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Notat vedr. genskin fra solcelletage

Introduktion 
Genskin opstår mange steder. Lakerede/glaserede overflader, ovenlysvinduer, bilruder, drivhuse og stillestående vand er hyppigt 
optrædende kilder til genskin. I de fleste tilfælde opfattes det som generende, men i andre tilfælde opfattes det som eksklusivt at få udsigt 
til det. Tænk blot på prisen for et hus med udsigt over en fjord, hvorfra man kan sidde og nyde solnedgangen spejle sig i vandets 
overflade. Oplevelsen af genskin er med andre ord subjektiv, og vurderingen af fænomenet vil i nogen grad også være det. 

Hos Ennogie tager problemstillingen vedrørende genskin alvorligt, og vi ønsker med dette dokument at give en kort introduktion til 
genskinsproblematikkens mange facetter. 

Hvordan vurderes generne? 
Det er en udbredt misforståelse, at transparente overflader, såsom glas, skulle have en “glansgrad/glansværdi“, der ellers ofte benyttes til at 
vurdere et tagmateriales evne til at reflektere sollys. 
Transparente materialer har teknisk set ikke en glansværdi, som lakerede overflader har, og man kan derfor ikke sammenligne direkte med 
effekten fra fx blanke tagsten. Sagen kan med andre ord ikke afgøres med et enkelt tal. 

En overflade af glas vil altid reflektere en del af sollyset uanset overfladestruktur og efterbehandling. Hvor, og hvor meget der reflekteres 
afhænger primært af indstrålingsvinklen i forhold til observationspunktet, og kan beregnes med et simuleringsprogram. 

En refleksionsberegning vil i langt de fleste tilfælde give et resultat, der indikerer, at genskin kan optræde på givne tidspunkter på året og i 
visse tidsrum. Oftest vil refleksioner, der kan virke generende for omgivelserne forekomme på tidspunkter, hvor solen står lavt på himlen - 
vintermånederne samt morgen- og aftentimerne. Det er dog værd at bemærke, at solen på disse tidspunkter, står lige over taget (set fra 
observationspunktet), hvilket i praksis betyder, at man skal se op imod solen for at kunne se refleksionen fra taget (se bilag 1). 
Resultatet forudsætter endvidere, at der er skyfrit i det pågældende tidsrum og, at der ikke er vegetation eller andet, der vil blokkere for 
reflektionen (se eksempel i bilag 2). 

Kommunen vil skulle forholde sig til, om resultatet fra refleksionsberegningen er indenfor, hvad man måtte finde “tåleligt”. Som 
vejledning kan man bl.a. vurdere resultatet ud fra følgende parametre: 

1. Er det sandsynligt, at refleksionen i observationspunktet vil være til gene på det tidspunkt hvor den kan opstå? 
2. Er det sandsynligt, at refleksionen vil optræde ofte på den pågældende årstid? 
3. Hvor længe varer refleksionen i observationspunktet? 
4. Vil solen være synlig i samme synsfelt som refleksionen? 

Baseret på ovenstående kan der efterfølgende laves en subjektiv vurdering af sagen, som kommunen kan træffe deres beslutning ud fra. 

Antirefleksbehandling 
Solcellepaneler forsynes ofte med en antirefleksbehandling/coating. 
Det bør understreges, at denne coating påføres af producenten for at øge solcellepanelernes effektoutput, og ikke for at mindske 
potentielle gener forårsaget af genskin. I modsætning til, hvad kunder kan foranledes til at tro, så har denne coating minimal indflydelse 
på den oplevede refleksion. 

Taghældningens indflydelse 
Bygninger med lav taghældning (under 10°), vil meget sjældent forårsage gener pga. genskin. Dette skyldes, at refleksionerne fra solen i 
overflader med lav hældning næsten altid vil sendes opad. Kun når solen står lavt på himlen vil refleksionen kunne sendes nedad, og i 
disse tilfælde vil solen være i samme synsfelt som refleksionen som beskrevet i bilag 1. Af samme årsag er beregninger af refleksion meget 
sjældent nødvendige for denne type tage. 

Sammenligning med glaseret tegl 
Begge tagmaterialer kan forårsage genskin, men overfladerne opfører sig visuelt forskelligt. 
Blanke tagstens krumme geometri kaster lyset tilbage i mange retninger, hvilket øger risikoen for at blive generet af genskin betydeligt. 
Hver top og bund i en blank tagsten på en tagflade kan potentielt reflektere lyset tilbage til samme observationspunkt, så hele tagfladen 
fremstår oplyst. 

Ennogietagets overflade har til sammenligning kun en orientering pr. tagflade, hvilket maksimalt kan skabe en solplet samlet set i 
observationspunktet. Under visse forhold kan dette være generende, men risikoen for, at man rammes af refleksionen, og tidsrummet 
hvor dette kan ske, er betydeligt mindre sammenlignet med blanke tagsten.
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α = 5°

Med en indstrålingsvinkel på 5° på en tagflade med 10° hældning, vil det kun være 
muligt at observere refleksionen, hvis man kigger op imod solen. 
I dette tilfælde vil det ikke være refleksionen, men solen selv, som er til gene.

α = 10°

Data for reflektionsanalyse 

Adresse:    4571 Grevinge, DK 
Taghældning:   45˚ 
Orientering:   163˚ i forhold til nord = 0˚ 
Observationspunkter: Seks stk. 1,2 m over terræn 
Beregningssoftware: SGHAT, Sandia Corporation, U..S. Department of Energy 

Resultater 

Refleksion fra solcelleanlægget kan være synligt i punkt 6 fra kl. 16:30 - 17:15 (45 min) i perioden ultimo marts til 
medio maj og igen i perioden primo august til medio september, hvis der på det pågældende tidspunkt er 
skyfrit. Bemærk, at beregningen ikke tager højde for, hvis eksempelvis vegetation blokerer for reflektionen, 
hvilket er tilfældet i den pågældende situation (se billede 1).  Den orange prik viser observationspunktet fra 
Google Maps. 
Solcelleanlægget har således en yderst begrænset påvirkning på de omkringliggende beboelsesbygninger. 

Mulighed for reflektion set fra punkt 6 
(bemærk synlig vegetation)

Oversigt og opsummering
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Indstrålingsvinkel vs. observationspunkt - bilag 1

Eksempel på refleksionsberegning - bilag 2
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