgået i vurderingerne. 

 

I det ovenstående har der kun været tale om, hvorvidt evt. generende sollys kunne 

udelukkes fra lokalet. Det næste skridt ville være at undersøge mulighederne for at 

omdirigere den direkte solstråling således, at den ikke faldt på arbejdspladsen eller 

computerskærmen, men f.eks. kunne anvendes længere inden i lokalet, og dermed øge 

belysningsniveauet der. Der findes som nævnt i bilag C.3 en række solafskærmninger, der 

eksempelvis kan omdirigere den direkte solstråling til at ramme loftet frem for bordet. 

Yderligere kunne det være interessant at undersøge mulighederne for en solafskærmning, 

der skærmer for den nedre del af vinduet, men tillader dagslys uhindret at passere den øvre 

del af vinduet. Eksempelvis kunne en persienne skærme for den nedre del af vinduet, mens 

en lyshylde placeret over persiennen kan sørge for, at der ikke kommer direkte solstråling 

ind på arbejdspladsen fra den øvre del af vinduet. En undersøgelse af disse muligheder 

ligger uden for dette projekts formål, men det ville være oplagt at undersøge det i fremtidig 

projekter. 

 

Det kunne have været ønskeligt at bestemme forbruget af kunstig belysning ved 

anvendelse af de forskellige solafskærmninger. En metode hertil kunne være at beregne 
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dagslysfaktorerne
17

 i lokalet og benytte varighedskurver over dagslyset til at bestemme, 

hvor stor en del af tiden det ville være muligt at slukke eller nedregulere den kunstige 

belysning. I den forbindelse kunne samspillet mellem brugen af solafskærmninger og et 

on/off eller kontinuert reguleret belysningsanlæg ligeledes inddrages, såvel som 

elektronisk styret eller manuelt styret solafskærmninger. 

 

Desuden havde det været ønskeligt at inddrage screenen i beregningerne. Dette ville dog 

kræve mulighed for at måle screenens spektralfordeling, hvilket som nævnt ikke var muligt 

med den givne opstilling af goniospektrometeret. 

11.9 Usikkerheder og fejlkilder 

I forbindelse med konstrueringen af beregningsmodellen er der foretaget en række valg, 

der har indflydelse på resultaterne. Betydningen af de væsentligste vil blive kommenteret i 

det følgende. 

 

 Den opbyggede model i AutoCad er simplificeret i forhold til virkeligheden. Den 

væsentligste simplificering er, at vinduet blot er modelleret som et hul i facaden, 

hvor vindueskarm og rammer ikke er medtaget. Derudover er computere, reolen 

mv. undladt i beregningsmodellen. Det vurderes kun at have begrænset indflydelse 

på refleksionsforholdene, og dermed belysningsforholdene, i lokalet. 

 

 De ydre omgivelser er ikke medtaget i modellen. Dette er kun en usikkerhed i 

forbindelse med sammenligningen mellem beregningsresultater og måleresultater, 

idet træerne vil reducere belysningsniveauet i lokalet. Udfra dette burde de 

beregnede værdier således være en anelse højere end de målte. Der er dog en række 

andre usikkerheder, der ligeledes skal tages højde for ved sammenligning af 

beregnings- og måleresultaterne. Særligt vil den i programmet valgte himmeltype 

kun være en tilnærmelse af den under målingerne forekomne himmeltype. Se 

yderligere nedenfor omkring den geometriske usikkerhed i modellen. 

 

 Det var ikke muligt at oprette buer (arc-funktionen i AutoCad) i Desktop Radiance, 

hvorfor det ikke var muligt at medtage krumningen af persiennelamellerne. I stedet 

blev lamellerne modelleret som plane flader. Dette betyder, at der reflekteres en 

mindre mængde lys ind i lokalet, hvorfor belysningsniveauet bliver beregnet til at 

være lavere, end hvad der faktisk er tilfældet. Dette kan have betydning, når de 

enkelte solafskærmninger sammenlignes. 

 

 Den geometriske opbygning af modellen er behæftet med usikkerhed, da det ikke 

var muligt at opbygge modellen fuldstændig identisk med virkeligheden. Særligt 

usikkerheden på opbygning og placering af vinduet og solafskærmningerne har 

betydning.  

 

 Som omtalt i bilag K.1.4 er der det usikkert, hvorvidt kamerasimuleringen om 

dagen resulterer i, at de beregnede belysningsstyrker bliver for høje. Usikkerheden 

skyldes, at ved en simulering om natten, hvor der burde være mørkt, resulterer i et 

belysningsniveau på 0-200 lux. Det er uvist om dette niveau er et offset, der går 
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 Dagslysfaktorerne i lokalet kan i Desktop Radiance bestemmes ved at vælge en CIE jævnt overskyet 

himmel. 
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igen ved simuleringerne om dagen. Problemet eksisterer ikke for simuleringer med 

et beregningsnet. Sammenlignes resultaterne af en kamerasimulering om dagen 

med resultaterne fra en simulering med et beregningsnet stemmer de to 

simuleringsresultater nogenlunde overens. Umiddelbart er det forfatternes 

opfattelse, at der er tale om en fejl ved simuleringen om natten, hvilket formentlig 

skyldes, at det ikke er muligt at genere et "helt mørkt" billede. 

 

 Idet det af tidsmæssige årsager ikke var muligt at gennemføre et komplet studie af 

de mange simuleringsparametre i Desktop Radiance, er det sandsynligt, at 

beregningsresultaterne kunne optimeres endnu mere mht. nøjagtighed og 

tidsforbrug end her gjort. Det vurderes dog, at beregningerne er pålidelige, og at de 

er tilstrækkelige nøjagtige til, at de kan anvendes til det ønskede formål, nemlig at 

undersøge den årlige variation i belysningsniveauet i et sydvendt kontorlokale med 

de forskellige solafskærmningerne. 

 

Det vurderes, at den opbyggede model er tilfredsstillende, og at beregningsresultaterne er 

pålidelige på trods af de nævnte usikkerheder. 

11.10 Kommentarer til Desktop Radiance 

Desktop Radiance er et stærkt simuleringsværktøj, der kan anvendes i forbindelse med 

avancerede lysberegninger og til visualisering af belysningsforholdene i f.eks. et 

kontorlokale. Det vurderes dog, at det kræver en udbyggelse og forbedring af programmet 

såvel som tilhørende manualer mv., hvis programmet virkelig skal opnå udbredelse blandt 

ingeniører og arkitekter. Udfra [DRad Manual, u.å.], [Mistrick, 2000] og start-introen er 

det, med et godt kendskab til AutoCad, muligt at opbygge en model, og derefter beregne 

belysningsstyrker og luminanser uden at angive andre simuleringsparametre end tid, sted 

og himmeltype. Komplikationerne indtræffer, hvis det ønskes at optimere beregningerne i 

forhold til den opbyggede model, idet der kun findes en begrænset vejledning og blot 

henvises til programmet Radiance. Det ville gøre Desktop Radiance mere lettilgængeligt, 

hvis der forelå en mere uddybende forklaring af de avancerede simuleringsparametre og 

deres indflydelse på nøjagtigheden af beregningerne og beregningstiden. Det er muligt, at 

en mere uddybende forklaring findes i litteratur vedrørende programmet Radiance. I så 

fald bør det overvejes at indarbejde det i manualerne til Desktop Radiance.  

 

En udbyggelse af programmet der muliggør direkte modellering af solafskærmninger, vil 

ligeledes øge anvendeligheden. 

 

Det er forfatternes erfaring, at kun få i Danmark kender til Desktop Radiance. Forfatterne 

kontaktede bl.a. en række ingeniørvirksomheder, hvor kun en enkelte anvendte Desktop 

Radiance, (og denne havde aldrig inddraget solafskærmninger i anvendelsen). I de fleste 

andre tilfælde kendte man til programmet, men var aldrig rigtig kommet i gang med at 

anvende det. Det vurderes, at årsagen hertil bl.a. skyldes, at det ikke er muligt at få 

personlig hjælp og vejledning i forbindelse med brugen af programmet. (Den eneste 

egentlige mulighed for hjælp er debatforummet på www.yahoo.com
18

, hvor svartiderne 

godt kan være lange). Dette understreger, blot nødvendigheden af en veludbygget 

brugermanual. 

                                                 
18

 Der eksisterer et forum på internetsiden www.Yahoo.com, hvor det er muligt at diskutere forskellige 

problemstillinger i forbindelse med brug af Radiance og Desktop Radiance med andre brugere af 

programmerne. Tilmeldingen kan ske via [http://floyd.lbl.gov/deskrad/help.htm]. 
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12 Opsamling og diskussion 

12.1 Belysningsmæssige forhold 

Undersøgelsen viste god overensstemmelse mellem de målte belysningsstyrker, luminanser 

og forsøgspersonernes vurdering af belysningsforholdene i kontorlokalerne, dog er der en 

svag tendens til, at forsøgspersonerne er mere tilfredse med forholdene end det kunne 

forventes udfra målingerne.  

 

Forskelle som blev fundet mellem de målte belysningsforhold og forsøgspersonernes 

vurderinger, kan skyldes flere forhold. Forsøgspersonerne opholdte sig kun i lokalerne i 

kort tid af gangen, og det er forventeligt, at ved længerevarende ophold ville de vurderer 

forholdene anderledes. F.eks. kan lyspletterne fra wirehullerne i persienne opfattes som lidt 

lyse, men ikke generende, ved et kort ophold, mens ved længere ophold i lokalet, hvor der 

udføres kontorarbejde, vil det opfattes generende. Tilsvarende kan refleksioner i 

computerskærmen være acceptable i kort tid, hvor der ikke udføres kontorarbejde, men ved 

længere arbejde kan refleksionerne blive generende.  

 

En anden årsag til, at forsøgspersonerne generelt er lidt mere tilfredse, end hvad der var 

forventeligt, kan skyldes, at mennesker har videre grænser over for dagslys end kunstlys. 

Dette stemmer overens med tidligere undersøgelser, som netop viser, at brugere har videre 

grænser overfor dagslys end kunstlys. [Dubois, 2001b] 

 

De fire solafskærmninger blev klassificeret jvf. [CEN TC 33 WI 175, 2002] efter deres 

evne til at forebygge mod blænding generelt i lokalet samt skærme mod refleksioner i 

computerskærmen. Som ved belysningsstyrkerne var der en tendens til, at 

forsøgspersonerne vurderede forholdene bedre end klassificeringen angav. Bl.a. vurderes 

antallet af refleksionerne i computerskærmen i lokalet med screenen som "få", når screenen 

var helt nede, mens klassificeringen angav, at screenen var "dårlig" til at skærme for 

refleksioner. Den større tilfredshed kan, ligesom ved belysningen, skyldes, at 

forsøgspersonerne kun opholdte sig i lokalerne i kort tid af gangen, ligesom det, at 

lokalerne primært var belyst med dagslys kan have betydning for den mere positive 

vurdering. 

 

Der blev foretaget en række simuleringer af belysningsforholdene i Desktop Radiance, som 

viste, hvorledes belysningsforholdene varierede over året ved brug af hhv. persiennen, 

filmen og glaslamellerne. På grund af den varierende solhøjde og lysintensitet varierer 

behovet for, hvor lukket solafskærmningerne behøver at være for at skærme for den direkte 

solstråling. Beregningerne viste, at særligt persiennen er velegnet i sommermånederne, 

hvor solen står højest på himlen, idet den kan skærme for den direkte solstråling uden at 

være helt lukket. For de øvrige solafskærmninger vil det fortsat være nødvendigt, at de er 

helt eller næsten helt lukkede. Undersøgelsen viste, at persiennes lameller kunne være 

mere åbne end 45 , hvilket giver bedre udsynsforhold, dog kan en mere åben persienne 

give problemer med for meget lys, såfremt intensiteten af det diffuse lys er meget høj.  

 

I december, hvor solen står lavest, viste beregningerne, at det kan være svært at opnå gode 

belysningsforhold uden samtidig at skærme for udsynet og gratisvarmen. Dette 
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understøttes af tidligere undersøgelser. [Wall et al, 1999] Det blev fundet, at persiennen var 

bedst til at skærme for den lave sol.  

 

Såfremt der tages udgangspunkt i andre lokaliteter end København, f.eks. længere sydpå, 

ville der ikke opstå det samme problem med den lave solhøjde om vinteren. Det er derfor 

nødvendigt at være opmærksom på, at de her fundne resultater kun gælder for 

breddegrader omkring København og længere nordpå. 

 

Beregningerne stemte nogenlunde overens med måleresultaterne, hvorfor det er oplagt at 

anvende simuleringer i Desktop Radiance ved projektering af solafskærmningssystemer 

frem for målinger, idet dette kan være tidsmæssigt og økonomisk fordelagtigt. Der bør dog 

foretages en egentlig validering af programmet for at sikre, at beregningerne er 

tilstrækkelig nøjagtige inden der gås over til simuleringer alene.  

 

Såfremt programmet Desktop Radiance skal vinde indpas hos rådgivende ingeniører, 

arkitekter og andre til projektering af solafskærmninger vil det kræve en udbyggelse af 

Desktop Radiance, således at det bliver muligt direkte i programmet at modellere 

solafskærmningerne, ligesom det vil være nødvendigt med en udbyggelse af manualerne. 

 

Som nævnt tidligere stemte målingerne og forsøgspersonernes vurderinger ligeledes 

overens, om end forsøgspersonerne vurderede forholdene lidt bedre end målingerne viste. 

Det vil således være muligt i et vist omfang at erstatte forsøgspersonernes vurdering af 

belysningsforholdene med simuleringer. Det skal dog pointeres, at beregninger altid vil 

være en tilnærmelse af virkeligheden, og derudover har brugere meget forskellige 

individuelle ønsker og præferencer, hvorfor vigtige detaljer kan gå tabt i beregninger. 

Simuleringerne kan derfor ikke helt erstatte forsøgspersoners vurdering. Desuden kræver 

en erstatning med simuleringer en yderligere undersøgelse af, om brugernes vurderinger og 

målinger stemmer overens, uanset hvilke typer af solafskærmninger, der anvendes i 

forsøgene. 

12.2 Udsyn 

Som beskrevet i kapitel 2 er der fire faktorer, som har indflydelse på udsynet: Brydningen, 

skarpheden, farvegengivelsen og genspejlinger. Denne undersøgelse viste, at brydningen 

og skarpheden havde indflydelse på brugernes vurdering af udsynet, mens farveændringen 

havde en sekundær indflydelse, og genspejlingerne ingen indflydelse havde overhovedet. 

De fundne resultater skal dog ses i sammenhæng med de undersøgte solafskærmninger, 

idet kun en enkelt af solafskærmningerne forårsagede en stærk farveændring, og ingen af 

solafskærmningerne forårsagede stærke genspejlinger. Det er således forventeligt, at disse 

faktorer, i denne undersøgelse, ikke havde indflydelse på vurderingen af udsynet, samtidig 

med, at det forventes, at de vil have indflydelse ved evaluering af andre solafskærmninger.  

 

Ved design af nye solafskærmninger vil det være ønskeligt at minimere solafskærmningens 

brydning af de ydre omgivelser samtidig med, at solafskærmningen fortsat skal være i 

stand til at skærme for den direkte solstråling. Det er ikke muligt udfra denne undersøgelse 

at vurdere, hvilken form for brydning brugere bedst kan acceptere. For at kortlægge dette 

vil det være nødvendigt med et større kendskab til brugernes præferencer for 

brydningsformerne (f.eks. vandrette kontra lodrette lameller, vævet dug mv.).  
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Undersøgelsen viste, at forsøgspersonerne primært anvendte den nederste og midterste del 

af vinduet til at se ud af, og det vil således være muligt at anvende den øverste del af 

vinduet til en solafskærmning. Igen skal det bemærkes, at de her fundne resultater kun 

gælder for forsøgsforholdene. F.eks. kan andre undersøgelser, hvor der er andre ydre 

omgivelser, vise, at andre dele af vinduet anvendes til at skabe kontakt til omgivelserne. 

 

Derudover er det ønskeligt ved design af nye solafskærmninger, at disse ikke forringer 

skarpheden og farvegengivelsen af omgivelserne, samt at de skal minimere genspejlinger 

på indersiden af solafskærmningen, hvilket kan opnås ved at anvende diffuserende 

materialer.  

 

De fire solafskærmninger blev klassificeret mht. udsynet jvf. [CEN TC 33 WI 175, 2002]. 

Udsynet gennem glaslamellerne blev klassificeret som "meget god", mens udsynet gennem 

filmen blev klassificeret som "god". Dette stemmer dog ikke overens med 

forsøgspersonernes vurderinger, idet filmen var den mest foretrukne afskærmning mht. 

udsynet, og glaslamellerne kun var de næstbedste. Klassificeringen af solafskærmningerne 

tager da heller ikke højde for f.eks. det stativ, som glaslamellerne var monteret på, eller at 

prikmønsteret på glaslamellerne bryder udsynet. Klassificeringen mht. udsynet er således 

kun egnet til solafskærmninger, som har en jævn transmittans for hele solafskærmningen, 

og ikke til afskærmninger, som f.eks. er monteret på et stativ, der bryder udsynet. 

 

I denne undersøgelse var det ikke muligt for forsøgspersonerne at kontrollere indstillingen 

af solafskærmningerne, og der var således risiko for, at forsøgspersonerne ville vurdere 

udsynet mere negativt, idet undersøgelser viser, at brugere foretrækker at kunne kontrollere 

solafskærmninger selv. [SBI 318, 1999] Undersøgelsen viste dog, at indstillingen af 

solafskærmningen ikke havde indflydelse på vurderingen af udsynet, hvilket formentlig 

skyldes, at forsøgspersonerne kun opholdte sig i lokalerne i kort tid af gangen. 

12.3 Termiske forhold 

Der var god overensstemmelse mellem målingerne og forsøgspersonernes vurdering, idet 

de begge viste, at der var lidt køligt om morgenen, og i løbet af dagen blev det for varmt på 

solskinsdage. Desuden viste både forsøg og målinger, at der blev varmest på solskinsdage, 

hvilket ligeledes var at forvente. 

 

Der var mulighed for, at forsøgspersonerne ville vurdere forholdene værre, såfremt de ikke 

var i termisk komfort. Der er dog ikke noget som tyder på, at temperaturen har haft 

indflydelse på vurderingen af belysningsforholdene eller udsynet gennem 

solafskærmningerne. Dette skal ses i sammenhæng med, at den operative temperatur viste, 

at forsøgspersonerne var i termisk komfort det meste af tiden. 

Ud fra målingerne er det ikke muligt at bestemme, hvordan de enkelte solafskærmninger er 

til at undgå overophedning, idet der ikke var ens temperaturforhold i alle lokalerne til start, 

ligesom ventilationsmængden ikke var ens i lokalerne. Til gengæld blev der foretaget 

beregninger af den totale solenergitransmittans og afskærmningsfaktoren for varme. Disse 

beregninger viste, at persiennen var den afskærmning, som beskyttede mest effektivt for 

overophedning, hvorefter screenen og glaslamellerne fulgte. Filmen var den dårligst af de 

undersøgte afskærmninger til at undgå overophedning, hvilket var at forvente, idet den, 

som den eneste afskærmning, var placeret på indersiden af vinduet. Dette stemmer 

ligeledes godt overens med klassificeringen af solafskærmningerne efter det årlige 

energibehov. 
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12.4 De undersøgte solafskærmninger 

I det nedenstående gives en opsamling på de undersøgte solafskærmninger udfra 

forsøgspersonernes vurderinger, målingerne samt simuleringerne. 

12.4.1 Screenen 

Screenen skærmer for meget for dagslyset, når den er helt nede, således at 

belysningsniveauet på skrivebordet ikke overholder kravene i [DS 700, 1997]. Det er 

således nødvendigt at supplere med arbejdsbelysning i lokalet. Til gengæld er 

belysningsforholdene på computerskærmen gode, idet der ikke er nogen refleksioner i 

skærmen ifølge forsøgspersonerne og målingerne. Med screenen 2/3 nede forringes 

belysningskvaliteten, idet der forekommer direkte sollys i den forreste del af lokalet, og 

forholdene på computerskærmen forringes væsentligt. Desuden er der blænding fra den 

nederste del af vinduet uden afskærmning. Kravene til belysningsniveauet i lokalet og på 

arbejdspladsen er til gengæld overholdt. 

 

I modsætning til belysningsforholdene er udsynet bedst, når screenen kun er 2/3 nede, idet 

der da er frit udsyn til omgivelserne i den nederste tredjedel af vinduet. Udsynet vurderes 

af forsøgspersonerne som "utilfredsstillende", når screenen er helt lukket, men som 

"tilfredsstillende", når den er 2/3 nede. 

 

Screenen er god til at skærme mod overophedning af lokalet, når den er helt nede. Der er 

ikke foretaget beregninger, når den er 2/3 nede, men det er forventeligt, at den vil være 

dårligere til at skærme for varmen pga., at der tillades direkte solstråling gennem den 

nederste tredjedel af vinduet. 

 

Screenen kan således skabe gode termiske og visuelle forhold i lokalet, såfremt den er helt 

nede, og der anvendes supplerende kunstig belysning. Udsynet er til gengæld dårligt, når 

screenen er helt nede, men der kan ikke opnås gode belysningsforhold ved en indstilling på 

2/3 nede med mindre, der anvendes supplerende afskærmning. 

12.4.2 Persiennen 

I overskyet skærmer persiennen for meget for dagslyset, selvom lamellerne står vandret 

(0 ), og kravene til belysningsstyrkerne er således ikke overholdt. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at belysningsforholdene i referencelokalet i overskyet er gode, og der 

ikke er behov for en solafskærmning. Det er således at foretrække, at persiennen kan 

fjernes helt fra vinduet. Når persiennen er helt lukket i solskin er belysningsforholdene i 

lokalet gode, dog en anelse mørke. Der er ikke så mørkt, som i lokalet med screenen, og 

kravene til belysningsstyrkerne er således næsten overholdt, dog er der stadig behov for 

arbejdspladsbelysning. Ved persiennen indstillet til en lamelhældning på 45  er 

belysningskvaliteten god i lokalet og på computerskærmen, og kravene til 

belysningsstyrkerne er overholdt. 

 

De bedste belysningsforhold opnås således ved 45  lamelhældning. Denne indstilling giver 

ligeledes det bedste udsyn, som dog ikke ligefrem er godt, idet forsøgspersonerne vurderer 

udsynet som "meget utilfredsstillende" ved 90  og "utilfredsstillende" ved 45 . Både 

belysningsforholdene og udsynet bliver således bedre, jo mere åbne lamellerne er. Det skal 

dog bemærkes, at det ikke nødvendigvis vil være muligt at åbne lamellerne mere, og 
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samtidig opnå gode belysningsforhold. Grænsen for, hvor meget lamellerne kan åbnes før 

belysningsforholdene forringes bør undersøges nærmere. 

 

Ifølge beregningerne i Desktop Radiance er persiennen den afskærmning, der giver de 

bedste belysningsforhold om sommeren. 

 

Persiennen er god til at skærme mod overophedning ved både 45  og 90 , og det afhænger 

således af, hvor store problemer der er med overophedning, hvor meget lamellerne skal 

lukkes. 

 

Persiennen kan således skabe gode termiske og visuelle forhold i lokalet, såfremt 

lamellerne er lukket 45  eller mere. Til gengæld forværres udsynet jo mere lamellerne 

lukkes, og en lamelhældning på 45  er således at foretrække. 

12.4.3 Filmen 

Filmen skærmer for meget for dagslyset, når den er helt nede, og belysningsniveauet i 

lokalet overholder ikke kravene i [DS 700, 1997]. Ifølge simuleringerne ses, at dette 

gælder stort set hele året, og det vil således være nødvendigt at supplere med 

kunstbelysning. Derudover forekommer der lidt blænding fra vinduet, når man kigger mod 

dette, hvilket skyldes, at filmen er direkte transmitterende, og det er således muligt at se 

solen direkte, om end reduceret i belysningsstyrke. Belysningsniveauet er lidt mindre end i 

lokalet med screenen helt nede, men der er ikke stor forskel på de to lokaler. Til gengæld 

er belysningsniveauet en del lavere end i lokalet med persiennen. 

 

Med filmen 2/3 nede forringes belysningskvaliteten, idet der kommer direkte sollys ind i 

den forreste del af lokalet, og forholdene på computerskærmen forringes væsentligt. 

Ligesom i lokalet med screenen forekommer der blænding fra den nederste del af vinduet, 

hvor der ikke er nogen solafskærmning. Kravene til belysningsniveauerne i lokalet og på 

arbejdspladsen er til gengæld overholdt stort set hele året. 

 

Med filmen helt nede er udsynet dårligere end ved 2/3 nede. Generelt er udsynet dog godt, 

idet der ikke er nogen brydning eller forringelse af skarpheden af de ydre omgivelser, men 

udelukkende en farveændring. Udsynet er væsentligt bedre end gennem persiennen, og 

noget bedre end gennem screenen. 

 

Filmen er til gengæld ikke velegnet til at skærme for overophedning, idet den er placeret på 

indersiden af vinduet. 

 

Filmen er således ikke velegnet til at skabe gode termiske og visuelle forhold, og det 

kræver ventilation og køling for at undgå overophedning, ligesom det vil være nødvendigt 

at supplere med kunstbelysning. Til gengæld er udsynet gennem filmen god.  

12.4.4 Glaslamellerne 

I overskyet vejr med glaslamellerne indstillet til 10  er forsøgspersonerne tilfredse med 

belysningsforholdene. Til gengæld viser målinger og beregninger, at kravene til 

belysningsstyrkerne på skrivebordet ikke er overholdt. Forskellen mellem 

målinger/beregninger og forsøgspersonernes vurdering skyldes, som nævnt tidligere, at 
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forsøgspersonerne kun opholdte sig i lokalet i kort tid uden at udføre kontorarbejde. Det vil 

således være nødvendigt at supplere belysningen med kunstlys for at opnå tilfredsstillende 

belysningsforhold. Ved sammenligning med referencelokalet ses, at belysningsforholdene i 

referencelokalet var gode, og der er således ikke behov for en solafskærmning. 

Glaslamellerne skærmer således unødvendigt for dagslyset med det til følge, at der er 

behov for kunstig belysning. 

 

I sol, når glaslamellerne er indstillet til hhv. 45  og 90  er belysningsforholdene dårlige, 

idet glaslamellerne tillader for meget dagslys at passere, og det bevirker, at der er en del 

refleksioner i computerskærmen, ligesom der er blænding, når man kigger mod vinduet. 

Der er således behov for yderligere solafskærmning for at opnå tilfredsstillende 

belysningsbehov stort set hele året. Det bemærkes dog, at belysningsforholdene er lidt 

bedre ved en lamelhældning på 45  i forhold til 90 . 

 

Udsynet gennem glaslamellerne er bedst ved en indstilling på 0 , mens der ikke er forskel 

på vurderingen af udsynet ved hhv. 45  og 90 .  

 

Glaslamellerne skærmer mindre for overophedning end persiennen og screenen, men en 

del mere end filmen. Glaslamellerne skærmer bedre, jo mere lukkede de er. 

 

Da glaslamellerne er bedst mht. belysningsforholdene ved 45 , og udsynet er lige godt ved 

45  og 90 , vil det være en vægtning af, om der ønskes at skærme for belysningen eller 

varmen om de indstilles til 45  eller 90 . Det understreges dog, at for belysningsforholdene 

skal være tilfredsstillende kræver det supplerende afskærmning. 

12.5 Valg af solafskærmning 

Solafskærmninger skal reducere solindfaldet for at undgå overtemperatur eller reducere 

kølebehovet. Desuden skal solafskærmningen så vidt muligt give dagslysadgang, så der 

kan komme tilstrækkeligt med dagslys ind i lokalet. Samtidig er det en fordel, hvis 

solafskærmningen kan forhindre blænding og generende reflekser i computerskærmen 

uden at yderligere afskærmning er påkrævet. Endelig skal solafskærmningerne ligeledes 

give gode udsynsmuligheder. Flere af disse krav er dog modstridende, og det er således 

nødvendigt at vægte de forskellige krav for at finde ud af, hvilken solafskærmning man 

skal vælge. 

 

Desuden er det ved valg af solafskærmning væsentligt at kende til bygningsudformningen, 

orienteringen af bygningen, anvendelsen mv., idet dette ligeledes har indflydelse på valget 

af solafskærmning. 

 

Grundlæggende skal kravene til de termiske og visuelle forhold være overholdt, idet disse 

er lovkrav. Udfra et belysningsmæssigt synspunkt bør solafskærmningerne derfor tillade 

mest mulig dagslys at passere uden at de forringer belysningskvaliteten ved eksempelvis 

generende reflekser i computerskærme. Ved at tillade mest mulig dagslys at passerer, kan 

behovet for kunstlys reduceres med en energibesparelse til følge. 

 

Af de her undersøgte afskærmninger vil persiennen ved en indstilling på 45  være at 

foretrække udfra de belysningsmæssige forhold, idet der kan opnås gode visuelle forhold 

samtidig med, at der er et meget begrænset behov for supplerende kunstbelysning. 

Screenen og filmen er ikke at foretrække, idet de begge skal være helt nede for at skabe 
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visuel komfort. Samtidig er der behov for kunstig belysning i en stor del af året. 

Glaslamellerne kræver kun kunstig belysning, når det er overskyet, men der er ikke gode 

visuelle forhold i solskin, med mindre der anvendes yderligere afskærmning. En 

undersøgelse af [SBI 318, 1999] viser dog, at der er en tendens til en større tilfredshed med 

afskærmninger, såfremt en udvendig afskærmning kombineres med en indvendig 

persienne. Det ville være muligt at anvende glaslamellerne sammen med en indvendig 

persienne, og formentlig opnå visuel komfort.  

 

Termisk set skal solafskærmningerne minimere risikoen for overophedning, for at sikre 

termisk komfort, samtidig med at behovet for køling minimeres for at opnå økonomiske og 

energimæssige fordele. 

 

Af de her undersøgte solafskærmninger skærmer screenen og persiennen mest for 

overophedning, hvorfor de er at foretrække. Glaslamellerne skærmer ligeledes en del, men 

der vil være et større behov for køling end ved screenen og persiennen. Filmen er ikke at 

foretrække, idet den ikke skærmer tilstrækkeligt for varmen, og således bliver der et stort 

behov for ventilation og køling. 

 

Såfremt kravene til det termiske og visuelle indeklima er overholdt, er det ønskeligt at have 

et godt udsyn til omgivelserne. Af de her undersøgte afskærmninger giver filmen det 

bedste udsyn, hvorfor den er at foretrække. Dernæst følger glaslamellerne og screenen, og 

til sidst persiennen, som tillader det dårligste udsyn til omgivelserne. 

 

Som det ses af det ovenstående, er der ikke en af afskærmningerne, som er fordelagtig, 

såfremt alle betragtninger skal vægtes ligeligt. Det et således nødvendigt at gøre sig klart, 

hvilke kriterier, der vægtes højest i det enkelte tilfælde. 

 

Da de visuelle og termiske krav er lovpligtige, forventes det, at disse kriterier vægtes højest 

i en projekteringssituation, og ud fra dette vil den flytbare persienne ved 45  

lamelhældning være at foretrække. Screenen er heller ikke et dårligt valg, dog kan det 

undersøges, om der kunne anvendes en dug, som tillod mere lys at passere, da behovet for 

kunstlys da ville mindskes. Dog skal man være opmærksom på, at luminansen af dugen 

ikke bliver for høj, således at det virker generende. Yderligere kunne løsningen med 

glaslamellerne suppleret med en indvendig persienne undersøges nærmere. 

 

Såfremt der ikke tages udgangspunkt i de lovpligtige krav, men i stedet ses på 

forsøgspersonernes vurderinger af solafskærmningerne, er persiennen ikke længere at 

foretrække. Det er glaslamellerne og screenen derimod, idet glaslamellerne foretrækkes i 

sol, når alle afskærmningerne er helt lukket og screenen foretrækkes i sol, når alle 

afskærmningerne er halvt lukkede. Ud fra dette ses, at udsynet vægtes ligeligt med de 

termiske og visuelle forhold. 

12.6 Begrænsninger i undersøgelsen 

Solafskærmningernes anvendelse er afhængig af en række faktorer omkring 

bygningsudformningen, - orienteringen mv., og det er således ikke umiddelbart muligt at 

overføre de her fundne resultater til andre typer af kontorer med andre aktiviteter eller 

orienteringer, hvor dagslysforholdene kan være væsentligt forskellige. Desuden kunne 

undersøgelsen have givet andre resultater, såfremt der var anvendt andre indstillinger af 

solafskærmningerne. 
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Ligeledes kunne andre typer af de anvende solafskærmninger have givet andre resultater. 

F.eks. kunne glaslamellerne være blevet vurderet anderledes, såfremt der var et andet 

mønster påtryk, ligesom en mindre tætvævet dug på screenen kunne have givet andre 

resultater. 

12.7 Fortsat arbejde 

Det tyder på, at ved længerevarende ophold i lokalerne vurderer brugerne forholdene 

anderledes end ved kortere ophold. Det næste skridt i forståelsen af brugernes præferencer 

mht. belysning og udsynet gennem vinduet og solafskærmningen ville således være, at 

gennemfører forsøg, hvor forsøgspersoner opholder sig længere tid i lokalerne og samtidig 

udføre normalt kontorarbejde. Da ville det ligeledes være muligt at medtage yderligere 

aspekter ved solafskærmningerne, som f.eks. støj fra solafskærmningen samt styringen. 

 

Yderligere ville det være interessant at undersøge, om forsøgspersonerne ville vurdere 

afskærmningerne anderledes såfremt vejrforholdene var anderledes. Bl.a. er det 

forventeligt, at i vekslende skydække vil forsøgspersonerne foretrække en anden indstilling 

end i f.eks. overskyet eller sol fra en klar himmel. Desuden kunne det være interessant at 

gennemfører forsøgene på andre årstider, hvor solhøjden var anderledes, for således at 

undersøge, hvorledes forsøgspersonerne ville vurdere de forskellige afskærmninger. 

 

Det er muligt, at belysningsforholdene kan have indflydelse på brugernes vurdering af 

udsynet gennem solafskærmningerne. Af tidsmæssige årsager var det ikke muligt at 

undersøge dette, hvorfor det anbefales at undersøge dette i fremtidige projekter. 

 

I simuleringerne blev der udelukkende foretaget beregninger af belysningsstyrken. Da 

luminansen har stor betydning for vurderingen af belysningsforholdene [Dubois, 2001b], 

vil det være ønskeligt ligeledes at foretage simuleringer af luminansforholdene i lokalerne. 

Derudover ville det være interessant at foretage simuleringer på flere forskellige dage samt 

på flere tidspunkter i løbet af dagen. 

 

Det ville ligeledes være muligt at foretage parametervariationer over f.eks. kontorernes 

placering i forhold til lokalisering, orientering, højde over jorden mv. samt forskellige 

indstillinger af solafskærmningerne. 

 

Som nævnt ovenfor ville det være økonomisk og tidsbesparende, såfremt det var muligt at 

anvende simuleringer i stedet for målinger. For at dette kan realiseres, er det nødvendigt at 

foretage en egentlig validering af programmet Desktop Radiance.  

 

Det ville desuden have været muligt at gennemføre termiske beregninger på 

kontorlokalerne med solafskærmningerne, for således at opnå en mere dybdegående viden 

på dette område. 

 

Denne undersøgelse er baseret på fire solafskærmninger, og for at generalisere resultaterne 

vil det være nødvendigt at undersøge andre varianter af disse typer solafskærmninger samt 

helt andre typer af solafskærmninger (f.eks. lyshylde, gardin osv.). Det kan anbefales, at 

der i større udstrækning foretages målinger af solafskærmningernes spektrale egenskaber, 

idet der herudfra kan beregnes de termiske og visuelle forhold i bygninger med 

solafskærmninger. Desuden kan det anbefales, at der udføres flere forsøg med 
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forsøgspersoner, som vurderer udsynet gennem solafskærmningerne, for derigennem at 

fortsætte kortlægningen af forsøgspersoners præferencer. Samlet set kan dette føre til en 

klassificering af solafskærmningerne, således at det i fremtiden kan bliver lettere, at vælge 

den solafskærmning, der er mest velegnet til den enkelte bygning. 

 

Dette projekt kan således ses som et pilotprojekt, idet de her anvendte metoder kan 

anvendes til undersøgelsen af de øvrige afskærmninger på markedet. 
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13 Konklusion 

Solafskærmningernes termiske og visuelle egenskaber blev analyseret, og det blev fundet 

at de spektrale målinger kunne anvendes til at beskrive en del af de termiske og visuelle 

forhold. Desuden viste dagslysfaktoren sig anvendelig til at beskrive afskærmningernes 

evne til at tillade dagslys at passere. Analysen viste desuden, at beregninger og 

visualiseringer af belysningsforholdene er et stærkt værktøj i analysen af de visuelle 

egenskaber. Yderligere viste det udarbejde spørgeskema sig anvendeligt i forståelsen af 

brugers præferencer mht. udsyn og belysningsforhold. 

 

I det følgende er listet hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. 

 

 Forsøgspersonernes vurdering af belysningsforholdene stemte godt overens med 

målingerne og beregningerne, dog var der en tendens til, at forsøgspersonerne 

vurderede forholdene lidt bedre end målinger og beregninger viste. Den større 

tilfredshed skyldes formentlig, at de kun opholdte sig i lokalerne i kort tid af 

gangen og ikke udførte kontorarbejde, ligesom lokalernes primære belysning med 

dagslys kan have haft betydning. 

 

 Klassificeringerne mht. belysningsforholdene stemte i de fleste tilfælde overens 

med forsøgspersonernes vurderinger, dog var der ligeledes en tendens til, at 

forsøgspersonerne vurderede belysningsforholdene bedre end klassificeringen 

angav. 

 

 Det blev fundet at brydningen af de ydre omgivelser og skarpheden af de ydre 

omgivelser har indflydelse på vurderingen af udsynet. Desuden blev det fundet at 

farveændringen har en sekundær indflydelse på vurderingen af udsynet. Det er dog 

forventeligt at genspejlinger samt farveændringen i højere grad kan have 

indflydelse på vurderingen af udsynet ved andre solafskærmninger. 

 

 Klassificeringen mht. udsynet stemte ikke overens i alle tilfælde, idet der i 

klassificeringen ikke tages højde for brydende elementer i solafskærmningen, som 

f.eks. et stativ. 

 

 I december kan det være vanskeligt at opnå gode visuelle forhold samtidig med at 

der opnås et godt udsyn til omgivelserne, pga. den lave solhøjde, der giver meget 

direkte sol. I juni er det derimod lettere at opnå gode visuelle forhold, da solhøjden 

er væsentlig større, og det således er muligt at have afskærmningerne mere åbne. 

 

For de undersøgte solafskærmninger blev følgende fundet: 

 

 Persiennen skaber gode visuelle og termiske forhold med et begrænset brug af 

kunstbelysning. Til gengæld giver den et dårligt udsyn til omgivelserne pga. 

lamellernes brydning. Den mest optimale indstilling, af de her undersøgte, er en 

lamelhældning på 45 . 
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 Screenen skaber gode visuelle og termiske forhold, når den er helt lukket. Dog er 

der behov for kunstlys en stor del af tiden. Screenen giver et middel udsyn til 

omgivelserne, idet dugen bryder omgivelserne. 

 

 Filmen skaber acceptable visuelle forhold, når den er helt nede. Dog er der behov 

for supplerende kunstlys en stor del af tiden. Filmen er ikke god til at skærme mod 

overophedning, og der vil derfor være et relativt stort ventilations- og kølebehov. 

Filmen giver et godt udsyn til omgivelserne på trods af, at den er stærkt 

farveforvrængende. 

 

 Glaslamellerne skaber i sig selv ikke gode visuelle forhold, og det er nødvendigt 

med yderligere afskærmning. Glaslamellerne er gode til at skærme mod 

overophedning, og giver et godt udsyn til omgivelserne. 

 

Dette projekt kan ses som et pilotprojekt, idet de her anvendte metoder kan anvendes til at 

undersøge øvrige solafskærmninger på markedet. Det anbefales, at der gennemføres 

målinger af de spektrale egenskaber for solafskærmningerne inden de kommer på 

markedet, idet de termiske og visuelle egenskaber da kan bestemmes. Desuden anbefales, 

at der gennemføres forsøg med flere forskellige solafskærmningstyper, for derigennem at 

opnå en større forståelse for brugernes præferencer mht. udsynet. Udfra disse to dele vil det 

i fremtiden være muligt at klassificerer solafskærmningerne, således at det bliver lettere for 

projekterende at vælge den rigtige solafskærmning. 
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14 Praktisk brug af de opnåede resultater 

For at kunne vælge den rette solafskærmning er det nødvendigt at kende 

solafskærmningens egenskaber mht. at kunne undgå overophedning, sikre dagslysadgang 

samt sikre udsyn til omgivelserne. 

 

En forudsætning for at have et godt grundlag at vælge solafskærmninger udfra er, at de 

spektrale egenskaber (reflektans og transmittans) kendes, ligesom øvrige materialedata er 

nødvendige, idet disse anvendes til at karakterisere solafskærmningerne mht. varme, lys og 

udsyn. I dag foreligger der kun begrænsede data på solafskærmninger, og det anbefales 

derfor, at producenterne i større grad oplyser materialedata, samt udføre spektrale målinger 

på solafskærmningerne inden de sendes på markedet. 

 

Ved kendskab til materialedata samt spektrale data for solafskærmningerne kan den totale 

solenergitransmittans beregnes i f.eks. programmet WIS, og ud fra denne kan 

afskærmningsfaktoren for varme beregnes, og således karakterisere solafskærmningens 

termiske egenskaber. 

 

Det vil ligeledes være muligt at udføre dynamiske beregninger af indeklimaforholdene i 

f.eks. programmet BSim 2000, hvor der tages højde for, at solafskærmningerne kan 

indstilles efter de aktuelle vejrforhold, og således opnå en balance mellem energibehovet 

til køling og kunstlys. Dog er programmer som BSim 2000 ofte meget simple i deres 

metoder at beregne dagslys på, og der er derfor behov for yderligere undersøgelse af 

dagslysforholdene. 

 

Såfremt de spektrale egenskaber er kendt kan solafskærmningerne modelleres i 

programmet Desktop Radiance, om end det med den nuværende udgave af Desktop 

Radiance er lidt kompliceret, og belysningsforholdene i lokaler med den pågældende 

afskærmning kan simuleres og visualiseres på forskellige tidspunkter og årstider. 

 

Desuden kan dagslysfaktoren beregnes i Desktop Radiance, og derudfra kan besparelsen af 

kunstig belysning ved brug af afskærmningen estimeres. 

 

På baggrund af de spektrale egenskaber kan solafskærmningerne klassificeres i forhold til 

udsynet jvf. præstandarden [CEN TC 33 WI 175, 2002]. Dog tager klassificeringen på 

nuværende tidspunkt ikke højde for brydende elementer i solafskærmningen. Det må 

anbefales, at der fortsat ydes en indsats med at undersøge brugernes præferencer mht. 

udsynet, for således at opnå et større kendskab til dette, og derudfra udvikle 

klassificeringen af solafskærmningerne. 
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A Nomenklatur og definitioner 

A.1 Nomenklatur 

Symbol Beskrivelse  

DF Dagslysfaktor [%] 

E Belysningsstyrke [lux] 

Eflade Belysningsstyrken på en flade [lux] 

Eudv.vertikal Udvendige vertikale belysningsstyrke [lux] 

F" Reduktionsfaktor [-] 

Fl Afskærmningsfaktor for lys [-] 

Fv Afskærmningsfaktor for varme [-] 

g-værdi /g Totale solenergitransmittans [-] 

gc Konvektionsfaktoren i g-værdien [-] 

gsystem g-værdi for solafskærmning og vindue [-] 

gt Varmestrålingsfaktoren i g-værdien [-] 

gv Ventilationsfaktoren i g-værdien [-] 

gvindue g-værdi for vindue [-] 

L Luminans [Cd/m
2
] 

p-værdi Signifikansniveau [-] 

qi Indirekte soltransmittans [-] 

Vλ Øjets følsomhedskurve [-] 

  

 Vinkel [ ], [sr] 

 Vinkel [ ], [sr] 

Emittans [-] 

 Bølgelængde [nm] 

Reflektans  [-] 

 Transmittans [-] 

 

Indeks Beskrivelse 

Reflektans 

dh Direkte-hemisfærisk 

e Sol 

i Indenfor 

k Kunstig belysning 

nn Normal-normal 

u Udenfor 

v Visuel 
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A.2 Definitioner 

 

Begreb Symbol Beskrivelse 

Absorptans "Absorptans er et udtryk for hvor stor en del af energien 

i solstrålingen, der optages og medfører en opvarmning 

af materialet." [U-003, 2001] 

  

Reflektans "Reflektans er et udtryk for hvor stor en del af energien 

i solstrålingen, der kastes tilbage fra materialets 

overflade." [U-003, 2001] 

  

Transmittans "Transmittans er et udtryk for hvor stor en del af 

energien i solstrålingen, der passerer direkte gennem et 

materiale." [U-003, 2001] 

   

Goniospektrometer  Apparat til måling af den rumlige spektralfordeling af 

flader. 

   

Bi-directional 

reflectance and 

transmittance function 

BRTF Den rumlige og spektrale fordeling af reflektans og 

transmittans. 

   

Visuelle spektrum  Den visuelle del af spektret ligger i bølgelængde-

området 380-780 nm. [CEN TC 33 WI 175, 2002] 

   

Sol spektrum  Solspektret ligger i bølgelængdeområdet 300-2500 nm 

[CEN TC 33 WI 175, 2002].  

   

Normaliseret 

transmittans 

 Transmittansen ved en given indfaldsvinkel i forhold til 

transmittansen ved en indfaldsvinkel ved 0  

   

Lysstrøm  Den del af energien, der udsendes fra en lyskilde, som 

giver fornemmelsen af lys. [Dreyer et al, 1967] 

Måles i lumen (lm) 

   

Lysstyrke I Lysstrøm pr. rumvinkelenhed i en bestemt retning: 

[Dreyer et al, 1967]  

d

d
I  

Måles i candela = lm/sr. 

   

Belysningsstyrke E Belysningsstyrken er den indfaldende lysstrøm pr. 

arealenhed: [Dubois, 2001a] 

dA

dφ
E  

Måles i lux = lm/m
2
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Begreb Symbol Beskrivelse 

Luminans L Lysstyrke pr. m
2
 tilsyneladende areal af lysgiver: 

[Dubois, 2001a] 

dΩcosθdA

dφ
L  

Måles i cd/m
2
 = lm/m

2
sr 

   

Farvegengivelsesindeks  Ra Farvegengivelsesindekset angiver en lyskildes evne til 

at gengive farver korrekt. Skalaen går fra 0-100, hvor 

100 er den perfekte farvegengivelse. [DS700, 1997] 

   

Dagslysfaktor DF Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken 

i et punkt indendørs (Einde) delt med den samtidige 

belysningsstyrke på et vandret plan udenfor (Eude): 

100%
E

E
DF

ude

inde  

   

Afskærmningsfaktor 

for varme 

Fv Forholdet mellem den solenergi, der passerer gennem 

det afskærmede vindue, og den solenergi der passerer 

gennem en 2-lags rude med almindeligt glas. [SBI 196, 

2000] 

   

Afskærmningsfaktor 

for lys 

FL Forholdet mellem dagslyset, der passerer gennem det 

afskærmede vindue, og dagslyset der passerer gennem 

en 2-lags rude med almindeligt glas. [SBI 196, 2000] 

   

Residualer  Residualerne er forskellen mellem den observerede 

værdi og den estimerede værdi af den tilsvarende 

observation. [Montgomery, 1997] 

   

P-værdi  Det mindste niveau af signifikans som vil føre til 

afvisning af H0 hypotesen. [Montgomery, 1997] 

   

Signifikansniveau  Data er signifikante, når H0 hypotesen bliver afvist. 

Data er ikke signifikante, når H0 accepteres. 

[Montgomery, 1997] 

   

H0 hypotensen  Middelværdien i de to populationer tilhører samme 

fordeling. 

   

Solhøjden hs er vinklen i grader mellem retningen i vertikalplanet 

gennem solen og horisontalplanet.  

   

Tidsmeridianens 

længdegrad 

 Er vinklen mellem observatoriet i Greenwichs 

meridianplan og tidszonens midtermeridianplan. I 

Danmark går tidszonens midtermeridianplan igennem 

Bornholm, 15° østlig længde, hvilket vil sige at 

tidsmeridianens længdegrad for Danmarks 

vedkommende i beregningerne angives til -15°. 

[Svendsen, 1998] 
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Begreb Symbol Beskrivelse 

"turbidity"-faktor  Faktor der angiver den "atmosfæriske spredning". En 

faktor på 1.0 indikerer en ideel klar atmosfære (dvs. en 

fuldstændig mørk himmel), mens en værdi mindre end 

1.0 er fysisk umuligt. Den maksimale "turbidity" faktor 

er 6.0, hvilket svarer til en meget tåget eller diset 

forurenet himmel. CIE's standard værdi for en meget 

klar himmel er 2.0. [DRad Manual, u.å.] 
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B Indhold af cd-rom 

Følgende mapper findes på cd-rom'en: 

 Billeder, som indeholder billeder fra hele projektforløbet 

o Bygning og lokaler 

o Målinger 

o Forsøg 

o Solafskærmninger 

o Goniospektrometer 

 Goniospektrometermålinger, som indeholder målefiler, samt filer anvendt i 

forbindelse med databehandlingen. 

o Screen 

o Persienne 

o Film 

o Glaslameller 

o Programmer 

 SAS koder, som indeholder de anvendte SAS koder til den statistiske analyse 

o Descriptive 

o GLM 

o LOGISTIC 

 Spørgeskema, som indeholder besvarelserne fra forsøgspersonerne, samt de 

anvendte spørgeskemaer 

o Spørgeskemabesvarelse 

o Spørgeskemaer på dansk og engelsk for de forskellige vejrtyper 

 g-værdi, som indeholder de anvendte filer til g-værdi beregningerne 

 Målinger 

o Belysningsstyrker 17-26 feb. 

o Kalibrering og mørkestrøm 

o Kunstig belysning 

o Temperaturmålinger 

 

Der forefindes kun begrænset informationer på cd-rom'en om beregningerne i Desktop 

Radiance, grundet filernes størrelse. 
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C Baggrund 

 

C.1 Generende reflekser i computerskærm 

 

  
Figur C.1.a Sammenligning af arealet der kan forårsage generende  

reflekser i computerskærm i et kontorlandskab og et enkeltmandskontor.  

Person: ○, computerskærm: ■. [Dijk, 2000] 

På figuren angiver den stiplede linie langs facaden den del af vinduet, der kan føre til 

generende reflektioner i computerskærmen (indikeret med trekanten forbundet med 

skærmen). Det ses, at arealet varierer for de to kontortyper, hvor det største findes i 

kontorlandskabet. Yderligere ses, at i kontorlandskabet er behovet for afskærmning ikke 

kun umiddelbart nært ved arbejdspladsen. [Dijk, 2000] 

C.2 Eksempler på anvendte solafskærmninger i Danmark 

Nedenfor er en liste over forholdsvis nye kontorbygninger i Danmark med en angivelse af 

de anvendte solafskærmninger samt producenter. Under tabellen er forskellige typer 

solafskærmninger illustreret. Det bemærkes, at producenterne har givet tilladelse til at 

gengive billederne taget fra virksomhedernes hjemmesider. Forfatterne tog de resterende 

fotografier. 

 

Det bør bemærkes, at dette ikke skal forstås som en komplet liste over producenter eller 

solafskærmninger anvendt i Danmark. 
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Bygning (sted) Solafskærmningstype Producent 

Udvendige   

Unibank (København) Glaslameller og indvendige rullegardiner (dog 

ikke på de samme vinduer) 

- 

Danmarks Radio (København) Lodrette lameller  Dasolas 

Nokia (København) Vandrette lameller Dasolas 

Politiken (Erritsø) Vandrette lameller Dasolas 

Haribo Solskærm Dasolas 

Statoil (København) Vandrette trælameller (cedertræ) og  

glaslameller 

Dasolas og Jyllands 

Markisefabrik 

Holbergskolen (København) Vandrette trælameller (cedertræ) Dasolas 

Tiscali (Nordhavn) Lodrette lameller - 

Kromann Reumert (Nordhavn) Vandrette lameller - 

Computer Associates (Holte) Markisolet Blendex 

Novo Nordisk (Kalundborg) Glaslameller - 

Neurosearch (Ballerup) Vertikale alulameller Blendex 

IBM (Allerød) Udv. persienne Blendex 

Danica (Lyngby) Udv. persienne Blendex 

Tschudi & Eitzen A/S (Gentofte) Markisolet Jyllands 

Markisefabrik 

KOE (Kolding) Udhæng Dasolas 

Indbyggede   

Roskilde Amtssygehus Integreret persienne Hagen 

Roskilde Universitets Center Integreret persienne Hagen 

Indvendige   

Philips Indvendige rullegardiner - 

Nykredit Indvendige rullegardiner - 

NCC hovedkvarter (København) Screen/rullegardin - 

Figur C.2.a Eksempler på anvendte solafskærmninger i kontorbyggeri. 

  

 

 

Udvendig screen 

Blendex 

Udvendig screen 

Acrimo 
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Lodrette lameller 

Danmarks Radio, København 

Dasolas 

Markisolet 

Computer Associates, Holte 

Blendex 
 

 

 

 

 
Vandrette alulameller 

Neurosearch, Ballerup 

Blendex 

Vandrette glaslameller 

(Tuborg Havn) 

 

 

 

Udvendig persienne 

IBM, Allerød 

Blendex 

Udvendig persienne 

DANICA, Lyngby 

Blendex 
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Udhæng 

KOE, Kolding 

Dasolas 

Indbygget persienne 

Mogens Rasmussen 

 

 

 

Indbygget persienne 

Roskilde Amtssygehus, Roskilde 

Hagen 

Indvendig screen 

Mogens Rasmussen 

 

 

 
Indvendig screen 

Arcimo 

Indvendig persienne 

Mogens Rasmussen 
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Indvendig justerbar film 

Sun-Flex 

Indvendig justerbar film 

Sun-Flex 

 

C.3 Oversigt over avancerede dagslyssystemer 

I det følgende er gengivet en oversigt over avancerede dagslyssystemer. Det enkelte 

systems primære funktion er illustreret, ligesom det er angivet, hvilket klima systemet er 

egnet til, samt hvorledes systemet kan indgå i bygningskonstruktionen. Endeligt beskrives 

solafskærmningernes evne udfra følgende kriterier: Beskyttelse mod blænding, udsyn, 

evne til at lede lys ind i den bagerste del af et lokale, belysnings ensartethed, besparelses 

potentiale mht. kunstig belysning. I oversigten er det ligeledes angivet om produktet findes 

på markedet eller om det er under udvikling. Det bemærkes, at "(D)" står for at det 

afhænger af den specifikke brug af systemet. 

 

Oversigten er taget direkte fra [Kischkoweit-Lopin, 2002] og [IEA 21, 2000] og for 

yderligere oplysninger henvises hertil.  
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Figur C.3.a  Solafskærmninger der primært udnytter diffust himmellys. (Solafskærmninger der 

blokere for direkte sollys, men som er transparente for diffust himmellys). 
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Figur C.3.b Solafskærmninger der primært udnytter direkte sollys. (Solafskærmninger der diffusere 

direkte sollys eller ledere direkte sollys til loftet eller over øjenhøjde). 
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Figur C.3.c Diffust lys guidende systemer. (Systemer der særligt udnytter at himlen nær zenith er mere 

lys end nær horisonten). 
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Figur C.3.d Direkte lys guidende systemer.  

 
Figur C.3.e Spredende systemer.  
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Figur C.3.f Lys transporterende systemer. (Systemer der ledere lyset over længere afstande). 
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Datablade 
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Metodeafsnit 

D Karakterisering af solafskærmningerne 

D.1 Solafskærmningernes optiske egenskaber 

I dette bilag vil de spektrale målinger af solafskærmningerne, som blev foretaget med 

goniospektrometeret blive beskrevet i detaljer. Først beskrives, hvorledes 

goniospektrometeret er opbygget og fungerer, hvorefter det beskrives, hvorledes 

reflektansen og transmittansen af en måleprøve bestemmes (herunder også hvorledes 

dataene ekstrapoleres). Afslutningsvist beskrives, hvorledes goniospektrometeret blev 

indstillet til at gennemføre de enkelte målinger.  

 

Samtlige datafiler er gengivet på den vedlagte cd-rom, og dokumentet "filhåndtering 

goniospektrometermålinger" giver en beskrivelse af filhåndteringen. 

D.1.1 Beskrivelse af goniospektrometer 

Her vil kort blive beskrevet, hvorledes goniospektrometeret er opbygget og fungerer. For 

en detaljeret beskrivelse af goniospektrometeret henvises til [Rosenfeld, 2003a]. 

 

Et goniospektrometer måler den rumlige og spektrale fordeling af reflektans og 

transmittans, den såkaldte BRTF (Bi-directional transmission or reflection function), for en 

given måleprøve.  

 

Goniospektrometeret består af en lyskilde, en justerbar holder til måleprøven, et 

goniometer, et system til opsamling af lys (detektor) samt en optisk spektral analysator. I 

nedenstående figur ses et billede af goniospektrometeret. 

 

 
Figur D.1.a Goniospektrometer sat op til at måle reflektans. 

Lyskilde 

Goniometer- 

arm 

Optiske 

fibre 

Detektor 

Måleprøve 

eller spejl 
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Systemet til opsamling af lyset består af et parabolsk spejl, der fokuserer lyset inden for  

0,5 , således at det rammer enden af et optisk fiberbundt. Det optiske fiberbundt er 

forbundet til to hurtigt scannende spektrometre, som opsamler spektralfordelingen. 

Spektrometerne opsamler lys i bølgelængdeområdet 300 nm - 2100 nm. 

 

Placeringen af systemet til opsamling af lyset defineres ud fra vinklerne  og , som vist i 

nedenstående figur. 

 

x

y

z

x

y

z

 
Figur D.1.b Koordinatsystem for goniospektrometeret. [Rosenfeld, 2003a] 

Vinklen  beskriver positionen af lysopsamlersystemet langs goniometerarmen i x-aksen, 

hvor  lig 90  svarer til at systemet er placeret i y-z planet. Vinklen  beskriver rotationen 

af systemet omkring x-aksen, dvs. svarende til at goniometerarmen bevæges lodret op og 

ned, hvor  lig 90  svarer til at goniometerarmen er vandret.  

 

Ved reflektansmålinger placeres lyskilden mellem goniometerarmen og måleprøven, for 

således at undgå, at goniometerarmen skygger for lyskilden. Placering af lyskilden ved 

reflektansmålinger ses i figur d.1.a. 

 

Det var ikke muligt at placere lyskilden 

i (90 , 90 ), idet detektorhoved sad 

netop der. Lyskilden blev derfor 

placeret i ( , ) = (63 , 90 ), og for at 

opnå, at lyskilden blev spejlet direkte 

ind i detektorhoved ved (90 , 90 ) var 

det nødvendigt at dreje måleprøven 18 .  

Se figur d.1.c. Placeringen af lyskilden 

mellem goniometerarmen og 

måleprøven gjorde desuden, at 

detektorens placering var begrænset, 

således at den største hhv. mindst mulige vinkel var 115  og 65  for både  og . 

 

Ved transmittansmålinger placeres lyskilden 3 meter bag måleprøven parallelt og centreret 

omkring z-aksen, som det ses på figur d.1.d.  

 

 
Figur D.1.c Placering af lyskilde og måleprøve. 

Måleprøve Måleprøve 
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Figur D.1.d Goniospektrometer sat op til at måle transmittans. 

Ved både reflektans- og transmittansmålingerne foretages der et sæt af målinger for hver 

solafskærmning. Princippet er, at der for hver måling af prøven (solafskærmningen) 

foretages et scan af referencen både før og efter prøven. Ved reflektansmålinger er 

referencen et spejl med en kendt spektralfordeling, og ved transmittansmålingerne er 

referencen lyskilden. For reflektansmålingerne er rækkefølgen således: Spejl - måleprøve - 

spejl. Dette gentages så for hhv. yder- og indersiden af måleprøven. Ved 

transmittansmålingerne er rækkefølgen: Lyskilde - prøve - lyskilde.  

 

Ud fra denne serie af målinger kan reflektansen og transmittansen af solafskærmningen 

bestemmes som beskrevet nedenfor. 

 

D.1.2 Bestemmelse af reflektans og transmittans 

Måleprøvens spektrale emittans (  ( )) fås ved at integrere det opsamlede signal over de 

rumlige koordinater. Der multipliseres med sin , for at projektere emittansen ind på 

fladen:  

 

dβdαsinαΔβΔαλε    Ligning D.1.a 

 

Programmet "emittans.exe" anvendes til at udføre disse beregninger. Programmet tager 

højde for, at måleprøven er drejet 18 , samt at det område, som detektoren ser, varierer i 

størrelse og form (fra cirkel ved (90 , 90 ) til ellipse ved vinkler afvigende fra (90 , 90 ), 

se afsnit D.1.4).  

 

Af emittansen fås den spektrale reflektans ( prøve( )) og -transmittans ( prøve( )) for 

solafskærmningerne ved at dividere det målte signal for solafskærmningen ( prøve( )) med 

reference signalet ( spejl( )/ spejl( ) for reflektans og lyskilde( ) for transmittans) ved den 

givne bølgelængde.  

 

Lyskilde 

Måleprøve 

eller spejl 

Detektor 

Optiske 

fibre 

Goniometer-

arm 
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λ/ρλε

λε
λρ

spejlspejl

prøve

prøve

 

 

λε

λε
λτ

lyskilde

prøve

prøve  

Ligning D.1.b 

 

Den direkte-hemisfæriske solreflektans og -transmittans ( dh
eρ og dh

eτ  ) fås ved at summere 

over de målte bølgelængder vægtet med solens spektralfordeling plus et estimat for resten 

af emittansen i solspektret. Estimatet består af reflektansen eller transmittansen ved 2100 

nm multipliceret med resten af emittansen i solspektret, som det ses i nedenstående 

ligninger.  

 
2100nm

300nm

2100nm

300nm

dh
e ε(λ)12100ρλελρρ

 

 
2100nm

300nm

2100nm

300nm

dh
e ε(λ)12100τλελττ  

Ligning D.1.c 

 

Tilsvarende fås den visuelle reflektans og -transmittans ved at vægte med øjets 

følsomhedskurve og standardlyskilden D65 (V( ) D65( )) i stedet for solens 

spektralfordeling. 

 

λD65λVλρρ
780nm

300nm

dh
v  

 

λD65λVλττ
2100nm

300nm

dh
v  

Ligning D.1.d 

 

Såfremt det ikke var muligt at måle hele signalet, pga. begrænsninger i opsætningen var det 

nødvendigt at estimere dele af de direkte-hemisfæriske reflektanser og  

-transmittanser. Afhængig af egenskaberne for solafskærmningen blev dette gjort på 

forskellige måder.  

 

I det nedenstående vil blive beskrevet de to estimationer, som blev anvendt. 

D.1.3 Ekstrapolation af data 

Nedenstående er vist det MatCad regneark, som blev anvendt til ekstrapolationen af 

måledataene for screenen og persiennen. Det bemærkes, at der ved estimationen af 

reflektansen for screenen blev anvendt en Gauss-funktion, mens der for persiennen blev 

anvendt en ret linie. MatCad regnearket er udarbejdet af Jean Rosenfeld, og er derfor ikke 

oversat til dansk. Enkelte steder står der kommentarer på dansk, som er skrevet af 

forfatterne til rapporten. 

 

Som eksempel er anvendt ekstrapolationen for sol reflektansen på ydersiden af 

persiennelamellen samt sol reflektansen på indersiden af screenen. 
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Extrapolation for symmetrical rectangular grid case, assuming 

cylindrical symmetry 

 
In this sheet, the case is treated that the spatial distribution of an optical property has 

cylindrical symmetry, or at least that this is true at large , over which the extrapolation is 

made. The axis of symmetry is at  =  = 90°.  

For simplicity, we assume that the scan was symmetric about the axis of symmetry and (by 

a linear transposition in the actual values of  or  if necessary), can be written as covering 

a rectangular grid over the ranges  90 ±  , 90 ±   around  =  = 90°. If the original 

data did not provide this, the missing parts are best filled in by suitable duplication of 

measured regions, using symmetry (e.g. the value at  = 90 + ',  = 90 + ' equals the 

value at  = 90 - ',  = 90 - '). However, the measured (partial) hemispherical optical 

property would also need to be adjusted for these additional "measured" data. That is not 

discussed in this sheet.  

In the sheet, input data that can be edited is highlighted in yellow. Change the numerical 

values, but not the units, as required. 

 

Input  and :  

(Det interval, som er målt med goniospektrometeret. I dette tilfælde, var dataene ikke 

symmetriske omkring (90,90), hvorfor nogle data blev duplikeret, således at toppunktet 

blev symmetriaksen). 

 

34 deg 25 deg

min 2 min 2  
 

We set the axis of a polar co-ordinate system ( , ) so that  = 0 at  =  = 90°. The 

extrapolation procedure assumes that for large  the optical property in question is 

cylindrically symmetric, i.e. it depends on  but not on . 

 

The equations connecting ( , ) to ( , ) are 

 

 cos  = sin .sin

 cos  = cos /sin  

 

Because of the assumed symmetry of the scan parameters we only need to consider one 

quadrant. We choose the one containing min and min. 

The maximum value of  for which at least part of the circle at  is within the rectangular 

grid is given by the value of  at the corner ( min, min) i.e. by max 

 

max acos sin min sin min  
 

The minimum value of  for which all values of  are inside the rectangular grid is min, 

 

min min
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På nedenstående figur ses max og min. 

 

max

min

 
Figur D.1.e Udsnit af måleprøve. Det hvide område repræsentere det område, hvor reflektansen er 

blevet målt.  

I figuren repræsenterer det hvide kvadrat det område, hvor reflektansen er blevet målt. Den 

inderste cirkel repræsenterer den størst mulige cirkel, hvor alle punkter indenfor er blevet 

målt ( min). Den yderste cirkel repræsenterer den cirkel, hvorpå de yderste punkter er 

blevet målt ( max). De skraverede områder er den del inden for den yderste cirkel, som ikke 

er blevet målt i goniospektrometeret. 

 

The first step is to calculate, for a given circle  what part is included in the rectangular 

grid. 

For a given , the upper limit of  covered by the grid is given by setting  = min in 

equation (1), and substituting for  in equation (2), subject to the constraint that 

  

If   min,  max = 90° 

 

The lower limit is given by equation (2) with  = min, subject to the constraint that 

 

If   min, min = 0 

 

The limits min and max are taken into account when calculating the fraction of the circle 

covered by the data. 

 

max if
2 min 2

acos
sin min

2
cos

2

sin sin min

min if
2 min 0 acos

cos min

sin  
 

The fraction of the circle  included in the rectangular scan is therefore given by the 

function range( ), which takes into account the factor 4 as there are 4 quadrants, as well as 

the limits min and max. (range( ) svarer således til det hvide kvadrat på figur d.1.e.) 
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range if min 1 if max 0
2

min( )

max( )

1d

 
 

The fraction not covered is given by fra( ). This is the part to be included in the 

extrapolation (fra( ) svarer til de skraverede områder på figur d.1.e.). 

 
fra 1 range  
 

Next we need to define the function that extrapolates the measured data. Any type of 

function can be used, the only restriction is that it must be a function of  only. Here we 

give two examples. 

 

When fitting the data in the Excel sheet containing the output of AXUM_NEW.exe, it 

should be remembered that the values of the optical property at given ,  are expressed in 

terms of units per  sr, where  is the solid angle defined by the resolution of the 

detector head (half angle 0.5°). The solid angle is given by 

 

2

0 deg

0.5 deg

sin d 2.3924 10
4 sr 

 
Example of a linear extrapolation 
 

As an example, we choose a linear extrapolation, starting at 1, where the value of the 

optical property is R per  sr, to 0, beyond which the value of the optical property is 0. 

In finding the optimal straight line, 1 must be chosen so that there are enough data points 

for   1 to get a good estimate of the best fit. As the extrapolation only covers values of 

 greater than min, setting 1 = min to obtain the best fit straight line through the data 

for  > min is probably the optimal choice. However, this is not essential, a value of 0 < 

min can be chosen, as the equations given below allow for this. 

In this example, for a scan with  =  = 25° (i.e. min = 25°), we used the data for   

25° to fit the line. 

 

Input the extrapolation function and its parameters: (De indsatte værdier findes i filen 

blisax.exl på den vedlagte cd-rom) 

 

0 47.984deg R
4.009510

5

1 25 deg R 0.1676

F if 1 0 R
0

0 1
0

 
 

The estimated contribution from parts of the hemisphere not covered in the scan is Z 
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Z 2

min

2

sin F fra d Z 0.0646

 
 

The part covered by the scan gave a (partial) hemispherical optical property of Rm, in this 

case 0.220. The corrected value is therefore Rh, 

 

Rm 0.220 Rh Rm Z Rh 0.2846
 

 

 

Example of a Gaussian profile 

 
Suppose that the profile of the spatial distribution is well fitted by a Gaussian function 

(Input-værdierne er fundet i excelregnearket rinsax.exl) 

 

G R a R exp a
2

R
2.864910

5

a 0.00024
180

2

2
 

 

where R is the value of the optical property at  = 0, (corrected for the detector resolution 

)  and a is the parameter that determines the width of the profile. The parameter a as 

defined above is used here since it is more convenient to determine the fit in the Excel 

sheet using  in degrees. The factor (180/ )2 converts it to the value with  in radians, as 

required here. 

For the parameter values chosen here, the total hemispherical optical property would be 

given by  

 

z 2

0

2

sin G R a d z 0.3545

For a partial rectangular scan with  and  set as above, the missing part of the 
hemispherical
optical property is 

 
 

For a partial rectangular scan with  and  set as above, the missing part of the 

hemispherical optical property is 

 

Echo of scan ranges set at the top of the sheet: 34deg 25deg
 

 

zz 2

min

2

sin G R a fra d zz 0.2521

The ratio is
zz

z
0.7111

 
 

In fact, in this case we don't even need R, since it cancels in the ratio, i.e. we can use the 

relative values to fit the data to the Gaussian. We can simply take the measured (partial) 
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hemispherical quantity, say Rm, and find the total, Rh, from the equation below. For 

example, if the measured value was 0.0819, with the parameter a given above 

 

Rm 0.08191.1455 Rh Rm
1

1
zz

z

Rh 0.325

 
 

 

I regnearket er Rm multipliceret med 1,1455, hvilket skyldes, som nævnt tidligere, at 

målingen af screenen ikke var symmetrisk omkring (90,90), og derfor blev nogle af 

måledataene duplikeret. Den duplikerede del udgør 14,55 %, hvorfor dette multipliceres på 

det faktiske målte resultat. 

D.1.4 Indstilling af goniospektrometer 

Der blev foretaget måling af reflektansen på både yder- og inderside af screenen og 

glaslamellen. Hvor ydersiden betegner den side, som vender mod ude, og indersiden 

betegner den side, som vender mod lokalet. Persiennelamellen var ens på yder- og 

inderside, hvorfor der kun blev foretaget en måling på ydersiden. Der blev ikke foretaget 

nogen målinger på metalfolien, idet der allerede forelå målinger på denne.  

 

Reflektansmålinger 

Hver af solafskærmninger krævede en ny indstilling af goniospektrometeret, idet de var 

forskellige. I nedenstående tabel ses indstillingerne for reflektansmålingerne.  

 

Reflektans 
Screen Glaslamel Persiennelamel 

Reference Screen Reference Lamel Reference Lamel 

Indfaldsvinkel 18  18  18  18  18  18  

Lyskilde 
12 V 

7,46 A 

12 V 

7,46 A 

12 V 

7,46 A 

12 V 

7,46 A 

12 V 

7,46 A 

12 V 

7,46 A 

Åbning af 

detektor 
32 mm 32 mm 33 mm 33 mm 26 mm 26 mm 

Kanal 1, "gain" 2 1000 1 75 1 100 

Kanal 2, "gain" 1 1000 1 35 1  80 

Rektangulært 

scan 

85< <95 

 =1 

85< <95 

=1  

65< <115 

 =2 

65< <115 

=2 

85< <95 

 =1 

85< <95 

=1  

81< <101 

 =1 

80< <100 

=1  

85< <95 

 =1 

85< <95 

=1  

65< <115 

 =2 

65< <115 

=2 

Tabel D.1.a Indstillinger for reflektansmålinger med goniospektrometeret. 

Som beskrevet i bilag D.1.1 var det nødvendigt at dreje solafskærmningen 18 , pga. 

opstillingen af goniospektrometeret. 

 

Den anvendte lyskilde var en tungsten halogen lampe, som blev indstillet til 12 V 

jævnstrøm. Lyskilden varierede  1,5 % i intensitet gennem forsøgene, og var således 

stabil under målingerne. 

 

For hver solafskærmning blev åbningen indtil detektoren indstillet. Ved et lille signal blev 

åbningen øget og ved et stort signal blev den mindsket. Selve åbningens diameter havde 
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udelukkende indflydelse på størrelsen af det område, som detektoren så. Det skyldes, at 

lyset, som rammer det parabolske spejl indenfor  0,5  bliver transmitteret til det optiske 

fiberbundt. I den anvendte opstilling var afstanden mellem lyskilden og måleprøven 0,9 m, 

og ved en åbning indtil detektoren på 32 mm, var området, som detektoren så af 

måleprøven, en cirkel med en diameter på 48 mm (32 mm + 2 8 mm). Ved positioner af 

detektorhoved afvigende fra (90 , 90 ) var området, som detektoren så, en ellipse. Se 

[Rosenfeld, 2003a] for yderligere forklaring. 

 

For screenen blev åbningen sat til 32 mm, pga. at signalet ved en mindre åbning var meget 

svagt. Selve området, som detektoren så havde ikke større betydning, idet screenen havde 

en jævn overflade. 

 

For glaslamellen blev åbningen sat til 33 mm, svarende til at detektoren så en cirkel med 

diameteren 49 mm. Dette område blev skønnet til at være repræsentativt for prikmønsteret 

på glaslamellerne.  

 

Åbningen for persiennelamellen blev sat til 26 mm, idet lamellen kun var 80 mm bred, og 

ved  og  afvigende meget fra (90 , 90 ) skulle området, som detektorhoved så, stadig 

være inden for lamellen.  

 

De to kanaler til opsamling af spektralfordelingen blev indstillet således, at signalet ikke 

blev overmættet. Dette blev gjort ved at justere det såkaldte "gain", svarende til den faktor, 

som signalet efterfølgende skulle multipliseres med.  

 

Der blev valgt at udføre et rektangulært scan
1
 for alle måleprøverne. Vinklerne  og  blev 

valgt ud fra, at det var ønskeligt, at opsamle så meget af signalet som muligt. Ved f.eks. 

glaslamellen sås, at ved  omkring  20  fra 90  og udefter, var der ikke noget signal, og 

det var således ikke nødvendigt at fortsætte ud til større vinkler. Ved screenen og 

persiennelamellen blev  og  begrænset af opstillingen. 

 

Ved store scan blev der valgt en skridtstørrelse på 2 , idet målingen ellers ville tage 

uforholdsmæssig lang tid (optil 7 timer for et enkelt scan). Ved et mindre scanningsområde 

blev valgt en skridtstørrelse på 1 . 

 

Transmittansmålinger 

Ved transmittansmålingerne skulle goniospektrometeret igen indstilles for hver enkelt 

måling. I nedenstående tabel ses indstillingerne for transmittansmålingerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Med det givne udstyr var det muligt enten at udføre et rektangulært scan eller et cirkulært scan.  
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Transmittans 
Screen Glaslamel 

Reference Screen Reference Lamel 

Indfaldsvinkler 0  
0 , 30 , 45 , 

55 , 60 , 70  
0  

0 , 30 , 45 , 

55 , 60 , 70  

Lyskilde 
24 V 

11,18 A 

24 V 

11,18 A 

24 V 

11,18 A 

24 V 

11,18 A 

Åbning af 

detektoren 
13 mm 13 mm 18 mm 18 mm 

Kanal 1, "gain" 1 20 1 2 

Kanal 2, "gain" 1 20 1 5 

Rektangulært scan 

85< <95 

 =1 

85< <95 

=1 

85< <95 

 =1 

85< <95 

=1 

86< <94 

 =1 

86< <94 

=1 

86< <94 

 =1 

86< <94 

=1 

Tabel D.1.b Indstillinger for transmittansmålingerne med goniospektrometeret. 

Ifølge [CEN TC 33 WI 175, 2002] skal transmittansmålinger foretages ved indfaldsvinkler 

på 0 , 30 , 45 , 60 . Det blev dog valgt yderligere at måle ved indfaldsvinkler på 55  og 

70 , idet transmittansen især ved store indfaldsvinkler ændres. 

 

Lyskilden, som blev anvendt til transmittansmålingerne var ligeledes en tungsten halogen 

pære, som blev indstillet til 24 V ved en strømstyrke på 11 A. Lyskilden varierede  0,5% i 

intensitet gennem forsøgene, og var således stabil. 

 

Ved transmittansmålingen af screenen blev åbningen sat til 13 mm, men den blev sat til 18 

mm ved måling af transmittansen for glaslamellen. 

D.2 Beregning af g-værdi og afskærmningsfaktorer 

I dette bilag beskrives, hvorledes g-værdien og afskærmningsfaktorerne for lys og varme 

bestemmes. Desuden beskrives inputdata til de anvendte programmer: WIS og ParaSol. 

D.2.1 Bestemmelse af den totale solenergitransmittans 

Den totale solenergitransmittans, g-værdien, der er et udtryk for, hvor god 

solafskærmningen i kombination med en rude, er til at transmittere solstråling både direkte 

som solstråling og indirekte som varme, g-værdien kan bestemmes som: [prEN 13363-2, 

2002] 

 

ie qτg  Ligning D.2.a 

hvor e er den direkte transmitterede solenergi og qi er den indirekte transmitterede 

solenergi.  
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En del af solstrålingen, som rammer 

solafskærmningen eller ruden, afhængig 

af, om der er tale om indvendig eller 

udvendig solafskærmning, reflekteres, 

en del transmitteres og en del 

absorberes i glasset eller 

solafskærmningen. Solstrålingen, der 

absorberes i ruden eller afskærmningen 

vil medføre en opvarmning af disse, og 

den absorberede solenergi vil overføres 

til de bagvedliggende lag ved 

varmestråling og konvektion. I figur 

d.2.a ses en skitse af princippet.  

 

Såfremt der er ventilation mellem nogle 

af lagene, vil dette kunne fjerne noget af solenergien. Den indirekte transmitterede 

solenergi består således af tre bidrag: Varmestrålingsfaktoren (gt), konvektionsfaktoren (gc) 

og ventilationsfaktoren (gv), hvor følgende sammenhæng gælder. [prEN 13363-2, 2002] 

 

vcti gggq  Ligning D.2.b 

Den totale solenergitransmittans bestemmes på grundlag af oplysninger om de enkelte lags 

reflektans, transmittans og absorptans for solstråling samt rudens og solafskærmningens 

varmetransmissionsforhold. Den sekundære varmestrøm findes på baggrund af solenergien 

absorberet i vinduets glaslag og solafskærmningen, varmeovergangen mellem glaslagene, 

varmeovergangen mellem glas og solafskærmning samt overgangsisolanser udvendigt og 

indvendigt.  

 

Den totale solenergitransmittans bestemmes her vha. det europæiske program WIS. 

Desuden anvendes ParaSol til at beregne de månedlige gennemsnitsværdier for g-værdien.  

 

Ved beregning af g-værdien for solafskærmningerne, var det ikke muligt at modellere de 

nøjagtige forhold, men der måtte foretages en række antagelser. I det nedenstående vil de 

anvendte modeller i WIS og ParaSol kort blive beskrevet. 

D.2.2 Inputdata til WIS 

Ruden blev modelleret som en 4 mm tyk dobbelt lags rude med almindeligt glas (IPflo04) 

med et luftmellemrum på 12 mm, svarende til referenceruden. 

 

Det blev antaget, at rammen havde en U-værdi på 3 W/m
2

K, og en bredde på 0,12 m. Den 

aktuelle bredde af rammen var egentlig kun 0,8 m, men idet det i WIS ikke var muligt at 

modellere de to vinduer, blev rammetykkelsen sat således, at det samlede glasareal for det 

aktuelle vindue og modellen i WIS stemte overens. Linietabskoefficienten for rammen blev 

sat til 0,06 W/m K, svarende til en træramme. 

 

I WIS var det kun muligt at modellere solafskærmninger som lameller. For således at 

modellere screenen og filmen blev det antaget, at disse to bestod af 500 mm brede lameller 

med en indbyrdes afstand på 500 mm, som var fuldt lukkede (90 ). 

 
Figur D.2.a Total solenergitransmittans [U-003, 2001] 
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For screenen og persiennen var de spektrale data fra goniospektrometer målingerne ikke 

tilstrækkelige, idet det ikke havde været mulige at måle hele den rumlige fordeling. Det var 

således nødvendigt at anvende de beregnede (ekstrapolerede) værdier for reflektans og 

transmittans for disse to afskærmninger. For filmen og glaslamellerne var de spektrale data 

tilstrækkelige og blev indlæst i WIS. Det bemærkes dog, at der ved 

goniospektrometermålingerne udelukkende blev målt i bølgelængdeintervallet 300-2100 

nm, og WIS kræver 300-2500 nm. Det resterende interval blev således interpoleret af WIS. 

[Dijk et al, 2002] 

 

Da emittansen af solafskærmningerne ikke var kendt, blev denne sat til 0,9 for screenen, 

persiennen og filmen og til 0,84 for glaslamellerne jvf. [prEN 13363-2, 2002].  

 

Varmeledningsevnen for solafskærmningerne blev sat, således at de stemte overens med de 

materialer, som de bestod af. Dvs. screenen, der bestod af glasfibre belagt med PVC, og 

filmen, som bestod af plastik blev sat til en varmeledningsevne på 0,3 W/m K. Persienne, 

der består af annoiseret aluminium, blev sat til 220 W/m K og glaslamellerne blev sat til 1 

W/m K. [Hansen et al, 1997] 

 

Da g-værdien afhænger af lamelhældningen, blev der for persiennen beregnet en g-værdi 

for hver af følgende lamelhældninger: 0 , 45  og 85 , mens beregningerne for 

glaslamellerne blev foretaget med følgende lamelhældninger: 10 , 45  og 88 . 

 

Persiennen har let buede lameller, men det var ikke muligt at modellere dette i WIS. 

Derimod blev beregningen svarende til en lamelhældning på 0  foretaget med en 

lamelhældning på 2  for således at tage højde for, at lamellerne skygger lidt mere, når de er 

buede.  

 

For alle solafskærmningerne blev det modelleret, at der var naturlig ventilation mellem 

solafskærmningen og vinduet. Mængden af naturlig ventilation blev bestemt udfra 

afstanden mellem solafskærmningen og vinduet samt om luften kom ude- eller indefra. I 

nedenstående tabel ses de anvendte afstande. 

 

Afstand mellem solafskærmning 

og vindue 

Screen 25 mm 

Persienne 50 mm 

Film 10 mm 

Glaslameller 300 mm 

Tabel D.2.a Afstand mellem solafskærm- 

ning og vindue. 

 

For screenen, persiennen og glaslamellerne kom ventilationsluften udefra, mens for filmen 

kom ventilationsluften indefra. 

 

I beregningerne blev referencesituationen jvf. [prEN 13363-2, 2002] anvendt, svarende til 

en udetemperatur på 5 C, en indetemperatur på 20 C, samt et vinkelret solindfald på 300 

W/m
2
. 
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D.2.3 Inputdata til ParaSol 

I ParaSol blev ruden modelleret som en 4 mm tyk dobbeltlags rude med almindeligt glas 

(clear_4) med et luftmellemrum på 12 mm. Som i WIS var det ikke muligt at modellere to 

vinduer, og i stedet blev der modelleret et vindue, med en rammetykkelse på 0,12 m, 

således at glasarealet svarede til glasarealet i den aktuelle rude. 

 

Det er ikke muligt at angive hverken U-værdi eller linietabskoefficient for rammen, idet 

ParaSol som standard anvender en U-værdi på 0,34 W/m K for rammen og ikke tager 

højde for kanteffekter (linietabskoefficienten). ParaSol tager dog kun højde for rammen 

ved beregning af vinduets samlede U-værdi, og det bevirker, at g-værdi bliver let 

overestimeret. [Hellström, 2003a] 

 

I ParaSol er det ikke muligt at anvende spektrale data for solafskærmningerne, og de blev 

således modelleret ved at anvende de summerede
2
 værdier for reflektans, transmittans og 

absorptans, som er angivet i afsnit 9.1, dvs. den direkte-hemisfæriske reflektans og 

transmittans. For screenen blev det desuden antaget, at hulprocenten svarede til 

transmittansen jvf. [Hellström, 2003b]. 

 

Som i WIS var det desuden nødvendigt at angive værdier for emittansen, hvilket blev gjort 

i overensstemmelse med [prEN 13363-2, 2002], dvs. 0,9 for screenen, persiennen og 

filmen og 0,84 for glaslamellerne. 

 

For persiennen og glaslamellerne blev der fortaget en beregning af de gennemsnitlige 

månedlige g-værdier for lamelhældninger på 0  (10 ), 45  og 85  (88 ), som i WIS. Det var 

dog ikke muligt at modellere persiennelamellerne som værende buede, hvorfor 

beregningen for persiennen med en lamelhældning på 0  blev foretaget med en 

lamelhældning på 2 .  

 

For alle udvendige afskærmninger er der i ParaSol som standard valgt, at disse er fuldt 

ventilerede med udeluft, mens der for indvendige afskærmninger antages, at disse ikke er 

ventilerede. [Helström, 2003b]  

 

I beregningerne blev et vejrdatasæt for Københavns anvendt. Vejrdatasættet er genereret 

fra programmet Meteonorm, som er et avanceret program til udarbejdning af statistiske 

typiske vejrdatasæt. [Helström, 2003b] Der blev foretaget beregninger for orienteringer af 

bygningen mod hhv. nord, syd, øst og vest. Se filen Parasol.exl på den vedlagte cd-rom. 

 

I ParaSol er der som i WIS gjort en række antagelser for at simplificere beregningerne. 

Som WIS, anvender ParaSol den direkte-hemisfæriske reflektans ved en indfaldsvinkel 

nær normal. Som nævnt ovenfor, betyder det, at strålingen, som rammer lameller altid 

betragtes som at ramme vinkelret på lamellen uanset lamelhældningen. Herved beregnes 

den interreflektion, som forekommer mellem lamellerne ikke korrekt, og specielt ved 

kurvede lameller har dette stor betydning.  

 

Desuden antages det ligeledes i ParaSol, at reflektansen er diffus, hvilket giver 

underestimation af den del af lyset, som passerer solafskærmningen ved direkte 

reflekterende solafskærmninger.  

                                                 
2
 Der er summeret over bølgelængde, som beskrevet i afsnit D.1.2 
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D.3 Klassificering af solafskærmningerne 

I metoden til klassificeringen af solafskærmninger efter det årlige energiforbrug tages der 

udgangspunkt i den maksimale og minimale g-værdi for orienteringerne nord, syd, øst og 

vest bestemmes for solafskærmningen. Hvorefter det årlige energibehov til opvarmning og 

køling bestemmes vha. nedenstående ligning for de enkelte orienteringer: [Nielsen et al, 

2003] 

 

minmax5
2
min4

2
max3min2max10 ggagagagagaaE  Ligning D.3.a 

 

hvor E er det årlige energiforbrug i kWh/m
2
 per år.  

 

Koefficienterne a0 til a5 er i [Nielsen et al, 2003] fundet for et referencekontor til 

nedenstående værdier. Referencekontoret er det samme referencekontor som anvendes i 

det europæiske projekt REVIS, og er et kontor af størrelsen 5,4 m x 3,5 m. For en nærmere 

beskrivelse af referencekontoret henvises til [Nielsen et al, 2003]. 

 

Koefficienter 

a0 333,60 

a1 -202,74 

a2 70,22 

a3 77,49 

a4 112,10 

a5 28,28 

Tabel D.3.a Koefficienterne til                          

bestemmelse af det årlige energi-            

forbrug. [Nielsen et al, 2003] 

Såfremt solafskærmningerne monteres på en anden bygning end referencebygningen vil 

det være nødvendigt at finde koefficienterne a0 til a5 for netop denne bygning for at 

bestemme det årlige energiforbrug. Koefficienterne i tabel d.3.a kan dog anvendes til at 

sammenligne forskellige afskærmninger, idet det da antages, at de er monteret på 

referencebygningen. 

 

Klassificeringen foretages på baggrund af det gennemsnitlige årlige energiforbrug for de 

fire orienteringer. 
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E Forsøg 

E.1 Soldiagrammer 

E.1.1 Soldiagram med træer og modstående bygning 

I nedenstående figur ses et soldiagram, hvorpå træerne foran bygningen samt den 

modstående bygning er indtegnet. Diagrammet er konstrueret med udgangspunkt i lokale D 

og for samme højde, som den udvendige vertikale belysningssensor (se afsnit 7.4) 

Soldiagrammet vil se lidt anderledes ud for de øvrige lokaler. På diagrammet er optegnet 

omridset af træerne, men idet der ikke var blade på træerne under forsøgene skyggede de 

ikke fuldt. Soldiagrammet giver dog et indtryk af, hvor store træerne er, samt hvor meget 

de skygger for de anvendte forsøgslokaler. 

 

 
Figur E.1.a Soldiagram for bygning 121B gældende for lokaltid . 

Forsøgene blev gennemført omkring d. 21. februar, og det ses af soldiagrammet, at den 

modstående bygning ikke skygger for solen, derimod skygger en del af træerne for solen i 

perioderne ca. 9-10, 12-13 samt 14.30-16.30. Derudover bemærkes det, at der var enkelte 

grene, som stak højere op, samt længere ud til siden, end de her indtegnede træer, således 

at der størstedelen af dagen blev skygget i større eller mindre grad for solen. 

E.1.2 Soldiagrammer for hele året samt udvalgte dage 

I det nedenstående figurer ses soldiagrammer for hele året i sand soltid samt lokaltid. 

Desuden ses soldiagrammer for hhv. jævndøgn og solhverv. 
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Figur E.1.b Soldiagram for hele året (lokal vintertid). 

 
Figur E.1.c Soldiagram for d. 21. juni til d. 21. december (lokal vintertid). 

 
Figur E.1.d Soldiagram for hele året (soltid). 
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Figur E.1.e Soldiagram for d. 21. marts (lokaltid). 

 
Figur E.1.f Soldiagram for d. 21. juni (lokaltid). 

 
Figur E.1.g Soldiagram for d. 23. september (lokaltid). 
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Figur E.1.h Soldiagram for d. 22. december (lokal tid). 

E.2 Udsynet gennem solafskærmningerne 

I dette bilag vises udsynet gennem solafskærmningerne ved de anvendte indstillinger. 

Under den enkelte indstilling er angivet, i hvilken vejrtype den blev anvendt. Det 

bemærkes, at beskrivelsen udelukkende bygger på forfatternes subjektive opfattelse af 

afskærmningerne. 

E.2.1 Referencelokalet 

I referencelokalet, hvor der ikke var monteret nogen solafskærmning var der frit udsyn til 

omgivelserne, som det ses i nedenstående figur. 

 

 
Figur E.2.a Udsynet i referencelokalet. 

E.2.2 Screenen 

Når screenen er helt nede er det kun muligt at se konturerne af de ydre omgivelser. 

Screenen sløre ikke udsynet, idet de ydre omgivelser står skarpt (det er muligt at se de 

enkelte grene mv. på træerne), men udsynet er væsentligt nedsat, og det vil således være 



 

 40 

vanskeligt at følge med i, hvad der sker udenfor. Det er lettest at se de objekter udenfor, 

hvor der optræder store kontraster (f.eks. træerne mod himlen).  

 

Ved en indstilling på 2/3 er der frit udsyn til de nære omgivelser (græsset), men det er 

fortsat vanskeligt at se detaljer længere væk, pga. screenen. Ved screenen 1/3 nede er det 

kun himlen, som bliver dækket, og der er frit udsyn til græs, parkeringsplads samt 

modstående bygning. Når screene er helt oppe er der frit udsyn, som i referencelokalet. 

 

Af figurerne ses, at ved alle indstillinger af screenen (på nær, når den er helt væk) 

forekommer en let genspejling af loftbelysningen. Genspejlingen er ikke i selve screenen, 

idet denne er diffust reflekterende. Derimod er genspejlingen i vinduet, men ses kun, når 

screenen er nede, idet baggrunden ellers er for lys til at genspejlingen kan ses. 

 

Efter mørkest frembrud er det muligt at se ind udefra, såfremt den kunstige belysning er 

tændt, og betragteren står direkte ud for vinduet. Øges afstanden til vinduet mere end 5 -10 

m eller står betragteren skævt for vinduet begrænses indsynet. Screenen giver således ikke 

fuldstændig privathed. 

 

 

 

 
Helt nede (Vejrtype I)  2/3 nede (Vejrtype I og II) 

   

 

 

 
1/3 nede (Vejrtype III)  Udsigt 
Figur E.2.b Udsynet ved forskellige indstillinger af screenen i lokale A. 

E.2.3 Persiennen 

Ved en indstilling af persiennens lameller på 85  er det ikke muligt at se ud gennem 

vinduet, men det ses, at der er en tydelig genspejling af loftbelysningen i vinduet.  
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Ved en lamelindstilling på 45  er det derimod muligt at se lidt ud. De ydre omgivelser er 

afbrudt af vandrette striber fra lamellerne, men det vil være muligt at følge med i vandrette 

bevægelser, såsom trafik på vejen og parkeringspladsen. Ved en lamelhældning på 0  er 

det muligt at se endnu mere af de ydre omgivelser, idet det tilsyneladende areal af 

lamellerne er mindre. 

 

Efter mørkets frembrud vil det være muligt at lukke lamellerne helt, og således have fuld 

privathed. 

 

 

 

 
Lamelhældning på 85  (Vejrtype I)  Lamelhældning på 45  (Vejrtype I, II 

og III) 

   

 

 

 
Lamelhældning på 0  (Vejrtype IV)  Udsigt 
Figur E.2.c Udsigten ved forskellige indstillinger af persiennen i lokale B. 

E.2.4 Filmen 

Når filmen er helt lukket, er det muligt at se de ydre omgivelser uden nogle afbrydelser 

eller forringelse af skarpheden. Til gengæld farver filmen omgivelserne blå.  

 

Med filmen 2/3 nede er der en meget stor kontrast mellem filmen og vinduet, idet filmen 

skærmer meget for lyset, hvilket kan være generende, idet øjet ikke kan vænne sig til 

begge belysningsniveauer på en gang.  

 

Ved filmen 1/3 nede er det igen lettere at kigge ud, idet filmen nu udgør en lille del af 

vinduet, ligesom den ikke er i øjenhøjde. Filmen skygger udelukkende for himlen (og lidt 

af trætoppene).  
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Uanset indstillingen er der genspejlinger af loftsbelysningen i filmen, idet den er spejlende 

reflekterende og mørk. 

 

Filmen tillader uhindret indsyn udefra, når det er blevet mørkt, uanset betragterens 

placering, hvorfor den er dårlig til at skabe privathed. 

 

 

 

 
Helt nede (Vejrtype I)  2/3 nede (Vejrtype I, II) 

   

 

 

 
1/3 nede (Vejrtype III)  Udsigt 
Figur E.2.d Udsynet ved forskellige indstillinger af filmen i lokale C. 

E.2.5 Glaslamellerne 

Ved en lamelhældning på 88  er det muligt at se størstedelen af de ydre omgivelser, idet 

det blot er stativet som bryder udsynet. Omgivelserne fremstår skarpe, og den grønlige 

farve af glaslamellerne bemærkes næsten ikke. Såfremt man står tættere på lamellerne kan 

prikkerne dog virke en anelse forstyrrende på udsynet.  

 

Ved en lamelhældning på 45  er det ligeledes muligt at se størstedelen af de ydre 

omgivelser. Forskellen fra 88  er, at der er nogle striber, hvor glaslamellerne ikke dækker, 

og ved 45  er det således muligt at se, at omgivelserne farves svagt grønlige af lamellerne. 

Udsynet virker mere opbrudt pga. forskellen mellem lamel og ikke lamel. Ved anvendelse 

af gardinet er det ikke muligt at se ud. 
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Ved en lamelhældning på 10  bryder lamellerne kun udsynet en smule pga. den store 

afstand mellem lamellerne. Dog kan stativet og lamellerne være generende, såfremt de 

netop sidder i synshøjde.  

 

Der er næsten ingen genspejling i vinduet eller glaslamellerne, hvilket skyldes, at 

glaslamellerne kun skygger begrænset. 

  

Da glaslamellerne er meget transparente er det ikke muligt at opnå privathed efter mørkets 

frembrud. 

 

 

 

 
Lamelhældning på 88  (Vejrtype I)  Lamelhældning på 45  (Vejrtype I, II, 

III) 

   

 

 

 
Lamelhældning på 45  med gardin 

(Vejrtype I) 

 Lamelhældning på 10  (Vejrtype IV) 

Figur E.2.e Udsynet ved forskellige indstillinger af glaslamellerne i lokale D. 

E.3 Solens bevægelse i lokalerne 

I dette bilag vises solens bevægelse gennem de enkelte lokaler på en dag med vejrtype I 

(solskin) og solafskærmningerne indstillet til halvt lukkede.  

E.3.1 Referencelokalet 

For alle lokalerne gælder, at solen står ind i vestsiden af lokalet om formiddagen, mens den 

om eftermiddagen står ind i den østlige del, som det ses i nedenstående figurer for 

referencelokalet. 
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Der forekommer direkte sol på skrivebord A om formiddagen indtil ca. kl. 14, hvorefter 

der forekommer direkte sol på skrivebord B. Vinduets aftegning ses tydeligt på væggene i 

løbet af hele dagen, hvilket skyldes, at der ikke er nogen afskærmning. Desuden 

forekommer der direkte sol på computerskærmen på skrivebord A helt frem til kl. ca. 

13.30, og målepunkt 5 og 6 på væggen over bord A er i direkte sol frem til kl. ca. 12.  

 

 

 

 
Kl. 9.40  Kl. 10.40 

 

 

 

 
Kl. 11.40  Kl. 12.40 

 

 

 

 
Kl. 13.40  Kl. 14.40 

Figur E.3.a Solens bevægelse i lokale E kl. 9.40-14.40. 
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Kl. 15.40  Kl. 15.40 

 

  

Kl. 16.40   
Figur E.3.b Solens bevægelse i lokale E kl. 15.40-16.40. 

E.3.2 Screenen 

Screenen skærmer en del for den direkte solstråling, men forårsager en tydelig aftegning af 

vinduesåbningen på væggen, som flytter sig i løbet af dagen med solens bevægelse. Når 

screenen er 2/3 nede kommer der direkte sollys ind på bord A fra ca. kl. 8 til ca. kl. 14. 

Hvorefter den direkte sol kommer ind i den modsatte side af lokalet og rammer skrivebord 

B. Omkring kl. 15.40 forekommer der ligeledes aftegninger af vinduesåbning på 

bagvæggen i lokalet. 

 

 

 

 
Kl. 9.40  Kl. 10.40 

Figur E.3.c Solens bevægelse i lokale A med screenen 2/3 nede kl. 9.40-10.40. 
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Kl. 11.40  Kl. 12.40 

   

 

 

 
Kl. 13.40  Kl. 14.40 

 

 

 

 
Kl. 15.40  Kl. 15.40 

   

 

  

Kl. 16.40   
Figur E.3.d Solens bevægelse i lokale A med screenen 2/3 nede kl. 13.40-16.40. 
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E.3.3 Persiennen 

Persiennen skærmer for den direkte solstråling ved en lamelhældning på 45 . Dog 

forekommer der en lysstribe om morgenen, når solen står i øst. Dette skyldes, at 

persiennens lameller ikke var lange nok til at skærme, når solen stod i hhv. øst og vest om 

morgenen og om eftermiddagen. Derudover forekommer der lyspletter fra wirehullerne i 

lamellerne. Disse lyspletter flytter sig med solens bevægelse på himlen, og rammer i den 

østlige side af lokalet om formiddagen og i den vestlige side om eftermiddagen. Klokken 

ca. 15.30 forårsager lamellerne lysstriber bagerst i lokalet og i den vestlige side. Klokken 

16.40 ses, at lamellerne ikke længere skærmer for den direkte solstråling. 

 

 

 

 
Kl. 9.40  Kl. 10.40 

 

 

 
Kl. 11.40  Kl. 12.40 

   

 

 

 
Kl. 13.40  Kl. 14.40 

Figur E.3.e Solens bevægelse i lokale B med persiennen halvt lukket (45 ) kl. 9.40-14.40. 
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Kl. 15.40  Kl. 15.40 

   

 

 

 
Kl. 15.40  Kl. 16.40 

Figur E.3.f Solens bevægelse i lokale B med persiennen halvt lukket (45 ) kl. 15.40-16.40. 

E.3.4 Filmen 

Filmen skærmer for den direkte solstråling på det stykke af vinduet, hvor den er trukket 

ned. Dog forekommer der en tydelig aftegning af vinduet på væggene gennem hele dagen. 

Under filmen forekommer der direkte solstråling, som rammer bord A om morgenen indtil 

ca. kl. 15. Den direkte solstråling rammer på tilsvarende vis bord B fra ca. kl. 13 og 

fremefter. 

 

 

 

 
Kl. 9.40  Kl. 10.40 

Figur E.3.g Solens bevægelse i lokale C med filmen 2/3 nede kl. 9.40-10.40. 
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Kl. 11.40  Kl. 12.40 

 

 

 

 
Kl. 13.40  Kl. 14.40 

 

 

 

 
Kl. 15.40  Kl. 15.40 

 

  

Kl. 16.40   
Figur E.3.h Solens bevægelse i lokale C med filmen 2/3 nede kl. 11.40 - 16.40. 
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E.3.5 Glaslamellerne 

Der forekommer tydelige aftegninger af stativet fra glaslamellerne på væggene i løbet af 

hele dagen. På billederne er det ikke muligt at se aftegningen af prikmønsteret, som der er 

på glaslamellerne. I virkeligheden var det dog muligt at se dette svagt på alle jævne 

overflader, dvs. skrivebordene og væggene.  

 

Som i de øvrige lokaler ses, at der forekommer "direkte lys" (om end reduceret) gennem 

glaslamellerne om formiddagen i den vestlige side af lokalet og om eftermiddagen i den 

østlige side. Computerskærmen på skrivebord A er belyst af "direkte" solstråling mellem 

kl. ca. 10.30 og 13.30. 

 

 

 

 
Kl. 9.40  Kl. 10.40 

 

 

 

 
Kl. 11.40  Kl. 12.40 

 

 

 

 
Kl. 13.40  Kl. 14.40 

Figur E.3.i Solens bevægelse i lokale D med glaslamellerne halvt lukket (45 ) kl. 9.40-14.40. 
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Kl. 15.40  Kl. 15.40 

 

 

  

Kl. 16.40   
Figur E.3.j Solens bevægelse i lokale D med glaslamellerne halvt lukket (45 ) kl. 15.40-16.40. 

E.4 Udvikling af spørgeskema 

I det nedenstående beskrives spørgsmålene omkring belysningsforholdene, andre 

spørgsmål samt de personlige spørgsmål. 

E.4.1 Spørgsmål om belysningsforhold 

Belysningsspørgsmålene kan inddeles i tre områder: Den generelle belysning i lokalet og 

vejret, belysningen ved arbejdsplads A, og belysningen ved computerskærmen ved 

skrivebord A. 

 

Spørgsmålene omkring den generelle belysningen i lokalet og vejret kan ses i nedenstående 

tabel, hvor svarmulighederne er angivet som antallet af punkter på skalaen og de to 

dimentralt modsatte svarmuligheder. 

Spørgsmål Svarmuligheder 

1.1 Hvordan opfatter du lysniveauet i lokalet? 5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

1.2 Er der direkte solstråling i lokalet? 2 pkt. skala: Ja, Nej 

1.3 Hvordan vil du beskrive vejret udenfor lige nu? 
4 pkt. skala: Sol, klar blå himmel - 

Overskyet og mørkt 

Tabel E.4.a Spørgsmål omkring den generelle belysning i lokalet og vejret. 

Der blev spurgt, om der var direkte sol i lokalerne, idet det kunne variere med tidspunktet 

på dagen pga. træernes forskelligartethed, ligesom det kunne variere ved vejrtyperne 
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letskyet (II) og halvskyet (III). Desuden blev der i referencelokalet spurgt til, hvorledes 

vejret udenfor kunne beskrives, idet forsøgspersonernes forskellige opfattelse af de samme 

vejrforhold kunne give en indikation af, hvorledes de ville bedømme de andre spørgsmål 

omkring lysforhold. 

 

I nedenstående tabel ses spørgsmålene omkring belysningen ved arbejdsplads A. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

1.4 Hvordan opfatter du lyset på skrivebordet i forhold 

til, hvis du skulle sidde og læse? 
5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

1.5 Synes du, at der er ubehagelige lyse områder i lokalet, 

som giver blænding? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

1.6 Når du kigger mod vinduet, føler du så, at der er 

blænding fra solafskærmningen eller vinduet? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

Tabel E.4.b Spørgsmål om belysningsforhold ved arbejdsplads A. 

Forsøgspersonerne blev bedt om at sætte sig ved skrivebordet og lægge spørgeskemaet på 

bordet foran sig. På den måde kom forsøgspersonerne til at læse en tekst (spørgeskemaet) 

samtidig med, at de svarede på spørgsmålene i tabel e.4.b.  

 

Det var ikke muligt at formulere et spørgsmål, som forsøgspersonerne kunne forstå uden at 

have kendskab til belysningsbegreber, der kunne oplyse om, hvorvidt der var for store 

kontraster i lokalet. Derimod blev der spurgt til, om der var nogle områder, som var 

ubehagelig lyse. Ud fra kendskab til tidspunktet på dagen og solens bevægelse i lokalet, 

var det muligt at finde ud af, hvor de lyse områder i lokalet var, og om dette gav for store 

kontraster. 

 

Der blev ikke spurgt til, om der forekom reflekser i papiret, da rapportens forfattere 

vurderede, at der ikke forekom reflekser i papiret, såfremt papiret lå på bordet. 

 

Det kunne yderligere have været relevant at spørge til, hvordan lysets fordeling i lokalet 

var (jævnt/ujævnt). Det blev dog vurderet, at det krævede et vist kendskab til lysbegreber 

for at kunne besvare et sådant spørgsmål, hvorfor det blev udeladt. 

 

I nedenstående tabel ses spørgsmålene omkring belysningen ved computerskærmen ved 

skrivebord A. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

1.7 Hvad er klokken på uret på computerskærmen? Tidspunkt 

1.8 Hvordan opfatter du lysniveauet på computerskærmen, 

når du læser dokumentet på skærmen? 
5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

1.9 Er der refleksioner eller spejlbilleder i 

computerskærmen? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

Tabel E.4.c Spørgsmål om belysningen på computerskærmen ved skrivebord A. 

Forsøgspersonerne blev bedt om at læse et dokument på skærmen, og dernæst svare på 

spørgsmålene i tabel e.4.c. 

 

Spørgsmålet om tiden på skærmen, blev stillet, således at det efterfølgende var muligt at 

sammenholde målingerne, der blev foretaget under forsøgspersonernes ophold i lokalerne, 
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med besvarelsen af spørgeskemaerne. Desuden skulle de besvare spørgsmål om 

lysniveauet på skærmen, samt om der forekom reflekser i skærmen, idet dette er væsentlige 

parametre i forhold til visuel komfort. 

E.4.2 Andre spørgsmål 

I nedenstående tabel ses spørgsmålene, som blev givet under andre spørgsmål. 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

3.1 Mens du har opholdt dig i lokalet, har du oplevet at 

det var? 
5 pkt. skala: For varmt - For koldt 

3.2 Hvordan er dit helhedsindtryk af lokalet som 

arbejdsplads? 

5 pkt. skala: Meget dårligt - Meget 

godt 

3.3 Såfremt lyset er slukket, vil du da være tilfreds med at 

arbejde i dette lokale? 
2 pkt. skala: Ja, Nej 

Tabel E.4.d Andre spørgsmål. 

Som nævnt tidligere, var det ønskeligt at vide, hvorvidt forsøgspersonerne havde været i 

termisk komfort under udfyldelsen af spørgeskemaet. Dels fordi det kunne påvirke deres 

øvrige svar, og dels fordi det kunne give en indikation af, hvor gode solafskærmningerne 

var til at skærme for varmen på solrige dage.  

 

Desuden blev spurgt om helhedsindtrykket af lokalet, idet dette ligeledes kan have en 

indflydelse på den øvrige bedømmelse. 

 

Inden det sidste spørgsmål skulle besvares, blev forsøgspersonerne bedt om at slukke 

loftsbelysningen, således at personerne kunne bedømme, hvorvidt belysningen i lokalet var 

tilstrækkeligt uden den kunstige belysning. Det kunne have været relevant at stille samtlige 

spørgsmål igen med kunstlyset slukket, hvilket dog af tidsmæssige årsager ikke var muligt. 

Dette enkelte spørgsmål i hvert lokale er derfor medtaget for at give en indikation af 

personernes opfattelse uden kunstig belysning. Det er desuden interessant at vide, om 

kunstlyset kan slukkes, idet der vil være et stort besparelsespotentiale i at kunne slukke 

kunstlyset selvom der anvendes solafskærmning. 

E.4.3 Personlige spørgsmål 

Afslutningsvist blev der stillet en række personlige spørgsmål, som ses i nedenstående 

tabel.  
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Spørgsmål Svarmuligheder 

5.1 Betragter du dig selv som værende meget følsom over 

for blænding? 
2 pkt. skala: Ja, Nej 

5.2 Bruger du 

a) Briller? 

b) Læsebriller 

c) Kontaktlinser 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

5.3 Ved ja til briller eller kontaktlinser: Hvis ja, er de 

farvede? 
2 pkt. skala: Ja, Nej 

5.4 Køn 2 pkt. skala: Kvinde, Mand 

5.5 Alder År 

5.6 Beskæftigelse 2 pkt. skala: Studerende, Andet 

Tabel E.4.e Personlige spørgsmål. 

Der blev valgt at spørge, om forsøgspersonerne var følsomme over for blænding eller 

anvendte nogen form for hjælpemidler til at se, idet begge dele kunne have indflydelse på 

bedømmelsen af forholdene. Specielt kunne briller forårsage yderligere reflekser i forhold 

til personer, som ikke anvender briller. Såfremt der var en toning af hjælpemidlerne kunne 

dette ligeledes påvirke opfattelsen af farveændring mv. 

 

Derudover blev spurgt til forsøgspersonernes køn, alder og beskæftigelse, for at kunne 

undersøge, hvorvidt det havde en indflydelse på forsøgspersonernes bedømmelser. 

E.4.4 Oversigt over spørgsmål 

Nr. Spørgsmål om belysningsforhold Svarmuligheder 

1.1 Hvordan opfatter du lysniveauet i lokalet? 5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

1.2 Er der direkte solstråling i lokalet? 2 pkt. skala: Ja, Nej 

1.3 Hvordan vil du beskrive vejret udenfor lige nu? 
4 pkt. skala: Sol, klar blå himmel 

- Overskyet og mørkt 

1.4 
Hvordan opfatter du lyset på skrivebordet i forhold 

til, hvis du skulle sidde og læse? 
5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

1.5 
Synes du, at der er ubehagelige lyse områder i 

lokalet, som giver blænding? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

1.6 
Når du kigger mod vinduet, føler du så, at der er 

blænding fra solafskærmningen eller vinduet? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

1.7 Hvad er klokken på uret på computerskærmen? Tidspunkt 

1.8 

Hvordan opfatter du lysniveauet på 

computerskærmen, når du læser dokumentet på 

skærmen? 

5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

1.9 
Er der refleksioner eller spejlbilleder i 

computerskærmen? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

Tabel E.4.f Spørgsmål om belysningsforhold. 
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Nr. Spørgsmål om solafskærmning og udsynet 

gennem vinduet 

Svarmuligheder 

2.1 
Kan du se så meget af de ydre omgivelser, som du 

kunne ønske dig? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

2.2 
Synes du, at udsynet til de ydre omgivelser bliver 

brudt af solafskærmningen på en generende måde? 
5 pkt. skala: I høj grad - Ingen 

2.3.a 
Hvordan opfatter du vævningen af 

solafskærmningen? 

5 pkt. skala: Meget tæt - Meget 

åben 

2.3.b Hvordan opfatter du afstanden mellem lamellerne? 
5 pkt. skala: Meget stor - meget 

lille 

2.4 Hvordan opfatter du mønsteret på glaslamellerne? 
5 pkt. skala: Meget tæt - Meget 

åben 

2.5 

 

 

2.5.1 

Når du kigger ud gennem solafskærmningen, synes 

du så, at der er en farveændring af omgivelserne? 

 

Hvis ja, hvordan opfatter du det så? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

3 pkt. skala: Meget generende - 

Ikke generende 

2.7 

Med den givne indstilling af solafskærmningen 

forringer denne da skarpheden af 

genstande/personer udenfor? 

5 pkt. skala: I høj grad - Slet ikke 

2.6 

 

 

2.6.1 

Vil du ændre indstillingen af solafskærmningen, 

hvis du skulle udføre kontorarbejde? 

 

Hvis ja, vil du så indstille solafskærmningen så den 

er? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

Længere oppe/mere åben - 

Længere nede/mere lukket 

2.7 

Med den givne indstilling af solafskærmningen 

forringer denne da skarpheden af 

genstande/personer udenfor? 

5. pkt. skala: I høj grad - Slet ikke 

2.8 

 

 

2.8.1 

Bliver genstande/personer inde i lokalet reflekteret i 

vinduet eller solafskærmningen? 

 

Hvis ja, er det generende? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

5 pkt. skala: I høj grad - Slet ikke 

2.9 Hvordan vurderer du de omgivelser, du ser ud på? 
5 pkt. skala: Meget utiltalende - 

meget tiltalende 

2.10 Hvad lægger du især mærke til, når du kigger ud? 
5 pkt. skala: Himmel, Bygninger, 

Parkeringsplads, Træer, Græs 

2.11 
Hvor tilfreds er du samlet set med udsynet gennem 

vinduet? 

5 pkt. skala: Meget utilfreds - 

Meget tilfreds 

2.12 

 

 

2.12.1 

Synes du, at det er nødvendigt at anvende denne 

solafskærmning nu i dette lokale? 

 

Hvis ja, er der behov for yderligere afskærmning 

(f.eks. et gardin)? 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

2.13 

I forhold til, hvis du skulle sidde og læse, hvordan 

opfatter du så lyset  

a) på skrivebordet? 

b) på computerskærmen? 

5 pkt. skala: For mørkt - For lyst 

2.14 
Hvor tilfreds er du samlet set med udsynet gennem 

vinduet, når gardinet er for? 

5 pkt. skala: Meget utilfreds - 

Meget tilfreds 

Tabel E.4.g Spørgsmål om solafskærmning og udsynet gennem vinduet. 
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Nr. Andre spørgsmål Svarmuligheder 

3.1 
Mens du har opholdt dig i lokalet, har du oplevet at 

det var? 
5 pkt. skala: For varmt - For koldt 

3.2 
Hvordan er dit helhedsindtryk af lokalet som 

arbejdsplads? 

5 pkt. skala: Meget dårligt - 

Meget godt 

3.3 
Såfremt lyset er slukket, vil du da være tilfreds med 

at arbejde i dette lokale? 
2 pkt. skala: Ja, Nej 

Tabel E.4.h Andre spørgsmål. 

Nr. Sammenlignende spørgsmål Svarmuligheder 

4.1 

Hvilket rum ville du foretrække at arbejde i, når du 

sammenligner mht. det følgende? 

a) Udsynet gennem vinduet 

b) Lysforholdene i rummet 

c) Solafskærmning 

5 pkt. skala: Rum A - Rum E 

4.2 

Hvilket rum ville du mindst foretrække at arbejde i, 

når du sammenligner mht. det følgende? 

a) Udsynet gennem vinduet 

b) Lysforholdene i rummet 

c) Solafskærmning 

5 pkt. skala: Rum A - Rum E 

4.3 Øvrige kommentarer  

Tabel E.4.i Sammenlignende spørgsmål. 

Nr. Personlige spørgsmål Svarmuligheder 

5.1 
Betragter du dig selv som værende meget følsom 

over for blænding? 
2 pkt. skala: Ja, Nej 

5.2 

Bruger du 

a) Briller? 

b) Læsebriller 

c) Kontaktlinser 

2 pkt. skala: Ja, Nej 

5.3 
Ved ja til briller eller kontaktlinser: Hvis ja, er de 

farvede? 
2 pkt. skala: Ja, Nej 

5.4 Køn 2 pkt. skala: Kvinde, Mand 

5.5 Alder År 

5.6 Beskæftigelse 2 pkt. skala: Studerende, Andet 

Tabel E.4.j Personlige spørgsmål. 

E.5 Introduktion til spørgeskema 

E.5.1 Dansk udgave 

Kære forsøgsdeltager! 

 

Tak fordi du vil deltage i dette forsøg. 

 

Du skal nu bedømme forholdene i 5 kontorlokaler. Af spørgeskemaet vil fremgå, i hvilken 

rækkefølge du skal bedømme kontorerne, samt hvad du skal gøre i det enkelte kontor. Din 

personlige mening omkring forholdene i kontorerne er af stor interesse for os, og vi vil 
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derfor bede dig om at udfylde spørgeskemaet så præcist som muligt, ud fra de forhold som 

er i kontoret netop på det tidspunkt, hvor du opholder dig der.  

 

Hvis der er nogle spørgsmål, som du ikke forstår, bedes du spørge os undervejs, idet det er 

vigtigt at alle spørgsmål bliver besvaret. 

 

Svarene på de enkelte spørgsmål giver du ved at afkrydse det udsagn, du finder mest 

korrekt i den givne situation.  

 

1.1 Hvad synes du om bredden af gangen? 

 

Eksempelvis hvis du mener, at gangen er smal skal du sætte et kryds i feltet under "Smal". 

 
Meget 

smal 
 Smal   Tilpas   Bred  

Meget 

bred 

         

 

Med mindre andet er angivet, skal der kun sættes et kryds pr. spørgsmål. 

 

Indledningsvis bedes du angive dit navn på den første side. Dine personlige data vil ikke 

blive videregivet, men udelukkende brugt i den statistiske analyse af resultaterne. 

 

Hvis du ikke har nogen umiddelbare spørgsmål, er du velkommen til at gå i gang. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Hornuff & Helle Rasmussen 

E.5.2 Engelsk udgave 

Dear participant, 

 

Thank you for participating in this experiment! 

 

You are now going to evaluate the conditions in five offices. The questionnaire will 

explain in which order you will evaluate the offices and also what you will have to do in 

each office. Your personal opinion is of greatest interest for us, and we therefore ask you to 

fill out the questionnaire as precisely as possible, based on the conditions that you 

experience in the office at the time of your stay. 

 

If there are some questions that you do not understand please ask us, as it is very important 

that all questions are answered. 

 

The answer to a question is given by marking the statement that you find most suitable in 

the given situation.  

 

1.1 What do you think about the width of the hall?  

 

For example if you think that the hall is too narrow you should mark the box "Too 

narrow".  
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Far too 

narrow 
 

Too 

narrow 
 Suitable   Too wide  

Far too 

wide 

         

 

If nothing else is stated you should only put one mark for each question. 

 

Before you start your evaluation you should write your name on the first page.  

 

Your personal data will not be passed on, but solely used in the statistical analysis of the 

results. 

 

If you don't have any questions for the time being you are welcome to start. 

 

Best Regards, 

 

Marianne Hornuff & Helle Rasmussen 

 

E.6 Spørgeskema på dansk 

I dette bilag er spørgeskemaet for vejrtype II og III gengivet, idet alle spørgsmål indgår i 

dette skema. Spørgeskemaet for vejrtype I har til forskel, at i lokale B er spørgsmål 2.5 og 

2.7 udeladt. Spørgeskemaet for vejrtype IV har til forskel, at det udelukkende er lokale B, 

D og E som anvendes, og spørgsmål 2.13 og 2.14 i lokale D er udeladt. 

 

Spørgeskemaet for vejrtype I og IV kan findes på den vedlagte cd-rom. 
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(print spørgeskemaet ud fra fil: Sp_DK_A.doc Opsætningen af spørgeskemaet er 

anderledes end opsætningen af bilaget og spørgeskemaet smadres helt ved at indsætte det 

her!) 

 

Lav sideskift 
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E.7 Spørgeskema på engelsk 

Den engelske udgave af spørgeskemaet for vejrtype II og III er gengivet i det følgende. Se 

den vedlagte cd-rom for en gengivelse af de øvrige spørgeskemaer. 
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(print spørgeskemaet ud fra fil: Sp_GB_A.doc Opsætningen af spørgeskemaet er 

anderledes end opsætningen af bilaget og spørgeskemaet smadres helt ved at indsætte det 

her!) 

 

Lav sideskift 
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E.8 Statistisk analyse af spørgeskemaerne 

Dette bilag beskriver i detaljer de statistiske metoder, som er anvendt. Desuden indeholder 

bilaget eksempler på programkoder, som er anvendt i SAS. 

 

For en yderligere beskrivelse af de statistiske metoder henvises til [Montgomery, 1997], 

[Siegel el al, 1988] samt [SAS OnlineDoc, 1999]. 

E.8.1 Generel lineær model 

Anvendelsen af en generel lineær model (GLM) er relevant for data som består af to eller 

flere faktorer. Ved opstilling af en GLM er det muligt at beregne hovedeffekter og 

krydseffekter på to eller flere niveauer, ligesom der kan tages højde for ubalancerede 

designs, blokke og hierarkiske faktorer. [Montgomery, 1997] 

 

For at opstille en generel lineær model er det nødvendigt at kende alle faktorer som har en 

indflydelse på resultaterne, samt deres niveauer. Såfremt der er tvivl om en faktor har 

indflydelse eller ej bør den medtages i GLM, da den efterfølgende test vil vise, om den har 

en effekt. Den generelle lineære model, som indeholder alle væsentlige faktorer er vist i 

nedenstående ligning: 

 

vlmnopqrstuvutsrqp(qrstuv)on(m)mlvlmnopqrstu εkjihgfe(fghijk)dc(b)baμy

 

hvor faktorerne samt deres niveauer ses i nedenstående tabel. 

 

Faktor Niveau 

 gennemsnittet  

a lokale l = A, B, C, D, E  

b vejrtype m = I, IV 

c indstilling n = helt åben, halvt lukket, helt lukket 

d tidspunkt på dagen o = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

e forsøgsperson p = 1-83 

f køn q = kvinde, mand 

g alder  r = 21-48 

h briller  s = briller, ikke briller 

i læsebriller t = læsebriller, ikke læsebriller 

j kontaktlinser u = kontaktlinser, ikke kontaktlinser 

k følsom for blænding v = følsom, ikke følsom 

resten  

Tabel E.8.a Faktorerne i den generelle lineære model samt deres niveauer. 

Faktorer, der er angivet med en efterfølgende parentes indeholdende andre faktorer, er 

hierarkiske faktorer, og skal læses således at f.eks. indstillingen er underordnet vejrtypen. 

 

Den generelle lineære model testes i SAS vha. GLM proceduren, som er en variansanalyse 

der tager højde for deterministiske/stokastiske faktorer, hierarkiske faktorer mm. De 

faktorer, som viser sig ikke at være signifikante fjernes fra modellen og der foretages en ny 

variansanalyse. Faktorerne er signifikante, såfremt p-værdien er mindre end 0,05. Denne 
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procedure fortsætter indtil der udelukkende er signifikante faktorer i modellen. Det er dog 

valgt altid at beholde lokale, vejrtype samt indstilling, idet disse faktorer betragtes som 

hovedfaktorer i forsøget. Ved analysen af belysningsspørgsmålene bibeholdes desuden 

altid tidspunktet på dagen. 

 

Variansanalysen er kun gyldig, såfremt residualerne opfylder kravene om normalfordeling 

samt homogen varians. 

 

Residualerne ( ) beregnes af variansanalysen som forskellen mellem den observerede 

værdi (y) og den estimerede værdi ( ŷ ) af den tilsvarende observation: [Montgomery, 

1997] 

   y = ŷ +  

Observeret værdi = Estimeret værdi + Residual 

 

I det nedenstående beskrives, hvorledes det kontrolleres om residualerne er normalfordelte 

samt har homogen varians. 

 

Kontrol af normalfordeling 

Residualerne bliver testet for normalfordeling ved at konstruere to plots: Residualplot, som 

består af residualerne vs. de estimerede værdier, og kvantilplot, som er residualerne ordnet 

efter størrelse vs. kvantilerne. 

 

I nedenstående figur er vist et residualplot.  

 

 
Figur E.8.a Residualplot. De estimerede værdier  

vs. residualerne. [Montgomery, 1997] 

Residualplot skal give en sky af værdier omkring nul, såfremt residualerne er 

normalfordelte, som det ses i ovenstående figur. Da dataene fra spørgeskemaet egentlig er 

ordinale data fra en fem punkts skala, er det forventeligt, at de vil gruppere sig i fem bånd. 

Dette er lettere at se, såfremt der i stedet for de estimerede værdier anvendes de 

observerede værdier. I nedenstående figur ses et residualplot baseret på svarene fra et 

spørgsmål i spørgeskemaet, hvor de observerede værdier er anvendt i stedet for de 

estimerede værdier. 
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Figur E.8.b Residualplot. De observerede værdier vs. 

residualerne. 

Det ses tydeligt, at de observerede værdier grupperer sig i fem bånd, svarende til fem-

punktsskalaen. Såfremt residualerne er normalfordelte, vil der forekomme lige mange 

værdier hhv. over og under nul, som det ses på figur e.8.b.  

 

I nedenstående figur ses et kvantilplot, som ligeledes er baseret på data fra forsøgene. 

 

 
Figur E.8.c Kvantilplot.  

Såfremt residualerne er normalfordelte vil de ligge på en ret linie, som det ses i 

ovenstående figur. Til højre i plottet ses desuden, at linien stiger stejlt. Dette kan være et 

udtryk for, at endepunktet af skalaen ikke har ligget langt nok ude. Det vurderes dog, at 

have begrænset indflydelse på testen, idet denne er meget stærk, og selvom enkelte punkter 

i kvantilplottet ligger således, vil det være rimeligt at antage at residualerne er 

normalfordelte. [Thyregod, 2003] 

 

Der kan forekomme enkelte outlieres dvs. værdier, som ikke ligger på den rette linie i 

kvantilplottet eller uden for de fem grupperinger i residualplottet. Såfremt der er en 

forklaring på hvorfor værdien ligger så langt fra de andre værdier kan outliers fjernes og 

analysen gennemføres uden dem. I de her foretagne analyser vil ingen outliers blive 

fjernet, selvom de er blevet identificeret.  

 

Kontrol af homogen varians 

Ved anvendelse af GLM er der ud over kravet om normalfordeling også krav til at 

residualerne skal have en homogen varians. 

 

Det kontrolleres at residualerne har homogen varians ved at plotte niveauerne af faktoren 

versus residualerne. I nedenstående figur ses et sådant plot. Plottet er baseret på data fra 

forsøget, og den anvendte faktor er indstillingen af solafskærmningen. 
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Figur E.8.d Plot til kontrol af homogen varians. 

Såfremt residualerne for alle niveauer af faktoren er ligeligt fordelt omkring nul, og 

nogenlunde har samme maksimum og minimums værdi forekommer der homogen varians. 

Det ses således at der forekommer homogen varians på ovenstående figur. 

 

Dette plot laves for samtlige faktorer i den generelle lineære model, og såfremt enkelte 

faktorer ikke har homogen varians er det ikke muligt at anvende den parametriske test, og i 

stedet må anvendes en ikke parametrisk test. 

E.8.2 Ikke-parametrisk test 

Ikke-parametrisk test anvendes, når residualerne ikke er normalfordelte eller ikke har 

homogen varians. Det bemærkes dog, at der skal relativt store afvigelser til, før der 

anvendes en ikke-parametrisk test, idet den parametriske test er langt stærkere, og såfremt 

der kun er små afvigelser fra normalitet eller homogen varians, er den parametriske test 

stærkere. 

 

Logistisk regression 

Til analysen af de nominale data anvendes logisticproceduren i SAS. Ved anvendelse af 

denne procedure er det muligt at anvende den samme generelle lineære model, som 

beskrevet i afsnit E.8.1, idet logisticproceduren anvender den lineære logitfunktion, som er 

givet ved: [Devore, 2000] 

 

xβα
p1

p
lnpLogit '

 

 

 

hvor p er sandsynligheden for et positivt udfald og 1-p er sandsynligheden for et negativt 

udfald.  og ' er konstanter.

 

Logisticproceduren anvender "maximum likelihood" metoden, hvor estimationen af 

residualerne udføres med Fisher-scoring algoritmen. Se [SAS OnlineDoc, 1999] for en 

nærmere beskrivelse. 

E.8.3 Programkoder til SAS 

I det nedenstående er vist et eksempel på programkoderne til analysen vha. den generelle 

lineære model 
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title1 'GLM sp2_11'; 

*** Linear Models Analysis ***;                                                

 options pageno=1;    

DATA udsyn.samlet_sort; 

     set udsyn.samlet; 

     if vejrtype=3 then delete; 

     if vejrtype=. then delete; 

proc glm data=Udsyn.samlet_sort;                               

   class vejrtype indstilling rum tid personnr alder;             

   model Sp2_11 = vejrtype indstilling(vejrtype) rum tid personnr(alder) 

alder/  

       SS3 solution; 

   random personnr(alder) alder; 

*Newman-Keuls test*; 

   means vejrtype rum tid personnr(alder) alder/SNK;  

   lsmeans indstilling(vejrtype)/pdiff; 

* Create output data set for plots *;                                        

   output OUT=udsyn.resid_sp2_11 p=_pred r=_resid STDR=_STDR; 

 run; quit;                                                                     

** Residual plots **; 

Proc plot; plot _resid*sp2_11; 

run;  

quit; 

proc gplot data=udsyn.resid_sp2_11;                                                

    goptions reset=symbol;                                                      

    symbol1 color=black value=SQUARE height=1 cells;                             

    label _resid = "Residualer";                                        

    label Sp2_11 = "Observeret";                                           

    plot _RESID * Sp2_11 /                                                       

       vaxis=axis1 vminor=0 haxis=axis3 hminor=0 vref=0                         

       cframe=white caxis=BLACK name="RESID"                                 

       description = "Residuals of sp2_11 by observed sp2_11";                 

 run; quit;                                                                          

filename grafout "C:\Documents and 

settings\Helle\Skrivebord\Arbejdsmappe\SAS\ GLM"; 

goptions device=imggif gsfname=grafout gsfmode=replace ftext=SWISS 

ctext=BLACK htext=1.8 cells; symbol1 c=BLACK h=1 cells; 

run; quit; 

PROC sort DATA=udsyn.resid_sp2_11 out=udsyn.plot_sp2_11; 

by _Resid; 

run; 

**Kvantil plot**; 

DATA udsyn.quantileplot_sp2_11; 

  set udsyn.plot_sp2_11; 

  p=(_n_ - 0.5)/822; 

  quantile=probit(p); 

proc plot; plot quantile*_resid;  

run; quit; 

proc gplot data=udsyn.quantileplot_sp2_11;  

    goptions reset=symbol;                                                      

    symbol1 color=black value=SQUARE height=1 cells;                             

    label quantile = "Quantile";                                        

    label _resid = "Residualer";                                           

    plot quantile*_resid/                                                       

       vaxis=axis1 vminor=0 haxis=axis3 hminor=0 vref=0 cframe=white  

       caxis=BLACK name="Quan"  

       description = "Quantiles som funktion af residualer sp2_11"; 

run; quit; 

filename grafout "C:\Documents and Settings\Helle\ 

Skrivebord\Arbejdsmappe\SAS\GLM"; 
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goptions device=imggif gsfname=grafout gsfmode=replace ftext=SWISS 

ctext=BLACK htext=1.8 cells; 

symbol1 c=BLACK h=1 cells;  

run; quit; 

**Kontrol af homogen varians**; 

proc plot data=udsyn.resid_sp2_11; 

  Plot _resid*vejrtype; 

run; quit; 

proc plot data=udsyn.resid_sp2_11; 

  Plot _resid*indstilling; 

run; quit; 

proc plot data=udsyn.resid_sp2_11; 

  Plot _resid*rum; 

run; quit; 

proc plot data=udsyn.resid_sp2_11; 

  Plot _resid*tid; 

run; quit; 

proc plot data=udsyn.resid_sp2_11; 

  Plot _resid*personnr; 

run;quit; 

proc plot data=udsyn.resid_sp2_11; 

  Plot _resid*alder; 

run; quit; 

 

I det nedenstående ses programkoderne anvendt til analysen af de nominale data. 

 
*Analyse af binære udfald*; 

Data udsyn.samlet_sort; 

    set udsyn.samlet; 

 if vejrtype=3 then delete; 

           if vejrtype=. then delete; 

proc LOGISTIC data=udsyn.samlet_sort simple; 

   class vejrtype indstilling rum tid alder kontaktlinser/param=glm ; 

   model sp2_5 = vejrtype indstilling(vejrtype) tid rum alder 

kontaktlinser; 

   run; quit; 

 

For både GLM og LOGISTIC proceduren ser output data fra programmet ud, som 

nedenstående. 

 
Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F  
Vejrtype                     1      30.4978593      30.4978593      79.94    <.0001 

Indstillin(Vejrtype)         1       4.2295742       4.2295742      11.09    0.0009 

Rum                          4     268.5203035      67.1300759     175.95    <.0001 

Tid                          5       2.9574941       0.5914988       1.55    0.1719 

Personnr(Alder)             57      50.7850844       0.8909664       2.34    <.0001 

Alder                       18      11.7404904       0.6522495       1.71    0.0331 

Figur E.8.e Outputdata fra SAS. 

P-værdien ses yderst til venstre i tabellen under kolonnen "Pr>F". I dette tilfælde ses, at 

tiden ikke er signifikant. De resterende faktorer er signifikante. 

 

Nedenfor ses et eksempel på output data for Newman-Keuls test (SNK). 

 

 

 
SNK Grouping          Mean      N    Rum 
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           A       4.04167    192    E 

 

           B       3.25000    192    D 

 

           C       2.83854    192    B 

           C 

           C       2.72131    122    C 

 

           D       2.57025    121    A 

Figur E.8.f Outputdata fra Newman-Keuls test. 

I det viste eksempel er lokalerne grupperet således, at lokale E, D og A tilhører hver sin 

gruppe, mens lokale B og C tilhører samme gruppe, dvs. ikke er signifikant forskellige. 
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F Målinger 

Nedenfor beskrives målemetoderne anvendt til bestemmelse af reflektanser, 

dagslysfaktorer samt belysningsstyrken grundet den kunstige belysning mere detaljeret. 

For placeringen af de benyttede målepunkter henvises til figur 7.2.a og 7.2.b i afsnit 7.2. 

F.1 Reflektans 

F.1.1 Reflektans af overflader i lokalerne 

Reflektanserne af væggene, gulvet, bordoverfladerne og opslagstavlerne blev bestemt i 

lokale B og E vha. et EC1 luxmeter ved først at placere sensoren på fladen og dernæst ca. 

30 cm fra fladen og rettet mod denne. (En større afstand resulterer i bidrag fra andre 

flader). Heraf kan reflektansen beregnes som  = Er/Eflade. Målingerne blev gentaget tre 

gange, og den gennemsnitlige reflektans af de forskellige overflader blev bestemt. Under 

målingerne var himlen jævnt overskyet, og den kunstige belysning var slukket, hvilket er i 

overensstemmelse med [IEA 21, 2001a].  

 

Da reflektanserne af de forskellige overflader stort set var ens i de to lokaler, vurderes det 

rimeligt at antage, at reflektanserne af de tilsvarende overflader i de øvrige lokaler svarer 

til de målte. Dette gælder dog ikke opslagstavlerne, hvis reflektanser blev målt i alle fem 

lokaler, da disse varierede. 

 

Reflektanserne af loftet skønnes at være en anelse lavere en reflektansen af væggene. 

 

Se afsnit 6.1.2 for resultaterne.  

F.1.2 Reflektans af jord og sne 

Reflektansen af jorden foran facaden blev målt i en afstand på 4 meter fra facaden ved først 

at måle belysningsstyrken fra den øvre hemisfære og dernæst måle belysningsstyrken fra 

den nedre hemisfære. [Fontoynont, u. å] Målingerne blev foretaget med et EC1 luxmeter 

ca. 30 cm over jorden på en dag med jævnt overskyet himmel. 

 

Da der kan ligge sne på forsøgsdagene, blev reflektansen af sneen ligeledes målt en dag 

med jævnt overskyet himmel.  

F.2 Dagslysfaktor 

Som nævnt i kapitel 7 var det praktisk lettest at måle hhv. 0,75 m over gulvet i punkt 1 og 

2, og 0,85 m over gulvet i symmetrilinien samt punkt 3 og 4. For at bestemme betydningen 

af de to målehøjder blev dagslysfaktorer bestemt for begge højder i punkt 1-4 i lokale A og 

E. 
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For at undgå skyggevirkninger fra omkringliggende bygninger og træer blev den  

udvendige belysningsstyrke målt på tagryggen af bygningen. Da der ikke er fuldstændig fri 

horisont herfra, pga. af træer på bagsiden af bygningen, blev der foretaget en kontrolmåling 

af dagslysfaktorerne i lokale D. Dette blev gjort ved, at dagslysfaktorerne i lokalet blev 

bestemt både udfra målinger af den udvendige belysningsstyrke på tagryggen af bygningen 

samt udfra målinger på taget af den nærvedliggende bygning 119, hvor der kunne opnås fri 

horisont.  

 

Samtlige målinger blev gentaget to gange for at sikre at belysningsstyrken var nogenlunde 

stabil. 

F.3 Belysningsniveau grundet kunstig belysning 

Da det var nødvendigt at have den kunstige belysning tændt under forsøgene, blev 

belysningsniveauet forårsaget af den kunstige belysning målt i de fem lokaler. Herved er 

det muligt at bestemme belysningsstyrken forårsaget af dagslys under forsøgene, idet den 

samlede belysningsstyrke kan måles, hvorefter bidraget fra den kunstige belysning kan 

trækkes fra. Dette gælder kun såfremt, at bidraget fra den kunstige belysning er bestemt i 

de samme punkter som de under forsøget målte belysningsstyrker. 

 

Målingerne blev foretaget efter solnedgang, således at der ikke var dagslys tilstede i 

lokalerne. Eventuel særbelysning var slukket under målingerne. Forud for målingerne var 

armaturerne tændt i ca. én time for at sikre at temperaturforhold i armaturerne, og dermed 

deres lysudsendelse, var stabiliseret. [Clausen et al., u. å] 

 

Målingerne af den kunstige belysning blev foretaget en uge efter forsøgets afslutning. Det 

at målingerne blev foretaget så tæt på forsøgsperioden betyder, at lyskildernes 

lysudsendelse under målingerne svarer til deres lysudsendelse i forsøgsperioden. 

  

I nedenstående tabel er belysningsstyrkerne forårsaget af den kunstige belysning i de otte 

målepunkter angivet. Ses der bort fra belysningsstyrkerne fundet i lokale B, så er den 

kunstige belysning stor set ens i alle forsøgslokalerne, hvilket er ønskeligt for at opnå ens 

forhold i lokalerne. Belysningsstyrken i lokale B er dog markant højere end i de øvrige 

lokaler, hvilket skyldes, at lyskilden i dette lokale blev udskiftet knap en måned før 

målingerne blev foretaget. For at mindske variationen mellem den nye lyskilde og de 

øvrige blev det sikret, at den var tændt i mere end 100 timer inden forsøgsperioden, hvilket 

er det antal timer, det anbefales at lade et lysstofrør brænde ind, inden der foretages 

målinger af dets lysudsendelse. [Clausen et al., u.å.] 

 

Belysningsstyrke [lux] 

Punkt Lokale A Lokale B Lokale C Lokale D Lokale E 

1 141 287 177 197 181 

2 95 181 112 107 90 

3 39 81 47 45 45 

4 32 65 39 39 34 

5 42 88 55 66 53 

6 64 126 65 81 75 

7 58 116 64 73 77 

8 53 105 75 66 53 

Tabel F.3.a Belysningsstyrken af den kunstige belysning i de otte målepunkter i de fem 

forsøgslokaler. 
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Det bemærkes, at belysningsanlægget ikke opfylder kravene i [DS700, 1997], idet der er 

under 200 lux i lokalet (ses af punkt 1-4). Samtidig ses, at der er under 500 lux på 

arbejdspladserne (ses af punkt 1 og 2), hvorfor belysningen her bør suppleres med en 

bordlampe. På trods af dette vil der ikke blive anvendt bordlamper under forsøget, idet 

dette ikke vurderes nødvendigt i forbindelse med forsøgspersonernes vurdering af 

solafskærmningerne. 

 

Målingerne blev foretaget med SD2 sensor. 

F.4 Måleudstyr 

F.4.1 SD2 sensorer fra Hagner 

Det blev valgt at anvende i alt fire sensorer til måling af belysningsstyrker indenfor og 

udenfor. Efter at have undersøgt markedet blev det besluttet at indkøbe fire SD2 sensorer 

fra Hagner AB i Sverige, to til udendørs brug (forsynet med vandtætte hylstre) og to til 

indendørs brug, samt en Multi-Channel forstærker MCA-1600. 

 

Sensorer er af silicium og har en følsomhed på ca. 120pA/lux. Alle sensorerne er 

cosinuskorrigeret, dvs. korrigeret for lysets indfaldsvinkler, samt korrigeret til øjets 

følsomhedskurve (Vλ). De to sensorer til indendørs brug er af producenten kalibreret til 0-2 

volt for 0-10.000 lux, mens de to udendørs sensorer er kalibreret til 0-100.000 lux. Det bør 

bemærkes, at SD2 sensorerne kun er testet ned til -5 C. 

 

Signalet fra de fire sensorer blev via et kabel ledt til forstærkeren, hvor det blev forstærket 

til 0-2 volt DC. Fra forstærkeren blev signalet sendt til en Grant Squirrel 1600 datalogger. I 

følge producenten har forstærkeren og sensorerne en nøjagtighed, der er bedre end ± 3%. 

 

Ved målingerne før og efter forsøget på de enkelte forsøgsdage, samt ved måling af den 

kunstige belysning, blev dataloggeren sat til at scanne og logge dataen hvert 10. sekund. 

Under forsøget blev kanalerne scannet hvert 10. sekund og gennemsnittet heraf blev gemt 

hvert 5. minut. Som måleområde blev der anvendt ± 2,5 volt. 

 

Ved langvarigt brug kan sensorer til måling af belysningsstyrker blive "trætte" og give for 

lille en strøm. Dette er dog ikke en så udbredt tendens for siliciumsensorer, hvorfor det 

vurderes at sensorerne, der placeres udenfor ikke behøver at blive dækket over, når de ikke 

anvendes, da det ca. halvdelen af døgnet vil være mørkt, mens de indvendige sensorer 

tildækkes, når de ikke benyttes. [Ovesen, 1967] [Pedersen, 2002] 

 

Kalibrering 

Forstærkeren og de fire sensorer er kalibreret af producenten i dennes laboratorium mod en 

"standard A lyskilde". Den anvendte reference er sporbar til Sveriges nationale test og 

forskningsinstitut og til "BIPM" i Paris i Frankrig. 

 

For at kontrollere måleudstyret blev der foretaget sammenlignelige målinger med de fire 

sensorer fra Hagner og et kalibreret håndholdt luxmeter af typen EC1 udlånt af DELTA
3
, 

se afsnit F.4.2. Målingerne blev foretaget i et kælderrum i bygning 118, BYG DTU, for at 

                                                 
3
 DELTA Lys & Optik, Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby 
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undgå utilsigtet belysning (f.eks. dagslys). Der blev anvendt en 60 W glødepære placeret i 

en arkitektbordlampe, hvis lampearm var udstrakt, således at der var en afstand på ca. 80 

cm mellem glødepære og målepunkt. Målingerne blev foretaget ved først at placere sensor 

1 fra Hagner i målepunktet under glødepæren og lade loggeren gemme hvert 10. sekund i 

en periode på 1-2 minutter, hvorudfra en gennemsnitlig belysningsstyrke kunne 

bestemmes. Herefter blev EC1 luxmetret placeret i samme målepunkt. Dette blev gentaget 

tre gange. Hvorefter samme procedure blev anvendt for de øvrige tre sensorer fra Hagner. 

 

Ved at sammenligne den gennemsnitlige belysningsstyrke målt med hver af sensorerne fra 

Hagner med måleresultaterne fra EC1 luxmetret ses, at de to sensorer til indendørs brug 

(sensor 1 og 2) måler op til ±1 % forskelligt fra EC1 luxmetret. De to sensorer der er til 

udendørsbrug (sensor 3 og 4), måler derimod op til ±4,5 % forskelligt fra EC1 luxmetret. 

Årsagen til udendørssensorernes lidt større afvigelse skyldes formentlig usikkerhed på 

disses sensorers placering nøjagtigt under glødepæren, hvilket var vanskeligt grundet 

sensorernes kuppel (se figur 7.4.a i afsnit 7.4). Samtidig er de udendørs sensorer kalibreret 

til at dække 0-100.000 lux, hvorfor de ikke er så nøjagtige ved små belysningsstyrker. 

Endeligt kan selve glaskuplen have betydning. På trods af den fundne afvigelse vil der dog 

ikke blive foretaget korrektioner af måleresultaterne fra de fire sensorer, da det vurderes, at 

den lille afvigelse på de indvendige sensorer ikke har nogen betydning, ligesom afvigelse 

på de udendørs sensorer kun har begrænset betydning pga. de store belysningsstyrker, der 

findes udenfor om dagen, hvor målingerne skal gennemføres. Samtidig ville det være 

nødvendigt at gennemføre en mere nøjagtig kalibrering for at nå frem til korrekte 

korrektionsfaktorer. Eksempelvis burde måleopstillingen være mere nøjagtig, og der burde 

anvendes en standardlyskilde. De fundne afvigelser kan dog anvendes som en indikation af 

usikkerheden på målingerne med de fire sensorer. Se bilag F.5 for en sammenfatning af 

måleresultaterne. 

 

Mørkestrøm 

For at bestemme sensorernes nulpunkt (mørkestrøm) blev der foretaget en række målinger, 

hvor sensorerne var dækket til, og alt lys var slukket. Da ingen af de fire sensorer gav 

udslag, kan det konkluderes, at det ikke er nødvendigt at korrigere for mørkestrøm. 

 

Måledataen findes på den vedlagte cd-rom under "Kalibrering og mørkestrøm". 

F.4.2 EC1 luxmeter 

Til måling af dagslysfaktoren, reflektanser, samt til kontrol af SD2 sensorer blev anvendt 

et håndholdt EC1 luxmeter fra Hagner udlånt af DELTA. Luxmetret er senest kalibreret d. 

7.2.2002 på DELTAs akkrediterede laboratorium, og har en korrektionsfaktor på 1,06. 

F.5 Kalibrering af sensorer 

I nedenstående tabeller ses de gennemsnitlige belysningsstyrker målt med de fire SD2 

sensorer, belysningsstyrkerne målt med EC1 luxmetret både med og uden korrektion, samt 

hvor meget måleresultaterne fra SD2 sensorerne afviger fra måleresultaterne fra EC1 

luxmetret. 
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Måleserie Sensor 1 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

korrigeret 

[lux] 

Forskel 

 

[%] 

1 169 161 170 0,9 

2 169 159 168 -0,5 

3 169 161 170 1,0 

Tabel F.5.a Kalibrering af SD2 sensor 1. 

Måleserie Sensor 2 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

korrigeret 

[lux] 

Forskel 

 

[%] 

1 170 162 171 0,6 

2 169 160 169 -0,02 

3 171 162 171 0,4 

Tabel F.5.b Kalibrering af SD2 sensor 2. 

Måleserie Sensor 3 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

korrigeret 

[lux] 

Forskel 

 

[%] 

1 159 157 166 4,2 

2 161 156 165 2,5 

3 160 155 164 2,6 

Tabel F.5.c Kalibrering af SD2 sensor 3. 

Måleserie Sensor 4 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

 

[lux] 

EC1 luxmeter 

korrigeret 

[lux] 

Forskel 

 

[%] 

1 175 158 167 -4,5 

2 172 158 167 -3,1 

3 172 157 166 -3,7 

Tabel F.5.d Kalibrering af SD2 sensor 4. 

F.6 Test af måleforhold 

F.6.1 Test af stabile måleforhold 

Måling af himmelluminansen 

Som nævnt i afsnit 7.2 skal himlen være jævnt overskyet ved bestemmelse af 

dagslysfaktorer. For en ideelt jævnt overskyet himmel (CIE overskyet) er forholdet mellem 

himlens luminans i horisonten og i zenith 0,396, men så længe forholdet ligger i intervallet 

0,36-0,44 kan himlen anses for at være tilpas jævnt overskyet. [SBI 276, 1997] [IEA 21, 

2001a] For at kontrollere om belysningsforholdene er stabile under 

dagslysfaktormålingerne blev himlens luminans i zenith og nær horisonten målt med et 

luminansmeter. Målingerne blev foretaget fra jorden ved siden af bygning 121B. Pga. 

bygninger og træer var det ikke muligt at måle luminansen af horisonten, hvorfor der blev 

målt så tæt på horisonten som muligt. Dette betyder dog, at det målte luminansforhold ikke 

uden videre kan sammenlignes med det krævede interval på 0,36-0,44.  
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For at foretage en kontrol af målingerne ved bygning 121B blev der en enkelt dag foretaget 

luminansmålinger både ved bygning 121B og fra taget af bygning 119, hvor det var muligt 

at måle nærmere horisonten. For placering af de to bygninger i forhold til hinanden se figur 

6.1.a og i afsnit 6.1. Luminansforholdet på baggrund af målinger fra bygning 119 blev 

fundet til 0,409, mens luminansforholdet baseret på målinger ved bygning 121B blev 

fundet til 0,700. Forholdet baseret på målingerne fra bygning 119 ligger i det ønskede 

interval, hvorfor himlen har været tilpas jævnt overskyet. Betragtes forholdet baseret på 

målingerne ved bygning 121B ses, at dette forhold ligger over intervallet, hvilket skyldes 

at "horisont"-målingen blev foretaget nærmere zenith. Da de andre målinger ved bygning 

119 viser, at himlen var tilpas jævnt overskyet kan der for bygning 121B accepteres et 

større interval.  

 

For de øvrige måledage blev luminansforholdet udelukkende bestemt udfra målinger ved 

bygning 121B. For disse dage varierede forholdet mellem ca. 0,577 og  0,593. Det 

vurderes at være tilstrækkeligt tæt på det ønskede interval, til at himlen kan beskrives som 

værende tilpas jævnt overskyet under dagslysfaktormålingerne.  

 

Det bemærkes, at da det ikke var muligt at måle luminansen af horisonten, kan 

luminansmålingerne kun anvendes til at give et groft skøn på om himlen er jævnt overskyet 

som en CIE jævnt overskyet himmel. Det vurderes dog, at luminansmålingerne i 

kombination med forfatternes visuelle vurdering af himlen, samt kontrol af variationen af 

den målte udvendige belysningsstyrke (se nedenfor), er tilstrækkeligt til at vurdere om 

himlen har været tilpas jævnt overskyet. 

 

Kontrol af den udvendige belysningsstyrkes variation 

Derudover blev der udført to måleserier for samtlige dagslysfaktormålinger således, at det 

var muligt at vurdere, om den udvendige belysningsintensitet var konstant under 

målingerne som påkrævet.  

 

Af nedenstående figur ses, at den udvendige belysningsintensitet har været forholdsvis 

konstant under målingerne foretaget i lokale A med screenen trukket helt op.  
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Figur F.6.a Dagslysfaktoren som funktion af afstanden fra vindues- 

væggen i lokale A med screenen trukket helt op. 
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Tilsvarende kontrol af stabiliteten af den udvendige belysningsstyrke under målingerne er 

foretaget for de øvrige indstillinger af screenen, samt for målingerne i de øvrige fire 

lokaler. Belysningsstyrkerne er fundet stabile i alle tilfælde.  

F.6.2 Betydningen af de ydre omgivelsers variation 

Der en lille forskel i de ydre omgivelser set fra de fem forsøgslokaler. Forskellen består af 

antallet og størrelsen af træerne ud for de enkelte vinduer, samt den varierende afstand 

mellem træerne og vinduerne. For at undersøge betydningen af denne forskel blev 

dagslysfaktoren i hver af lokalerne bestemt, inden solafskærmningerne blev monteret. Som 

nævnt tidligere var screenen og filmen monteret, men det vurderes, at de ingen indflydelse 

har på dagslysfaktoren i lokalet, når de er trukket op. Yderligere bør det bemærkes, at 

sammenligningen kun gælder for den diffuse del af dagslyset, idet træerne vil have 

betydning for den direkte solstråling i lokalerne. 
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 Figur F.6.b Dagslysfaktoren som funktion af afstanden fra vindues- 

væggen i de fem forsøgslokaler inden montage af solafskærmningerne. 

Dagslysfaktoren i lokale A og C er dog bestemt efter montagen af  

screenen hhv. filmen. 

 

Af figur f.6.b ses, at dagslysfaktoren i lokalets symmetrilinie er stort set ens i alle fem 

lokaler. Årsagen til den mindre variation kan formentlig tillægges måleusikkerheder. Det 

kan derfor konkluderes, at den mindre forskel i de ydre omgivelser ikke har nogen 

nævneværdig indflydelse på belysningsforholdene i de fem forsøgslokaler, når der ses bort 

fra direkte solstråling. 

F.6.3 Betydning af de valgte målehøjder 

Som nævnt i kapitel 7 er der valgt at anvende to målehøjder, nemlig 0,75 og 0,85 m over 

gulvet. For at undersøge betydningen af de to målehøjder er der foretaget målinger i begge 

højder i punkt 1-4 i lokale E. Resultatet heraf fremgår af figuren nedenfor. 
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Dagslysfaktorens variation med 

højden (lokale E)
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Figur F.6.c Dagslysfaktoren i punkt 1-4 hhv.  

0,75 m og 0,85 m over gulvet i lokale E. 

Af figur F.6.c ses, at dagslysfaktoren aftager med stigende højde over gulvet, og 

dagslysfaktoren 0,75 m over gulvet er således 10-20 % højere end dagslysfaktoren 0,85 m 

over gulvet. Dette er forventeligt, idet et givent punkt i lokalet ser en større del af himlen, 

samt modtager en større mængde interreflekteret lys, jo nærmere gulvet punktet befinder 

sig. 

F.6.4 Test af fri horisont 

For at undersøge betydningen af at der ikke er fuldstændig fri horisont fra taget af bygning 

121B, bestemmes dagslysfaktoren i lokale D (inden montage af glaslamellerne) både med 

udgangspunkt i målinger foretaget på taget af bygning 121B og bygning 119, hvor der stort 

set er fri horisont. For placering af de to bygninger i forhold til hinanden se figur 6.1.a. 

 

Der blev udført tre måleserier med udgangspunkt i bygning 119, mens der kun blev udført 

to serier med udgangspunkt i bygning 121B, da vejret begyndte at klare op. 
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Figur F.6.d Dagslysfaktoren som funktion af afstanden fra vinduesvæggen i lokale D inden 

montage af glaslameller. Den udvendige horisontale belysningsstyrke er hhv. målt på taget af  

bygning 119 og 121B. 
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Af de tre måleserier, hvor den udvendige horisontale belysningsstyrke er målt på taget af 

bygning 119 (serie 1-3 bygn. 119), ses at den udvendige belysningsstyrke har været 

forholdsvis konstant. Den udvendige belysningsstyrke har derimod varieret i mellem de to 

måleserier, hvor den udvendige belysningsstyrke blev målt på taget af bygning 121B (serie 

1-2 bygn. 121B). Gennemsnittet af disse to serier er dog sammenfaldende med resultaterne 

af de tre måleserier foretaget fra taget af bygning 119. Det vurderes derfor, at på trods af, at 

der ikke er fuldstændig fri horisont fra taget af bygning 121B, kan målinger foretaget der 

anvendes uden korrektion. 
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Resultater 

G Karakterisering af solafskærmningerne 

G.1 Solafskærmningernes optiske egenskaber 

Nøjagtigheden af måleresultaterne blev estimeret til  2 %, baseret på tidligere forsøg 

foretaget med BYG.DTU's goniospektrometer. Mens resultaterne, som blev estimeret ved 

ekstrapolation, har en nøjagtighed på  10 %. Se afsnit bilag G.1.5. for en nærmere 

beskrivelse af måleusikkerhederne. 

G.1.1 Screenen 

Reflektans 

Det var ikke muligt at måle det samlede signal ved reflektansmålingen på screenen, idet 

der stadig var en lille signal ved mindre hhv. større vinkler end 65  og 115 . Resultaterne 

for screenen blev således ekstrapoleret, som beskrevet nedenfor og i bilag D.1.3. 

 

I nedenstående figur ses den relative visuelle reflektans for indersiden af screenen som 

funktion af  og . 

 

  
Figur G.1.a Den relative visuelle reflektans for indersiden af screenen. 

Det ses, at den spektrale fordeling omkring (77 , 90 ) ligner en gauss-fordeling, som er 

kendetegnet ved, at følge en funktion af typen: [Klein et al, 1986] 

 

a exp(-b ( 0- )
2
)   Ligning G.1.a 
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hvor a og b er en konstanter og 0 er den værdi af , hvor der er maksimum.  

 

Resten af signalet blev estimeret ved at antage, at reflektansen fulgte ovenstående funktion. 

Det bemærkes, at idet den spektrale fordeling ikke havde toppunkt i (72 , 90 )
4
, men i 

stedet i (77 , 90 ), var det nødvendigt at duplikere nogle af måledataene, således at 

fordelingen var symmetrisk omkring (72 , 90 ). For en detaljeret beskrivelse af 

estimationen henvises til bilag D.1.3 og filerne RINVAX.xls, RINSAX.xls, ROUTSAX.xls og 

ROUTVAX.xls på den vedlagte cd-rom. 

 

I nedenstående tabel er de ekstrapolerede resultater for den direkte-hemisfæriske 

solreflektans ( dh
eρ ) og den direkte-hemisfæriske visuelle reflektans ( dh

vρ ) for hhv. yder- og 

indersiden af screenen vist. Resultaterne har en nøjagtighed på 10 % jvf. bilag G.1.5. 

 

 Yderside Inderside 
dh
eρ  0,26 0,35 

dh
vρ  0,29 0,40 

Tabel G.1.a Screenens direkte-hemisfærisk  

sol- og visuel reflektans ved en indfaldsvinkel på 18 . 

Reflektansen på ydersiden af screenen er lavere end reflektansen af indersiden. For at 

solafskærmningen skulle virke optimalt, burde den højeste reflektans være at finde på 

ydersiden, idet varmen da ville blive reflekteret i stedet for at blive  absorberet eller 

transmitteret. Det ses desuden, at den visuelle reflektans er en anelse højere end 

solreflektansen. Det ses ligeledes ses på figur g.1.b, som viser den målte reflektans ( målt) 

som funktion af bølgelængde for de kombinationer af  og , som blev målt. Kurven 

angiver således ikke den totale reflektans, men giver et billede af, hvorledes den totale 

spektrale reflektans for screenen fordeler sig. Kurven for den totale reflektans ville have 

samme forløb som den viste, dog ville niveauet være højere. 
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Figur G.1.b Den målte spektrale reflektans for screenen.  

                                                 
4
 Punktet (72 , 90 ) er midt ud for måleprøven jvf. bilag D.1. 

inderside 
 

yderside 
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Ved bølgelængder omkring 300 nm er der en stor fluktuation i den målte reflektans. Det 

skyldes, at signalet ved små bølgelængder er meget lille, og støjen dermed kommer til at 

udgøre en væsentlig faktor. Den store fluktuation skal således ses, som et udtryk for stor 

usikkerhed i dette interval. Det bemærkes dog yderligere, at disse små bølgelængder, hvor 

der forekomer meget støj, kun udgør en meget lille del af det samlede signal, og derfor 

ikke har nogen indflydelse på den beregnede direkte-hemisfæriske reflektans.  

 

For resten af spektret er reflektansen stort set konstant også i den synlige del af spektret 

(380-780 nm), hvilket stemmer godt overens med, at screenen har et gråligt-hvidt 

udseende. 

 

 

Transmittans 

I nedenstående tabel ses den direkte-hemisfæriske soltransmittans ( dh
eτ ) og den direkte-

hemisfæriske visuelle transmittans ( dh
vτ ) ved indfaldsvinkler varierende fra 0  til 70 . 

 

Indfaldsvinkel 0  30  45  55  60  70  
dh
eτ 0,053 0,046 0,043 0,038 0,034 0,023 

dh
vτ 0,055 0,048 0,045 0,040 0,036 0,024 

Tabel G.1.b Screenens direkte-hemisfæisk sol- og visuelle transmittans ved varierende 

indfaldsvinkler. 

Soltransmittansen og den visuelle transmittans er ens for hver enkelt indfaldsvinkel, når det 

tages i betragtning, at måleusikkerheden er 2 %. Dette bekræftes af nedenstående figur, 

som viser den spektrale transmittans ved indfaldsvinkler mellem 0  og 70 . 
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Figur G.1.c Den spektrale transmittans for screenen.  

Som ved reflektansmålingerne ses her en del fluktuation ved små bølgelængder, hvilket 

ligeledes skyldes meget støj i dette område. I resten af spektret er transmittansen stort set 

konstant, bortset fra et lille spring ved 950 nm. Springet skyldes, at der skiftes mellem de 

to spektrometerkanaler. Det er bemærkelsesværdigt, at de to kanaler har hver deres niveau 

for transmittansen, og i følge [Rosenfeld, 2003a] sker dette af og til uden at det kan 

forklares.  
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I nedenstående figur ses den normaliserede soltransmittans og den normaliserede visuelle 

transmittans som funktion af indfaldsvinklen.  
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Figur G.1.d Normaliserede transmittans som funktion af indfaldsvinklen for 

screenen. Linien angiver den gennemsnitlige transmittans, mens punkterne  

angiver de faktiske målepunkter. 

Af figuren ses, at selv ved små indfaldsvinkler ændres transmittansen en smule i forhold til 

ved en indfaldsvinkel på 0 . Det skyldes, at screenen er af et vævet materiale, og såfremt 

indfaldsvinklen bliver større end 0  vil trådene skygge for noget af hullerne, og hullerne 

således synes mindre, dvs. det tilsyneladende areal af hullerne mindskes ved øget 

indfaldsvinkel. 

 

I nedenstående figur ses den relative soltransmittans for hhv. screenen og lyskilden som 

funktion af  og . 

 

  

 

   
Figur G.1.e Den relative soltransmittans for 

screenen ved en indfaldsvinkel på 0 . 

Figur G.1.f Den relative soltransmittans for lyskilden 

ved en indfaldsvinkel på 0 . 

 

Af figuren ses, at den relative soltransmittans for screenen og lyskilden er ens, hvorfor det 

kan konkluderes at screenen er direkte transmitterende. Det betyder ligeledes, at normal-

normal transmittansen er den samlede målte transmittans. 
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Absorptans 

Da reflektansen og transmittansen for screenen nu er kendt kan absorptansen findes. 

Såfremt solreflektansen på ydersiden og soltransmittansen ved 0  anvendes, fås en 

absorptans på 0,69. 

G.1.2 Persiennelamellen 

Reflektans 

Det var heller ikke muligt at måle det samlede signal ved reflektansmålingen på persienne, 

idet der stadig var et lille signal ved mindre hhv. større vinkler end 65  og 115 . Det var 

derfor nødvendigt at ekstrapolere måledataene, hvilket blev gjort som beskrevet nedenfor 

og i bilag D.1.3. 

 

I nedenstående figur ses den relative solreflektans som funktion af  og . 

 
Figur G.1.g Den relative solreflektans for persiennelamellen. 

Af figuren ses, at reflektansen har en top ved (72 , 90 ). Længere væk fra midten flader 

kurven ud, og fordelingen kan tilnærmes med en linie. For en detaljeret beskrivelse af 

estimationen henvises til bilag D.1.3 samt filerne BLISAX.xls og BLIVAX.xls på den 

vedlagte cd-rom. 

 

I nedenstående tabel er de ekstrapolerede resultater for den direkte-hemisfæriske sol- og 

visuelle reflektans for ydersiden af persiennelamellen vist. Resultaterne har en nøjagtighed 

på  10%. 

 

 Yderside 
dh
eρ  0,31 

dh
vρ  0,35 

Tabel G.1.c Persiennelamellens direkte- 

hemisfærisk sol- og visuelle reflektans 

ved en indfaldsvinkel på 18 . 
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Det ses, at solreflektansen og den visuelle reflektans er af samme størrelsesorden. Dette 

bekræftes af nedenstående figur, der viser den målte reflektans ( målt) som funktion af 

bølgelængde, for de kombinationer af  og , som blev målt. Det bemærkes, at kurven 

ikke angiver den totale reflektans, men giver et billede af, hvorledes den totale spektrale 

reflektans for persiennelamellen fordeler sig. Som for screenen forventes det, at kurven for 

den totale reflektans blot vil være forskudt opefter af y-aksen. 
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Figur G.1.h Den målte spektrale reflektans for persiennelamellen.  

Det ses, at ved små bølgelængder fluktuerer reflektansen, hvorefter signalet bliver næsten 

konstant. Fluktuationen skyldes, som tidligere nævnt, de små signaler i dette område.  

 

Absorptans 

Idet persiennelamellen har en transmittans på nul, kan absorptansen findes vha. 

solreflektansen til 0,69. 

G.1.3 Filmen 

Der henvises til [Rosenfeld, 2002] for en detaljeret beskrivelse af resultaterne fra 

målingerne på filmen, her vil blot blive gengivet udvalgte resultater. 

 

Reflektans 

I nedenstående tabel er den direkte-hemisfæriske sol- og visuelle reflektans for filmen vist. 

 

 Yderside Inderside 
dh
eρ  0,44 0,359 

dh
vρ  0,303 0,137 

Tabel G.1.d Filmens direkte-hemisfæriske  

sol- og visuelle reflektans ved en indfalds- 

vinkel på 18 . [Rosenfeld, 2002] 

 

Den spektrale reflektans for filmen er vist i nedenstående figur. 

 

 

yderside 
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Spektral reflektans for filmen
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Figur G.1.i Spektral reflektans for filmen. [Rosenfeld, 2002] 

Indersiden af filmen synes blå, hvilket stemmer godt overens med den spektrale fordeling 

for indersiden. Ydersiden derimod fremtoner som kobberfarvet. Desuden bemærkes, at 

reflektansen for både inder- og yderside stiger efter 700 nm, hvilket gør, at filmen er bedre 

til at reflektere varmestråling end den visuelle stråling. 

 

Transmittans 

I nedenstående tabel ses den direkte-hemisfæriske sol- og visuelle transmittans ved 

indfaldsvinkler varierende fra 0  til 70 . 

 

Indfaldsvinkel 0  30  45  60  70  
dh
eτ 0,089 0,089 0,087 0,085 0,071 

dh
vτ 0,056 0,054 0,052 0,048 0,035 

Tabel G.1.e Filmens direkte-hemisfærisk sol og - visuelle transmittans ved varierende 

indfaldsvinkler. [Rosenfeld, 2002] 

Det ses, at soltransmittansen er højere end den visuelle transmittans. Det stemmer godt 

overens med, at lokalet kommer til at virke meget mørk, når filmen trækkes helt ned, mens 

der samtidig bliver meget varmt i solskin. 

 

I nedenstående figur ses den spektrale transmittans for filmen. 

 

yderside 
 

inderside 



 

 117 

Spektral transmittans for filmen
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Figur G.1.j Spektral transmittans for filmen. [Rosenfeld, 2002] 

Det bemærkes, at kurven stiger efter 700 nm, hvilket stemmer godt overens med, at filmen 

har en højere soltransmittans end visuel transmittans.  

 

I nedenstående figur ses den normaliserede transmittans som funktion af indfaldsvinklen 

for filmen. 
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Figur G.1.k Normaliseret transmittans for filmen. [Rosenfeld, 2002] 

På figuren ses linien som gennemsnittet af transmittanserne, mens punkterne angiver de 

faktiske målinger.  

 

Den normaliserede transmittans falder først væsentligt ved større indfaldsvinkler end 60 , 

hvilket betyder, at solindfaldet skal have meget store indfaldsvinkler før den transmitterede 

energimængde falder. 

 

Absorptans 

Filmen har en absorptans på 0,47 ved anvendelse af solreflektansen på ydersiden samt 

soltransmittansen ved 0 . 
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G.1.4 Glaslamellen 

Reflektans 

I nedenstående tabel er resultaterne for den direkte-hemisfæriske sol- og visuelle reflektans 

for hhv. yder- og indersiden af glaslamellen vist. 

  

 Yderside Inderside 
dh
eρ  0,045 0,051 

dh
vρ  0,049 0,059 

Tabel G.1.f Glaslamellens direkte-hemi- 

sfærisk sol- og visuelle reflektans ved en  

indfaldsvinkel på 18 . 

Ved at sammenligne glaslamellen med et Pilkington Optifloat Clear glas
5
 med samme 

tykkelse, ses, at solreflektansen og den visuelle reflektans på indersiden er ca. 35 % lavere, 

mens solreflektansen og den visuelle reflektans på ydersiden er ca. 25 % lavere. De lavere 

reflektanser skyldes prikmønsteret på glaslamellerne, som udgør ca. 35 % af 

overfladearealet. Det bemærkes, at prikmønsteret er placeret på ydersiden af glaslamellen, 

hvilket gør, at ydersiden har en lavere reflektans end indersiden.  

 

En anden årsag til de lave reflektanser er, at glaslamellen har et højt jernindhold. Det høje 

jernindhold er ligeledes årsagen til, at glaslamellen fremtoner grønt. Nedenstående figur 

viser den spektrale reflektans for glaslamellen samt for et Pilkington "Optifloat Green" 6 

mm glas. 

 

Spektrale reflektans for glaslamellen
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Figur G.1.l Spektrale reflektans for glaslamel samt Pilkington "Optifloat Green". 

Reflektansen for glaslamellen er lidt højere i området 400-600 nm, hvilket skyldes 

jernindholdet i glasset. Reflektansen er dog ikke helt så høj, som for Pilkington "Optifloat 

Green", hvilket skyldes det sorte prikmønster på glaslamellen. Desuden bemærkes, som 

tidligere omtalt, at signalet er domineret af støj ved lave bølgelængder, og at springet ved 

950 nm skyldes, at der blev skiftet mellem kanal 1 og 2 ved netop denne bølgelængde. 

                                                 
5
 Ved at lave en simpel beregning i programmet Glas98 fås følgende værdier for et 6 mm Pilkington Optifloat 

Clear glas: Solreflektans lig 5 % og visuel reflektans lig 7 %. 

 

yderside 
 

inderside 
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Ved at sammenligne glaslamellen med et Pilkington Optifloat Green 6 mm glas ses, at 

reflektansen i det visuelle bølgelængdeområde (300 nm - 780 nm) er lidt lavere, hvilket 

skyldes prikmønsteret på ydersiden af glaslamellen. 

 

I nedenstående figur ses den relative solreflektans for glaslamellen og for referencen 

(spejlet). 

 

  
Figur G.1.m Den relative solreflektans for ydersiden 

af glaslamellen. 

Figur G.1.n Den relative solreflektans for spejlet. 

 

Det ses, at de to figurer ligner hinanden. Det skyldes, at glaslamellen reflekterer lyset på 

samme måde som spejlet, dvs. glaslamellen er ligeledes spejlende reflekterende. Desuden 

ses, at der er to "toppe" på hver af figurerne. Det skyldes, at lyskilden ikke udsender lyset 

fuldstændigt uniform pga. dens tætte placering på prøven. For yderligere forklaring se 

[Rosenfeld, 2003a].  

 

Transmittans 

I nedenstående tabel ses den direkte-hemisfæriske sol- og visuelle transmittans ved 

indfaldsvinkler varierende fra 0  til 70 . 

 

Indfaldsvinkel 0  30  45  55  60  70  
dh
eτ 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 0,18 

dh
vτ 0,43 0,42 0,41 0,39 0,37 0,32 

Tabel G.1.g Glaslamellens direkte-hemisfærisk sol- og visuelle transmittans ved  

varierende indfaldsvinkler. 

Ved at sammenligne glaslamellen med et Pilkington Optifloat Clear glas
6
 med samme 

tykkelse, ses, at soltransmittansen er ca. 65 % lavere og den visuelle transmittans er ca. 52 

% lavere. Det skyldes prikmønsteret på glaslamellerne samt det høje jernindhold i glasset.  

 

                                                 
6
 Ved at lave en simpel beregning i programmet Glas98 fås følgende værdier for et 6 mm Pilkington Optifloat 

Clear glas: soltransmittans lig 83 % og visuel transmittans lig 89 %. 
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Det bemærkes, at den visuelle transmittans er væsentlig højere end soltransmittansen, 

hvilket desuden ses i nedenstående figur, som viser den spektrale transmittans for 

glaslamellen. 

 

Spektral transmittans for glaslamellen
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Figur G.1.o Den spektrale transmittans for glaslamellen og Pilkington "Optifloat Green". 

Den visuelle transmittans, der ligger i bølgelængdeområdet 400 nm og 780 nm, er 

væsentlig større end soltransmittansen, hvilket bevirker, at glaslamellen skærmer mere for 

varmen end lyset. Transmittansen er lavest i bølgelængdeområdet 900-1300 nm, hvilket 

skyldes, at jernindholdet i glasset er relativt høj. 

 

På figuren er desuden indtegnet den spektrale transmittans for et Pilkington "Optifloat 

Green" 6 mm glas, og ved sammenligning af glaslamellen med dette glas ses, at kurverne 

for glaslamellen har samme form, som glasset fra Pilkington, blot er kurverne for 

glaslamellen forskud nedad. Det afspejler prikmønsterets afskærmende effekt.  

 

I nedenstående figur ses den normaliserede transmittans som funktion af indfaldsvinklen. 
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Figur G.1.p Normaliserede transmittans som funktion af indfaldsvinklen for glaslamellen. 

Linien angiver den gennemsnitlige transmittans, og punkterne  

de målte værdier for soltransmittansen og den visuelle transmittans.  
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På figuren ses målepunkterne for soltransmittansen og den visuelle transmittans, mens 

linien angiver gennemsnittet af de to målte transmittanser.  

 

Den normaliserede transmittans falder lige så langsom ned til indfaldsvinkler omkring 60 . 

Derefter falder den normaliserede transmittans kraftigt ned til 90 . Det betyder, at den 

transmitterede solenergi kun reduceres lidt ved indfaldsvinkler optil 60 , mens derefter 

reduceres den væsentligt.  

 

I de nedenstående figurer ses den relative soltransmittans for glaslamellen og lyskilden 

som funktion af vinklerne  og . 

 

 

 

   
Figur G.1.q Den relative sol transmittans for 

glaslamellen ved en indfaldsvinkel på 0 . 

Figur G.1.r Den relative soltransmittans for 

lyskilden. 

 

 

Det ses, at den relative soltransmittans for glaslamellen ligner intensiteten af lyskilden, og 

glaslamellen er således direkte transmitterende. Som ved screenen betyder det, at normal-

normal transmittansen er lig den direkte-hemisfæriske transmittans. 

 

Absorptans 

Absorptansen for glaslamellen kan bestemmes til 0,70 ved anvendelse af solreflektansen på 

ydersiden og soltransmittansen ved 0 . 

G.1.5 Fejlkilder og usikkerheder 

Goniospektrometeret har to kanaler til opsamling af spektralmålingerne. Ved den først 

kanal (Silicium) forekom der ved små bølgelængder (omkring 300 nm) meget små 

signaler, som pga. størrelsen blev influeret væsentligt af støj, og gav en stor fluktuation ved 

lave bølgelængder. Spektralfordelingen i dette område skal derfor betragtes med stor 

usikkerhed, men samtidig udgør dette bølgelængdeområde dog en så lille del af det 

samlede spektrum, at det ikke havde nogen væsentlig betydning på de samlede resultater 

fra målingerne. 

 

Desuden forekom der ved 380 nm en spids på signalet, som vides at stamme fra en fejl i 

kanalen. [Rosenfeld, 2003b] Signalet omkring 380 nm blev således interpoleret.  
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I de enkelte forsøg viste målingerne, at lyskildens intensitet varierede med op til  

 1,5 % over adskillige timer, hvorfor det vurderes, at lyskilden var stabil under 

målingerne.  

 

For at bestemme nøjagtigheden af reflektans- og transmittans målingerne ville det være 

nødvendigt at gentage målingerne adskillige gange. Det tillod projektets tidsramme ikke, 

hvorfor nøjagtigheden blev estimeret til  2 %, baseret på tidligere forsøg foretaget med 

BYG.DTU's goniospektrometer. [Rosenfeld, 2003b] 

 

I de tilfælde, hvor måledataene blev ekstrapoleret, vurderes nøjagtigheden af resultaterne at 

være  10 %, baseret på beregninger af maksimum og minimum værdier for de beregnede 

størrelser. 

G.2 Den totale solenergitransmittans og afskærmningsfaktorer 

I det følgende vil resultaterne fra beregningerne i WIS og ParaSol blive beskrevet. 

G.2.1 Screenen 

I nedenstående tabel ses g-værdien, bidragene til g-værdien (den direkte og indirekte 

transmitterede solenergi) afskærmningsfaktoren for varme og lys samt lystransmittansen 

for screenen beregnet vha. programmet WIS. 

 

Beregningssituationer  Reference  Sommer  

Den totale soltransmittans g 0,06 0,08 

Direkte transmitterede solenergi e 0,03 0,03 

Indirekte transmitterede solenergi  qi 0,03 0,05 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,10 0,14 

Tabel G.2.a G-værdi, bidragene til g-værdien samt afskærmningsfaktoren  

for varme for screenen. 

Den totale soltransmittans for både referencesituationen og sommersituationen er meget 

lave, idet typiske g-værdier for solafskærmninger generelt ligger mellem 0,2 og 0,8. 

[Nielsen et al, 2003]. De lave g-værdier skyldes, at screenen (jvf. 

goniospektrometermålingerne) har en lav transmittans samtidig med en relativ høj 

reflektans. De lave g-værdier betyder, at solafskærmningen skærmer effektivt for varmen, 

og der derved kan undgås overophedning om sommeren. Derimod er det ikke ønskeligt 

med en så stor afskærmning om vinteren, men da er det muligt at fjerne screenen. Af 

tabellen ses desuden, at g-værdien er lidt højere om sommeren, hvilket skyldes, at den 

indirekte transmitterende solenergi er højere. Derudover er afskærmningsfaktoren om 

sommeren højere end for referencesituationen, hvilket skyldes, at solindfaldet er større om 

sommeren.  

 

Den direkte transmittans gennem screenen og vinduet er beregnet til 0,03, hvilket stemmer 

godt overens med goniospektrometermålingerne, som gav en transmittans på 0,05 for 

screenen alene. 
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I nedenstående figur, er de månedlige gennemsnits g-værdier for screenen sammen med 

vinduet vist, samt g-værdier for vinduet alene. g-værdierne er beregnet vha. programmet 

ParaSol.  
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Figur G.2.a Gennemsnitlige måneds middelværdier af g-værdien for screenen  

og vinduet. 

Den totale solenergitransmittans ligger hele året mellem 0,05 og 0,07 for screenen, mens 

vinduet uden screenen ligger mellem 0,6 og 0,71, hvilket stemmer godt overens med 

beregningerne i WIS. Ved den gennemsnitlige beregning af g-værdien, er der ikke taget 

højde for, at screenen kan fjernes, såfremt den ikke er nødvendig. Den viste g-værdi er 

således den mindste opnåelige g-værdi.  

 

I nedenstående tabel er den visuelle transmittans gennem solafskærmningen og vinduet vist 

sammen med afskærmningsfaktoren for lys. Beregningen blev foretaget i WIS. 

 

Visuelle egenskaber   

Afskærmningsfaktoren for lys Fl 0,05 

Lystransmittansen v 0,03 

Tabel G.2.b Afskærmningsfaktor for lys samt lystrans- 

mittansen for screenen. 

Afskærmningsfaktoren for lys er meget lav, hvilket skyldes den lave lystransmittans. Den 

lave afskærmningsfaktor betyder, at screenen skærmer meget for lyset, og screenen vil 

således være god til at undgå blænding i lokalet på solskinsdage. Desuden bemærkes, at 

den beregnede lystransmittans for screenen og vinduet stemmer godt overens med den 

målte lystransmittans for screenen alene på 0,055. 

 

G.2.2 Persiennen 

For persiennen blev g-værdien beregnet for lamelhældninger på 0 , 45  og 85 . I 

nedenstående figur ses g-værdien, bidragene til g-værdien (den direkte og indirekte 

transmittans) samt afskærmningsfaktoren for varme for persiennen ved de forskellige 
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lamelhældninger. Desuden er også vinduet angivet på figuren. Beregningerne blev 

foretaget i programmet WIS. For en tabel over resultaterne henvises til bilag G.2.6. 

 

g-værdi og afskærmnings faktor for varme  for pers iennen
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Figur G.2.b G-værdi, direkte og indirekte transmittans samt afskærmningsfaktor for varme 

for persiennen ved forskellige lamelhældninger.  

Den totale solenergitransmittans og afskærmningsfaktoren for varme er højest ved 0 , hvor 

de er hhv. 0,53 og 0,95 ved referencesituationen og 0,54 og 0,96 om sommeren. De høje g-

værdier og afskærmningsfaktorer for varme ved 0  stemmer godt overens med, at 

persiennen ikke skærmer ret meget ved denne lamelhældning. Desuden ses, at det største 

bidrag til g-værdien ved en lamelhældning på 0  stammer fra den direkte transmitterede 

solenergi.  

 

I [Rosenfeld et al, 2001] blev fundet, at for en specifik persienne ved lamelhældninger 

mindre end 50  udgør den direkte transmittans det største bidrag til g-værdien, mens for 

større lamelhældninger udgør den indirekte transmittans det største bidrag. Dette stemmer 

overens med de her fundne størrelser, idet det på figur g.2.b ses, at for lamelhældningen på 

45  udgør den direkte transmittans det største bidrag, mens ved lamelhældningen på 85  

udgør den indirekte transmittans det største bidrag. Det skal dog bemærkes, at de t for 

andre persienner kan være anderledes. 

 

Den samlede g-værdi for en lamelhældning på 45  er faldet til 0,15 og 0,16 for hhv. 

reference- og sommersituationen. For en lamelhældning på 85  er g-værdien hhv. 0,03 og 

0,04 for reference- og sommersituationen. De lave g-værdier afspejles ligeledes i 

afskærmningsfaktoren for varme, som er hhv. 0,27 og 0,28 for en lamelhældning på 45  og 

0,05 og 0,07 for en lamelhældning på 85  ved hhv. reference- og sommersituationen. 

 

Det bemærkes, at det ikke var muligt at modellere lamellerne som krumme, hvilket 

betyder, at interreflektionen mellem lamellerne underestimeres, mens samtidig 

overestimeres transmittansen, idet det er antaget, at lamellerne er uendeligt tynde.  

 

De månedlige gennemsnitsværdier for g-værdien for persiennen og vinduet samt for 

vinduet alene er vist i figur g.2.c. 

 



 

 125 
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Figur G.2.c g-værdi for persienne ved forskellige lamelhældninger. 

Den totale solenergitransmittans for persiennen med en lamelhældning på 0  varierer 

mellem 0,15 og 0,54 i løbet af året. Det skyldes, at om vinteren står solen lavt på himlen, 

hvorfor persiennen med en lamelhældning på 0  stort set ikke skygger. Om sommeren står 

solen højere, og lamellerne vil således skygge mere selvom de stadig har en hældning på 

0 . Midt på sommeren stiger g-værdien en smule (0,18), hvilket skyldes, at solen er meget 

kraftig i denne periode.  

 

Ved en lamelhældning på 45  varierer g-værdien mellem 0,1 og 0,15 i løbet af året, og ved 

en lamelhældning på 85  varierer g-værdien mellem 0,01 og 0,03. Det ses således, at 

persiennen spænder mellem en g-værdi på 0,01 og 0,54 afhængig af lamelhældningen. Det 

betyder, at der er mulighed for at skærme for overophedning ved at lukke lamellerne, mens 

når der er brug for varmen kan lamellerne lukkes op. Såfremt persiennen helt kan fjernes 

fra vinduet, kan g-værdien komme helt op på 0,71, idet det da er vinduets g-værdi.  

 

Den visuelle transmittans gennem solafskærmningen og vinduet er i nedenstående tabel 

vist sammen med afskærmningsfaktoren for lys ved lamelhældninger på 0 , 45  og 90 . 

 

Lamelhældning Visuelle egenskaber   

0  
Lystransmittans v 0,56 

Afskærmningsfaktor for lys Fl 0,94 

45  
Lystransmittans,  v 0,14 

Afskærmningsfaktor for lys Fl 0,23 

85  
Lystransmittans v 0 

Afskærmningsfaktor for lys Fl 0 

Tabel G.2.c Lystransmittans og afskærmningsfaktor for lys for persiennen. 

Ved en lamelhældning på 0  er lystransmittansen 0,56, mens for vinduet alene er 

lystransmittansen 0,6. Dette stemmer godt overens med, at persiennen ikke skærmer ret 

meget ved denne lamelhældning. Det afspejles ligeledes i afskærmningsfaktoren for lys 

som er 0,94 for en lamelhældning på 0 . 

 

Ved en lamelhældning på 45  er lystransmittansen 0,14, mens den ved 85  er faldet til nul. 

Lystransmittansen ved 85  stemmer dog ikke overens med observationer af persiennen i 
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forsøgslokalet. Det skyldes flere forhold. I WIS antages det, at reflektansen er diffus, mens 

den for den aktuelle persienne var delvist direkte reflekterende og delvist diffus 

reflekterende. Det bevirker, at den del af lyset som passerer solafskærmningen bliver 

underestimeret. [Rosenfeld et al, 2000] [Kuhn et al, 2000]. Dertil kommer, at WIS 

anvender reflektansen for nær-normal vinkler uanset, at solstrålingen vil ramme lamellerne 

ved forskellige lamelhældninger. Det betyder at interreflektionen mellem lamellerne 

ligeledes bliver underestimeret. Det sidste forhold, som gør sig gældende er, at det ikke var 

muligt at modellere lamellerne som krumme i WIS.  

G.2.3 Filmen 

Den totale solenergitransmittans, bidragene til g-værdien (den direkte og indirekte 

transmitterede solenergi) samt afskærmningsfaktoren for varme for reference- og 

sommersituationen for filmen ses i nedenstående tabel g.2.c. Beregningen er foretaget i 

programmet WIS. 

 

Beregningssituationer  Reference  Sommer  

Den totale soltransmittans g 0,31 0,31 

Direkte transmitterede solenergi e 0,06 0,06 

Indirekte transmitterede solenergi  qi 0,25 0,25 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,55 0,55 

Tabel G.2.d G-værdi, bidragene til g-værdien samt afskærmningsfaktoren  

for varme for filmen. 

Den totale solenergitransmittans for filmen ligger på 0,31 for både reference- og 

sommersituationen, ligesom den direkte og indirekte transmitterede solenergi ikke ændres 

fra reference- til sommersituationen. Den direkte transmitterede solenergi for filmen og 

vinduet er relativ lav, og stemmer godt overens med goniospektrometermålingerne, som 

viste, at filmen alene har en soltransmittans på 0,09. Den indirekte transmitterede solenergi 

er relativ høj, hvilket skyldes, at filmen er placeret på indersiden af vinduet, og dette 

afspejler sig ligeledes i afskærmningsfaktoren for varme, som ligger på 0,55. 

 

Nedenstående figur, viser de månedlige gennemsnitsværdier for g-værdien for filmen og 

vinduet samt for vinduet alene. Beregningen er foretaget i ParaSol. 
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Tabel G.2.e Gennemsnitlige månedsværdier for g-værdien for filmen og vinduet. 
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Den totale solenergitransmittans varierer mellem 0,38 og 0,44 i løbet af året, hvilket er 

højere end de beregnede g-værdier i WIS. Det skyldes, at det i ParaSol ikke var muligt at 

anvende spektrale data for solafskærmningen, hvorfor den direkte-hemisfæriske reflektans 

og transmittans, som blev fundet ved goniospektrometermålingerne blev anvendt. Af figur 

g.1.i i bilag G.1.3 ses, at reflektansen er højere ved store bølgelængder i forhold til små 

bølgelængder. Det betyder, at ParaSol anvender en gennemsnitsværdi, og således ikke 

tager højde for, at reflektansen er højere ved store bølgelængder (som er varme) end ved 

lave bølgelængder. Derved bliver g-værdien overestimeret. 

 

Den totale solenergitransmittans, som er beregnet med hhv. WIS og ParaSol forudsætter 

alle, at filmen dækker vinduet. Såfremt filmen fjernes fra vinduet vil g-værdien stige optil 

0,71, som svarer til g-værdien for vinduet alene. Den totale solenergitransmittans for 

filmen sammen med vinduet ligger relativt tæt på g-værdien for vinduet alene, hvilket 

betyder, at filmen kun skærmer begrænset for varmen. 

 

Tabel G.2.f viser den visuelle transmittans gennem solafskærmningen og vinduet sammen 

med afskærmningsfaktoren for lys. 

 

Visuelle egenskaber   

Afskærmningsfaktoren for lys Fl 0,036 

Lystransmittansen v 0,06 

Tabel G.2.f Lystransmittans og afskærmningsfaktor  

for lys for filmen. 

Lystransmittansen gennem filmen og vinduet er 0,036, hvilket stemmer godt overens med 

goniospektrometermålingerne, som gav en lystransmittans på 0,06 for filmen alene.  

Den lave lystransmittans bevirker desuden, at afskærmningsfaktoren for lys bliver meget 

lav.  

G.2.4 Glaslamellerne 

For glaslamellerne blev g-værdien beregnet for lamelhældninger på 10 , 45  og 88 . I figur 

g.2.d ses g-værdien, bidragene til g-værdien (den direkte og indirekte transmitterede 

solenergi) samt afskærmningsfaktoren for varme for glaslamellerne ved de forskellige 

lamelhældninger. Desuden er også vinduet angivet på figuren. Beregningerne blev 

foretaget i programmet WIS. For en tabel med resultaterne henvises til bilag G.2.6. 
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g-væ rdi og afskærmningsfaktor for varme  for glas lame llerne
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Figur G.2.d g-værdi, direkte og indirekte transmittans samt afskærmningsfaktor for varme for 

glaslamellerne ved forskellige lamelhældninger.  

Afskærmningsfaktoren for varme og g-værdien er højest ved 10 , hvor de er hhv. 0,87 og 

0,49 for referencesituationen og 0,89 og 0,5 om sommeren. Dette stemmer godt overens 

med, at glaslamellerne ikke skærmer ret meget ved denne lamelhældning. Det største 

bidrag til g-værdien er ved alle lamelhældninger den direkte transmitterede solenergi, 

hvilket skyldes den relativt høje transmittans, som glaslamellerne har jvf. 

goniospektrometermålingerne. Den indirekte transmitterede solenergi udgør konstant 0,04, 

hvilket skyldes, at der er en meget stor afstand (30 cm) mellem lamellerne og vinduet, 

hvorfor det ikke har nogen indvirkning om lamellerne er lukkede eller ej. 

 

Den totale solenergitransmittans for en lamelhældning på 45  er faldet til 0,25 får både 

reference- og sommersituationen, mens afskærmningsfaktoren er faldet til 0,44 ligeledes 

for begge beregningssituationer. 

 

For en lamelhældning på 88  er g-værdien og afskærmningsfaktoren for varme hhv. 0,16 

og 0,29 for referencesituationen og 0,17 og 0,29 for sommersituationen. Det bemærkes, at 

g-værdien er relativ høj selv ved en lamelhældning på 88 , hvilket skyldes, at lamellerne er 

af glas og har en relativ høj transmittans ( e). 

 

De månedlige gennemsnitsværdier for g-værdien for glaslamellerne og vinduet samt for 

vinduet alene er vist i nedenstående figur. 
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G-værdi for glaslamellerne
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Figur G.2.e G-værdi for glaslamellerne ved forskellige lamelhældninger. 

Den totale solenergitransmittans for glaslamellerne med en lamelhældning på 10  varierer 

mellem 0,18 og 0,46 i løbet af året. Det skyldes, at solen står lavere på himlen om vinteren, 

hvorfor en lamelhældning på 10  gør, at glaslamellerne stort set ikke skygger. Om 

sommeren står solen højere, og lamellerne vil således skygge mere selvom hældningen 

fortsat er 10 . Midt på sommeren stiger g-værdien, hvilket skyldes, at solen er kraftigst på 

denne årstid. 

 

Ved en lamelhældning på 45  varierer g-værdien mellem 0,1 og 0,19 i løbet af året, og ved 

en lamelhældning på 88  varierer g-værdien mellem 0,02 og 0,04. Den totale 

solenergitransmittans for glaslamellerne varierer således mellem 0,02 og 0,46 afhængig af 

lamelhældning og årstid. Det betyder, at der er mulighed for at skærme for overophedning 

ved at lukke lamellerne, og såfremt varmen ønskes i lokalet kan lamellerne åbnes. Dog er 

det ikke muligt at fjerne lamellerne helt, hvorfor solindfaldet altid vil være reduceret. 

 

I nedenstående tabel er den visuelle transmittans gennem solafskærmningen og vinduet vist 

sammen med afskærmningsfaktoren for lys ved lamelhældninger på 10 , 45  og 88 . 

 

Lamelhældning Visuelle egenskaber   

0  
Lystransmittans v 0,51 

Afskærmningsfaktor for lys Fl 0,86 

45  
Lystransmittans,  v 0,28 

Afskærmningsfaktor for lys Fl 0,47 

88  
Lystransmittans v 0,22 

Afskærmningsfaktor for lys Fl 0,36 

Tabel G.2.g Lystransmittans og afskærmningsfaktor for lys for glaslamellerne. 

Ved en lamelhældning på 10  er lystransmittansen 0,51, mens for vinduet alene er 

lystransmittansen 0,6. Det stemmer godt overens med, at glaslamellerne skærmer en smule 

ved en lamelhældning på 10 . Den relativ høje lystransmittans bevirker desuden, at 

afskærmningsfaktoren for lys er høj.  
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Ved en lamelhældning på 45  er lystransmittansen 0,28, mens den ved 88  er faldet til 

0,22. En lukning af glaslamellerne betyder således kun et begrænset fald i 

afskærmningsfaktoren for lys. 

G.2.5 Usikkerheder ved beregning af g-værdi og afskærmningsfaktorer for 
varme og lys 

I de to anvendte programmer, WIS og ParaSol, var det ikke muligt at modellere to vinduer 

i én facade, og der blev således gjort den tilnærmelse, at vinduerne blev betragtet som et 

stort vindue, med en bredere ramme, således at det totale glasareal fortsat svarede til det 

aktuelle glasareal for de to vinduer. Det skønnes, at det ikke har nogen væsentlig betydning 

for resultaterne. 

 

I ParaSol er det ikke muligt at anvende spektrale data for solafskærmningerne, hvorfor de 

direkte-hemisfæriske reflektanser og transmittanser, som blev fundet ved 

goniospektrometermålingerne blev anvendt. I tilfældet med filmen, har dette en 

indflydelse, idet filmen har en højere reflektans ved store bølgelængder end ved små, og 

således bliver g-værdien overestimeret. 

 

ParaSol kan kun modellerer ventilerede hulrum mellem udvendige solafskærmninger og 

vinduet, hvilket betyder, at hulrummet mellem filmen og vinduet ikke betragtes som 

værende ventileret i ParaSol. Det giver en overestimeret g-værdi for filmen i ParaSol  

 

I [Wall et al, 1999] angives, at beregningsresultaterne opnået med ParaSol har en 

nøjagtighed på  3% i forhold til målinger foretaget på samme solafskærmninger.  

 

For en detaljeret beskrivelse af WIS og ParaSol henvises til [Dijk et al, 2002] samt [Wall et 

al, 1999]. 

 

G.2.6 Tabel med resultater fra WIS 

I det nedenstående er vist resultaterne fra beregning af g-værdien for persiennen og 

glaslamellerne i WIS. 

 

Lamelhældning Beregningssituationer  Reference  Sommer  

0  

Den totale soltransmittans g 0,53 0,54 

Direkte transmitterede solenergi e 0,49 0,49 

Indirekte transmitterede solenergi qi 0,04 0,05 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,95 0,96 

45  

Den totale soltransmittans g 0,15 0,16 

Direkte transmitterede solenergi e 0,12 0,12 

Indirekte transmitterede solenergi qi 0,03 0,04 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,27 0,28 

85  

Den totale soltransmittans g 0,03 0,04 

Direkte transmitterede solenergi e 0 0 

Indirekte transmitterede solenergi qi 0,03 0,03 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,05 0,07 

Tabel G.2.h g-værdi, direkte og indirekte transmittans samt afskærmningsfaktor for varme  

for persiennen ved forskellige lamelhældninger. 
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Lamelhældning Beregningssituationer  Reference  Sommer  

10  

Den totale soltransmittans g 0,49 0,50 

Direkte transmitterede solenergi e 0,45 0,45 

Indirekte transmitterede solenergi qi 0,04 0,05 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,87 0,89 

45  

Den totale soltransmittans g 0,25 0,25 

Direkte transmitterede solenergi e 0,21 0,21 

Indirekte transmitterede solenergi qi 0,04 0,04 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,44 0,44 

88  

Den totale soltransmittans g 0,16 0,17 

Direkte transmitterede solenergi e 0,12 0,12 

Indirekte transmitterede solenergi qi 0,04 0,04 

Afskærmningsfaktoren for varme Fv 0,29 0,29 

Tabel G.2.i g-værdi, direkte og indirekte transmittans samt afskærmningsfaktor for varme for 

glaslamellerne ved forskellige lamelhældninger. 

G.3 Dagslysfaktor 

G.3.1 Glaslamellerne 

Dagslysfaktorens variation fra vinduesvæggen og indefter ses for lokale D i nedenstående 

figur for følgende indstillinger af glaslamellerne: 10 , 45  og 88  samt inden montage. 
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Figur G.3.a Dagslysfaktoren som funktion af afstanden fra vindues- 

væggen i lokale D. 

G.3.2 Dagslysfaktor i målepunkt 1-4 og 7-8 

Nedenfor ses dagslysfaktorerne i målepunkt 1-4 og 7-8 for forskellige indstillinger af 

afskærmningerne, hvor screenen er i lokale A, persiennen i lokale B, filmen i lokale C og 

glaslamellerne i lokale D, mens lokale E er referencelokalet.  
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Dagslysfaktor [%]    Screen 

Punkt Helt oppe 2/3 nede Helt nede 

1 0,4 - 0,2 

2 0,4 - 0,2 

3 1,2 0,4 0,1 

4 1,1 0,4 0,1 

7 2,1 0,7 0,1 

8 2,8 0,7 0,2 

Tabel G.3.a Dagslysfaktoren i lokale A med screenen. 

Dagslysfaktor [%] Persienne 

Punkt 

Inden 

montage Helt oppe 0° 45° 85° 

45° med 

pap 

1 7,7 8,1 2,1 0,7 0,2 0,5 

2 5,0 5,1 1,5 0,6 0,2 0,4 

3 1,6 1,8 1,0 0,4 0,09 0,3 

4 1,4 1,6 0,9 0,4 0,08 0,3 

7 2,7 3,2 1,3 0,5 0,1 0,3 

8 2,9 3,2 1,5 0,6 0,2 0,4 

Tabel G.3.b Dagslysfaktoren i lokale B med persiennen. 

Dagslysfaktor [%]        Film 

Punkt Helt oppe 1/3 nede 2/3 nede Helt nede 

 1 6,6 6,5 2,4 0.08 

 2 5,4 4,1 1,5 0.05 

 3 1,7 1,1 0,5 0,02 

 4 1,5 1,0 0,4 0,02 

 7 3,0 2,1 0,8 0,04 

 8 3,7 2,4 0,7 0,04 

Tabel G.3.c Dagslysfaktor i lokale C med filmen. 

Dagslysfaktor [%]        Glaslameller 

Punkt 

Inden 

montage 10° 45° 88° 

 1 9,0 3,83 3,3 3.6 

 2 4,9 2,3 2,1 2,2 

 3 1,5 1,0 0,8 0,8 

 4 1,3 1,0 0,8 0,7 

 7 2,4 1,7 1,3 1,4 

 8 2,9 1,7 1,5 1,4 

Tabel G.3.d Dagslysfaktoren i lokale D med glaslamellerne. 
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Dagslysfaktor [%] 

Referencelokalet 

Punkt 

Ingen 

solafskærmning. 

1 7,7 

2 4,8 

3 1,7 

4 1,4 

7 2,6 

8 2,7 

Tabel G.3.e Dagslysfaktoren i referencelokalet. 

G.4 Luminansmålinger 

Måle-

punkt 
Lokale 

 

Solafskærmning 

(0 , 10 , 1/3) 

Solafskærmning 

(45 ,  2/3) 

Solafskærmning 

(85 /88 , helt nede) 

 

 Med Uden 

Reduktion 

[%] Med Uden 

Reduktion 

[%] Med Uden 

Reduktion 

[%] 

H
im

m
el 

A 900 7000 87 810 7000 88 700 7000 90 

B - 8500 - 3600 8500 58 180 8500 98 

C 270 9100 97 23 9100 100 180 9100 98 

D 5200 8000 35 5200 8000 35 5000 8000 38 

E - 8900 - - 8900 - - 8900 - 

Tabel G.4.a Luminanser af himlen og modstående bygningsvæg med og uden solafskærmning. 

Målingerne er foretaget d. 14.3.03 kl. 12, hvor der var klar himmel. 
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H Beskrivelse af måleresultaterne i forbindelse med 
forsøget 

I dette bilag vil resultaterne fra målingerne foretaget på forsøgsdagene blive fremstillet og 

analyseret. Der vil kun blive gennemgået resultaterne for én dag indenfor hver indstilling 

af solafskærmningerne. Det vil dog blive nævnt, om de øvrige dage med samme indstilling 

udviser samme tendenser eller afvigerer fra de omtalte dage. Som nævnt i afsnit 6.8 vil 

måleresultaterne for den 18. februar efter kl.12 ikke blive omtalt nærmere her, for 

resultaterne henvises til bilag I. 

 

Resultaterne beskrives for den enkelte indstilling af solafskærmningen, hvor 

belysningsstyrkerne målt i de enkelte lokaler før og efter forsøgspersonernes vurderinger 

først bliver betragtet. Herefter vil der blive foretaget en sammenligning med de beregnede 

belysningsstyrker, der har været i lokalerne under forsøgspersonernes ophold. Endeligt vil 

de målte luminanser blive omtalt, og afslutningsvis vil temperaturniveauet i lokalerne 

under forsøgspersonernes ophold blive kommenteret. 

 

Som nævnt i afsnit 6.8 var det ikke alle de planlagte målinger, der blev gennemført. I 

nedenstående tabel ses, hvilke målinger der ikke blev gennemført. 

 

Forsøgsdag Ikke gennemførte målinger 

17. feb. De udvendige belysningsstyrker målt mellem kl. 10 og kl. 13 

gik tabt pga., at der sprang en sikring i bygningen. 

19. feb. Målingerne i punkt 4 og 7 i lokale E efter forsøget. 

25. feb. Der blev kun gennemført målinger efter forsøget. 

26. feb. Målingerne efter forsøget mislykkedes. 

Tabel G.4.a Oversigt over målinger der ikke blev gennemført. 

Alle målefilerne fra dataloggeren findes på den vedlagte cd-rom under 

Belysningsstyrker(17-26. feb.) For en oversigt over de beregnede reduktionsfaktorer 

henvises til dokumentet Reduktionsfaktorer på den vedlagte cd-rom. 

 

Der blev skiftet mellem før og efter reduktionsfaktorerne kl. 12. Ved at betragte solens 

bevægelse i lokalerne, se bilag E.3, ses, at det først er omkring kl. 14, at der sker et skift 

mellem, at den direkte solstråling rammer den vestlige del af lokalet og den østlige del. 

Skiftet mellem reduktionsfaktoren bestemt udfra målingerne før og efter forsøget burde 

således først være sket omkring kl. 14. Dette bevirker, at de beregnede belysningsstyrker 

mellem kl. 12 og 14 kan være misvisende, hvorfor dette tidsrum ikke betragtes under 

resultatbehandlingen. 

H.1 Overskyet (vejrtype IV, indstilling: Helt åben) 

Som det fremgår af tabellen i afsnit 6.8 var det overskyet både d. 17., d. 18. om 

formiddagen og d. 21. februar, hvorfor det kun er lokalerne med persiennen og 

glaslamellerne, samt referencelokalet, der indgik i forsøget disse dage. Persiennen var 

indstillet til 0  og glaslamellerne til 10 . Af figur h.1.a ses, at de udvendige 

belysningsstyrker har været stort set ens på de to forsøgsdage. Den horisontale 
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belysningsstyrke er højere end den vertikale, hvilket skyldes, at sensoren der er placeret 

horisontalt ser mere af himlen end den vertikalt placeret sensor. 

 

Der er kun målinger efter kl. 13 den 17. februar, idet resten gik tabt pga. at en sikring i 

bygningen sprang. 
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Figur H.1.a Udvendig belysningsstyrke under forsøget d. 17. og 21. februar. 

Den 18. februar har de udvendige belysningsstyrker været en del højere. Den udvendige 

vertikale belysningsstyrke ligger på ca. 5000-10.000 lux og den horisontale på ca. 10.0000-

20.000 lux i løbet af formiddagen. Himlen har således fremstået som værende mere lys i 

forhold til d. 17. og 21. februar. I bilag I.7 findes figur i.7.a, der illustrerer de udvendige 

belysningsstyrker d. 18. februar. 

 

Udetemperaturen har været forskellig på de tre forsøgsdage, se figuren nedenfor. Den 17. 

februar var temperaturen om morgenen nede på ca. -4,5 C, mens den i løbet af dagen steg 

til ca. -1 C. Den 18. februar var det en anelse varmere både om morgnen og om 

eftermiddagen. Den 21. februar lå temperaturen stabilt omkring -0,5 til -1 C. 
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Figur H.1.b Udetemperaturen under forsøget d. 17., 18. og 21. februar. 
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H.1.1 Belysningsstyrke i lokalerne 

Nedenstående figur viser de målte belysningsstyrker før og efter forsøget d. 17. februar. 
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Figur H.1.c Belysningsstyrken i punkt 1-4 og 7-8 i lokalet med persiennen (lokale B), lokalet 

med glaslamellerne (lokale D) og referencelokalet (lokale E) d. 17. februar. 

Af figuren fremgår, at belysningsstyrken varierer i det enkelte lokale. Som forventet er 

belysningsstyrken højest nær vinduet (punkt 1 og 2) og lavest bagerst i lokalet (punkt 3 og 

4). Det fremgår ligeledes, at belysningsstyrken er højere i punkt 1 i forhold til punkt 2, 

hvilket skyldes vinduets asymmetriske placering i facadevæggen. Derudover ses, at den 

målte belysningsstyrken i samtlige punkter er højere for målingerne foretaget før forsøget 

end for målingerne foretaget efter forsøget. Årsagen hertil er, at belysningsstyrken udenfor 

er højere om morgenen end om eftermiddagen, bilag I. 

  

I punkt 1 på skrivebord A ligger belysningsniveauet mellem 300 og 500 lux afhængig af 

måletidspunkt og lokale, mens belysningsniveauet i punkt 2 på skrivebord B svinger 

mellem ca. 175 og 290 lux. Belysningsstyrken bagerst i lokalerne (punkt 3 og 4) svinger 

ikke nær så meget som forrest i lokalerne, pga. den længere afstand fra vinduerne, og 

holder sig lige omkring 100 lux i alle tre lokaler. Som det ses af figuren, er 

belysningsstyrkerne højest i referencelokalet (lokale E) og dernæst i lokalet med 

persiennen (lokale B). De laveste belysningsstyrker findes i lokalet med glaslamellerne 

(lokale D). Dette stemmer overens med at afskærmningsfaktoren for lys er højere for 

glaslamellerne med en indstilling på 10  end persiennen med en indstilling på 0 , se afsnit 

9.2. 

 

Som nævnt i afsnit 4.1 skal der i flg. [DS 700, 1997] være 200 lux generelt i lokalet og 500 

lux på arbejdspladsen. For alle tre lokaler gælder, at der er tilstrækkelig med lys nær 

vinduet, mens belysningsniveauet i den bagerste del af lokalerne er for lavt i forhold til 

kravet. Samtidig er der kun tilstrækkelig med lys på bord A (punkt 1) i referencelokalet til 

at overholde kravet om arbejdspladsbelysning, hvorfor det på de øvrige arbejdspladser i de 

tre lokaler vil være nødvendigt at supplere arbejdspladsbelysningen med f.eks. en 

bordlampe. 
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De vertikale belysningsstyrker målt udfor computerskærmene ligger på 165 - 245 lux i 

punkt 7 og 125 - 215 lux i punkt 8. Den vertikale belysningsstyrke er således højest ud for 

skærmen placeret på bord A, dog er forskellen mellem de to arbejdspladser ikke så  udtalt 

som for de horisontale belysningsstyrker. Dette vurderes at være et tilfredsstillende 

belysningsniveau ved skærmarbejde. 

 

Udfra disse resultater kan det således konkluderes, at referencelokalet er at foretrække på 

en overskyet dag, hvilket var at forvente. Dernæst burde persiennen vælges og til sidst 

glaslamellerne. Dette forhold kan dog ændres såfremt f.eks. luminansforholdene er bedre i 

et lokale end et andet. 

 

Tendensen for belysningsstyrkerne d. 21. februar, hvor vejret ligeledes har været 

overskyet, er den samme som for d. 17. februar, jvf. figur i.2.d bilag I.2.1. 

Belysningsstyrken er størst på bord A (punkt 1) og dernæst på bord B (punkt 2), mens den 

er forholdsvis stabil før og efter i den bagerste del af lokalet (punkt 3 og 4). Niveauet er 

dog lavere end for målingerne foretaget d. 17. februar. Dette skyldes, at den udvendige 

belysningsstyrke var lavere den 21. februar i forhold til den 17. februar, jvf. figur h.1.a. For 

lokalet med persiennen gælder yderligere, at belysningsstyrken den 21. februar kan være 

reduceret pga. pappet, der blev monteret i siderne af persiennen d. 18. februar. Det 

vurderes dog kun at have ringe indflydelse. 

 

Som for d. 17. februar gælder, at belysningsniveauet d. 21. februar var højest i 

referencelokalet og dernæst i lokalet med persiennen, mens det er lidt lavere i lokalet med 

glaslamellerne. Da de udvendige belysningsstyrker om morgnen d. 18. februar, hvor 

målingerne før forsøget er foretaget, endnu ikke er meget højere end dem målt d. 17. og 

21., svarer de indvendige belysningsstyrker d. 18. februar nogenlunde til de indvendige 

belysningsstyrker på de to andre overskyede dage. Se figur figur i.2.a og figur i.2.b i bilag 

I.2. 

 

Kunstig belysning 

Trækkes den kunstige belysnings bidrag til belysningsniveauet fra belysningsmålingerne 

foretaget før og efter forsøget, ligger belysningsstyrkerne langt under kravene i [DS700, 

1997]. Dette gælder både for den 17. og 19. februar. 

 

Belysningsstyrker under forsøg  
De ovenfor beskrevne belysningsniveauer er gældende for før og efter forsøget, hvor solen 

står lavere end f.eks. midt på dagen. Ved at betragte de beregnede belysningsstyrker under 

forsøget (se bilag I.3) ses, at for bord A (punkt 1) gælder, at belysningsstyrken midt på 

dagen kommer op på ca. 700-750 lux i lokalerne med persiennen og glaslamellerne, mens 

den når helt op på ca. 1025 lux i referencelokalet. Disse lidt højere værdier midt på dagen 

er forventelige. Belysningsniveauerne målt før og efter ligger dog ikke langt fra dem målt 

under forsøget, hvilket skyldes, at himlen var fuldstændig overskyet. For de øvrige punkter 

er belysningsstyrken 100-250 lux højere under forsøget end før og efter forsøget. Der er 

dog stadig behov for supplering med kunstig belysning. 

 

Rangordnen af solafskærmningerne mht. belysningen er den samme som fundet for før og 

efter målingerne. 

 

Belysningsstyrkerne under forsøget d. 21. februar udviser ligeledes samme tendens som for 

den 17. februar mht. forskel i niveauer i forhold til før og efter målingerne. 
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H.1.2 Luminansforhold 

Luminansmålingerne blev foretaget for at vurdere, om der forekom for store 

luminansspring i synsfeltet. De faktiske målinger og beregninger ses i bilag I.4, her vil blot 

omtales luminansforholdene. 

 

I nedenstående figur ses luminansforholdene hhv. før og efter forsøgspersonerne foretog 

deres vurderinger d. 17. februar. Desuden er vist kravene til luminansforholdene jvf. [DS 

700, 1997]. 
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Figur H.1.d Luminansforhold d. 17. februar hhv. før og efter forsøgspersonerne foretog 

deres vurderinger. 

Det ses, at kravet til luminansforholdene mellem papiret og væggen bag bord A (punkt 5 

og 6) samt luminansforholdene mellem bordet (arbejdsfeltet) og omgivelserne er overholdt 

i alle lokalerne. Kravene til luminansforholdet mellem papiret og bordet er overholdt i 

lokalet med persiennen (B), men i lokalet med glaslamellerne (D) og referencelokalet (E) 

om morgenen overskrides forholdet, og luminansen af papiret er således for høj i forhold 

til bordet. 

 

Luminansforholdene for d. 18. og d. 21. februar følger samme mønster som d. 17. februar, 

dog forekommer der for høje luminansforhold både om morgenen og om eftermiddagen 

ved glaslamellerne (D) og i referencelokalet (E) d. 21. februar. Se bilag I.4. 

 

Det skønnes, at luminansforholdene under forsøget ikke har været væsentligt forskellige 

fra forholdene om morgenen og eftermiddagen, og det kan således konkluderes, at der har 

været gode luminansforhold under overskyet vejr i lokalet med persiennen (B), mens der i 

lokalet med glaslamellerne (D) og referencelokalet (E) har forekommet for høje 

luminanser på papiret. I lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet kan det ligeledes 

forventes, at enkelte vil føle sig generet af for høje luminanser af vinduerne. 

H.1.3 Rumtemperatur og operativ temperatur 

Rumtemperatur 

Da det ikke var sikkert, at Hobo'erne var til rådighed i hele forsøgsperioden, blev det valgt 

at foretage temperaturmålinger før og efter forsøget med et kviksølvstermometer. 

Resultaterne fra målingerne med kviksølvstermometre er gengivet i bilag I.5. 
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Sammenlignes disse resultater med resultaterne fra Hobo-målingerne ses, at de to 

temperaturmålinger stemmer godt overens. Der er små forskellige i de målte temperaturer, 

hvilket kan skyldes, at de to måleinstrumenter blev anvendt to forskellige steder i 

lokalerne. (Hobo'en var placeret på reolen nær døren, mens kviksølvstermometret blev 

anvendt ved siden af arbejdsplads A). Den eneste markante afvigelse mellem de to 

målinger er d. 26. februar i lokalet med screenen, hvor kviksølvstermometret giver en 

noget højere rumtemperatur før forsøgets start, hvilket kan skyldes en fejlaflæsning. I det 

følgende vil kun temperaturmålingerne foretaget med Hobo'erne blive kommenteret. 

 

Nedenstående figur viser rumtemperaturen målt d. 17. februar. Det ses, at temperaturen i 

lokalerne med persiennen og glaslamellerne, samt i referencelokalet, inden forsøget var 

hhv. 20, 21 og 18 C. Denne variation i starttemperaturer skyldes, at det ikke var muligt at 

indstille radiatorerne ens i alle forsøgslokalerne. Dette forhold går igen på alle 

forsøgsdagene. Efter endt forsøgsdag blev det forsøgt atter at justere radiatorerne.  

I slutningen af forsøgsdagen var temperaturen steget til 20-21 C i lokalet med 

glaslamellerne (lokale D) samt i referencelokalet (lokale E) og 22,5 C i lokalet med 

persiennen (lokale B), hvilket er en begrænset temperaturstigning. Som det fremgår af 

figuren, har temperaturen været mest stabil i lokalet med glaslamellerne (lokale D). 
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Figur H.1.e Rumtemperaturen som funktion af tiden i de fem  

forsøgslokaler d. 17. februar. 

D. 21. februar lå rumtemperaturen stabilt på omkring 20-21 C under hele forsøget, jvf. 

figur i.6.c i bilag I.6. Årsagen til at temperaturerne inden forsøgets start er mere ens i de 

fem lokaler, end hvad der var tilfældet d. 17. februar, er et udtryk for, at det er lykkes at 

indstille radiatorerne mere ensartet. Det at temperaturforløbet er mere stabilt d. 21. frem for 

d. 17. skyldes formentligt, at udetemperaturen var mere stabil, og den længere periode 

mellem forsøgspersonerne, (jvf. afsnit6.8), hvor dørene har stået på klem, hvilket har 

udlignet temperaturen i lokalerne. 

 

Udfra rumtemperaturerne målt på de to forsøgsdage med overskyet vejr er det ikke muligt 

at fremhæve den ene solafskærmning for den anden, da der ikke har været nogen markant 

temperaturforskel i lokalerne. 
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Den operative temperatur 

Den operative temperatur målt før og efter forsøget d. 17. og 21. februar er angivet i 

nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen ligger, den operative temperatur inden for 

det ønskede interval (20-24 C) på nær i referencelokalet d. 17. februar, hvor det kan 

forventes, at forsøgspersonerne følte det en anelse for koldt. Det vurderes, at disse 

temperaturer er et udtryk for den minimale og maksimale operative temperatur i løbet af de 

to forsøgsperioder, da der ikke har været direkte solskin i lokalerne i løbet af disse dage, og 

forsøgspersonerne har således været i termisk komfort under forsøgene på disse dage.  

 

Operativ temperatur [ C] 

Dato Persiennen Glaslamellerne Referencelokalet 

Før Efter Før Efter Før Efter 

17. feb. 20,6 21,9 20,3 21,2 18,5 19,7 

21. feb. 20,8 21,2 20,5 20,4 21,4 20,7 

Tabel H.1.a Den operative temperatur før og efter forsøget d. 17. og 21.  

februar. 

Udfra målingerne af den operative temperatur d. 18. februar vurderes det, at 

forsøgspersonerne ligeledes har været i termisk komfort under deres ophold i lokalerne på 

denne dag. Se tabel i.7.a i bilag I.7. 

H.2 Solskin (vejrtype I, indstilling: Helt lukket) 

Den 19. og 20. februar var det klart solskinsvejr, og solafskærmningerne var indstillet til at 

være helt lukkede. I nedenstående figur ses den udvendige horisontale og vertikale 

belysningsstyrke for begge dage. Det ses, at de udvendige belysningsstyrker har været 

forholdsvis ensartet på de to forsøgsdage.  

 

Kurven for den horisontale belysningsstyrke er bueformet, hvilket er at forvente pga. 

solens varierende position på himlen i løbet af dagen. Den vertikale belysningsstyrke 

fluktuerer meget, hvilket skyldes, at træerne skygger (se bilag E.1.1 for træernes 

skyggeeffekt). 

 

Udvendig belysningsstyrke d. 19. og 20. feb.
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Figur H.2.a Udvendig belysningsstyrke under forsøget d. 19. og 20. februar. 
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Af figur h.2.b ses, at udetemperaturen ligeledes har været forholdsvis ens den 19. og 20. 

februar, dog lidt koldere om formiddagen d. 19. februar.  
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Figur H.2.b Udetemperaturen under forsøget d. 19. og 20. februar. 

H.2.1 Belysningsstyrke i lokalerne 

Af figur h.2.c ses belysningsstyrkerne før og efter forsøget den 19. februar. I figur h.2.d, 

der er et udsnit af figur h.2.c, er belysningsstyrkerne fra 0 til 1000 lux gengivet. Det 

bemærkes, at målingerne i punkt 4 og 7 efter forsøget i lokale E ikke er blevet til noget. 
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Figur H.2.c Belysningsstyrke i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 19. februar. Lokale A: Screen, lokale B: 

Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: Referencelokale. 

Som for de overskyede dage er belysningsstyrken størst nær vinduet og lavest bagerst i 

lokalet. Det ses, at belysningsstyrkerne er markant højere i lokalet med glaslamellerne 

(lokale D) og i referencelokalet (lokale E) i forhold til lokalerne med screenen (lokale A), 

persiennen (lokale B) og filmen (lokale C). I lokalet med glaslamellerne og i 

referencelokalet er belysningsstyrken helt oppe på ca. 3000 lux på bord A (punkt 1) før 
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forsøget, mens den er faldet til 600-1400 lux efter forsøget. Tilsvarende ligger 

belysningsstyrken på 1050 lux og 5100 lux på bord B (punkt 2) hhv. før og efter i 

referencelokalet, mens den ligger på ca. 650 lux i lokalet med glaslamellerne. Dette viser 

tydeligt betydningen af vindues placering nærmere bord A end bord B. Samtidig kan det 

forventes at de høje belysningsniveauer forringer belysningskvaliteten i de to lokaler. 

 

For de øvrige tre lokaler ses tydeligt, at belysningsniveauet er klart lavere end i lokalet med 

glaslamellerne og referencelokalet. Derudover ses, at belysningsniveauet i alle 

målepunkterne både før og efter forsøget er lavest i lokalet med filmen. Eksempelvis ligger 

belysningsniveauet på bord A (punkt 1) på mellem 280 lux og 400 lux i lokalet med 

screenen og persiennen, og 190-250 lux i lokalet med filmen. Filmen skærmer altså 

betydeligt mere for lyset end både screenen og persiennen. I forhold til kravet til 

belysningsniveauet på arbejdspladsen reducerer filmen belysningsniveauet for meget. 
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Figur H.2.d Belysningsstyrke i intervallet 0-1000 lux i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 19. februar. 

Lokale A: Screen, lokale B: Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: 

Referencelokale. 

Belysningsstyrken bagerst i lokalet (punkt 3 og 4) ligger på 280 - 475 lux i lokalet med 

glaslamellerne, mens den er over 1000 lux i referencelokalet. Dette er ligeledes høje 

belysningsstyrker, særligt i referencelokalet, i sammenligning med værdierne for en 

overskyet dag. Det forventes dog ikke at give anledning til gener, da der ikke er placeret 

nogen arbejdsplads i denne del af lokalet, omvendt vil det snare få lokalet til at virke lyst. 

Til sammenligning er der i lokalerne med screenen, persiennen og filmen målt 

belysningsstyrker på 50 - 225 lux bagerst i lokalet (punkt 3 og 4), hvor belysningsstyrken 

klart var lavest i lokalet med filmen. 

 

Den vertikale belysningsstyrke i punkt 7 og 8 ligger på mellem 100 - 335 lux, på nær i 

lokalet med screenen efter forsøget, lokalet med glaslamellerne samt referencelokalet, hvor 

belysningsstyrkerne er oppe på 700 lux eller mere, hvilket er for højt til skærmarbejde. 

Dette skyldes, at der har været direkte solstråling i disse målepunkter. 

 

Udover de noget højere belysningsstyrker, der blev målt på denne solskinsdag, er en af de 

andre markante forskelle i forhold til målingerne på de overskyede dage, at 
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belysningsstyrken klart er højest i referencelokalet og dernæst i lokalet med glaslamellerne, 

hvor det på en overskyet dag var lokalet med persiennen, der havde de næsthøjeste 

belysningsstyrker. Årsagen hertil er, at både persiennelamellerne og glaslamellerne er helt 

lukket, men at glaslamellerne tillader mere lys at blive transmitteret ind i lokalet.    

 

Udfra disse måleresultater er det ikke let at anbefale den ene solafskærmning frem for den 

anden. Kravet til belysningsniveauet i [DS700, 1997] er overholdt i lokalerne med 

screenen, persiennen og glaslamellerne samt i referencelokalet, såfremt der kan suppleres 

med bordlamper i lokalerne med screenen og persiennen. Derimod ligger 

belysningsniveauet i lokalet med filmen under kravet til belysningsstyrken såvel i lokalet 

som på arbejdspladserne.  

 

Som nævnt er belysningsniveauet højest i referencelokalet og dernæst i lokalet med 

glaslamellerne, herefter følger lokalerne med screenen og persiennen med næsten samme 

belysningsniveauer, mens det klart er mørkest i lokalet med filmen. Lokalerne kan dog 

ikke rangordnes udfra størrelsen af belysningsstyrken alene, idet de høje belysningsstyrker 

i lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet, som nævnt, kan forringe 

belysningskvaliteten. Hvis dette er tilfældet så er belysningsforholdene i lokalerne med 

screenen og persienne bedst, da de afskærmer effektivt for lyset uden at reducere det for 

meget som filmen gør. 

 

Den 20. februar er tendensen for belysningsstyrken den samme som for d. 19. februar. Se 

bilag I.2.1 for grafisk præsentation af resultaterne og bilag I.2.2 for talværdier. 

 

Kunstig belysning 

For den 19. og 20. februar gælder, at kravet til belysningsstyrkerne er overholdt i lokalet 

med glaslamellerne og i referencelokalet, selvom den kunstige belysnings andel af den 

samlede belysning trækkes fra. I de øvrige lokaler er kravet ikke overholdt. 

 

For den 20. februar ses yderligere, at når den kunstige belysning fratrækkes den samlede 

belysning bliver belysningsstyrken i lokalet med persiennen negativ, hvilket selvfølgelig 

ikke er muligt. Dette kunne tyde på at den kunstige belysning ved en fejl har været slukket 

i dette lokale under målingerne før forsøget. 

 

Belysningsstyrker under forsøg 

I lokalet med screenen kommer belysningsstyrken under forsøget på bord A og B (punkt 1 

og 2) op på hhv. 2500 lux og 1400 lux, mens den bagerst i lokalet (punkt 3 og 4) højest 

bliver ca. 500 lux. I lokalet med persiennen når belysningsstyrkerne ikke helt op på de 

samme niveauer som i lokalet med screenen, men variationen i belysningsstyrkerne med 

tiden svarer til variationen i lokalet med screenen. For lokalet med filmen er variationen i 

belysningsstyrkerne ligeledes som i lokalet med screenen, dog er belysningsniveauet en del 

lavere, og den maksimale belysningsstyrke er ca. 1400 lux (i punkt 1). Kravet til 

belysningen i lokalet er overholdt i lokalet med screenen og persiennen, mens den kun 

delvist er overholdt i lokalet med filmen. På de to arbejdsborde er kravet om  min. 500 lux 

overholdt i størstedelen af tiden i lokalet med screenen og persiennen, mens det kun er 

overholdt i lokalet med filmen frem til kl. 12. 

 

Både i lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet når belysningsstyrkerne op på langt 

højere niveauer end i de tre øvrige lokaler, og kravene til belysningsniveauet er overholdt. 

Eksempelvis kommer belysningsstyrken i lokalet med glaslamellerne op på ca. 16.000 lux i 

punkt 1, mens den i punkt 2, 3 og 4 ligger en del lavere. Disse høje belysningsstyrker vil 



 

 144 

klart virke generende og forringer belysningskvaliteten i lokalet. Eksempelvis er 

belysningsstyrken for høj til, at man vil kunne læse et dokument på computerskærmen. 

 

I referencelokalet er belysningsstyrkerne lidt lavere end i lokalet med glaslamellerne, dette 

er formentlig ikke et udtryk for de faktiske forhold, men snarer et udtryk for at den 

vertikale belysningsstyrke udenfor har været lidt højere under de målinger, der bestemte 

reduktionsfaktoren for referencelokalet end under målingerne, der bestemte 

reduktionsfaktoren for lokalet med glaslamellerne, jvf. bilag I.2.2. 

 

De noget højere belysningsstyrker under forsøget ændre ikke væsentligt på forholdet 

mellem solafskærmningerne, men understøtter blot at glaslamellerne skærmer 

utilstrækkeligt for lyset. 

  

Sammenlignes med belysningsstyrkerne under forsøget på de overskyede dage ses, at 

forskellen mellem resultaterne af målingerne foretaget under forsøget og målingerne 

foretaget før og efter forsøget er klart størst for dagene med solskin, netop fordi solen var 

fremme. 

 

Belysningsstyrkerne i de fire punkter d. 20. februar er lavere end d. 19. februar på nær i 

lokalet med persiennen, hvor belysningsstyrkerne er højere. De højere belysningsstyrker i 

lokalet med persiennen skyldes, at der i dette lokale blev målt lidt senere d. 20. end d. 19. 

februar, idet persiennen først skulle flyttes længere ind jvf. afsnit 6.8. Grunden til, at de 

indvendige belysningsstyrker d. 20. er lavere end d. 19. februar er, at de beregnede 

reduktionsfaktorer d. 20. februar har været lavere pga., at den udvendige belysningsstyrke 

har været højere denne dag. Som for d. 19. februar er det stadig i lokalet med filmen, at de 

laveste belysningsstyrker findes, mens de højeste stadig findes i referencelokalet. 

H.2.2 Luminansforhold 

De faktiske målinger og beregninger af luminanserne ses i bilag I.4, her omtales blot 

luminansforholdene. 

 

Luminansforholdene d. 19. februar hhv. før og efter forsøgspersonerne foretog deres 

vurderinger er vist i nedenstående figur, ligesom kravene jvf. kapitel 4 til forholdene er 

vist. 
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Figur H.2.e Luminansforholdene d. 19. februar hhv. før og efter forsøgspersonerne foretog deres 

vurderinger. Det bemærkes, at luminansen på papiret i lokale B ikke blev målt d. 19. februar.  

Kravet til luminansforholdene mellem bordet og hhv. punkt 5 og 6 på væggen bag bord A 

er overholdt i alle lokalerne, ligesom luminansforholdene mellem papiret og hhv. punkt 5 

og 6 er overholdt i alle lokalerne, på nær i lokalet med screenen (A) om morgenen, hvor 

luminansforholdet mellem papiret og punkt 5 er helt oppe på 6,3. 

 

Kravene til luminansforholdet mellem papiret og bordet er overholdt i lokalet med filmen 

(C) både om morgenen og om eftermiddagen, mens det er for højt i lokalet med screenen 

(A) og referencelokalet (E) både om morgenen og eftermiddagen, samt for højt i lokalet 

med glaslamellerne (D) om eftermiddagen. 

 

Luminansforholdene d. 20. februar ligner forholdene d. 19. februar, dog er der ikke for 

store luminansspring ved screenen (A) mellem papiret og bordet, men til gengæld er der et 

for stort luminansforhold ved persiennen (B) mellem papiret og bordet. Se figur i.4.b  i 

bilag I.4. 

 

Ud over de ovenstående luminansforskelle blev der ligeledes målt luminansen af 

eventuelle lyse områder i lokalerne for at vurdere om der var for store luminansforskelle 

mellem eventuelle lyse områder og væggen. Før forsøgspersonerne foretog deres vurdering 

var der jvf. bilag E.3 lyse områder eller solpletter på vestvæggen over bord A, mens 

solpletterne efter forsøget forekom på østvæggen over bord B. Da forsøgspersonerne ikke 

havde synsretning mod bord B vil luminansforskelle mellem solpletter/lyse områder og 

væggen over bord B ikke omtales.  

 

I nedenstående figur ses luminansforskellen mellem væggen bag bord A (punkt 5 og 6) og 

de lyse områder/solpletter. 
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Figur H.2.f Luminansforhold mellem solpletter/lyse områder og væggen (punkt 5 og 6) d. 19. februar. 

Det bemærkes, at der ikke blev målt luminanser i lokale B d. 19. februar. 

I lokalet med screenen (A) var der et lyst område over bord A, svarende til aftegningen af 

vinduet. Området var dog ikke for lyst i forhold til kravet jvf. kapitel 4. 
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I lokalet med screenen (C) forekom der en lysstribe under filmen, idet denne ikke nåede 

helt ned til kanten af vinduet. Lysstriben forårsagede for store luminansforskelle mellem 

væggen (både punkt 5 og 6) og striben. 

 

Ved persiennen (B) blev der ikke målt luminanser d. 19. om morgenen, idet der foregik 

justeringer af persiennen, og der var således ikke tid til at foretage luminansmålingerne. Til 

gengæld viser målingerne d. 20. februar, at der var for høje luminansforskelle mellem 

solpletter, grundet wirehullerne i lamellerne, og væggen. 

 

I lokalet med glaslamellerne (D) og referencelokalet  (E) var luminansforholdene mellem 

lyse områder og solpletter ikke for store, hvilket skyldes, at hele væggen udgjorde et stort 

lyst område. I lokalet med glaslamellerne (D) var luminansen ca. 1500 cd/m
2
, mens den i 

referencelokalet (E) var  helt oppe på ca. 2600 cd/m
2
. Det vurderes således, at hele væggen 

i lokale D og E var for lyse i forhold til, hvad der føles behageligt jvf. kapitel 4. 

 

Det vurderes, at luminansforholdene under forsøgene har lignet dem om morgenen frem til 

middagstid, hvorefter forholdene ligner dem målt om eftermiddagen. Dog kan der 

forekomme højere luminanser midt på dagen end om morgenen hhv. eftermiddagen. Det 

kan således konkluderes, at luminansforholdene i lokalet med persiennen (B) og screenen 

(C) har været gode i sol, helt lukket, dog kan wirehullerne ved persiennen og striben ved 

filmen forårsage enkelte områder med for høje luminansforhold. I lokalet med 

glaslamellerne (D) og referencelokalet (E) har der været for høje luminanser gennem hele 

dagen, og i lokalet med screenen (A) har der været for høje luminanser på papiret. I lokalet 

med glaslamellerne og i referencelokalet har der yderligere været for høje luminanser af 

vinduet. 

H.2.3 Rumtemperatur og operativ temperatur 

Rumtemperaturen 

Af figur h.2.g ses rumtemperaturerne under forsøget d. 19. februar. Som det fremgår af 

figuren, er rumtemperaturen inden forsøgets start ca. 20 C i de fem lokaler.  
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Figur H.2.g Rumtemperaturen under forsøget d. 19. februar. 
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Rumtemperaturen stiger i løbet af dagen med den største stigningen i referencelokalet, 

hvor temperaturen kommer helt op på ca. 30 C, mens den i de øvrige lokaler ender på ca. 

21-24 C. Af lokalerne med afskærmningerne bliver det varmest i lokalet med filmen 

(lokale C), dernæst i lokalet med persiennen og glaslamellerne (lokale B og D), og som det 

køligste lokale findes lokale A med screenen. Det er køligst i lokale A, idet det var 

nødvendigt at have en ledning fra lokalet og ud i gangen således, at døren til lokale A altid 

stod en anelse åben. Desuden er lokale A placeret nærmest yderdøren, hvor 

forsøgspersonerne kom ind. 

 

For d. 20. februar (se figur i.6.b i bilag I.6) gør de samme forhold sig gældende, dog er det 

ikke længere lokalet med glaslamellerne, der er køligst inden start, men lokalet med 

screenen, hvilket kun bekræfter radiatorernes upræcise indstillingsmulighed. Som for d. 19. 

februar bliver det varmest i referencelokalet og dernæst i lokalet med filmen. Herefter 

følger lokalerne med glaslamellerne og persiennen, mens der stadig er køligste i lokalet 

med screenen. Det bemærkes, at temperaturen i lokalerne med glaslamellerne og 

persiennen stort set er ens, hvorfor måleusikkerheder kan forårsage forskellen. Det kan 

således udfra disse målinger ikke vurderes, om der bliver varmest i lokalet med persiennen 

eller lokalet med glaslamellerne med de givne indstillinger af solafskærmningerne. 

Generelt er temperaturniveauet en anelse højere d. 20. februar end for d. 19. februar. 

 

Den operative temperatur 

I nedenstående tabel h.2.a er den operative temperatur før og efter forsøget den 19. og 20. 

februar vist.  

 

Operativ temperatur [ C] 

Dato Screenen Persiennen Filmen Glaslamellerne Referencelokalet 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

19. feb. 18,4 22,1 20,2 23,9 19,5 25,5 18,4 26,2 20,6 30,6 

20. feb. 19,2 23,3 20,5 23,8 20,1 26 20,8 25,1 21,0 30,8 

Tabel H.2.a Den operative temperatur før og efter forsøget d. 19. og 20. februar. 

 

Af målingerne fremgår, at den operative temperatur ligger under 20 C før forsøget begge 

dage i lokalet med screenen og d. 19. februar i lokalerne med filmen og glaslamellerne. 

Dvs. det kan forventes, at de første forsøgspersoner på disse dage kan have følt, at det var 

koldt i disse lokaler. Omvendt blev det for varmt både i lokalet med filmen, i lokalet med 

glaslamellerne samt i referencelokalet på begge forsøgsdage, hvor den operative 

temperatur kom op på over 25 C. I referencelokalet kom den endda helt op på 30 C, 

hvilket klart vil være opfattet som for varmt af forsøgspersonerne. Afhængigt af 

tidspunktet den enkelte forsøgsperson har været i lokalerne, kan denne endda have oplevet 

det varmere, end hvad de målte operative temperaturer angiver, da personen kan have 

siddet i direkte sol under besvarelsen af spørgeskemaet.  

H.3 Solskin (vejrtype I, indstilling: Halvt lukket) 

Den 24. - 26. februar var det klart solskinsvejr og solafskærmningerne var indstillet som 

halvt lukkede. Som nævnt i afsnit H var det kun den 24. februar, at der blev foretaget 

målinger hele dagen. Figur H.3.a illustrer den udvendige horisontale og vertikale 

belysningsstyrke målt den 24. februar. I forhold til den 19. og 20. februar er de udvendige 

belysningsstyrker lavere, men de varierer på samme måde mht. tiden. 
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Udvendig belysningsstyrke d. 24. feb.
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Figur H.3.a Udvendig belysningsstyrke under forsøget d. 24. februar. 

Af figur h.3.b fremgår udetemperaturen på de tre forsøgsdage. Det ses, at den har varieret 

fra den ene dag til den anden, og at den alle dagene starter under frysepunktet om 

formiddagen og ender lige over frysepunktet om eftermiddagen. 
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Figur H.3.b Udetemperaturen under forsøget d. 24., 25. og 26. 

 februar. 

H.3.1 Belysningsstyrke i lokalerne 

Figur H.3.c viser belysningsstyrkerne før og efter forsøget d. 24. februar, mens figur h.3.d 

viser belysningsstyrkerne mellem 0 og 1000 lux. 

 

Af figurerne ses, at belysningsstyrkerne er markant højere, end hvad der var tilfældet d. 19. 

februar. Dette skyldes, at solafskærmningerne er indstillet til at lade mere lys passere. Hvis 

der ses bort fra, at sensoren har ligget i direkte sol i punkt 1 og 2 i lokalerne med screenen 

og filmen hhv. før og efter forsøget, ses yderligere, at rangordnen af lokalerne i forhold til 

belysningsstyrken ligeledes er ændret. Det er stadig i referencelokalet og lokalet med 
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glaslamellerne de højeste belysningsstyrker findes, dernæst kommer lokalet med filmen og 

lokalet med screenen og til sidst lokalet med persiennen. Særligt bør det bemærkes, at 

lokalet med filmen er rykket fra en klar sidsteplads til at blive det tredje mest belyste 

lokale, i forhold til hvad der var tilfældet når afskærmningerne var helt lukkede eller 

trukket for på en klar solskinsdag. 
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Figur H.3.c Belysningsstyrke i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 19. februar. Lokale A: Screen, lokale B: 

Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: Referencelokale. 

Belysningsstyrkerne i de enkelte målepunkter viser samme tendenser mht., hvor i lokalet 

det er lysest. Forskellen på målingerne før og efter er mere markant i dette tilfælde, i 

forhold til ved overskyet eller solskin med lukkede solafskærmninger, og det ses tydeligt, 

ved eksempelvis at betragte punkt 1 og 2, at det er omkring arbejdsplads A, at solens 

stråler rammer inden forsøget påbegyndes, mens det er omkring arbejdsplads B efter 

forsøget. Se ligeledes figurerne i bilag E.3.  

 

Som det fremgår af figur h.3.d ses, at kravet til minimum 200 lux i lokalet er overholdt i 

alle fem forsøgslokaler, hvilket ligeledes gælder kravet om 500 lux på arbejdspladserne på 

nær på arbejdsplads B (punkt 2) i lokale A og B før forsøget. Der er således ingen af 

afskærmningerne, der begrænser dagslysadgangen for meget, mens der som for d. 19. 

februar stadig bliver for lyst i lokalet med glaslamellerne og i referencelokalet i forholdt til, 

at der skal udføres kontorarbejde.  
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Belysningsstyrker (24. feb.)
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Figur H.3.d Belysningsstyrke i intervallet 0-1000 lux i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 19. februar. 

Lokale A: Screen, lokale B: Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: 

Referencelokale. 

For d. 25. haves kun målingerne efter forsøget, mens for d. 26. februar haves kun 

målingerne før forsøget. Både resultaterne for den 25. og 26. februar viser samme tendens 

som resultaterne for d. 24. februar. Den 26. februar er de målte belysningsniveau dog 

højere, hvilket skyldes at der er målt en halv time senere d. 26. februar end d. 24. februar. I 

forhold til belysningsstyrkerne er rangordnen den samme disse dage som for d. 19. februar. 

Se bilag I.2. 

 

Kunstig belysning 

Generelt er kravet til belysningsstyrkerne d. 24. februar overholdt, når den kunstige 

belysning ikke medtages på nær i lokalerne med screenen og persiennen med mindre, der 

suppleres med en bordlampe, samt i lokalet med persiennen generelt. For den 25. og 26. 

februar er kravene overholdt i alle lokalerne. 

 

Belysningsstyrker under forsøg 

Under forsøgspersonernes ophold har belysningsniveauet været en del højere, hvorfor 

kravene fortsat er overholdt på nær i lokalet med persiennen, hvor det på arbejdsplads B 

kun delvist er overholdt. 

 

Af måleresultaterne fremgår at belysningsniveauet er højest i referencelokalet, hvorefter 

lokalet med glaslamellerne følger. Dernæst kommer lokalet med screenen efterfulgt af 

lokalet med filmen og til sidst lokalet med persiennen. Lokalet med persiennen ligger til 

sidst, idet persiennen dækker hele vinduet, mens at den nederste 1/3 af vinduet i lokalerne 

med screenen og filmen er helt fri af afskærmningerne, hvorfor der kommer mere lys ind. 

 

Belysningsstyrkerne under forsøget den 25. og 26. februar varierer som for den 24. februar, 

dog med lidt forskellige niveauer. 
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H.3.2 Luminansforhold 

I bilag I.4 ses de faktiske målinger og beregninger af luminanserne, i det følgende vil blot 

luminansforholdene blive beskrevet. 

 

I nedenstående figur ses luminansforholdene hhv. før og efter forsøgspersonerne foretog 

deres vurderinger d. 24. februar. Desuden er indtegnet kravene til luminansforholdene jvf. 

kapitel 4. 
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Figur H.3.e Luminansforholdene d. 24. februar hhv. før og efter forsøgspersonerne foretog deres 

vurderinger. 

I lokalerne med screenen (A) og filmen (C) om morgenen er luminansforholdene i alle 

tilfælde for store, på nær luminansforholdet mellem bordet og væggen i punkt 6. Specielt 

er forholdet mellem papiret og punkt 5 helt oppe på 9 i forhold til det maksimalt tilladelige 

på 5. Det skyldes, at screenen og filmen kun er halvt nede, og der forekommer således et 

bredt bælte af direkte lys lige under afskærmningerne, se bilag E.3. Om eftermiddagen er 

alle luminansforholdene overholdt, hvilket skyldes at solen om eftermiddagen rammer ind i 

den østlige del af lokalet. 

 

I lokalet med persiennen (B) er alle luminansforholdene både før og efter overholdt, på nær 

luminansforholdet mellem papiret og bordet, som er en anelse for højt om morgenen.  

 

I lokalet med glaslamellerne (D) er luminansforholdene overholdt i alle punkterne både om 

morgenen og om eftermiddagen. Dette skyldes, at idet lamellerne er indstillet til 45  er der 

meget lyst i hele lokalet, og der er således målt luminanser mellem 70 og 550 cd/m
2
. 

 

I referencelokalet (E) er luminansforholdene ligeledes overholdt på nær luminansforholdet 

mellem papiret og bordet om morgenen. At luminansforholdene er overholdt, skyldes som 

ved glaslamellerne, at der er meget lyst i hele lokalet, og der blev da også målt luminanser 

mellem ca. 300 cd/m
2
 og 2800 cd/m

2
. 

 

Tendenserne for d. 25. og 26. februar er de samme som beskrevet for den 24. februar, dog 

forekommer der ved glaslamellerne (D) om morgenen for høje luminansforskelle mellem 

papiret og hhv. bordet og væggen (punkt 5) d. 26. februar.  
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Som i sol med helt lukkede afskærmninger blev der ligeledes målt luminansen af lyse 

områder eller solpletter. I nedenstående figur ses luminansforholdene mellem lyse 

områder/solpletter samt væggen (punkt 5 og 6). 
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Figur H.3.f Luminansforhold mellem solpletter og væggen (punkt 5 og 6) d. 24. februar. 

Ved screenen (A) er der en for stor luminansforskel mellem det lyse område over bord A 

og punkt 5 på vægge. Forholdet er ikke for stort mellem det lyse område og punkt 6, idet 

punkt 6 er lysere end punkt 5.  

 

Solpletterne i lokalet med persiennen (B) skyldes hullerne i lamellerne fra wiren, og der er 

for store luminansforskelle mellem solpletterne og væggen både i punkt 5 og 6. 

 

I lokalet med filmen (C) forekommer der, som ved screenen, et lyst område over bord A, 

og forholdet mellem det lyse område og væggen er for stort, både i forhold til punkt 5 og 6. 

 

I lokalet med glaslamellerne (D) og referencelokalet (E) er luminansforholdene mellem de 

lyse områder og punkt 5 og 6 ikke for store, hvilket skyldes, at punkt 5 og 6 ligger i de lyse 

områder. De lyse områder blev målt til at have luminanser på hhv. 1800 cd/m
2
 ved 

glaslamellerne (D) og 3900 cd/m
2
 i referencelokalet (E), hvilket vurderes at være for lyst 

jvf. kapitel 4. 

 

D. 25. februar blev der udelukkende målt luminanser om eftermiddagen, idet forsøgene 

først startede sent, og det er derfor ikke muligt at sammenligne forholdene d. 24. februar 

med d. 25. februar. 

 

D. 26. februar har samme tendenser som d. 24. februar, dog er luminansforskellene i 

lokalet med persiennen (B) ikke for store. 

 

Det vurderes, at luminanserne i lokalet med glaslamellerne (D) og referencelokalet (E) har 

været for høje under forsøgene. I lokalet med screenen (A) og filmen (C) har der været for 

store luminansforskelle om formiddagen, hvor solen har stået ind i den vestlige del af 

lokalet, mens forholdene tilsvarende har været for høje i den østlige del af lokalet om 

eftermiddagen. Forholdene i lokalet med persiennen (B) har været gode under forsøgene, 

dog kan wirehellerne i lamellerne forårsage generende luminansforskelle. Desuden kan det 

forventes, at der har været generende høje luminanser fra vinduet i referencelokalet, lokalet 

med glaslamellerne samt i lokalerne med screenen og filmen. 



 

 153 

H.3.3 Rumtemperatur og operativ temperatur 

Rumtemperatur 

Ved forsøgets start d. 24. februar ligger rumtemperaturerne på 20-21 C i de fem 

forsøgslokaler jvf. figur h.3.g. Under forsøget stiger temperaturen til ca. 30 C i 

referencelokalet (lokalet E) og til 26 C i lokalet med filmen (lokale C). I de øvrige lokaler 

kommer temperaturen op på ca. 23 C. Med denne indstilling af afskærmningerne er der 

således stadig en klar tendens til, at filmen skærmer dårligst for den indkomne solvarme, 

mens de øvrige tre afskærmninger er nogenlunde lige gode. 
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Figur H.3.g Rumtemperaturen som funktion af tiden d. 24. februar. 

Af figur i.6.d og figur i.6.e i bilag I.6 ses rumtemperaturen for hhv. d. 25. og 26. februar. 

Det fremgår heraf, at temperaturforholdene er de samme som for den. 24. februar, og at 

temperaturen stadig bliver højest i lokalerne med filmen og glaslamellerne. 

 

Sammenlignes der med målingerne foretaget d. 19. og 20. februar (direkte solskin og 

lamelindstilling helt lukket) ses, at der ikke er nogen markant forskel på 

temperaturforholdene på trods af den forskellige indstilling af afskærmningerne. Dette 

skyldes at dørene, som tidligere nævnt, stod lidt på klem, hvorfor temperaturforholdene har 

udlignet sig. Udfra bestemmelse af afskærmningsfaktoren for varme ved de forskellige 

indstillinger ses, at der er forskel (se afsnit 9.2). 

 

Den operative temperatur 

I nedenstående tabel ses den operative temperatur for d. 24. og 26. februar før og efter 

forsøget på den enkelte dag, samt den operative temperatur efter forsøget den 25. februar. 

Den operative temperatur inden forsøgsstart på de enkelte dage ligger alle inden for det 

ønskede interval på nær i referencelokalet d. 24. februar. Samtidig overholdes kravet til 

den operative temperatur ligeledes efter forsøget i lokalerne med persiennen og 

glaslamellerne, hvilket betyder, at forsøgspersonerne kan forventes at have været i termisk 

komfort i disse lokaler. Det samme gør sig gældende for lokalet med screenen på nær for 

den 24. februar, hvor det er en anelse for varmt. Derimod kan det forventes at 

forsøgspersonerne har haft det for varmt i lokalet med filmen og alt for varmt i 

referencelokalet. Årsagen til den høje temperatur i referencelokalet før forsøgets start d. 

24. februar er formentlig en aflæsningsfejl. 
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Operativ temperatur [ C] 

Dato Screenen Persiennen Filmen Glaslamellerne Referencelokalet 

Før Efter Før Efter Før Før Efter Før Efter Før 

24. feb. 21,7 25,2 21,2 23,2 20,5 25,3 21,2 24,0  27,7 33,3 

25. feb. - 23,1 - 23,2 - 24,3 - 23,2 - 25,5 

26. feb. 24,5 23,6 21,2 22,8 19,9 26,5 22,4 23,3 23,5 28,9 

Tabel H.3.a Den operative temperatur før og efter forsøget d. 24., 25.  og 26. februar. 
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I Måleresultater 

Dette bilag indeholder en oversigt over måletidspunkter på forsøgsdagene, samt 

resultaterne af målingerne før, under og efter forsøgene.  

I.1 Måletidspunkter 

I nedenstående tabel ses det tipsinterval målingerne blev foretaget i på de enkelte 

forsøgsdage. 

 

Tipsinterval for målinger på forsøgsdagene 

Dato Før Efter 

17. feb. 9.20-9.50 15-15.30 

18. feb. 9.15-9.45 14.45-15.35 

19. feb. 8.46-9.26 15.22-16.00 

20. feb. 8.47-9.34 15.16-16.24 

21. feb. 9.05-9.33 15.11-15.41 

24. feb. 8.49-9.38 15.18-16.05 

25. feb. - 15.15-16.00 

26. feb. 9.18-10.33 - 

Tabel I.1.a Tidsinterval for målinger på forsøgsdagene. 

I.2 Belysningsstyrker før og efter forsøg 

Nedenfor findes først de figurer der angiver belysningsstyrkerne målt før og efter 

forsøgspersonernes ophold i lokalerne d. 18., 20., 21., 25. og 26. februar. Derefter følger en 

oversigt over samtlige målte belysningsstyrker på alle forsøgsdagene. 
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I.2.1 Figurer af belysningsstyrker før og efter forsøget 
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Figur I.2.a Belysningsstyrker i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 18. februar. Der er ikke foretaget 

målinger i lokale A og C inden forsøget pga. vejret. Lokale A: Screen, lokale B: Persienne, lokale C: 

Film, lokale D: glaslameller og lokale E: Referencelokale. 
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Figur I.2.b Belysningsstyrke i intervallet 0-1000 lux i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 18. februar. Der 

er ikke foretaget målinger i lokale A og C inden forsøget pga. vejret. Lokale A: Screen, lokale B: 

Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: Referencelokale. 
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Belysningsstyrker (20. feb.)
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Figur I.2.c Belysningsstyrkerne i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 20. februar. Lokale A: Screen, lokale 

B: Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: Referencelokale. 
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Figur I.2.d Belysningsstyrkerne i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 21. februar. Lokale B: 

Persienne, lokale D: glaslameller og lokale E: Referencelokale. 
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Belysningsstyrker (25. feb.)
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Figur I.2.e Belysningsstyrkerne i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 25. februar. Lokale A: 

Screen, lokale B: Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: 

Referencelokale. 
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Figur I.2.f Belysningsstyrkerne i punkt 1-4 og 7-8 i lokale A-E d. 26. februar. Lokale A: 

Screen, lokale B: Persienne, lokale C: Film, lokale D: glaslameller og lokale E: 

Referencelokale. 

I.2.2 Tabeller med belysningsstyrker før og efter forsøget 

Nedenfor er vist de målte belysningsstyrker før og efter forsøgspersonernes vurderinger på 

de enkelte forsøgsdage. 
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Lokale B      Dato: 17. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 423 386 136 99 4853 3869 2134 1462 

2 278 237 97 56 5683 3723 2290 1511 

3 147 123 66 42 4853 3869 2134 1462 

4 122 102 57 37 5683 3723 2290 1511 

5 187 149 99 61 5318 3704 2260 1476 

6 232 195 106 69 4896 3880 2083 1461 

7 238 233 122 117 4555 3796 1939 1476 

8 212 160 107 55 4458 3457 1837 1379 

 

 

Lokale D       Dato: 17.feb. 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 364 314 167 117 4685 3201 2005 1285 

2 216 179 109 72 5144 3635 2174 1399 

3 88 77 43 32 4685 3201 2005 1285 

4 92 71 53 32 5144 3635 2174 1399 

5 159 122 93 56 5128 3423 2107 1323 

6 188 153 107 72 5064 3449 2106 1302 

7 176 166 103 93 4821 3441 2066 1285 

8 160 118 94 52 4924 3616 2075 1304 

 

 

Lokale E     Dato: 17.feb. 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 503 476 322 295 3899 3233 1564 1317 

2 286 230 196 140 4456 2993 1796 1212 

3 113 111 68 66 3899 3233 1564 1317 

4 113 87 79 53 4456 2993 1796 1212 

5 192 131 139 78 4825 3035 2010 1197 

6 287 205 212 130 4844 3071 2045 1218 

7 244 193 167 116 4509 3077 1725 1225 

8 144 146 91 93 4387 3069 1712 1225 

 

 

Lokale A     Dato: 18.feb. 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 - 324 - 183 - 20403 - 31020 

2 - 439 - 344 - 20403 - 31020 

3 - 134 - 95 - 19228 - 42551 

4 - 140 - 108 - 18870 - 34667 

5 - 223 - 181 - 19506 - 38808 

6 - 219 - 155 - 19506 - 38808 

7 - 225 - 167 - 18870 - 34667 

8 - 737 - 684 - 19228 - 42551 
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Lokale B      Dato: 18. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 396 427 109 140 4664 17532 1729 31812 

2 255 361 74 180 4664 17532 1729 31812 

3 129 179 48 98 4498 16334 1737 19970 

4 115 - 50 - 4765 - 1818 - 

5 158 220 70 132 4262 17325 1624 17714 

6 206 248 80 122 4262 17325 1624 17714 

7 211 - 95 - 4765 - 1818 - 

8 181 372 76 267 4498 16334 1737 19970 

 

 

Lokale C     Dato: 18. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 - 205 - 28 - 15713 - 15675 

2 - 213 - 101 - 15713 - 15675 

3 - 61 - 14 - 14011 - 22225 

4 - 57 - 18 - 13523 - 25822 

5 - 94 - 39 - 15192 - 11201 

6 - 97 - 32 - 15192 - 11201 

7 - 110 - 46 - 13523 - 25822 

8 - 192 - 117 - 14011 - 22225 

 

 

Lokale D      Dato: 18. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 393 909 196 712 5290 13401 2006 26032 

2 216 1206 109 1099 5290 13401 2006 26032 

3 93 394 48 349 5115 12749 2029 37827 

4 86 582 47 543 5335 12362 2042 23162 

5 152 732 86 666 5106 13152 2016 22699 

6 217 760 136 679 5106 13152 2016 22699 

7 187 690 114 617 5335 12362 2042 23162 

8 176 5781 110 5715 5115 12749 2029 37827 

 

 

Lokale E      Dato: 18. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 695 1703 514 1522 6254 11706 2352 24745 

2 363 3228 273 3138 6254 11706 2352 24745 

3 174 988 129 943 6576 10750 2485 13738 

4 166 1420 132 1386 8071 10401 3065 23184 

5 220 1577 167 1524 6296 11256 2478 27715 

6 355 1843 280 1768 6296 11256 2478 27715 

7 357 1734 280 1657 8071 10401 3065 23184 

8 256 12341 203 12288 6576 10750 2485 13738 
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Lokale A      Dato: 19. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 277 385 136 244 12844 12681 7717 43674 

2 156 591 61 496 12844 12681 7717 43674 

3 73 169 34 130 14365 12159 8182 33836 

4 74 193 42 161 14659 11969 16364 33073 

5 101 268 59 226 13871 12418 10254 23917 

6 142 295 78 231 13871 12418 10254 23917 

7 168 335 110 277 14659 11969 16364 33073 

8 113 1075 60 1022 14365 12159 8182 33836 

 

 

Lokale B      Dato: 19. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 374 400 87 113 30081 11350 28312 35188 

2 242 302 61 121 30081 11350 28312 35188 

3 131 153 50 72 29640 10719 23134 19777 

4 116 224 51 159 29696 10437 23821 23900 

5 576 201 488 113 30060 11039 14827 23430 

6 202 221 76 95 30060 11039 14827 23430 

7 231 300 115 184 29696 10437 23821 23900 

8 161 255 56 150 29640 10719 23134 19777 

 

 

Lokale C      Dato: 19. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 254 193 77 16 15334 9988 12788 22166 

2 132 186 20 74 15334 9988 12788 22166 

3 61 59 14 12 16264 8972 13046 25924 

4 49 48 10 9 16662 8265 10715 7825 

5 79 77 24 22 15881 9513 10440 26185 

6 111 92 46 27 15881 9513 10440 26185 

7 119 115 55 51 16662 8265 10715 7825 

8 97 272 22 197 16264 8972 13046 25924 

 

 

Lokale D      Dato: 19. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 2639 599 2442 402 16997 8126 11647 12051 

2 628 692 521 585 16997 8126 11647 12051 

3 476 282 431 237 18327 7571 14773 18844 

4 379 348 340 309 18646 7302 22934 16721 

5 6055 435 5989 369 17569 7882 16320 19761 

6 6559 521 6478 440 17569 7882 16320 19761 

7 8707 709 8634 636 18646 7302 22934 16721 

8 741 771 675 705 18327 7571 14773 18844 
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Lokale E      Dato: 19. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 3274 1379 3093 1198 14417 6984 18048 26758 

2 1066 5089 976 4999 14417 6984 18048 26758 

3 1336 1225 1291 1180 19722 6242 35120 29965 

4 1150 - 1116 - 21142 - 31157 - 

5 12302 651 12249 598 19685 6523 34993 23575 

6 9945 842 9870 767 19685 6523 34993 23575 

7 12307 - 12230 - 21142 - 31157 - 

8 1715 710 1662 657 19722 6242 35120 29965 

 

 

Lokale A      Dato: 20. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 328 409 187 268 8842 15364 24089 26895 

2 173 720 78 625 8842 15364 24089 26895 

3 90 172 51 133 9863 12298 29763 43490 

4 88 202 56 170 10329 11614 35979 31860 

5 124 295 82 253 9392 13738 28681 43891 

6 147 308 83 244 9392 13738 28681 43891 

7 179 328 121 270 10329 11614 35979 31860 

8 126 1151 73 1098 9863 12298 29763 43490 

 

 

Lokale B      Dato: 20. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 241 467 -46 180 8195 9389 12840 37000 

2 170 394 -11 213 8195 9389 12840 37000 

3 127 193 46 112 9224 8435 19034 38888 

4 56 255 -9 190 6341 7802 10620 40342 

5 125 278 37 190 8712 8868 18755 37408 

6 144 293 18 167 8712 8868 18755 37408 

7 118 347 2 231 6341 7802 10620 40342 

8 115 886 10 781 9224 8435 19034 38888 

  

 

Lokale C      Dato: 20. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 263 218 86 41 13234 7316 26290 38778 

2 138 251 26 139 13234 7316 26290 38778 

3 65 47 18 0 14305 4932 40900 27020 

4 57 44 18 5 14741 4702 33520 26203 

5 350 96 295 41 13827 6843 45311 37070 

6 351 94 286 29 13827 6843 45311 37070 

7 119 96 55 32 14741 4702 33520 26203 

8 110 194 35 119 14305 4932 40900 27020 
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Lokale D      Dato: 20. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 2651 888 2454 691 15215 5496 51433 32066 

2 799 2939 692 2832 15215 5496 51433 32066 

3 604 361 559 316 16152 4895 56965 29618 

4 546 453 507 414 16562 4679 56936 28520 

5 12309 829 12243 763 15648 5144 54281 30643 

6 9750 861 9669 780 15648 5144 54281 30643 

7 4254 802 4181 729 16562 4679 56936 28520 

8 983 711 917 645 16152 4895 56965 29618 

 

 

Lokale E      Dato: 20. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 5848 1488 5667 1307 17015 4431 52342 24369 

2 2118 2694 2028 2604 17015 4431 52342 24369 

3 1921 723 1876 678 18000 3976 38321 20277 

4 1595 718 1561 684 18515 3749 39347 16396 

5 8250 1528 8197 1475 17541 4167 54544 18266 

6 12282 1627 12207 1552 17541 4167 54544 18266 

7 12280 1343 12203 1266 18515 3749 39347 16396 

8 2904 880 2851 827 18000 3976 38321 20277 

 

 

Lokale B      Dato: 21. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 352 353 65 66 2906 3107 1044 1126 

2 226 226 45 45 2906 3107 1044 1126 

3 105 102 24 21 2702 2526 971 957 

4 92 86 27 21 2671 2623 962 957 

5 129 126 41 38 2826 2735 981 1014 

6 165 167 39 41 2826 2735 981 1014 

7 119 209 3 93 2671 2623 962 957 

8 144 150 39 45 2702 2526 971 957 

 

 

Lokale D      Dato: 21. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 293 276 96 79 2762 2478 987 902 

2 166 157 59 50 2762 2478 987 902 

3 66 68 21 23 2727 2568 978 927 

4 61 57 22 18 2665 2455 964 906 

5 103 98 37 32 2590 2353 937 847 

6 134 126 53 45 2590 2353 937 847 

7 157 140 84 67 2665 2455 964 906 

8 120 113 54 47 2727 2568 978 927 
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Lokale E      Dato: 21. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 424 363 243 182 3047 2328 1085 837 

2 215 188 125 98 3047 2328 1085 837 

3 107 84 62 39 3255 2380 1179 838 

4 92 65 58 31 3157 2026 1122 715 

5 133 120 80 67 3230 2411 1205 879 

6 201 165 126 90 3230 2411 1205 879 

7 190 190 113 113 3157 2026 1122 715 

8 164 118 111 65 3255 2380 1179 838 

 

 

Lokale A      Dato: 24. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 2592 945 2451 804 10565 15970 15639 29336 

2 419 9159 324 9064 10565 15970 15639 29336 

3 258 403 219 364 11438 15117 21030 29336 

4 252 422 220 390 11971 14781 24795 26866 

5 341 681 299 639 10945 15405 16632 31496 

6 559 793 495 729 10945 15405 16632 31496 

7 524 737 466 679 11971 14781 24795 26866 

8 435 1266 382 1213 11438 15117 21030 29336 

 

 

Lokale B      Dato: 24. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 610 561 323 274 12364 14268 23428 27010 

2 363 481 182 300 12364 14268 23428 27010 

3 234 222 153 141 13590 13605 23672 32653 

4 202 224 137 159 13842 13384 23769 32137 

5 442 314 354 226 12931 13866 22410 32143 

6 492 329 366 203 12931 13866 22410 32143 

7 440 389 324 273 13842 13384 23769 32137 

8 302 325 197 220 13590 13605 23672 32653 

 

 

Lokale C      Dato: 24. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 5168 807 4991 630 14710 12828 28688 30982 

2 617 5364 505 5252 14710 12828 28688 30982 

3 328 267 281 220 16816 11592 30853 22843 

4 339 247 300 208 17947 11257 31915 20369 

5 471 482 416 427 15819 12278 29857 29626 

6 968 542 903 477 15819 12278 29857 29626 

7 684 539 620 475 17947 11257 31915 20369 

8 658 755 583 680 16816 11592 30853 22843 
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Lokale D      Dato: 24. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 3648 684 3451 487 18367 10883 32571 23169 

2 705 1256 598 1149 18367 10883 32571 23169 

3 630 310 585 265 18066 10294 32657 25361 

4 479 400 440 361 18187 10012 33726 24801 

5 1369 507 1303 441 18256 10682 32663 25068 

6 7905 543 7824 462 18256 10682 32663 25068 

7 5300 571 5227 498 18187 10012 33726 24801 

8 823 1029 757 963 18066 10294 32657 25361 

 

 

Lokale E      Dato: 24. februar 

Punkt Indvendig belysningsstyrke [lux] Udvendig belysningsstyrke [lux] 

Med kunst lys Uden kunstlys Horisontal Vertikal 

Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter 

1 5264 1296 5083 1115 18189 9340 34740 22916 

2 1629 2732 1539 2642 18189 9340 34740 22916 

3 1660 517 1615 472 18858 8432 33907 20334 

4 1350 618 1316 584 19368 7876 30923 19158 

5 2586 888 2533 835 18269 8782 33588 21225 

6 12028 1108 11953 1033 18269 8782 33588 21225 

7 12320 918 12243 841 19368 7876 30923 19158 

8 1884 1134 1831 1081 18858 8432 33907 20334 

 

 

Lokale A     Dato: 25. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys Horisontal Vertikal 

Efter 

1 946 805 17502 26697 

2 9201 9106 17502 26697 

3 366 327 16248 28251 

4 382 350 15941 28488 

5 641 599 16852 29933 

6 660 596 16852 29933 

7 639 581 15941 28488 

8 1020 967 16248 28251 
 

 Lokale B     Dato: 25. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys 

Med 

kunst lys 

Uden 

kunstlys 

Efter 

1 761 474 15753 26988 

2 774 593 15753 26988 

3 300 219 14659 31878 

4 357 292 14222 30853 

5 474 386 15081 31319 

6 462 336 15081 31319 

7 486 370 14222 30853 

8 624 519 14659 31878 
 

 

 

Lokale C     Dato: 25. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys Horisontal Vertikal 

Efter 

1 846 669 13831 29941 

2 5190 5078 13831 29941 

3 262 215 12960 27154 

4 272 233 12501 23773 

5 481 426 13396 29392 

6 539 474 13396 29392 

7 604 540 12501 23773 

8 903 828 12960 27154 
 

 Lokale D     Dato: 25. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys 

Med 

kunst lys 

Uden 

kunstlys 

Efter 

1 712 515 12262 21741 

2 1339 1232 12262 21741 

3 281 236 11538 23247 

4 402 363 11076 23719 

5 454 388 11797 19822 

6 524 443 11797 19822 

7 524 451 11076 23719 

8 924 858 11538 23247 
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Lokale E     Dato: 25. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys Horisontal Vertikal 

Efter 

1 1559 1378 10633 22552 

2 3772 3682 10633 22552 

3 591 546 9696 20191 

4 750 716 9357 19710 

5 914 861 10206 21545 

6 1189 1114 10206 21545 

7 952 875 9357 19710 

8 1368 1315 9696 20191 
 

  

 

 

 

Lokale A    Dato: 26. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys Horisontal Vertikal 

Før 

1 7372 7231 18930 48314 

2 629 534 18930 48314 

3 393 354 19976 50021 

4 389 357 20423 50983 

5 615 573 19478 49113 

6 1259 1195 19478 49113 

7 1567 1509 20423 50983 

8 625 572 19976 50021 
 

 Lokale B      Dato: 26. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys 

Med 

kunst lys 

Uden 

kunstlys 

Før 

1 971 684 20992 52011 

2 569 388 20992 52011 

3 347 266 22256 55064 

4 305 240 22717 56474 

5 754 666 21586 53430 

6 746 620 21586 53430 

7 548 432 22717 56474 

8 401 296 22256 55064 
 

 

 

Lokale C    Dato: 26. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys Horisontal Vertikal 

Før 

1 12339 12162 23170 57318 

2 1053 941 23170 57318 

3 628 581 23989 59130 

4 587 548 24616 47932 

5 1013 958 23664 58374 

6 2027 1962 23664 58374 

7 1565 1501 24616 47932 

8 1152 1077 23989 59130 
 

 Lokale D      Dato: 26. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys 

Med 

kunst lys 

Uden 

kunstlys 

Før 

1 3500 3303 25100 40873 

2 1280 1173 25100 40873 

3 1119 1074 26020 53861 

4 898 859 27208 65781 

5 1883 1817 25493 32153 

6 12314 12233 25493 32153 

7 2269 2196 27208 65781 

8 1603 1537 26020 53861 
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Lokale E    Dato: 26. feb. 

P

u

n

k

t 

Indvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Udvendig 

belysningsstyrke [lux] 

Med kunst 

lys 

Uden 

kunstlys Horisontal Vertikal 

Før 

1 12293 12112 32688 76035 

2 3477 3387 32688 76035 

3 12294 12249 33430 78874 

4 2726 2692 33765 75903 

5 3974 3921 33130 77397 

6 12294 12219 33130 77397 

7 12293 12216 33765 75903 

8 4263 4210 33430 78874 
 

  

 

I.3 Belysningsstyrker under forsøget 

Nedenfor ses en række grafiske illustrationer af de udfra reduktionsfaktorerne beregnede 

belysningsstyrker under forsøget på bord A og B (punkt 1 hhv. 2) og bagerst i lokalet 

(punkt 3 og 4). Figur I.3.a viser de benyttede farvekoder for målepunkterne. For en 

oversigt over de målte og beregnede værdier henvises til den vedlagte cd-rom.  Det 

bemærkes, at der er usikkerhed på resultaterne mellem kl. 12 og 14.  
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Figur I.3.a De benyttede farvekoder for målepunkterne. 

 

De beregnede belysningsstyrker er inklusiv bidraget fra den kunstige belysning. I punkt 1 

og 2 udgør bidraget fra den kunstige belysning 100-200 lux, mens det i punkt 3 og 4 udgør 

30-80 lux. 

I.3.1 Belysningsstyrker under forsøg d. 17. februar 
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Belysningsstyrke d. 17. feb. -Lokale E
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I.3.2 Belysningsstyrker under forsøg d. 18. februar 
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I.3.3 Belysningsstyrker under forsøg d. 19. februar 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40

Tid [kl.]

B
e
ly

sn
in

g
ss

ty
rk

e
 [

lu
x

]

 

Belysningsstyrke d. 19. feb. -Lokale B

0

200

400

600

800

1000

1200

9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40

Tid [kl.]

B
e
ly

sn
in

g
ss

ty
rk

e
 [

lu
x
]

C

 

Belysningsstyrke d. 19. feb. -Lokale C

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40

Tid [kl.]

B
e
ly

sn
in

g
ss

ty
rk

e
 [

lu
x
]

 

Belysningsstyrke d. 19. feb. -Lokale D

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40

Tid [kl.]

B
e
ly

sn
in

g
ss

ty
rk

e
 [

lu
x
]

 

Belysningsstyrke d. 19. feb. -Lokale E

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40

Tid [kl.]

B
e
ly

sn
in

g
ss

ty
rk

e
 [

lu
x
]

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 170 

I.3.4 Belysningsstyrker under forsøg d. 20. februar 

Belysningsstyrker d. 20. feb. -Lokale A
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I.3.5 Belysningsstyrker under forsøg d. 21. februar  

Belysningsstyrke d. 21. feb. -Lokale B
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I.3.6 Belysningsstyrker under forsøg d. 24. februar  
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Belysningsstyrke d. 24. feb. -Lokale C
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I.3.7 Belysningsstyrker under forsøg d. 25. februar 
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I.3.8 Belysningsstyrker under forsøg d. 26. februar 
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I.4 Luminansmålinger under forsøget 

I dette bilag er gengivet måleresultaterne fra luminansmålingerne på hver af 

forsøgsdagene. Desuden er vist de beregnede luminansforskelle på de forsøgsdage, som 

ikke er beskrevet i bilag H. 

I.4.1 Måleresultater 

I det nedenstående er de målte luminanser gengivet for hver af forsøgsdagene. Punkterne 1, 

2, 5 og 6 er beregnet udfra de målte belysningsstyrker. 

 

17. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale B før 50 43 28 44 55 710 

Lokale B efter 48 39 24 35 46 80 

Lokale D før 120 37 22 37 44 490 

Lokale D efter 52 32 18 29 36 290 

Lokale E før 120 51 29 45 68 1100 

Lokale E efter 80 49 23 31 48 710 

Tabel I.4.a Luminanser d. 17. februar. 

18. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale A før - - - - - - 

Lokale A efter 57 33 45 53 52 400 

Lokale B før 57 40 26 37 49 910 

Lokale B efter 68 44 37 52 58 900 

Lokale C før - - - - - - 

Lokale C efter 20 21 22 22 23 99 

Lokale D før 59 40 22 36 51 340 

Lokale D efter 150 93 123 172 179 2600 

Lokale E før 100 71 37 52 84 780 

Lokale E efter 330 174 329 372 434 4000 

Tabel I.4.b Luminanser d. 18. februar. 
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19. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale A før 150 28 16 24 34 190 

Lokale A efter 75 39 60 63 70 350 

Lokale B før - 38 25 136 48 - 

Lokale B efter 47 41 31 47 52 80 

Lokale C før 45 26 13 19 26 490 

Lokale C efter 20 20 19 18 22 40 

Lokale D før 410 269 64 1427 1546 1500 

Lokale D efter 110 61 71 103 123 1000 

Lokale E før 660 334 109 2899 2344 5000 

Lokale E efter 280 141 519 153 198 2100 

Tabel I.4.c Luminanser d. 19. februar. 

20. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale A før 42 33 18 29 35 240 

Lokale A efter 62 42 73 69 72 310 

Lokale B før 56 25 17 29 34 110 

Lokale B efter 70 48 40 65 69 140 

Lokale C før 40 27 14 82 83 45 

Lokale C efter 32 22 26 23 22 42 

Lokale D før 660 270 81 2901 2298 1300 

Lokale D efter 150 90 300 195 203 1300 

Lokale E før 1000 596 216 1944 2894 3300 

Lokale E efter 280 152 275 360 383 2200 

Tabel I.4.d Luminanser d. 20. februar. 

21. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale B før 58 36 23 30 39 540 

Lokale B efter 53 36 23 30 39 80 

Lokale D før 56 30 17 24 32 210 

Lokale D efter 49 28 16 23 30 170 

Lokale E før 79 43 22 31 47 480 

Lokale E efter 81 37 19 28 39 500 

Tabel I.4.e Luminanser d. 21. februar. 
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24. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale A før 730 264 43 80 132 300 

Lokale A efter 160 96 933 161 187 380 

Lokale B før 120 62 37 104 116 500 

Lokale B efter 90 57 49 74 78 500 

Lokale C før 1100 527 63 111 228 100 

Lokale C efter 140 82 547 114 128 800 

Lokale D før 550 372 72 323 1863 2400 

Lokale D efter 120 70 128 120 128 2600 

Lokale E før 1400 536 166 609 2835 9000 

Lokale E efter 390 132 278 209 261 3300 

Tabel I.4.f Luminanser d. 24. februar. 

25. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale A før - - - - - - 

Lokale A efter 150 96 938 151 156 380 

Lokale B før - - - - - - 

Lokale B efter 110 78 79 112 109 900 

Lokale C før - - - - - - 

Lokale C efter 170 86 529 113 127 110 

Lokale D før - - - - - - 

Lokale D efter 130 73 136 107 124 250 

Lokale E før - - - - - - 

Lokale E efter 390 159 384 215 280 4000 

Tabel I.4.g Luminanser d. 25. februar. 

26. februar       

Luminans Papir Punkt 1 Punkt 2 Punkt 5 Punkt 6 Himmel 

Lokale A før 4200 751 64 145 297 840 

Lokale A efter 150 - - - - 360 

Lokale B før 200 99 58 178 176 1300 

Lokale B efter 90 - - - - 900 

Lokale C før 4000 1257 107 239 478 100 

Lokale C efter 150 - - - - 900 

Lokale D før 2400 357 130 444 2902 1900 

Lokale D efter 130 - - - - 2800 

Lokale E før 2400 1253 354 936 2897 7200 

Lokale E efter 390 - - - - 4200 

Tabel I.4.h Luminanser d. 26. februar. 
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I.4.2 Luminansforhold 

I det nedenstående er vist luminansforholdene på de dage, som ikke er vist i bilag H. 
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Figur I.4.a Luminansforhold d. 18. februar. Der er ikke foretaget målinger i 

lokale A og C inden forsøget pga. vejret. 
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Figur I.4.b Luminansforhold d. 20. februar. 
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Figur I.4.c Luminansforhold d. 20. februar. 
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Figur I.4.d Luminansforhold d. 21. februar. 
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Figur I.4.e Luminansforhold d. 25. februar. 
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Luminansforhold (26. feb.)
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Figur I.4.f Luminansforhold d. 26. februar. 
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Figur I.4.g Luminansforhold d. 26. februar. 
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I.5 Rumtemperatur før og efter forsøg målt med 
kviksølvstermometer 

Se særskilt dokument 
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I.6 Rumtemperatur under forsøg målt med Hobo 

I nedenstående figurer er rumtemperaturerne under  

forsøget d. 20., 21., 25. og 26. februar målt med  

Hobo'erne vist. I figur i.6.a er de benyttede farvekoder  

for de enkelte lokaler gengivet. 
  

 
Figur I.6.a De benyttede  

farvekoder for lokalerne. 
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Figur I.6.b Rumtemperaturen under forsøget d. 20. 

februar. 

Figur I.6.c Rumtemperaturen under forsøget d. 21. 

februar. 
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Rumtemperatur (26. feb.)
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Figur I.6.d Rumtemperaturen under forsøget d. 25. 

februar. 

Figur I.6.e Rumtemperaturen under forsøget d. 26. 

februar. 
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Rumtemperatur (18. feb.)
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Figur I.6.f Rumtemperatur under forsøget d. 18. februar. 

I.7 Udvendig belysningsstyrke og den operative temperatur d. 
18. februar 
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Figur I.7.a Udvendige belysningsstyrker under forsøget d. 

18. februar. 

 

Operativ temperatur [ C] 

Dato Screenen Persiennen Filmen Glaslamellerne Referencelokalet 

Før Efter Før Efter Før Før Efter Før Efter Før 

18. feb. - 21,8 20,6 22,4 - 22,4 20,1 22 20,4 25,7 

Tabel I.7.a Den operative temperatur før og efter forsøget d. 18. februar. 
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J Analyse af spørgeskemaerne 

I dette bilag forefindes resultaterne fra spørgeskemaerne. Bilaget er inddelt efter 

spørgsmålsgrupperne i spørgeskemaet. 

 

For samtlige spørgsmålsgrupper findes tabeller over middelværdier og spredninger for 

besvarelsen samt resultaterne fra de statistiske tests. 

 

For spørgsmålene omkring belysning, temperatur, helhedsindtryk samt personlige 

spørgsmål forefindes desuden en detaljeret beskrivelse af resultaterne. 

 

Til slut i bilaget er en liste over udvalgte kommentarer, som forsøgspersonerne skrev i 

spørgeskemaet. For en komplet liste over kommentarer henvises til filen 

spørgeskemabesvarelse.exl på den vedlagte cd-rom. 

 

Der henvises desuden til den vedlagte cd-rom for boksplot over besvarelsen, se filen 

boksplot.doc. 

 

For en formulering af de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet henvises til bilag E.6. 

J.1 Spørgsmålene omkring belysning 

For spørgsmålene omkring belysningen forefindes følgende i bilaget: 

 En detaljeret beskrivelse af spørgsmålene omkring belysning (bilag J.1.1). 

 Middelværdier og spredninger for samtlige spørgsmål (bilag J.1.2).  

 Test på spørgsmålene omkring belysningen (bilag J.1.4).  

J.1.1 Beskrivelse af spørgsmålene omkring belysning 

Belysningsniveauet i lokalerne blev vurderet på skalaen "for mørkt" (1), "mørkt" (2), 

"tilpas" (3), "lyst" (4) og "for lyst" (5). De resterende spørgsmål omkring belysning blev 

vurderet på skalaen "i høj grad" (1), "en del" (2), "nogle" (3), "få" (4) og "ingen" (5). De 

følgende middelværdier refererer således til disse to skalaer. Det bemærkes, at 

forsøgspersonerne kan have haft forskellig opfattelse af skalaen til bedømmelse af 

belysningsniveauet, idet både "tilpas" og "lyst" kan opfattes som det optimale punkt. Der er 

således valgt i analysen, at betragte både "tilpas" og lidt "lyst" som værende optimalt. 

 

I tabel j.1.a er angivet, hvilke faktorer, som blev fundet signifikante under den statistiske 

analyse af spørgsmålene omkring belysning. Tabellen angiver p-værdierne, og såfremt p-

værdien er mindre end 0,05, er faktoren signifikant, dvs. har en indflydelse på besvarelsen. 

I tabellerne er ikke signifikante p-værdier angivet med rødt for hovedfaktorerne, og for de 

resterende faktorer er angivet "-" såfremt faktoren ikke er signifikant. Af tabellerne 

fremgår ligeledes, hvilken statistisk metode der er anvendt under databehandlingen. 
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Belysning 

(spørgsmål) 
1.1 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9.a 3.3 

Metode GLM GLM GLM GLM GLM GLM LOGIT 

Transformation - - arccos arccos - arccos - 

P-

værdi 

Vejrtype <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   0,0059 <0,0001  0,013 

Indstilling   0,0009  0,036  0,672  0,037  0,496   0,0007 <0,0001 

Lokale <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Tid  0,172 <0,0001   0,0023   0,0008  0,174   0,0002 - 

Forsøgsperson <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

Følsomhed 

for blænding 
- - - - - <0,0001 - 

Køn - - - - - - - 

Alder  0,033  0,028 <0,0001   0,0037 <0,0001 <0,0001 - 

Tabel J.1.a P-værdier for spørgsmålene omkring belysning. GLM og Logit angiver at hhv. GLM og 

logisticproceduren i programmet SAS blev anvendt.  

Af tabel j.1.a ses, at vejrtypen, og lokaler (solafskærmninger) altid er signifikante, hvilket 

betyder, at de således har indflydelse på besvarelsen af alle spørgsmålene omkring 

belysningen. Dette var ligeledes at forvente, idet de forskellige solafskærmninger er 

monteret i lokalerne. Desuden er indstilling og tidspunkt på dagen ofte signifikante, hvilket 

ligeledes er at forvente. Forsøgspersoner og alder blev fundet signifikante for alle 

spørgsmålene, hvilket skyldes, at der blev anvendt et stort antal forskellige 

forsøgspersoner, som havde varierende aldre. Forsøgspersonerne vil næsten altid være 

signifikante, idet individer har meget forskellige opfattelser. 

 

Det er ud fra tabel j.1.a ikke muligt at forklare hvilken indflydelse faktorerne har, men med 

videre analyser er det muligt at kortlægge indflydelsen. De samlede resultater fra de videre 

analyser ses i bilag J.1.4. I de nedenstående vil indflydelsen fra faktorerne blive beskrevet. 

Der tages udgangspunkt i inddelingen af lokalerne efter middelværdierne for besvarelsen 

for samtlige vejrtyper og indstillinger. For middelværdierne i lokalerne under de enkelte 

vejrtyper og indstillinger henvises til bilag J.1.2.  

 

Spørgsmål 1.1 Hvordan opfatter du lysniveauet lokalet? 

Belysningsniveauet i lokalet bliver påvirket af vejrtypen, indstillingen af 

solafskærmningerne samt lokalerne. I figur j.1.a ses, hvorledes lokalerne grupperer sig i 

forhold til belysningsniveauet i lokalerne.  

 

 
Lokale E  D  B  C  A 

Middelværdi 4,0  3,3  2,8  2,7  2,6 

          
 

Skala: 

1 = for mørkt 

2 = mørkt 

3 = tilpas 

4 = lyst 

5 = for lyst 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.1.a Signifikant forskel mellem belysningsniveauet i lokalerne.  

På figuren angiver stregerne om der er signifikant forskel mellem lokalerne, dvs. lokale E 

(referencelokalet) vurderes signifikant lysere end de øvrige lokaler, hvorefter følger lokale 

D med glaslamellerne. Lokale B og C med persiennen og filmen er ikke signifikant 

forskellige, men det ses på middelværdierne, at der er en lille forskel. Lokale A med 
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screenen vurderes signifikant som det mørkeste lokale af dem alle. I afsnit J.1.4 ses 

indflydelsen fra vejrtypen samt indstillingen af solafskærmningerne. 

 

Referencelokalet (E) blev altid vurderet signifikant lysere end de andre lokaler. I overskyet 

vejr vurderer forsøgspersonerne, at der er lidt lysere end "tilpas", mens de i sol med helt og 

halvt lukkede afskærmninger vurderer, at der er lidt "for lyst". Se afsnit J.1.4. 

 

Lokale D med glaslamellerne vurderes ligeledes meget "lyst" i sol med indstillingerne helt 

og halvt lukket, mens det vurderes lidt mørkt, men tæt på "tilpas" i overskyet vejr. Lokalet 

med glaslamellerne vurderes lysere end de andre lokaler. Samlet set vurderes lokalet med 

glaslamellerne som lidt "lyst". 

 

Lokale B med persiennen bliver, som lokalet med glaslamellerne, vurderet som lidt mørk 

men tæt på "tilpas" i overskyet vejr, men det er samtidig ved overskyet vejr, at persiennen 

lader mest lys passer, idet den ved sol med indstillingerne helt og halvt lukket bliver 

vurderet lidt mørkere. Lokalet med persiennen (B) bliver vurderet som mørkest af alle 

lokalerne ved persiennen indstillet til 45 . Dette skyldes formentlig, at der optrådte direkte 

sollys i de andre lokaler, således at kontrasten til de andre lokaler var størst ved denne 

indstilling. Samlet set blev lokalet med persiennen vurderet som lidt mørkt men tæt på 

"tilpas". 

 

Lokale C med filmen var samlet set lidt mørkere end lokalet med persiennen, men ikke 

signifikant mørkere (se figur j.1.a). Specielt i sol med helt lukket afskærmning blev lokalet 

med filmen vurderet som "mørkt", til gengæld blev det vurderet som lidt lyst, men tæt på 

"tilpas" i sol, halvt lukket, hvor belysningsniveauet var på højde med niveauet i lokalet 

med glaslamellerne (D). 

 

I sol med helt lukket afskærmning blev lokale A med screenen vurderet som "mørkt", 

mens i sol, halvt lukket blev det vurderet som værende lidt lysere, men stadig mørkt. 

Samlet set blev lokalet med screenen vurderet som det mørkeste lokale. 

 

Spørgsmål 1.4 Hvordan opfatter du lyset på skrivebordet i forhold til, hvis du skulle 

sidde og læse? 

Belysningsniveauet på skrivebord A bliver påvirket af vejrtypen, indstillingen af 

solafskærmningerne, lokalerne og tidspunktet på dagen. I nedenstående figur ses, 

hvorledes lokalerne grupperer sig i forhold til belysningsniveauet på skrivebordet. 

 

 

Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 4,0  3,3  3,3  3,1  2,9 
          

 

Skala: 

1 = for mørkt 

2 = mørkt 

3 = tilpas 

4 = lyst 

5 = for lyst 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.1.b Signifikant forskel mellem belysningsniveauet på skrivebord A. 

Referencelokalet (E) er det lokale, hvor belysningsniveauet på skrivebordet bliver vurderet 

højest uanset indstilling og vejrtype. Der er lysest i sol, hvilket er at forvente, men selv i 

overskyet vurderes belysningsniveauet på skrivebordet lidt lyst, dog tæt på "tilpas". 
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I lokale C med filmen vurderes niveauet på skrivebordet samlet set lidt lyst, men tæt på 

"tilpas", idet der i sol med halvt lukket afskærmning er "lyst" og i sol med helt lukket 

afskærmning er lidt mørkt, men tæt på "tilpas".  

 

Belysningsniveauet på skrivebordet i lokalet med glaslamellerne (D) vurderes lige så lyst 

som i lokalet med filmen (C). I sol med helt og halvt lukket afskærmning vurderes niveauet 

lidt "lyst", mens det i overskyet vejr vurderes "tilpas". Det var yderligere muligt at anvende 

et gardin i lokale D i sol (vejrtype I), og såfremt gardinet blev anvendt, blev det vurderet 

lidt "mørkt" i lokalet, og lokalet med glaslamellerne ville således blive lokalet med mindst 

lys på skrivebordet. 

 

Belysningsniveauet på skrivebordet i lokale A med screenen vurderes lidt lyst, men tæt på 

"tilpas". Ved sol med indstillingen helt lukket bliver det vurderet lidt for mørkt, men tæt på 

"tilpas", mens der i sol med halvt lukket afskærmning vurderes lidt "lyst".  

 

I lokale B er belysningsniveauet på skrivebordet "tilpas", hvilket skyldes, at det i sol, med 

indstillingerne helt og halvt lukket er "tilpas", mens det i overskyet vejr er lidt mørkt, men 

tæt på "tilpas". At det er lidt mørkt i overskyet kunne afhjælpes ved at fjerne persiennen 

helt, hvorefter lokalet ville blive vurderet som referencelokalet. 

 

I figur j.1.c ses, hvorledes belysningsniveauet på skrivebordet afhænger af tiden. Tiderne er 

angivet som 1-6, og skal forstås, som de blokke, hvori forsøgspersonerne bedømte 

lokalerne (se afsnit 6.6), dvs. 1 angiver tiden 9.45-10.45, 2 angiver tiden 10.45-11.45 osv. 

 

Belysningsniveauet varierer ikke meget i løbet af dagen, men bliver vurderet som højest 

under blok 2, 3 og 4, hvilket er blokkene sidst på formiddagen samt midt på dagen.  

 

Dette stemmer godt overens med at solen netop rammer skrivebord A fra om morgenen til 

midt på dagen. Dog var der om morgenen lidt dis, hvorfor blok 1 ikke er i samme gruppe 

som blok 2. Belysningsniveauerne sidst på dagen (blok 5 og 6) bliver vurderet som de 

laveste. 

 

Spørgsmål 1.8 Hvordan opfatter du lysniveauet på computerskærmen, når du læser 

dokumentet på skærmen? 

Der er en meget stor spredning på besvarelsen af spørgsmål 1.8 omkring 

belysningsniveauet på computerskærmen ved sol med indstillingerne helt og halvt lukket i 

specielt lokale E (spredning hhv.  1,89 og  1,81 i helt og halvt lukket), se tabel j.1.f og 

tabel j.1.h i bilag J.1.3. Det er bemærkelsesværdigt, at nogle af forsøgspersonerne i lokale 

E ved sol svarer, at der er "for mørkt" på computerskærmen (se figur j.1.k og figur j.1.l i 

bilag J.1.2), og at niveauet bliver bedømt som mørkere end i lokale D, hvor der er en 

solafskærmning. Dette er ikke et udtryk for, at belysningsniveauet har været for lavt på 

skærmen, men snarere, at det har været for højt, idet computerskærmen kommer til at virke 

Tid 2  3  4  1  5  6 
            

            

            

Middelværdi 3,6  3,5  3,5  3,3  3,2  3,1 

            
 

Skala: 

1 = for mørkt 

2 = mørkt 

3 = tilpas 

4 = lyst 

5 = for lyst 
Figur J.1.c Signifikant forskel mellem belysningsniveauet på skrivebord 

A. 1-6 betegner blokkene af vurderingerne. 
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mørk, når den er meget overbelyst. Forskellen på lokale D og E kan ligeledes skyldes, at 

der var to forskellige computerskærme i de to forsøgslokaler. Ud over dette bemærker flere 

forsøgspersoner, at de mener, at computerskærmene er for dårlige. Bl.a. kommenterer en 

forsøgsperson: "Når man er vant til en ny og bedre computerskærm føles de i forsøget 

anvendte alle dårlige uanset solafskærmningens type og indstilling". 

 

Selvom forsøgspersonerne ikke har besvaret dette spørgsmål som tiltænkt i situationer med 

meget lyst på computerskærmen, vurderes det, at svarene alligevel giver en indikation af, 

hvordan forholdene har været.  

 

I nedenstående figur ses lokalerne grupperet efter belysningsniveauet på 

computerskærmen. 

 

 
Lokale D  E  C  A  B 

Middelværdi 3,5  3,2  3,1  3,1  2,9 

          
 

Skala: 

1 = for mørkt 

2 = mørkt 

3 = tilpas 

4 = lyst 

5 = for lyst 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.1.d Signifikant forskel mellem belysningsniveauet på computerskærmen i lokalerne. 

I lokalet med screenen (A) og filmen (C) er belysningsniveauet på computerskærmen tæt 

på "tilpas". I lokalet med filmen er det tæt på "tilpas" både for indstillingerne halvt og helt 

lukket, mens i lokalet med screenen vurderes niveauet på computerskærmen lysest ved helt 

lukket afskærmning og lidt mørkt, dog tæt på "tilpas", ved halvt lukket afskærmning. At 

niveauet på skærmen bedømmes mindre ved halvt lukket afskærmning, skyldes formentlig 

samme effekt, som i lokalet med glaslamellerne (D) og referencelokalet (E), dvs. at der 

forekommer så meget lys på skærmen, at denne kommer til at fremstå mørk.  

 

I lokalet med persiennen (B) er belysningsniveauet på computerskærmen lidt mørkt, men 

tæt på "tilpas". I overskyet er det dog en anelse mørkere end ved sol med afskærmning helt 

og halvt lukket. Det vil dog være muligt at åbne lamellerne mere i sol, således at der opnås 

et tilpas niveau på computerskærmen. Ved overskyet er det muligt helt af fjerne 

persiennen. 

 

Spørgsmål 1.9 Er der refleksioner eller spejlbilleder i computerskærmen fra 

vindue(a)/loftbelysning(b)? 
Forsøgspersonerne vurderer, at der ikke forekommer refleksioner eller spejlinger fra 

loftbelysningen ved nogen af indstillingerne, jvf. nedenstående boks-plot. Derimod ses, at 

der er stor spredning for besvarelsen af, om der forekommer refleksioner eller spejlbilleder 

fra vinduet, og dette er da også influeret af vejrtypen, indstillingen, tiden på dagen samt om 

personerne er følsomme over for blænding jvf. tabel j.1.a. Såfremt personerne er følsomme 

over for blænding vurderer de, at der er flere refleksioner eller spejlbilleder i 

computerskærmen end de forsøgspersoner, som ikke er følsomme over for blænding. Der 

forekommer signifikant flere refleksioner i sol (vejrtype I) end i overskyet (vejrtype IV), se 

tabel j.1.k i bilag J.1.4. 
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Figur J.1.e Boks-plot for spørgsmål 1.9.a. Figur J.1.f Boks-plot for spørgsmål 1.9.b. 

I figur J.1.g ses, hvorledes lokalerne grupperer sig i forhold til refleksioner eller spejlinger 

i computerskærmen. 

 

Lokale B  C  A  D  E 

Middelværdi 4,1  3,9  3,6  3,1  2,4 

          
 

Skala: 

1 = i høj grad 

2 = en del 

3 = noget 

4 = få 

5 = ingen 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.1.g Signifikant forskel mellem refleksioner i computerskærmen i lokalerne. 

I lokalet med persiennen (B) og filmen (C) vurderer forsøgspersonerne, at der kun er "få" 

refleksioner i computerskærmen. I lokalet med persiennen (B) vurderes, at der uanset 

indstilling kun er "få" refleksioner, mens filmen er bedst til at beskytte mod refleksioner 

ved helt lukket, mens den ved halvt lukket vurderes at give "nogle" refleksioner. 

 

Screenen i lokale A bevirker, at der er "få" til "nogle" refleksioner, og specielt ved sol med 

helt lukket afskærmning er den god til at skærme mod refleksionerne. I sol, halvt lukket 

forekommer der "nogle" refleksioner. 

 

I lokale D med glaslamellerne vurderer forsøgspersonerne, at der er "nogle" refleksioner i 

computerskærmen. I overskyet forekommer der kun "få" til "ingen", men ved sol 

forekommer der "en del" til "nogle" refleksioner. Det er bemærkelsesværdigt, at der 

forekommer flest refleksioner ved helt lukkede lameller, som dagslysfaktoren ligeledes 

viste, kommer der mere lys ind, når lamellerne er helt lukket i forhold til halvt lukket. 

 

Referencelokalet (E) er det lokale, hvor der forekommer flest refleksioner, hvilket var at 

forvente. I overskyet vurderer forsøgspersonerne, at der kun er "få" refleksioner, mens de i 

sol vurderer, at der er refleksioner "i høj grad" til "en del". 

 

Mængden af refleksioner i computerskærmen afhænger af tidspunktet på dagen, og der 

forekommer flest refleksioner om formiddagen, hvilket skyldes, at solen da rammer ind i 

den del af lokalet, hvor computerskærmen er placeret. 

 

Spørgsmål 1.5 Synes du, at der er ubehagelige lyse områder i lokalet, som giver 

blænding?  

Mængden af ubehageligt lyse områder (spørgsmål 1.5) afhænger af tiden på dagen, 

således, at der er flest lyse områder, når der er mest lys, dvs. midt på dagen. 
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Som det ses i nedenstående figur er der fleste lyse områder i referencelokalet (E), specielt 

er der i sol "en del" lyse områder.  

 

 

 

Lokale B  A  D  C  E 

Middelværdi 4,5  4,4  4,1  4,0  3,1 
          

 

Svarmuligheder: 

1 = i høj grad 

2 = en del 

3 = nogle 

4 = enkelte 

5 = ingen 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.1.h Signifikant forskel mellem lyse områder i lokalerne. 

 

I lokalet med filmen (C) og glaslamellerne (D) vurderer forsøgspersonerne, at der 

forekommer "enkelte" lyse områder. Forsøgspersonerne vurderer i lokale C med filmen, at 

der specielt ved sol med halvt lukket afskærmning forekommer "nogle" lyse områder. Ved 

glaslamellerne vurdere de, at der i overskyet kun er "enkelte" til "ingen" lyse områder, og i 

sol med helt lukket afskærmning at der er "nogle" lyse områder, mens der ved halvt lukket 

afskærmning kun er "enkelte" lyse områder. Der er flere lyse områder i lokale D med 

glaslamellerne, når afskærmningen er helt lukket i forhold til halvt lukket. 

 

I lokalet med persiennen (B) og screenen (A) forekommer færre lyse områder end i de 

øvrige lokaler ved alle vejrtyper og indstillinger. I lokalet med persiennen vurderer 

forsøgspersonerne, at der næsten "ingen" lyse områder er i overskyet samt i sol med halvt 

lukket afskærmning. I sol med helt lukket afskærmning er der "enkelte" lyse områder. At 

det vurderes, at der er flere lyse områder ved persiennen helt lukket skyldes, at der er en 

større kontrast mellem væggen og de lyse områder når persiennen er helt lukket i forhold 

til halvt lukket. I lokale A med screenen vurderer forsøgspersonerne, at der er "enkelte" til 

"ingen" lyse områder i sol med både helt og halvt lukket afskærmning. 

 

Spørgsmål 1.6 Når du kigger mod vinduet, føler du så, at der er blænding fra 

solafskærmningen eller vinduet? 

Som for spørgsmål 1.5 afhænger mængden af blænding fra solafskærmningen eller vinduet 

(spørgsmål 1.6) af tiden på dagen således, at der er mest blænding, når der er mest lys 

(midt på dagen). 

 

 

Lokale B  A  C  D  E 

Middelværdi 4,4  4,1  3,7  3,4  2,9 
          

 

Skala: 

1 = i høj grad 

2 = en del 

3 = noget 

4 = lidt 

5 = ingen 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.1.i Signifikant forskel mellem lokalerne i forhold til, om der forekommer blænding 

fra vinduet/solafskærmningen. 

I referencelokalet (E) vurderer forsøgspersonerne, at der forekommer "noget" blænding fra 

vinduet, specielt forekommer der blænding i sol (vejrtype I), mens der i overskyet 

(vejrtype IV) kun forekommer "lidt" blænding fra vinduet. 
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I lokale C med filmen og D med glaslamellerne forekommer der "noget" til "lidt" 

blænding. Ved glaslamellerne vurderer forsøgspersonerne, at der forekommer "noget" 

blænding i sol, mens i overskyet forekommer der "lidt" til "ingen" blænding. I lokale C 

med filmen vurderer forsøgspersonerne, at der forekommer "noget" til "lidt" blænding i 

sol. 

 

I lokale B med persiennen og A med screenen vurderes, at der forekommer mindre 

blænding end i de øvrige lokaler ved alle vejrtyper og indstillinger. Ved screenen 

forekommer der kun "lidt" blænding i sol ved både helt og halvt lukket afskærmning. Ved 

persiennen vurderer forsøgspersonerne, at der forekommer "lidt" til "ingen" blænding i 

overskyet, mens der forekommer "lidt" i sol. 

 

Spørgsmål 3.3 Såfremt lyset er slukket, vil du da være tilfreds med at arbejde i dette 

lokale? Spørgsmålet er formuleret således, at det er muligt for forsøgspersonerne at 

inddrage andre ting end belysningsniveauet i besvarelsen. En af forsøgspersonerne, har da 

også kommenteret: "..oftest gjorde det ingen forskel om det var tændt/slukket, men alle 

betragtninger er taget med: borde, stole osv.", og en anden bemærker "for varmt" ud for 

spørgsmålet. Test viser ligeledes at spørgsmål 3.1 (temperaturen) og 3.2 

(helhedsindtrykket) har signifikant indflydelse på besvarelsen (p<0,0001) af spørgsmålet. 

Det er således ikke muligt ud fra besvarelsen at bestemme om forsøgspersonerne mener, at 

lysniveauet har været tilstrækkeligt til at den kunstige belysning kunne slukkes.  

 

Selvom spørgsmålet kan være tolket anderledes af forsøgspersonerne end tiltænkt, er det 

dog muligt at se nogle tendenser. I nedenstående figur ses den procentvise besvarelse.  
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Figur J.1.j Procentvis besvarelse af spørgsmål 3.3: Såfremt lyset  

er slukket, vil du da være tilfreds med at arbejde i dette lokale?  

Generelt vurderes det, at lyset ikke kan slukkes i lokalet med persiennen (B) og filmen (C), 

hvilket ligeledes er de lokaler, som vurderes mørkest med den kunstige belysning tændt. I 

referencelokalet (E) og lokalet med glaslamellerne (D) vurderer lidt over halvdelen, at de 

ikke vil være tilfredse, hvis lyset bliver slukket. Dette skyldes formentlig, at der fortsat vil 

være for lyst, selvom kunstlyset slukkes. Bl.a. kommenterede en forsøgsperson: "Det blev 

ikke bedre". I lokale A med screenen vurderer ca. halvdelen, at lyset ikke kan slukkes. 
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J.1.2 Boks-plot for udvalgte spørgsmål omkring belysning 

  
Figur J.1.k Boks-plot for spørgsmål 1.8 i sol, helt 

lukket afskærmning. 

Figur J.1.l Boks-plot for spørgsmål 1.8 i sol, halvt 

lukket afskærmning. 

J.1.3 Middelværdier og spredning for spørgsmålene omkring belysning 

I det nedenstående er gengivet middelværdier og spredning for besvarelserne af 

spørgsmålene omkring belysning. Først følger to tabeller, hvor besvarelserne er inddelt 

efter de tre indstillinger: Overskyet, sol med hhv. helt og halvt lukket afskærmning. 

Herefter følger to tabeller for hver indstilling, hvor svarene er fordelt ud på lokalerne. 

 

Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Indstillinger 

Overskyet Sol, halvt lukket Sol, helt lukket 

1.1 Belysningsniveau i lokalet 3,0  0,62 3,3  0,81 3,1  1,05 

1.4 Belysningsniveau på bord A 3,0  0,58 3,5  0,83 3,3  0,91 

1.5 Lyse områder i lokalet 4,7  0,68 3,8  1,34 3,8  1,42 

1.6 Blænding fra vindue/solafskærmning 4.6  0,72 3,5  1,47 3,3  1,52 

1.8 Belysningsniveau på computerskærm 3,0  0,73 3,2  1,21 3,2  1,17 

1.9.a Refleksioner fra vinduet 4,2  1,01 3,0  1,36 3,2  1,64 

1.9.b Refleksioner fra loftbelysningen 4,8  0,61 4,9  0,39 4,8  0,58 

2.13.a Belysningsniveau på skrivebord med 

gardin for 
- 2,8  0,44 2,8  0,41 

2.13.b Belysningsniveau på computerskærm 

med gardin for 
- 3,1  0,50 3,0  0,65 

Tabel J.1.b Middelværdi og spredning for belysningsspørgsmålene ved de anvendte indstillinger. 

Spørgsmål (%) 
Overskyet Sol, helt lukket Sol, halvt 

lukket 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

3.3 Tilfreds med at arbejde i 

lokalet med slukket kunstlys 
28 72 54 46 27 73 

Tabel J.1.c Procentvis besvarelse for spørgsmålene om belysning. 
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Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Overskyet 

B D E 

1.1 Belysningsniveau i lokalet 2,9  0,54 2,9  0,61 3,3  0,63 

1.4 Belysningsniveau på bord A 2,9  0,46 3,0  0,52 3,3  0,67 

1.5 Lyse områder i lokalet 4,7  0,70 4,7  0,61 4,6  0,73 

1.6 Blænding fra vindue/solafskærmning 4.5  0,75 4,7  0,68 4,6  0,73 

1.8 Belysningsniveau på computerskærm 2,7  0,73 3,2  0,56 3,1  0,80 

1.9.a Refleksioner fra vinduet 4,1  1,14 4,6  0,63 4,0  1,11 

1.9.b Refleksioner fra loftbelysningen 4,7  0,72 4,9  0,55 4,8  0,55 

Tabel J.1.d Middelværdi og spredning for belysningsspørgsmålene i overskyet vejr. 

Spørgsmål (%) 

Overskyet 

B D E 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

3.3 Tilfreds med at arbejde i lokalet med 

slukket kunstlys 
6 94 20 80 58 42 

Tabel J.1.e Procentvis besvarelse for spørgsmålene om belysning ved overskyet vejr. 

Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Sol, helt lukket 

  A B C D E 

1.1 Belysningsniveau i lokalet 2,3  0,57 2,8  0,46 2,1  0,70 3,5  0,63 4,5  0,57 

1.4 Belysningsniveau på bord A 2,9  0,64 3,0  0,35 2,8  0,85 3,6  0,79 4,3  0,76 

1.5 Lyse områder i lokalet 4,6  0,79 4,1  1,12 4,4  0,98 3,5  1,35 2,2  1,30 

1.6 Blænding fra vindue/solafskærmning 4,0  0,99 4,5  1,00 3,4  1,34 2,7  1,38 1,7  1,10 

1.8 Belysningsniveau på computerskærm 3,3  0,66 2,9  0,68 3,2  0,60 3,6  1,34 3,1  1,89 

1.9.a Refleksioner fra vinduet 4,0  1,09 4,1  1,15 4,5  0,99 2,1  1,30 1,5  1,08 

1.9.b Refleksioner fra loftbelysningen 4,9  0,31 4,9  0,23 5,0  0,18 4,7  0,77 4,7  0,93 

2.13.a Belysningsniveau på skrivebord 

med gardin for 
- - - 2,8 0,41 - 

2.13.b Belysningsniveau på 

computerskærm med gardin for 
- - - 3,0  0,65 - 

Tabel J.1.f Middelværdi og spredning for belysningsspørgsmålene i sol med helt lukkede 

afskærmninger. 

Spørgsmål (%) 

Sol, helt lukket 

A B C D E 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

3.3 Tilfreds med at arbejde i lokalet med 

slukket kunstlys 
38 62 5 95 2 98 63 37 29 71 

Tabel J.1.g Procentvis besvarelse for spørgsmålene om belysning ved sol med helt lukkede 

afskærmninger. 
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Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Sol, halvt lukket 

  A B C D E 

1.1 Belysningsniveau i lokalet 2,8  0,55 2,8  0,53 3,3  0,66 3,4  0,52 4,4  0,63 

1.4 Belysningsniveau på bord A 3,4  0,71 3,0  0,34 3,8  0,92 3,4  0,67 4,3  0,72 

1.5 Lyse områder i lokalet 4,2  0,93 4,7  0,58 3,5  1,29 3,9  1,07 2,4  1,32 

1.6 Blænding fra vindue/solafskærmning 4,3  0,83 4,3  0,95 3,9  1,11 2,7  1,33 2,0  1,41 

1.8 Belysningsniveau på computerskærm 2,8  1,09 2,9  0,62 3,1  0,84 3,8  1,07 3,2  1,81 

1.9.a Refleksioner fra vinduet 3,3  1,00 4,1  0,92 3,5  1,04 2,5  1,22 1,6  0,98 

1.9.b Refleksioner fra loftbelysningen 4,9  0,40 4,9  0,45 4,9  0,32 4,9  0,55 4,9  0,54 

2.13.a Belysningsniveau på skrivebord 

med gardin for 
- - - 2,8  0,46 - 

2.13.b Belysningsniveau på 

computerskærm med gardin for 
- - - 3,1  0,50 - 

Tabel J.1.h Middelværdi og spredning for belysningsspørgsmålene i sol med halvt lukkede 

afskærmninger. 

Spørgsmål (%) 

Sol, halvt lukket 

A B C D E 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

3.3 Tilfreds med at arbejde i lokalet med 

slukket kunstlys 
71 29 52 48 57 43 54 46 30 70 

Tabel J.1.i Procentvis besvarelse for spørgsmålene om belysning ved sol med halvt lukkede 

afskærmninger. 

J.1.4 Test på spørgsmålene omkring belysning 

I det nedenstående vises resultaterne fra Newman-Keuls test for spørgsmålene omkring 

belysning. 

 

Spørgsmål 1.1 Resultater fra Newman-Keuls test 

Generelt 

Vejrtype I  IV 

Middelværdi 3,2  3,0 

 

Indstilling Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

 Over-

skyet 

Middelværdi 3,3  3,1  2,6 

 

Lokale E  D  B  C  A 

Middelværdi 4,0  3,3  2,8  2,7  2,6 
 

Overskyet 

Lokale E  D  B 

Middelværdi 3,3  2,9  2,9 

 

Tid 2  1  4  5  3  6 
            

Middelværdi 3,1  3,1  3,0  3,0  2,9  2,8 
 

Sol, helt lukket 

Lokale E  D  B  A  C 

Middelværdi 4,5  3,5  2,8  2,3  2,1 

 

Tid 2  5  4  6  3  1 

Middelværdi 3,2  3,1  3,0  3,0  3,0  3,0 
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Sol, halvt 

lukket 

Lokale E  D  C  A  B 

Middelværdi 4,4  3,4  3,3  2,8  2,8 

 

Tid 4  5  3  1  2  6 

Middelværdi 3,5  3,4  3,4  3,4  3,3  3,0 
 

Tabel J.1.j Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 1.1. 

Spørgsmål Resultater fra Newman-Keuls test 

1.4 

Vejrtype I  IV 

Middelværdi 3,5  3,1 

 

Indstilling Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

 Over-

skyet 

Middelværdi 3,5  3,4  2,8 

 

Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 4,0  3,3  3,3  3,1  2,9 

 

Tid 2  3  4  1  5  6 
            

            

            

Middelværdi 3,6  3,5  3,5  3,3  3,2  3,1 
 

1.5 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 4,7  3,8 

 

Lokale B  A  D  C  E 

Middelværdi 4,5  4,4  4,1  4,0  3,1 

 

Tid 6  1  5  2  3  4 

Middelværdi 4,4  4,2  4,0  3,9  3,8  3,7 
 

1.6 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 4,6  3,4 

   

Indstilling Over-

skyet 

 Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

Middelværdi 5,0  3,9  3,6 

                   

Lokale B  A  C  D  E 

Middelværdi 4,4  4,1  3,7  3,4  2,9 

 

Tid 6  1  5  2  3  4 

Middelværdi 4,1  3,9  3,7  3,5  3,4  3,5 
 

1.8 

Vejrtype I  IV 

Middelværdi 3,2  3,0 

 

Lokale D  E  C  A  B 

Middelværdi 3,5  3,2  3,1  3,1  2,9 
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1.9.a 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 4,2  3,1 

 

Lokale B  C  A  D  E 

Middelværdi 4,1  3,9  3,6  3,1  2,4 

 

Tid 2  1  4  5  3  6 
            

            

Middelværdi 3,6  3,6  3,4  3,4  3,3  3,1 

 

Følsom for blænding Ja  Nej 

Middelværdi 3,9  4,0 
 

Tabel J.1.k Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmålene omkring belysning. 

Spørgsmål 3.3 

Faktor Niveauer Ja [%] Nej [%] 

Vejrtype 1 41 59 

 4 28 72 

Indstilling Overskyet 28 72 

 Sol, halvt lukket 54 46 

 Sol, helt lukket 27 73 

Rum A 56 44 

 B 21 79 

 C 32 68 

 D 44 56 

 E 40 60 

Tabel J.1.l Procentvis besvarelse af spørgsmål 3.3: Såfremt lyset  

er slukket, vil du da være tilfreds med at arbejde i dette lokale? 

J.2 Spørgsmålene omkring solafskærmninger og udsyn 

Følgende findes i bilaget om spørgsmålene omkring solafskærmning og udsyn: 

 Middelværdier og spredning for samtlige spørgsmål (bilag J.2.1). 

 Test på spørgsmålene omkring solafskærmninger og udsyn (bilag J.2.2). 

J.2.1 Middelværdier og spredning for spørgsmålene omkring 
solafskærmning og udsyn 

I det nedenstående er gengivet middelværdier og spredning for besvarelserne af 

spørgsmålene omkring solafskærmninger og udsyn. Først følger tabeller, hvor 

besvarelserne er inddelt efter de tre indstillinger: Overskyet, sol med hhv. helt og halvt 

lukket afskærmning. Herefter følger tabeller for hver indstilling, hvor svarene er fordelt ud 

på lokalerne. 
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Spørgsmål  

(middelværdi  spredning) 

Overskyet Sol, helt 

lukket 

Sol, halvt 

lukket 

2.1 Synlig andel af ydre omgivelser  4,0  1,02 2,9  1,63 3,6  1,28 

2.2 Brydning af de ydre omgivelser 3,2  1,15 2,4  1,27 3,5  1,11 

2.3 Bredde af lameller 2,4  0,88 1,6  0,74 2,1  0,69 

2.4 Mønster på glaslameller 2,5  0,60 2,4  0,74 2,3  0,61 

2.5.1 Generende farveændring 2,4  0,70 1,9  0,70 2,4  0,59 

2.7 Forringelse af skarphed 4,3  0,89 2,5  1,35 3,7  1,30 

2.8.1 Generende refleksioner 4,3  0,77 3,9  1,23 4,2  1,00 

2.9 Vurdering af omgivelserne 3,0  0,64 3,3  0,64 3,2  0,70 

2.11Samlet tilfredshed med udsynet 3,3  0,88 2,5  1,15 3,1  1,08 

2.14 Samlet tilfredshed med udsynet ved 

brug af gardin 
- 1,7  0,80 1,5  0,86 

Tabel J.2.a Middelværdi og spredning for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne. 

Spørgsmål (%) 

 

Overskyet Sol, helt lukket Sol, halvt 

lukket 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

2.5 Farveændring af omgivelserne 21 79 78 22 88 12 

2.6 Ændring af indstillingen 35 65 60 40 50 50 

2.6.1 Længere oppe (ja) /nede (nej) 91 9 93 7 50 50 

2.8 Refleksioner i vindue/afskærmning 32 68 70 30 47 53 

2.12 Nødvendigt at anvende 

afskærmning 

4 96 85 15 91 9 

2.12.1 Nødvendigt med yderligere 

afskærmning 

- 100 28 72 28 72 

Tabel J.2.b Procentvis besvarelse for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne. 

Spørgsmål 2.10 Udsigt der især 

lægges mærke til. 
(%) 

Himmel 10 

Bygning 23 

Parkeringsplads 53 

Træer 21 

Græs 11 

Tabel J.2.c Procentvis besvarelse for spørgsmålene 2.10.  

Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Overskyet 

B D E 

2.1 Synlig andel af ydre omgivelser  3,6  1,06 3,7  0,87 4,8  0,62 

2.2 Brydning af de ydre omgivelser 3,0  1,15 3,4  1,14 - 

2.3 Bredde af lameller 2,9  0,81 2,0  0,67 - 

2.4 Mønster på glaslameller - 2,5  0,60 - 

2.5.1 Generende farveændring 2,8  0,50 2,3  0,71 - 

2.7 Forringelse af skarphed 4,3  0,92 4,4  0,87 - 

2.8.1 Generende refleksioner 4,1  0,88 4,3  0,55 4,4  0,85 

2.11Samlet tilfredshed med udsynet 2,9  0,85 3,2  0,87 3,7  0,73 

Tabel J.2.d Middelværdi og spredning for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne ved 

overskyet vejr. 
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Spørgsmål (%) 

Overskyet 

B D E 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

2.5 Farveændring af omgivelserne 4 96 41 59 - - 

2.6 Ændring af indstillingen 48 52 23 77 - - 

2.6.1 Længere oppe/nede 90 10 93 7 - - 

2.8 Refleksioner i vindue/afskærmning 34 66 32 68 30 70 

2.12 Nødvendigt at anvende afskærmning 3 97 3 97 7 93 

2.12.1 Nødvendigt med yderligere afskærmning - 100 - 100 - - 

Tabel J.2.e Procentvis besvarelse for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne ved overskyet 

vejr. 

Spørgsmål 
Sol, helt lukket 

  A B C D E 

2.1 Synlig andel af ydre omgivelser  1,5  0,60 1,0  0,18 4,1  0,94 3,2  4,8 4,8  0,57 

2.2 Brydning af de ydre omgivelser 1,5  0,73 - 3,3  1,22  2,5  1,1 - 

2.3 Vævning af solafskærmning 1,6  0,57 - - - - 

2.4 Mønster på glaslameller - - - 2,4  0,74 - 

2.5.1 Generende farveændring 1,8 0,65 - 1,9  0,72 2,3  0,61 - 

2.7 Forringelse af skarphed 1,3 0,54 - 3,5 1,29 2,7  1,01 - 

2.8.1 Generende refleksioner 4,4 0,95 4,0  0,95 3,3 1,36 4,1 1,00 3,8  1,26 

2.11Samlet tilfredshed med udsynet 1,9  0,66 1,0  0,52 2,8  1,03 2,7  0,86 3,6  1,04 

2.14 Samlet tilfredshed med udsynet ved 

brug af gardin 
- - - 1,7  0,80 - 

Tabel J.2.f Middelværdi og spredning for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne ved sol med 

helt lukkede afskærmninger. 

Spørgsmål (%) 

Sol, helt lukket 

A B C D E 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

2.5 Farveændring af omgivelserne 90 10 - - 97 3 46 54 - - 

2.6 Ændring af indstillingen 62 38 86 14 47 53 42 58 - - 

2.6.1 Længere oppe(ja)/nede(nej) 100 - 100 - 100 - 58 42 - - 

2.8 Refleksioner i vindue/afskærmning 45 55 70 30 97 3 71 29 69 31 

2.12 Nødvendigt at anvende 

afskærmning 
79 21 74 26 86 14 88 12 98 2 

2.12.1 Nødvendigt med yderligere 

afskærmning 
9 91 12 88 24 76 63 37 - - 

Tabel J.2.g Procentvis besvarelse for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne ved sol med helt 

lukkede afskærmninger. 
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Spørgsmål 
Sol, halvt lukket 

  A B C D E 

2.1 Synlig andel af ydre omgivelser  3,9  0,86 1,9  0,88 4,3  0,62 3,2  0,94 4,9  0,4 

2.2 Brydning af de ydre omgivelser 3,8  0,90 3,5  1,05 4,0  0,92 2,6  0,99 - 

2.3 Vævning af screen 2,0  0,63 - - - - 

2.4 Mønster på glaslameller - - - 2,3  0,60 - 

2.5.1 Generende farveændring 2,4  0,61 - 2,5  0,57 2,3  0,59 - 

2.7 Forringelse af skarphed 3,6  1,27 4,3  1,21 4,5  0,77 2,9  1,25 - 

2.8.1 Generende refleksioner 4,5  0,65 4,8  0,56 4,2  1,07 4,2  0,90 3,7  1,13 

2.11 Samlet tilfredshed med udsynet 3,6  0,79 2,0  0,86 3,7  0,66 2,7  0,88 3,6  1,03 

2.14 Samlet tilfredshed med udsynet ved 

brug af gardin 
- - - 1,5  0,85 - 

Tabel J.2.h Middelværdi og spredning for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne ved sol med 

halvt lukkede afskærmninger. 

Spørgsmål (%) 

Sol, halvt lukket 

A B C D E 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

2.5 Farveændring af omgivelserne 88 12 - 100 94 6 76 24 - - 

2.6 Ændring af indstillingen 40 60 57 43 57 43 45 55 - - 

2.6.1 Længere oppe (ja) /nede (nej) 41 59 95 5 13 87 41 59 - - 

2.8 Refleksioner i vindue/afskærmning 40 60 26 74 64 36 54 46 57 43 

2.12 Nødvendigt at anvende 

afskærmning 
94 6 84 16 97 3 85 15 97 3 

2.12.1 Nødvendigt med yderligere 

afskærmning 
21 79 4 96 27 73 58 42 - - 

Tabel J.2.i Procentvis besvarelse for spørgsmålene om udsyn og solafskærmningerne ved sol med halvt 

lukkede afskærmninger. 

J.2.2 Test på spørgsmålene omkring solafskærmning og udsyn 

I de nedenstående tabeller ses resultaterne fra Newman-Keuls test på spørgsmålene 

omkring solafskærmningerne og udsynet samt de procentvise besvarelser for spørgsmålene 

analyseret vha. logistic proceduren i SAS. 

 

Spørgsmål 2.1 Resultater fra Newman-Keuls test 

Generelt 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 4,4  3,8 

 

Indstilling Over-

skyet 

 Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

Middelværdi 4,5  4,1  3,5 
 

Overskyet 

 
Lokale E  D  B 

Middelværdi 5,0  4,0  3,9 
 

Sol 

 
Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 5,0  4,5  3,4  3,1  1,5 
 

Sol, helt lukket 

 
Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 5,0  4,4  3,4  1,6  1,0 
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Sol, halvt lukket 

 
Lokale E  C  A  D  B 

Middelværdi 5,0  4,5  4,2  3,3  1,9 
 

Tabel J.2.j Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.1. 

Spørgsmål 2.2 Resultater fra Newman-Keuls test 

Generelt 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 3,2  3,0 

 

Indstilling Over-

skyet 

 Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

Middelværdi 3,6  3,2  2,1 

   

Overskyet 

 
Lokale D  B 

Middelværdi 3,4  3,0 
 

Sol 

 
Lokale C  A  D 

Middelværdi 3,7  2,7  2,5 
 

Sol, helt lukket 

 
Lokale C  D  A 

Middelværdi 3,3  2,5  1,5 

B er ikke medtaget, idet det slet ikke var muligt at se ud. 

 

Sol, halvt lukket 

 
Lokale C  A  D 

Middelværdi 4,0  3,8  2,6 

B burde have været med her, men ved en fejl har spørgsmålet ikke været 

stillet i dette lokale. 

Tabel J.2.k Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.1. 

Spørgsmål 2.3 Resultater fra Newman-Keuls test 

Lokale A, 

vejrtype I 

 
Tid 4  3  5  2  1  6 
            

Middelværdi 2,1  1,9  1,8  1,7  1,7  1,5 

 

Indstilling Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

Middelværdi 2,0  1,6 
 

Lokale B og D, 

vejrtype IV 

 
Lokale B  D 

Middelværdi 2,9  2,0 
 

Tabel J.2.l Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.3. 
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Spørgsmål 2.5.1 Resultater fra Newman-Keuls test 

Overskyet og sol 

 
Overskyet 

Lokale 

 

B 

  

D 

 Sol 

Lokale 

 

D 

  

C 

  

A 

Middelværdi 2,8  2,3  Middelværdi 2,3  2,3  2,1 
 

Tabel J.2.m Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.5.1 

Spørgsmål Spørgsmål 2.5 Spørgsmål 2.6 
Spørgsmål 

2.6.1 

Faktor Niveauer 
Ja 

[%] 

Nej 

[%] 

Ja 

[%] 

Nej 

[%] 

Ja  

[%] 

Nej 

[%] 

Vejrtype I 83 17 55 45 73 27 

 IV 21 79 35 65 91 9 

Indstilling Overskyet 21 79 - - 91 9 

 Sol, halvt lukket 88 12 - - 52 48 

 Sol, helt lukket 78 22 - - 93 7 

Rum A 89 11 51 49 76 24 

 B 3 97 63 37 97 3 

 C 96 4 52 48 50 50 

 D 56 44 36 64 60 40 

Tid 1 - - 54 46 78 22 

 2 - - 48 52 65 35 

 3 - - 57 43 72 28 

 4 - - 49 51 69 31 

 5 - - 39 61 70 30 

 6 - - 59 41 92 8 

Tabel J.2.n Procentvis besvarelse af spørgsmål 2.5, 2.6 og 2.6.1. 

Spørgsmål 2.7 Resultater fra Newman-Keuls test 

Generelt 

 
Vejrtype IV  I 

Middelværdi 4,3  3,1 

 

Indstilling Over-

skyet 

 Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

Middelværdi 4,4  3,3  1,9 
 

Overskyet 

 

Lokale D  B 

Middelværdi 4,4  4,3 
 

Sol 

 

Lokale C  D  A 

Middelværdi 4,0  2,8  2,5 
 

Sol, helt lukket 

 
Lokale C  D  A 

Middelværdi 3,5  2,7  1,3 
 

Sol, halvt lukket 

 

Lokale C  A  D 

Middelværdi 4,5  3,6  2,8 
 

Tabel J.2.o Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.7. 
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Spørgsmål Resultater fra Newman-Keuls test 

2.8.1 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 5,1  4,9 

 

Indstilling Sol, 

halvt 

 Over-

skyet 

 Sol, 

halvt 

Middelværdi 5,7  5,0  5,0 

 

Lokale A  B  D  E  C 
          

Middelværdi 5,9  5,6  5,0  4,6  4,3 
 

2.9 

Vejrtype I  IV 

Middelværdi 3,2  3,0 

  

Tabel J.2.p Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.8.1 og 2.9. 

Spørgsmål 2.11 Resultater fra Newman-Keuls test 

Generelt 

 
Vejrtype IV  I 

Middelværdi 3,3  2,8 

   

Indstilling Over-

skyet 

 Sol, 

halvt 

 Sol, 

helt 

Middelværdi 3,4  3,0  2,3 

 

Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 3,7  3,3  2,9  2,8  2,1 
 

Overskyet 

 
Lokale E  D  B 

Middelværdi 3,8  3,2  2,9 
 

Sol, helt lukket 

 
Lokale E  C  D  A  B 

Middelværdi 3,6  2,8  2,7  1,9  1,4 
 

Sol, halvt lukket 

 
Lokale C  A  E  D  B 

Middelværdi 3,7  3,6  3,6  2,7  2,0 
 

Tabel J.2.q Resultater fra Newman-Keuls test for spørgsmål 2.11. 
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Spørgsmål 2.8 2.12 2.12.1 

Faktor Niveauer 
Ja 

[%] 

Nej 

[%] 

Ja 

[%] 

Nej 

[%] 

Ja  

[%] 

Nej 

[%] 

Vejrtype I 58 42 89 11 - - 

 IV 32 68 3 97 - - 

Indstilling Overskyet 32 68 3 97 - - 

 Sol, halvt lukket 47 53 93 7 - - 

 Sol, helt lukket 70 30 85 15 - - 

Rum A 41 59 88 13 16 84 

 B 42 58 52 48 7 93 

 C 79 21 92 8 26 74 

 D 51 49 56 44 61 39 

 E 51 49 65 35 - - 

Tid 1 53 47 - - 39 61 

 2 48 52 - - 25 75 

 3 46 54 - - 31 69 

 4 64 36 - - 38 62 

 5 54 46 - - 29 71 

 6 44 56 - - 14 86 

Tabel J.2.r Procentvis besvarelse af spørgsmål 2.8, 2.12 og 2.12.1. 

Sp. 2.12 vs . Sp. 2.7
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Figur J.2.a Sammenhængen mellem spørgsmål 2.7 

og 2.12. Sp. 2.12: 1=ja, 2=nej. 

Figur J.2.b Sammenhængen mellem spørgsmål 2.8 

og 2.12. Sp. 2.12 og 2.8: 1=ja, 2=nej. 
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Påvirkninger af udsynet

1

2

1 2 3 4 5

Udsyn (sp. 2.11)

Sp. 2.5

Sp. 2.8

Sp. 2.12

Farveændring

(2.5)

Genspejlinger

(2.8)

Behov for

afskærmning

(2.12)

 

Spørgsmål 2.5, 2.7 og 

2.12 

1 = ja 

2 = nej 

 

Spørgsmål 2.11 

1 = meget utilfreds 

2 = utilfreds 

3 = hverken utilfreds  

      eller tilfreds 

4 = tilfreds 

5 = meget tilfreds 

 

Figur J.2.c Sammenhængen mellem spørgsmål 2.5, 2.8, 2.12 og 2.11.  Punkterne angiver 

middelværdierne af observationerne, mens linierne angiver tendenserne. 2.5 Når du kigger ud 

gennem solafskærmningen, synes du så, at der er en farveændring af omgivelserne? 2.8 Bliver 

genstande eller personer inde i lokalet reflekteret i vinduet eller solafskærmningen? 2.12 Synes du, 

at der er nødvendigt at anvende denne solafskærmning nu i dette lokale? 

J.3 Andre spørgsmål omkring temperatur og helhedsindtryk 

Bilaget indeholder følgende for andre spørgsmål omkring temperatur og helhedsindtryk: 

 Beskrivelse af resultaterne for spørgsmålet omkring helhedsindtryk (bilag J.3.1). 

 Middelværdier og spredning for samtlige spørgsmål (bilag J.3.2). 

 Test på spørgsmålene (bilag J.3.3). 

J.3.1 Beskrivelse af resultaterne fra andre spørgsmål omkring temperatur 
og helhedsindtryk 

Nedenstående tabel angiver, hvilke faktorer, som blev fundet signifikante under den 

statistiske analyse af spørgsmålene om temperatur og helhedsindtryk. Tabellen angiver p-

værdierne, og såfremt p-værdien er mindre end 0,05, er faktoren signifikant.  

 

Andre spørgsmål 3.1 3.2 

Transformation  - - 

GLM resultater 

P-værdier 

Vejrtype <0,0001 <0,0001 

Indstilling   0,028   0,0032 

Lokale <0,0001 <0,0001 

Tid   0,0028  - 

Forsøgsperson  <0,0001 <0,0001 

Alder - <0,0001 

Tabel J.3.a P-værdier for spørgsmål 3.1 og 3.2 omkring temperaturen og 

helhedsindtrykket.  "-" angiver at faktoren ikke er signifikant. 

Det ses, at forsøgspersonerne er signifikante for begge spørgsmål, hvilket skyldes de 

mange forskellige forsøgspersoner, som beskrevet tidligere.  

 

Spørgsmål 3.1 er beskrevet i afsnit 10.4 i rapporten. 
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Spørgsmål 3.2 Hvordan er helhedsindtrykket af lokalet som arbejdsplads? 

Helhedsindtrykket af lokalerne afhænger af vejrtypen, indstillingen af solafskærmningen 

samt lokalet. I overskyet er helhedsindtrykket af lokalerne signifikant bedre end indtrykket 

i sol. Nedenfor ses hvorledes forsøgspersonerne vurderer helhedsindtrykket af lokalerne. 

 

 

Lokale A  D  B  C  E 

Middelværdi 3,2  3,1  3,1  2,9  2,4 
 

1 = meget 

dårligt 

2 = dårligt 

3 = hverken 

godt eller   

      dårligt 

4 = godt 

5 = meget 

godt 

A: Screen 

B: Persienne 

C: Film 

D: Glaslameller 

E: Reference 

Figur J.3.a Signifikant forskel mellem lokalerne på helhedsindtrykket.    

Helhedsindtrykket af lokalerne A, D og B er lidt bedre end "hverken godt eller dårligt", 

mens helhedsindtrykket af C er lidt værre end "hverken godt eller dårligt". 

Helhedsindtrykket af lokale E er dårligere end de øvrige lokaler. 

J.3.2 Middelværdier og spredning for andre spørgsmål omkring temperatur 
og helhedsindtryk 

I det nedenstående er gengivet middelværdier og spredning for besvarelserne af andre 

spørgsmål. Først følger en tabel, hvor besvarelserne er inddelt efter de tre indstillinger: 

Overskyet, sol med hhv. helt og halvt lukket afskærmning. Herefter følger tabeller for hver 

indstilling, hvor svarene er fordelt ud på lokalerne. 

 

Spørgsmål  

(middelværdi  spredning) 

Indstilling 

Overskyet Sol, helt lukket Sol, halvt lukket 

3.1 Temperaturen 3,0  0,44 2,4  0,79 2,6  0,84 

3.2 Helhedsindtrykket 3,3  0,80 2,8  0,99 2,7  1,02 

Tabel J.3.b Middelværdi og spredning for andre spørgsmål ved alle vejrtyper. 

Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Overskyet 

B D E 

3.1 Temperaturen 2,9  0,46 3,1  0,41 3,1  0,44 

3.2 Helhedsindtrykket 3,1  0,84 3,5  0,75 3,4  0,75 

Tabel J.3.c Middelværdi og spredning for andre spørgsmål ved overskyet vejr. 

Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Sol, helt lukket 

  A B C D E 

3.1 Temperaturen 3,3  0,55 2,9  0,39 2,7  0,61 2,8  0,44 1,3  0,54 

3.2 Helhedsindtrykket 2,9  1,03 2,9  0,80 2,9  0,91 3,0  0,94 1,8  0,90 

Tabel J.3.d Middelværdi og spredning for andre spørgsmål i sol med helt lukkede afskærmninger. 

 



 

 205 

Spørgsmål (middelværdi  spredning) 
Sol, halvt lukket 

  A B C D E 

3.1 Temperaturen 2,8  0,50 2,9  0,36 2,1  0,67 2,8  0,38 1,4  0,60 

3.2 Helhedsindtrykket 3,4  0,87 3,3  0,79 2,9  0,83 2,9  0,83 1,8  0,82 

Tabel J.3.e Middelværdi og spredning for andre spørgsmål i sol med halvt lukkede afskærmninger. 

J.3.3 Test på andre spørgsmål omkring temperatur og helhedsindtryk 

Nedenstående tabel angiver, hvilke faktorer, som blev fundet signifikante under den 

statistiske analyse af spørgsmålene om temperatur og helhedsindtryk. Tabellen angiver p-

værdierne, og såfremt p-værdien er mindre end 0,05, er faktoren signifikant.  

 

Andre spørgsmål 3.1 3.2 

Transformation  - - 

GLM resultater 

P-værdier 

Vejrtype <0,0001 <0,0001 

Indstilling   0,028   0,0032 

Lokale <0,0001 <0,0001 

Tid   0,0028  - 

Forsøgsperson  <0,0001 <0,0001 

Alder - <0,0001 

Tabel J.3.f P-værdier for spørgsmål 3.1 og 3.2 omkring temperaturen og 

helhedsindtrykket.  "-" angiver at faktoren ikke er signifikant. 

I nedenstående tabel ses resultaterne fra Newman-Keuls test for spørgsmålene omkring 

temperaturen og helhedsindtrykket. 

 

Spørgsmål Resultater fra Newman-Keuls test 

Spørgsmål 3.1 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 3,0  2,5 

 

Lokale A  B  D  C  E 

Middelværdi 3,0  2,9  2,9  2,4  2,0 

 

Tid 1  2  4  3  5  6 
            

Middelværdi 3,0  2,7  2,6  2,6  2,5  2,4 
 

Spørgsmål 3.2 

Vejrtype IV  I 

Middelværdi 3,3  2,8 

 

Lokale A  D  B  C  E 

Middelværdi 3,2  3,1  3,1  2,9  2,4 
 

Tabel J.3.g Resultater fra Newman-Keuls test for andre spørgsmål. 

J.4 Sammenlignende spørgsmål 

Nedenstående er angivet de procentvise besvarelser for de sammenlignende spørgsmål. 
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J.4.1 Middelværdier for sammenlignende spørgsmål 

Spørgsmål (%) 
Alle indstillinger 

  A B C D E 

4.1.a Foretrukne rum mht. udsyn 23 11 27 39 - 

4.1.b Foretrukne rum mht. lysforhold 19 23 11 22 24 

4.1.c Foretrukne rum mht. 

solafskærmning 
21 23 24 32 - 

4.2.a Mindst foretrukne rum mht. udsyn 6 67 4 23 - 

4.2.b Mindst foretrukne rum mht. 

lysforhold 
4 22 8 9 58 

4.2.c Mindst foretrukne rum mht. 

solafskærmning 
9 34 15 42 - 

Tabel J.4.a Procentvis besvarelse af spørgsmål 4.1 og 4.2 ved alle indstillinger. 

Spørgsmål 4.1.a 4.2.a 

Faktor Niveauer A B C D A B C D 

Indstilling Overskyet 0 36 0 64 0 62 0 38 

 Sol, halvt lukket 55 3 36 6 16 72 5 7 

 Sol, helt lukket 5 2 37 56 2 65 5 29 

Tabel J.4.b Procentvis besvarelse af spørgsmål 4.1.a og 4.2.a. 

Spørgsmål 4.1.b 4.2.b 

Faktor Niveauer A B C D E A B C D E 

Indstilling Overskyet 0 1 0 14 85 0 67 0 21 11 

 Sol, halvt lukket 22 44 16 16 3 0 6 0 6 87 

 Sol, helt lukket 31 17 14 36 2 10 5 22 3 59 

Tabel J.4.c Procentvis besvarelse af spørgsmål 4.1.b og 4.2.b. 

Spørgsmål 4.1.c 4.2.c 

Faktor Niveauer A B C D A B C D 

Indstilling Overskyet 0 31 0 69 0 66 0 34 

 Sol, halvt lukket 34 22 41 3 3 19 21 56 

 Sol, helt lukket 22 17 24 36 22 26 21 31 

Tabel J.4.d Procentvis besvarelse af spørgsmål 4.1.c og 4.2.c. 

J.5 Personlige spørgsmål 

I det nedenstående beskrives besvarelserne af de personlige spørgsmål. 

J.5.1 Beskrivelse af personlige spørgsmål 

Der deltog i alt 83 forskellige forsøgspersoner, hvoraf 37 % var kvinder og 63 % mænd. 

 

I nedenstående figur ses hvor mange procent af forsøgspersonerne, som er følsomme for 

blænding, bruger briller, læsebriller eller kontaktlinser. 
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Figur J.5.a Personlige data for forsøgspersonerne. 

Ingen af de personer, som anvendte briller eller kontaktlinser havde tonede briller eller 

farvede linser. 

 

Den gennemsnitlige alder for forsøgspersonerne var 28,1 år, og fordelte sig, som det ses i 

nedenstående figur. 
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Figur J.5.b Aldersfordelingen for forsøgspersonerne. 

Studerende udgjorde 73 % af forsøgspersonerne, mens de resterende var civilingeniører, 

Ph.D studerende, forskere, forskningsassistenter, lektorer samt kontormedarbejdere.  

J.6 Kommentarer fra spørgeskemaet 

I det nedenstående er gengivet udvalgte kommentarer om belysningsforholdene, 

solafskærmningerne samt andre forhold fra spørgeskemaet. For samtlige kommentarer fra 

spørgeskemaet se spørgeskemabesvarelse.exl på den vedlagte cd-rom. 

J.6.1 Belysningsforholdene 

Lysforhold 
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 "Vedr. lysforhold på skærm, er det lidt vanskeligt at vurdere pga. de forskellige 

skærmes opløselighed/tydelighed". 

 "Generelt er lyset på computerskærmen for højt". 

 "Her om eftermiddagen er lysforholdene ok på alle bordene i A-siden af rummene. 

Solafskærmningen sørger primært for at sænke temperaturen". 

 "Vinduessprossen skærmer til dels af for solen i nogle af lokalerne, når man sidder 

ved bord A". 

 

Persienne 

 "En arbejds-/arkitekt lampe ville være lækkert" (i overskyet). 

 "I rum B og D var der refleksioner/blænding fra loftbelysningen" (overskyet). 

 

Film 

 "Lysforholdene i rum C var forfærdelige" (sol, helt lukket). 

 "Underkanten af vindue blænder" (sol, helt lukket). 

 "I rum C skrev jeg at jeg ikke ville være tilfreds hvis lyset var slukket. Rummet er 

ikke meget for mørkt, dog ville jeg foretrække at tænde lyset hvis jeg skulle læse 

derinde". 

 

Glaslameller 

 "I rum B og D var der refleksioner/blænding fra loftbelysningen" (overskyet) 

 "Rum D virkede som et rart arbejdsområde mht. lysstyrke gennem vinduet!" 

(overskyet). 

 "Direkte sol på skærm kan stort set ikke se tekst" (i sol, helt lukket). 

 "I de to rum med solafskærmning ville det måske være rart med en 

skrivebordslampe" (lokale B og D i overskyet). 

 

Referencelokale 

 "I rum E blænder vindueskarmen". 

 "Computerskærmen er stadig mørk, men resten af skrivebordet er ok" (i overskyet). 

 "Rum E føles som det rareste, da der er mest lysindfald" (overskyet). 

 "Lokale E umuligt at arbejde i pga. for meget direkte stråling" (sol). 

 "Direkte lys på skærmen. Kan intet se!" (sol). 

 "Kunne kun se klokken ved at skygge med hånden" (sol). 

J.6.2 Solafskærmningerne 

Screen 

 "I rum A blev der afskærmet godt samtidig med at man kunne se lidt ud. Det var en 

god kombination". 

 

Persienne 

 "Lokale B virker som en "hule" som om man sidder i en kælder" (når 

afskærmningen er helt lukket). 

 "De små lyshuller i rum B er meget generende". 

 "Man føler sig som i et fængsel bag lamellerne i B". 

 "Reelt er kun persiennen realistisk mht. arbejdsforhold. De andre former kræver 

reelt et gardin som virker mod blænding". 

 "Lameller er gode til at afskærme, men dårlige til udsyn". 
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 "Hvis persiennen trækkes op foretrækker jeg denne frem for glaslamellerne" (i 

overskyet). 

 

Film 

 "Det mest uheldige element ved rum C er, at det lyse område i vinduet gør 

solafskærmningen mere mørk." 

 "Det er værre med pletter på skrivebordet end ren sol eller rent mørke". 

 "Alt fro "spaceist" (blå) lys i C". 

 "Bare solskærmen kom længere ned" (sol, halvt lukket). 

 

Glaslameller 

 "I like the design of the shading (D). It's quite pleasant for the look". 

 "Solafskærmningen i rum D sat i en højde, så jeg ikke kunne se ud af vinduet når 

jeg bare drejede hoved, hvilket havde stor betydning for mig". 

 "Lamellerne blokere udsynet, men da afstanden mellem lamellerne er så stor gør 

det næsten ikke noget". 

 "In Room D, tubes for solar lamel are too big". 

 "I think the most unpleasant thing about the glass lamellaes were the pipes they 

were mounted on". 

 "Glaslamellerne i rum D burde have et andet bedre mønster". 

 "Noget af det der irriterede mig mest ved rum D var, at "rasterne" i glaslamellerne 

lavede ringe på papiret. Det bliver man træt af samtidigt gjorde det udsynet alt for 

dynamisk/stresset". 

 "The glass lamellaes gives some green light indoors". 

 "D's "halvtomme" rør generer for udsynet". 

 "Glaslamellerne fungere godt, så længe man ikke ser direkte mod vinduet - da 

blænder de en del". 

J.6.3 Andet 

 "Jeg er vant til en bedre computerskærm". 

 "Når man er vant til en ny og bedre computerskærm føles de i forsøget omvendt 

alle dårlige uanset solafskærmningens type og indstilling". 

 "For varmt i alle rum!" (sol, helt lukket). 

 "For at rummene skal blive mere attraktive, skal der være mere inventar". 
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K Beregninger i Desktop Radiance 

 

I det følgende beskrives først opbygningen af modellen i detaljer, hvorefter der foretages 

en sammenligning af beregningsresultaterne og målingerne. Herefter følger et bilag 

omkring de beregnede belysningsstyrker ved maksimal solhøjde samt en oversigt over de 

resultater, der ikke er gengivet i rapporten. 

K.1 Opbygning af model 

I det følgende beskrives kort, hvorledes modellen blev opbygget i Desktop Radiance. Alle 

anvendte funktioner i AutoCad R14 er understreget. For en mere detaljeret beskrivelse af 

hvorledes et kontor kan opbygges i Desktop Radiance henvises til [DRad Manual, u.å.] 

[Mistrick, 2000] og startintroen (Quick Start Toturial) på 

[http://floyd.lbl.gov/deskrad/help.htm]. 

 

Som udgangspunkt blev der opbygget en tredimensional model af referencelokalet (lokalet 

uden solafskærmning) i AutoCad R14. Lokalet blev opbygget vha. en box, der blev 

exploded og facadevæggen blev slettet. Facadevæggen blev herefter opbygget vha. linies 

med tykkelser, mens vinduet blev konstrueret vha. en 3dface. Det blev valgt at medtaget 

tykkelsen af facadevæggen, da den har indflydelse på mængden af dagslys, der kommer 

ind i lokalet. Gulvet er lagt i z=0 planet. Der er anvendt defaultværdier for jorden, dvs. den 

ligger lige under z = 0 planet for, at den ikke skal kunne ses af gulvet, og reflektansen af 

jorden er sat til 0,2. 

 

For at komme tættest muligt på de faktiske materialeforhold i forsøgslokalerne blev det 

valgt at oprette tre nye materialer, nemlig hvid maling til hhv. vægge og loft samt en grå 

overflade til gulvet. De tre materialer fik tildelt reflektanser i overensstemmelse med de 

målte (se tabel 6.1.a i afsnit 6.1.2), mens materialernes ruhed og evne til at spejle blev sat 

til nul. Ruheden har kun betydning for den visuelle fremtoning af materialerne, mens en 

værdi på nul for spejlingen svarer til en fuldstændig mat overflade, hvilket er en tilnærmet 

beskrivelse af lokalets overflader, idet overfladerne vil reflektere lyset en anelse rettet.  

 

Som rude blev der anvendt "klar CIG" fra Desktop Radiance glasdatabase. Denne rude har 

en visuel transmittans på 0,78 og en visuel reflektans på 0,056. I følge programmet Glas98 

har en almindelig dobbeltrude (2 x 4 mm) en visuel transmittans på 0,82 og en reflektans 

på 0,14, det var dog ikke muligt at vælge en tilsvarende rude i Desktop Radiance. Den 

valgte rude i Desktop Radiance har således en lidt lavere transmittans og en del lavere 

reflektans end en almindelig dobbeltrude. Den lidt lavere transmittans betyder, at det 

beregnet belysningsniveau bliver lidt lavere end det målte, mens at reflektansforskellen 

ikke har særligt stor betydning for det beregnede belysningsniveau. 

 

Bordet blev bygget op i AutoCad og implementeret i møbeldatabasen i Desktop Radiance. 

Forinden blev det tildelt et materiale fra materialedatabasen med en reflektans på knap 

0,32, hvilket svarer til den målte reflektans af bordoverfladen. Som stole blev der valgt en i 

forvejen eksisterende kontorstol i Desktop Radiances database, nemlig "Orange Chair". 
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Orienteringen af lokalet blev angivet ved at indsætte en nordpil, svarende til at 

facadevæggen blev orienteret mod syd. 

 

Det blev valgt at anvende data for en placering i København, hvorfor lokaliseringen 

"Copenhagen" blev oprettet med længdegrad -12,53  og breddegrad 55,7  og standard 

median (tidsmedianens længdegrad) -15. [Svendsen, 1998] Desuden blev "turbidity"-

faktoren, der svarer til den atmosfæriske spredning, sat til 2, hvilket er CIE 

standardværdien for en meget klar himmel. [DRad Manual, u.å.] 

 

Det anvendte kamera blev, efter en række testsimuleringer, placeret på bagvæggen 1,6 m 

over gulvet, og størrelsen af kameralinsen blev angivet til 20 mm svarende til en horisontal 

og vertikal synsvinkel på 96,8  hhv. 61,9 . [Mistrick, 2000] 

K.1.1 Modellering af solafskærmningerne 

I manualerne fremgår det, at det er nødvendigt at skrive en Radiance tekstfil, der kalder 

nogle af de funktioner, der findes i Radiance, men ikke direkte i Desktop Radiance, for at 

kunne modellere en solafskærmning i Desktop Radiance. For nærmere herom se [Mistrick, 

2000] [Adeline3, 2002] Som tidligere omtalt er det at skrive en Radiance tekstfil ikke 

umiddelbart lettilgængeligt. Det blev derfor undersøgt om solafskærmningerne kunne 

indbygges i modellen uden brug af Radiance. I den forbindelse blev det af forfatterne 

vurderet, at såfremt det var muligt at oprette en ny rude og tildele denne spektrale 

egenskaber svarende til solafskærmningernes, ville det være muligt at implementere 

solafskærmninger i modellen.  

 

I Desktop Radiance er det muligt at oprette en ny glastype vha. programmet Optics5. I 

Optics5 er det bl.a. muligt at sammensætte nye glassystemer ved at kombinere forskellige 

ruder fra databasen i programmet og efterfølgende beregne glassystems totale transmittans 

og reflektans. Det er ligeledes muligt at oprette nye ruder i en brugerdatabase ved at 

indlæse en tekstfil. Efter oprettelsen af et glassystem kan dette eksporteres til Desktop 

Radiance. 

 

Dvs. ved at konstruere en tekstfil, der indeholder de optiske egenskaber for den 

solafskærmning, der ønskes undersøgt, vil det være muligt først at oprette et glassystem i 

Optics5, der har de samme optiske egenskaber som solafskærmningen og herefter 

eksportere det oprettede glassystem til glasdatabasen i Desktop Radiance. 

 

I følge online-vejledningen i Optics5 burde det være muligt at importere filer fra 

programmet Windows4.1, om end det ville kræve en modificering af filerne ved 

indlæsningen i Optics5. Det er muligt at oprette ruder med egne ønskede data i 

Windows4.1 ved at angive den direkte-hemisfæriske transmittans og reflektans. Det 

lykkedes dog ikke at oprette tekstfiler fra Windows4.1, der kunne læses af Optics5. 

Tilsvarende forsøg med at indlæse tekstfiler fra Windows5.1 var heller ikke succesfulde. 

 

I stedet blev der skrevet en tekstfil til Optics5, baseret på fremgangsmåden beskrevet i 

[Versluis, et al., 2002]. Ved at benytte denne metode kræves, at der foreligger måledata for 

solafskærmningen i bølgelængdeområdet 300-2100 nm. Da dette kun haves for 

glaslamellerne og filmen, er det således kun muligt at modellere disse to solafskærmninger 

vha. denne metode. (For screenen var det ikke muligt at foretage målinger for samtlige 

indfaldsvinkler, hvorfor den totale spektrale fordeling ikke haves, se afsnit bilag G.1.1.   
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Der blev oprettet to tekstfiler med måledataen for filmen hhv. glaslamellerne. Disse filer 

blev indlæst i Optics5 brugerdatabase, hvorfra de blev eksporteret til Desktop Radiance.  

 

Det bemærkes, at i Optics5 fremgår både filmens reflektans på yder- og indersiden, men i 

Desktop Radiance anvendes kun reflektansen af filmens inderside. Det samme gør sig 

gældende for glaslamellerne (det var ikke muligt at angive hvilken reflektans, der skulle 

anvendes). Filmens målte reflektans på indersiden er 0,14, mens reflektansen på ydersiden 

er 0,30, jvf. bilag G.1.3. Det betyder, at filmen i modellen reflekterer en væsentlig mindre 

del af lyset tilbage mod de ydre omgivelser. Dette burde dog ikke have betydning for 

belysningsniveauet i lokalet, idet transmittansen i modellen svarer overens med 

virkeligheden, hvorfor forskellen bør ligge i mængden af lys, der absorberes. 

Glaslamellernes målte visuelle reflektans på inder- og ydersiden er hhv. 0,059 og 0,049, 

jvf. bilag G.1.4, hvorfor forskellen ikke er betydelig. 

 

Rude i forbindelse med solafskærmning 

I Desktop Radiance er det muligt at beregne bidraget af lys i lokalet fra ruden på to måder. 

Enten ved at betragte ruden som en flade der udsender lys (en lyskilde) eller som en flade, 

der transmitterer lys. I det første tilfælde benyttes mkillum-funktionen i Desktop Radiance, 

mens denne funktion skal slås fra i det andet tilfælde. Som default i programmet anvendes 

mkillum-funktionen.  

 

Når mkillum-funktionen anvendes, analyseres først lyset, der rammer ruden fra de ydre 

omgivelser, og ruden tildeles en jævn lysfordeling. I den forbindelse tages højde for 

udvendige elementer der skygger på ruden og interreflektioner. Direkte sollys betragtes 

separat. Ulempen ved denne tilgang er, at det f.eks. med udvendige solafskærmninger, der 

skygger på dele af ruden, ikke vil være korrekt at tildele vinduet en jævn lysfordeling, 

mens fordelen er en hurtigere beregningstid. Slås mkillum-funktionen fra betragtes ruden 

blot som en transmitterende overflade, og under en simulering vil lysstrålerne blive sporet 

helt tilbage til den egentlig lyskilde (himlen). Dette forlænger beregningstiden væsentligt. 

Til gengæld kan det være en mere korrekt måde, når der anvendes udvendige 

solafskærmninger. [Mistrick, 2000] [DRad Manual, u.å.] I følge [Mistrick, 2000] er det 

ikke en særlig effektiv tilgang for solafskærmninger. Det blev derfor valgt at anvende 

mkillum-funktionen på ruden. Det bør bemærkes, at yderligere undersøgelser af denne 

funktions virkemåde bør foretages for at være sikker på, at det er den mest 

optimale/korrekte måde at gribe denne konkrete situation an på. 

 

Modellering af filmen og glaslamellerne  
Det er muligt at opbygge solafskærmningerne på to måder i Desktop Radiance, og da det 

var uklart for forfatterne, hvilken metode der ville være den mest optimale i dette tilfælde, 

blev de begge undersøgt nærmere inden valget blev truffet. 

 

Først blev filmen og glaslamellerne opbygget i AutoCad som de fysisk fremstår i 

virkeligheden. Eksempelvis blev glaslamellerne opbygget af en række plane flader 

forbundet med et stativ, hvorefter glaslamellerne blev tildelt de optiske egenskaber for 

glaslamellerne vha. den fra Optics5 importerede fil, og stativet fik tildelt egenskaber for 

aluminium fra Desktop Radiances materialedatabase.  
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Den anden tilgang bestod i at inddele 

ruden i et tilpas antal dele udfra om 

solafskærmningen, med den givne 

indstilling, skyggede eller ikke 

skyggede på det enkelte område af 

ruden. Rent praktisk blev antallet og 

størrelsen af de enkelte rudedele fundet 

ved, at solafskærmningen blev 

projekteret ind på ruden. Se figur k.1.a 

for en illustrering af projekteringen af 

glaslamellerne, med en hældning på 

45 , ind på ruden. I tilfældet med 

glaslamellerne fik de dele af ruden, som 

glaslamellerne skyggede for (på figuren 

angivet med "
....

"), tildelt optiske 

egenskaber svarende til en kombination af rudens og glaslamellernes optiske egenskaber, 

mens de dele af ruden glaslamellerne ikke skyggede for (
___

), blot fik tildelt rudens optiske 

egenskaber. I dette tilfælde var det nødvendigt at oprette yderligere to glassystemer i 

Optics5, der hhv. kombinerede ruden med glaslamellerne eller filmen. Det enkelte 

glassystem bestod af tre lag, hvoraf to af lagene blev tildelt en rudetype fra Optics5's 

database således, at de to lag tilsammen havde samme egenskaber som den valgte rudetype 

i Desktop Radiance. Det tredje lag blev for glaslamellernes vedkommende placeret på 

ydersiden af de to andre lag og fik tildelt glaslamellernes optiske egenskaber. Ved at 

foretage en beregning i Optics5 var det muligt at bestemme det samlede systems 

transmittanser og reflektanser, som herefter kunne eksporteres til Desktop Radiance. 

Tilsvarende blev gjort for filmen med den forskel, at filmen blev placeret på indersiden af 

de to glaslag.  

 

Sammenlignes resultaterne opnået med begge metoder med målinger (se bilag K.2) ses, at 

der ikke er den store forskel. I nogen tilfælde ligger simuleringsresultaterne tættest på de 

målte værdier, når den første metode anvendes, og i andre tilfælde er metode to bedst. Det 

blev derfor valgt at anvende den første metode, hvor solafskærmningerne opbygges som de 

fysisk fremstår i virkeligheden. Dette valg er bl.a. baseret på at projekterende ingeniører 

m.fl. ofte i forvejen har en AutoCad-tegning af en bygning med tilhørende 

solafskærmninger, hvorfor det vil være lettest blot at kunne tildele solafskærmningen 

optiske egenskaber vha. databaserne i Desktop Radiance, og herefter foretage simuleringer, 

end først at skulle ændre modellen. 

 

I nedenstående figur ses AutoCad-modellen af lokalet med glaslamellerne indstillet til 45 . 

 

 
Glaslamel 

 
Figur K.1.a Projektering af glaslameller med en 

hældning på 45  ind på ruden. 

Facadevæg 

Rude 
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Figur K.1.b Model i AutoCad af kontoret med glaslamellerne monteret og indstillet til en hældning på 

45 . 

Modellering af persiennen 

Da persiennen ikke er lystransmitterende, blev der oprettet et materiale i Desktop 

Radiances materialedatabase med en reflektans på 0,35 svarende til den målte reflektans 

(se bilag G.1.2). Efterfølgende blev det forsøgt at opbygge lamellerne vha. arc-funktionen i 

AutoCad, således at krumningen af lamellerne kunne medtages i modellen. Det var dog 

ikke muligt at få møbeldatabasen, hvor persiennen skulle oprettes, til at acceptere denne 

opbygning. I stedet blev persiennen opbygget af plane flader, der blev forbundet i de to 

ender. Hele konstruktionen fik tildelt det oprettede persiennemateriale. Figur K.1.c viser 

lokalet med persiennen indstillet til at være halvt lukket (45 ). 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur K.1.c Model i AutoCad af kontoret med persiennen monteret og indstillet til en hældning på 45 . 
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K.1.2 Simuleringsparametre 

Som nævnt i afsnit 11.1.3 blev der foretaget en række simuleringer for at bestemme den 

mest optimale indstilling af simuleringsparametrene. 

 

I Radiance beregnes det direkte og indirekte bidrag, hvor det indirekte bidrag opdeles i en 

rettet (spejlende) og diffust del, der hhv. er lys der transmitteres eller reflekteres i spejlende 

retninger eller diffust. [Dubois, 2001b] I forbindelse med disse beregninger findes en 

række parametre, der kan justeres. 

 

Først og fremmest blev det undersøgt hvad parameteren "ambient bounces", der angiver 

det maksimale antal af diffuse interreflektioner, skulle sættes til. Det mulige interval er 0 - 

8, hvor nul svarer til, at der ikke foretages beregninger af det indirekte diffuse bidrag. Jo 

højere værdi desto længere beregningstid. [Adeline3, 2002] Udfra en sammenligning med 

måleresultaterne fra forsøget og en afvejning af beregningstiden kontra nøjagtigheden på 

beregningerne, blev det valgt at sætte "ambient bounces" til 3. Se bilag K.4. Af de andre 

parametre der blev betragtet, blev det valgt at ændre "light variability" (variationen af 

belysningen over en flade), den geometriske detaljeringsgrad, billedkvaliteten og den 

endelige opløsning af billedet. For en sammenligning af et billede generet med hhv. 

medium og høj billedkvaliteten se bilag K.1.3. 

 

I de endelige simuleringer blev "light variability" sat til høj, den geometriske 

detaljeringsgrad til høj, billedkvaliteten til medium og den endelige opløsning til 700 x 

700. Dette blev gjort med baggrund i en række testsimuleringer der blev udført samt 

anbefalinger i [Mistrick, 2000] og [DRad Manual, u.å.]. Med disse indstillinger tager en 

simulering med beregningsnettet 5-10 minutter mens en kamerasimulering tager ca. 45 

minutter uden solafskærmninger og op til 1½ time med en solafskærmning i modellen 

(med den anvendte computer
7
). Med de givne indstillinger vurderes det, at nøjagtigheden 

af beregningerne og kvaliteten af de generede billeder er tilfredsstillende til det ønskede 

formål. 

 

For at opnå endnu bedre resultater burde særligt betydningen af simuleringsparametrene 

vedrørende beregningen af det direkte bidrag og det rettede indirekte bidrag til 

belysningsstyrkerne ligeledes undersøges nærmere. Dette ville kræve en lang række 

simuleringer, hvor disse parametre blev varieret, hvilket ligger uden for dette projekts 

tidsramme. Særligt kan de indirekte rettede reflektioner have betydning for f.eks. 

simuleringerne med persiennen, filmen og glaslamellerne da de stort set er spejlende 

reflekterende. I lokalet er de optiske egenskaber af alle overfladerne defineret til at være 

100% diffuse, idet overfladens evne til at spejle er sat til nul jvf. bilag K.1. Det har således 

ikke betydning for interreflektionerne mellem lokalets vægge, gulv og loft hvad 

simuleringersparametrene, vedrørende det rettede bidrag, er defineret til. 

K.1.3 Billedkvaliteten 

For at undersøge betydningen af at vælge billedkvaliteten til medium frem for høj blev der 

udført en simulering med begge indstillinger. Nedenstående figur k.1.d viser det generede 

billede med de i beregningerne anvendte parameterindstillinger, mens figur k.1.e viser det 

generede billede, når billedkvaliteten ændres fra medium til høj. 

 

                                                 
7
 AMC Athlon XP1800+ (1566 MHz) og 512 Mb ram. 
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Det ses, at når der anvendes en høj billedkvaliteten bliver overfladerne mere ensartet 

(mindre plettet), og den direkte solstrålings aftegning på væggen og bordet bliver mere 

fuldendt (se eksempelvis de horisontale striber af sollys mellem lamelskyggerne på 

vestvæggen), hvor de ved den dårligere kvalitet er mere opbrudte. Forskellen er dog ikke 

væsentlig for dette projekt, og fordelen med et pænere genereret billede opvejes af den 

meget længere beregningstid. Det generede billede med medium billedkvaliteten tog knap 

en time, mens det tog 6 timer at genere billedet med den høje kvalitet. Billedet er medtaget 

for at illustrere mulighederne i Desktop Radiance. Det bør bemærkes, at kvaliteten af 

billedet kan øges yderligere ved at ændre på andre af simuleringsparametrene, med øget 

beregningstid til følge. 

 

 

 

   
Figur K.1.d Medium billedkvalitet. Belysningsforholdene d. 24. februar kl. 9.05 i  

lokalet med persiennen indstillet til en hældning på 45 . Anvendt himmeltype:  

CIE klar. 

 

 

   
Figur K.1.e Høj billedkvalitet. Belysningsforholdene d. 24. februar kl. 9.05 i lokalet  

med persiennen indstillet til en hældning på 45 . Anvendt himmeltype: CIE klar. 
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K.1.4 Simulering om natten 

For at kontrollere modellen blev der foretaget to simuleringer for referencelokalet med 

kameraet for d. 19. februar kl. 1.00 om natten. Den eneste forskel på de to simuleringer var 

valget af himmeltype, som enten var en CIE klar himmel eller en CIE overskyet himmel. 

Resultatet fra simuleringen med CIE klar himlen ses i nedenstående figur, hvor 

isoluxkurverne er angivet. 

 

 

 
Figur K.1.f Isoluxkurver i referencelokalet d. 19. februar kl. 1.00 om natten med en CIE klar  

himmel. 

 

Som det fremgår af figuren svinger belysningsstyrken fra nul til ca. 200 lux. En øvre 

grænse på 200 lux er urimeligt højt tidspunktet og årstiden for simuleringen taget i 

betragtning. Det bør bemærkes, at der ikke er installeret elektriske lyskilder. Simuleringen 

med den CIE overskyet himmel giver nogenlunde samme resultat. Årsagen til det høje 

belysningsniveau om natten kendes ikke. Det vurderes, at det enten kan skyldes en 

beregningsfejl i programmet, eller at det simpelthen ikke er muligt at foretage en 

generering af et billede i Desktop Radiance på et tidspunkt, hvor der egentlig ikke burde 

være lys. Det fremgår af hjælpeforummet på www.Yahoo.com at forfatterne ikke er de 

eneste, der er stødt på dette problem. 

 

I tilfælde af at det er en beregningsfejl i programmet, kan denne fejl gå igen ved 

simuleringer om dagen. Det vides således ikke, om de nul til 200 lux skal betragtes som et 

off-set, som egentlig burde modregnes for samtlige kamerasimuleringer, eller om det kun 

er en fejl, der forekommer ved simuleringer om natten.  

 

Tilsvarende simuleringer blev foretaget med beregningsnettet. Disse simuleringer 

resulterede i belysningsstyrker på nul lux, hvilket stemmer overens med det forventede.  

 

Ved at sammenligne simuleringsresultaterne for en kamerasimulering med en 

netpunktssimulering foretaget f.eks. midt på dagen ses, at de to simuleringer resulterer i 

nogenlunde de samme belysningsniveauer, hvorfor det skønnes, at problemet består i, at 

det ikke er muligt at generere et billede om natten, hvor der ikke er lys. 

 

Udfra disse undersøgelser blev det valgt at anvende beregningsnettet til at bestemme 

belysningsniveauerne på de forskellige årstider og tidspunkter, mens 
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kamerasimuleringerne først og fremmest skulle tjene det formål at visualisere 

belysningsforholdene i lokalerne og herunder solens bevægelse i lokalerne hen over året.  

K.2 Sammenligning af beregningsresultater og målinger 

For dels at sammenligne beregningsmodellen med virkeligheden, og dermed kontrollere 

den opbyggede model, og dels for at bestemme antallet af "ambient bounces" (ab) blev der 

foretaget en række beregninger af belysningsstyrkerne i beregningspunkt b1, b3, b7 og b9 

svarende til målepunkt 1-4, se figur 8.2.a og 7.2.a i hhv. afsnit 8.2 og 7.2. Antallet af 

"ambient bounces" blev varieret fra 2 til 5. 

 

Beregningerne er først foretaget for referencelokalet og dernæst for lokalerne med 

solafskærmningerne. 

 

Referencelokale 

I nedenstående tabeller ses de målte og beregnede værdier, samt den procentvise afvigelse 

af de beregnede værdier fra de målte værdier, for d. 19. februar kl. 9.05 og kl. 16. 

Beregningerne er foretaget med en CIE klar himmel, idet himlen var klar under forsøget d. 

19. februar. Bemærk, at en positiv procentvis afvigelse indikerer, at den beregnede værdi 

er mindre end den målte, og at en procentvis negativ afvigelse svarer til, at 

beregningsværdien er højere end den målte. 

 

Belysningsstyrker d. 19. feb. kl. 9.20 (Referencelokale) 

Beregnings-

punkt 

(Målepunkt) 

Målt 

[lux] 

Beregnet 

[lux] 

Beregnet værdis afvigelse fra 

målt [%] 

 ab2 ab3 ab4 ab5 ab2 ab3 ab4 ab5 

b1   (1) 3093 2989 3196 3290 3300 3 -3 -6 -7 

b3   (2) 976 898 1086 1174 1181 8 -11 -20 -21 

b7   (3) 1291 536 640 709 740 58 50 45 43 

b9   (4) 1116 412 547 622 662 63 51 44 41 

Tabel K.2.a Beregninger sammenholdt med målinger i referencelokalet for forskellige antal af "ambient 

bounces"(ab). 

Belysningsstyrker d. 19. feb. kl. 16.00 (Referencelokale) 

Beregnings-

punkt 

(Målepunkt) 

Målt 

[lux] 

Beregnet  

[lux] 

Beregnet værdis afvigelse fra 

målt [%] 

 ab2 ab3 ab4 ab5 ab2 ab3 ab4 ab5 

b1   (1) 1198 767 843 878 878 36 30 27 27 

b3   (2) 4999 3761 3875 3917 3918 25 22 22 22 

b7   (3) 1180 290 365 369 379 75 69 69 68 

b9   (4) - 398 455 497 512 - - - - 

Tabel K.2.b Beregninger sammenholdt med målinger i referencelokalet for forskellige antal af "ambient 

bounces" (ab).  

Som det fremgår af tabel k.2.a og tabel k.2.b varierer afvigelsen fra -20% til 75%, hvor de 

største afvigelser findes bagerst i lokalet (punkt b7 og b9). Dette skyldes, at disse punkter 

selvsagt ligger længst fra vinduet, og da vinduet er den eneste lyskilde i lokalet, vil kun få 

af lysstrålerne nå helt ind bagerst i lokalet, når antallet af "ambient bounces" er lavt. Ved et 

lavt antal af "ambient bounces" underestimeres belysningsniveauet derfor en del i den 

bagerste del af lokalet. Øges antallet af "ambient bounces" nærmere beregningsresultatet 
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sig de målte værdier i den bagerste del af lokalet, mens belysningsstyrkerne i den forreste 

del af lokalet til gengæld overestimeres i beregningerne.  

 

Som det ses af tabellen, er afvigelsen størst for kl. 16, og afvigelserne ændres kun en 

anelse, når antallet af "ambient bounces" øges, og de når aldrig ned på samme niveau som 

for kl. 9.20. 

 

En afvigelse på op til 75% er forholdsvis stor. Udfra målingerne alene er det dog ikke 

muligt at bestemme nøjagtigheden af beregningerne, idet en lang række forhold påvirker 

modellen. Den største usikkerhed kan tillægges geometriske forhold, idet det ikke er muligt 

at opbygge modellen i AutoCad, så den svarer nøjagtig overens med virkeligheden. En lille 

afvigelse i de geometriske forhold, særligt omkring vinduet, kan betyde, at et punkt i 

modellen kan ligge i direkte solskin på et tidspunkt, mens det kort tid efter kan ligge i 

skygge, hvor det måske i virkeligheden hele tiden ligger i direkte sollys. Desuden har 

eksempelvis afvigelsen mellem vejret på forsøgsdagen og den i Desktop Radiance valgte 

himmeltype betydning. Det vurderes, at modellen med disse usikkerheder taget i 

betragtning kan anvendes. For mere omkring usikkerheder på beregningerne se afsnit 11.9. 

 

Når antallet af "ambient bounces" ændres fra 4 til 5, er ændringen i den procentvise forskel 

mellem beregningerne og målingerne kun begrænset i forhold til den ændring, der 

forekommer, når antallet af "ambient bounces" ændres fra 2 til 3 eller 3 til 4. Det vurderes 

derfor, at det ikke er nødvendigt at foretage beregninger med højere værdier for antallet af 

"ambient bounces".  

 

Da beregningstiden øges for hver gang antallet af "ambient bounces" øges, gælder det om 

at vælge et antal "ambient bounces", der giver en tilfredsstillende nøjagtighed af 

beregningerne uden at beregningstiden øges unødigt. Udfra disse resultater skønnes det, at 

et optimalt antal "ambient bounces" ville være 3 hhv. 4, afhængig af om der vælges udfra 

kl. 9.20 eller kl. 16. 

 

Persiennen 

Da det kan være nødvendigt at øge antallet af "ambient bounces" når solafskærmningerne 

implementeres i modellen, idet de jo sidder foran lyskilden, er der foretaget en tilsvarende 

sammenligning mellem de målte belysningsstyrker i lokalet med persiennen hhv. helt 

lukket og halvt lukket. [Mistrick, 2000] 

 

Tabel K.2.d og tabel k.2.f viser de målte og beregnede værdier, samt den procentvise 

afvigelse af beregningsresultaterne i forhold til måleresultaterne, for d. 19. februar hhv. kl. 

9.40 og 15.30 med persiennen helt lukket. 

 

Belysningsstyrker d. 19. feb. kl. 9.40 (Persiennen: 85 ) 

Beregnings-

punkt 

(Målepunkt) 

Målt 

[lux] 

Beregnet  

[lux] 

Beregnet værdis afvigelse fra 

målt [%] 

 ab2 ab3 ab4 ab5 ab2 ab3 ab4 ab5 

b1   (1) 87 29 32 - 34 67 63 - 61 

b3   (2) 61 33 36 - 37 47 41 - 39 

b7   (3) 50 15 30 - 32 70 41 - 35 

b9   (4) 51 14 17 - 18 73 67 - 65 

Tabel K.2.c Beregninger sammenholdt med målinger i lokalet med persiennen helt lukket for forskellige 

antal af "ambient bounces" (ab). 
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Belysningsstyrker d. 19. feb. kl. 15.30 (Persiennen: 85 ) 

Beregnings-

punkt 

(Målepunkt) 

Målt 

[lux] 

Beregnet 

[lux] 

Beregnet værdis afvigelse fra 

målt [%] 

 ab2 ab3 ab4 ab5 ab2 ab3 ab4 ab5 

b1   (1) 113 33 - - 38 70 - - 66 

b3   (2) 121 37 - - 39 69 - - 68 

b7   (3) 72 12 - - 16 83 - - 78 

b9   (4) 159 32 - - 45 80 - - 71 

Tabel K.2.d Beregninger sammenholdt med målinger i lokalet med persiennen helt lukket for 

forskellige antal af "ambient bounces" (ab). 

De procentvis høje afvigelser, når persiennen er helt lukket (35 til 80 %) skyldes, at der er 

tale om meget små værdier. Eksempelvis ligger de målte værdier kl. 9.40 d. 19. februar 

(persiennen helt lukket) i størrelsesordnen 50-90 lux, mens de beregnede ligger på 15-40 

lux. Tages den procentvise forskel imellem disse tal, bliver afvigelsen selvsagt stor. 

Belysningsstyrkerne er dog så lave, at det ikke gør nogen forskel om der er 50 lux mere 

eller mindre, hvorfor det vurderes, at beregningsresultaterne kan anvendes på trods af de 

høje afvigelser.  

 

Nedenstående i tabel k.2.e og tabel k.2.f sammenholdes de målte og beregnede værdier 

med persiennen halvt lukket for d. 24. februar kl. 9.05 og 15.25. 

 

Belysningsstyrker d. 24. feb. kl. 9.05 (Persiennen: 45 ) 

Beregnings-

punkt 

(Målepunkt) 

Målt 

[lux] 

Beregnet  

[lux] 

Beregnet værdis afvigelse fra 

målt [%] 

 ab2 ab3 ab4 ab5 ab2 ab3 ab4 ab5 

b1   (1) 323 270 298 308 326 16 8 4 -1 

b3   (2) 182 154 171 188 188 15 6 -3 -3 

b7   (3) 153 98 110 116 120 36 28 24 21 

b9   (4) 137 75 79 82 86 46 43 40 37 

Tabel K.2.e Beregninger sammenholdt med målinger i lokalet med persiennen halvt lukket for 

forskellige antal af "ambient bounces" (ab). 

Belysningsstyrker d. 24. feb. kl. 15.25 (Persiennen: 45 ) 

Beregnings-

punkt 

(Målepunkt) 

Målt 

[lux] 

Beregnet  

[lux] 

Beregnet værdis afvigelse fra 

målt [%] 

 ab2 ab3 ab4 ab5 ab2 ab3 ab4 ab5 

b1   (1) 274 263 282 290 311 4 -3 -6 -14 

b3   (2) 300 182 202 207 227 39 33 31 24 

b7   (3) 141 103 117 127 129 27 17 10 9 

b9   (4) 159 131 169 165 159 17 -6 -4 0 

Tabel K.2.f Beregninger sammenholdt med målinger i lokalet med persiennen halvt lukket for 

forskellige antal af "ambient bounces" (ab). 

Når persiennen er halvt lukket er der god overensstemmelse mellem de beregnede og målte 

værdier (-15 % til 45%). 

 

Med helt lukkede persienner er der nogen forskel på om der anvendes 2 eller 3 "ambient 

bounces", mens forskellen mellem 3 og 5 "ambient bounces" er begrænset. Herudfra ville 

det være rimeligt at anvende 3 "ambient bounces". Resultaterne for den halvt lukkede 
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persienne tyder dog på at antallet af "ambient bounces" bør sættes til 4 eller 5. Forskellen 

ned til tre er dog ikke markant høj. 

 

Filmen og glaslamellerne 

Tilsvarende beregninger er foretaget for filmen indstillet til at være helt nede og halvt nede 

samt glaslamellerne med en hældning på 0 , 45  og 88 . Som nævnt i bilag K.1.1 blev de 

to solafskærmninger modelleret efter to principper: Som de fysisk fremstår i virkeligheden 

(metode I) og ved at projektere solafskærmningens areal ind på ruden (metode II). 

Resultaterne heraf ses på den vedlagte cd-rom under "film og glaslameller". Udfra disse 

resultater ses, at der samlet set ikke er den store forskel på om den ene eller anden metode 

anvendes.  

 

Desuden bemærkes, at de procentvise afvigelser ligger væsentligt højere for filmen når den 

er helt nede samt for glaslamellerne ved 10  (overskyet), hvilket skyldes, at både de målte 

og beregnede værdier var meget lave (som med persiennen). For de øvrige beregninger 

med filmen og glaslamellerne var de procentvise afvigelser af samme størrelsesorden som 

for referencelokalet dog var der meget høje afvigelser for beregningspunkt 2. Der er ikke 

umiddelbart nogen forklaring på at punkt 2 afviger væsentligt fra de øvrige 

beregningspunkter. 

 

Udfra simuleringerne i referencelokalet samt for de tre solafskærmninger vælges at 

anvende tre "ambient bounces" i de endelige beregningerne, idet det vurderes, at 

nøjagtigheden af beregningerne ikke forbedres betydeligt ved at anvende f.eks. fire 

"ambient bounces", hvorfor en kortere beregningstid er at foretrække. 

K.3 Beregninger med maksimal solhøjde som udgangspunkt 

Nedenfor ses belysningsstyrkerne i referencelokalet med himlentypen CIE klar for 

følgende tidspunkter: 

 

 21. marts kl. 8.17, 12.17 og 16.17 (grøn) 

 21. juni kl. 8.11, 12.11 og 16.11 (rød) 

 23. september kl. 8.03, 12. 03 og 16. 03 (sort) 

 22. december kl. 8. 08, 12. 08 og 16.08 (blå). 
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331

302

335

123

615

477

629

199

1383

857

1399

341

627

457

616

148

802

534

823

149

528

385

519

110

302

269

302

86

Tæt ved kl. 8

352

307

350

103

1174

796

1188

270

 

1111

633

1107

7878

1413

1038

1410

6303

29183

1854

29183

6258

1374

1024

1364

6240

1058

650

1053

7594

1418

1233

1408

1261

1122

832

1115

1384

926

559

918

1751

Tæt ved kl. 12

29069

1700

29050

6236

 

353

295

348

97

577

466

537

139

1079

819

1066

235

613

471

604

176

1763

668

1739

258

683

441

681

209

348

303

360

145

374

314

354

117

Tæt ved kl. 16

1241

848

1259

323

 
Figur K.3.a Beregnede belysningsstyrker i referencelokalet (lokale E) d. 21. marts (grøn), 21. juni (rød), 23. 

september (sort) og 22. december (blå). Himmeltype: CIE klar.  

K.4 Beregningsresultater i Desktop Radiance 

I det følgende ses en række resultater fra kamerasimuleringerne i Desktop Radiance. 

K.4.1 Referencelokalet 

  
Figur K.4.a Belysningsstyrker i referencelokalet d. 21. marts kl. 12 når himlen er CIE 

overskyet. 

K.4.2 Persiennen 

Persienne: Helt lukket 

 

21. marts kl. 12 
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Figur K.4.b Belysningsstyrker i lokalet med persiennen helt lukket d. 23. september  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

  
Figur K.4.c Belysningsstyrker i lokalet med persiennen helt lukket d. 22. december  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

 

Persiennen: Halvt lukket 

 

 

  
Figur K.4.d Belysningsstyrker i lokalet med persiennen halvt lukket d. 23. september  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

    23. september kl. 12 

22. december kl. 12 

23. september kl. 12 
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Figur K.4.e Belysningsstyrker i lokalet med persiennen halvt lukket d. 22. december  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

Persiennen: Helt åben 

 

  
Figur K.4.f Belysningsstyrker i lokalet med persiennen helt åben d. 23. september kl. 12  

når himlen er CIE overskyet. 

 

22. december kl. 12 

23. september kl. 12 
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Figur K.4.g Belysningsstyrker i lokalet med persiennen helt åben d. 22. december kl. 12  

når himlen er CIE overskyet. 

K.4.3 Filmen 

Filmen: Helt nede 

  
Figur K.4.h Belysningsstyrker i lokalet med filmen helt nede d. 21. juni kl. 12 når  

himlen er CIE klar. 

21. juni kl. 12 

23. december kl. 12 
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Figur K.4.i Belysningsstyrker i lokalet med filmen helt nede d. 22. december kl. 12 

når himlen er CIE klar. 

Film: Halvt nede 

  
Figur K.4.j Belysningsstyrker i lokalet med filmen halvt nede d. 21. juni kl. 12 når  

himlen er CIE klar. 

  
Figur K.4.k Belysningsstyrker i lokalet med filmen halvt nede d. 22. december  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

22. december kl. 12 

22. december kl. 12 

21. juni kl. 12 
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K.4.4 Glaslamellerne 

Glaslamellerne: Helt lukket 

 

 

 
Figur K.4.l Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne helt lukket d. 21. juni kl.  

12 når himlen er CIE klar. 

  
Figur K.4.m Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne helt lukket d. 22.  

december kl. 12 når himlen er CIE klar. 

 

Glaslamellerne: Halvt lukket 

 

21. juni kl. 12 

22. december kl. 12 
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Figur K.4.n Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne halvt lukket d. 21. juni  

kl. 12 når himlen er CIE klar. 

 

  
Figur K.4.o Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne halvt lukket d. 22.  

december kl. 12 når himlen er CIE klar. 

 

Glaslamellerne: Helt åbne 

 

 
Figur K.4.p Belysningsstyrker i lokalet med glaslamellerne helt åbne d. 23. september  

kl. 12 når himlen er CIE overskyet. 

21. juni kl. 12 

22. december kl. 12 

23. september kl. 12 
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Figur K.4.q Belysningsstyrker i lokale D med glaslamellerne helt åbne d. 22. december  

kl. 12 når himlen er CIE overskyet. 

22. december kl. 12 
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K.5 Sammenligning af solafskærmninger 
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