
08.00 - 08.30 - Registrering og morgenmad

08.30 -  - Introduktion til BR-krav og Europæisk standard (DS/EN 17037)
  - Introduktion til 10%-metoden inkl. case
  - Opgave - 10-% metoden (manuelt i Excel)
 Pause
  - Introduktion til BIM-Dagslys (Revit)
  - Opsamling på resultater, introduktion til dagslys faktor metode
    og refleksion
  - Introduktion til 300lux -metoden - den klimabaserede beregning
 
12.00 - 12.45 Frokost
 
12.45 -   - Introduktion til case
  - Opgave - udarbejdelse af klimabaseret beregning (Rhino + DIva)
 Pause
  - Opsamling på opgave
  - Hvor anvendes klimabaseret beregning i praksis? Nu og i fremtiden?
  - Sammenligning af metoder og begrænsninger
  - Andre metoder til vurdering af dagslyskvalitet i DS/EN 17037
16.00-    Farvel og tak for i dag

Aarhus

Tid: 04.02.2019 kl. 08.00 - 16.00
Sted: MOE Rådgivende Ingeniører
Mariane Thomsens Gade 1C, Aarhus C

København

Tid: 07.02.2018 kl. 08.00 - 16.00
Sted: Arkitema Architects
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V 

PROGRAM

Amdi Schjødt Worm

Senoir consultant - sustainability

Arkitema Architects

amsw@arkitema.dk

Steffen E. Maagaard

Koncernkompetencechef

MOE Rådgivende ingeniører

sem@moe.dk

KURSUS : DAGSLYSKRAV I BR18 

* Maks 15 pladser. Tilmelding sker ved ‘‘først til mølle’’ princippet. Pris for deltagelse er 3500 kr. ekskl. moms.

- DAGSLYSBEREGNING I PRAKSIS

Tilmelding Aarhus: 
https://goo.gl/forms/GcfZ6vN3iQMn9GgT2

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder med dagslys 
eller som gerne vil kvalificerer sig yderligere inden for området.
Den Europæiske dagslysstandard (DS/EN 17037) er netop udgivet, og de nye dagslyskrav i 
Bygningsreglementet 2018 læner sig op ad denne standard. På kurset gennemgår vi de nye dag-
slyskrav fra BR18 og den Europæiske dagslysstandard, og du kommer til at arbejde konkret med 
10%-metoden og den nye klimabaserede 300 Lux beregning.
På kurset lærer du, hvordan de nye krav skal håndteres: 

 Du får viden om 10 %-kravet og dennes anvendelighed
 Du afprøver de forskellige metoder på et konkret projekt
 Du får udleveret et værktøj, der gør beregninger lettere og mere overskuelig 
 Du får en guide til 300 Lux beregning  

Endelig vil vi prioritere tid til refleksion og dialog om de forskellige krav og metodernes betydning 
for facadedesign. Her vil vi også introducere dig til, hvor de nye beregningsmetoder i fremtiden vil 
kunne anvendes – eksempelvis i den frivillige bæredygtighedsklasse og DGNB.
Med udgangspunkt i den Europæiske dagslysstandard vil vi afslutningsvis se på andre metoder til 
vurdering af dagslys-kvalitet.

Tilmelding København: 
https://goo.gl/forms/72F52PfzQ6rdEiBe2


