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Vurdering av blending og gjenskinn fra solcellepaneler 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med omreguleringen av tomten til Tinn Energi AS og vurdering av 
miljøkonsekvenser ved installasjon av et bakkemontert solcelleanlegg belyser 
notatet mulige problemstillinger knyttet til gjenskinn og blending fra installerte 
solcellepaneler.  

En glassoverflate, selv om det er overflatebehandlet solcelleglass, kan i noen tilfeller 
gi gjenskinn, dvs. at sollyset blir diffus reflektert. Selv om den reflekterte del av 
solstrålingen er betydelig mindre enn innstrålingen, kan den fortsatt være stort nok 
til å blende. Blending er definert som ubehagelig visuell tilstand på grunn av 
ugunstig luminansfordeling eller store kontraster. For det menneskelige øye er 
objektene på den visuelle aksen til blendingskilden ikke lenger synlig. Hvis for sterkt 
lys treffer øyet, blir det ikke bare oppfattet som forstyrrende, men kan bli farlig i 
forbindelse med vei-, jernbane- eller flytrafikk.  

Campingplassen og noen boliger vil bli nærmeste naboer til solcelleanlegget. Det 
er derfor gjennomført en praktisk undersøkelse under realistiske betingelser for å 
kunne gi svar på om, og evt. under hvilke forhold gjenskinn og evt. blending kan 
oppstå.  
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Beskrivelse av solcelleanlegg 

Solcelleanlegget skal monteres på bakken og vil bestå av om lag 700 
solcellepaneler med en samlet merkeeffekt på ca. 280 kWp. Solcellearealet blir 
dermed på ca. 1400 m2.  

Solcellepanelene skal monteres med 45° helningsvinkel og orientering mot sør. 
Figur 1 viser solcelleanlegget, campingplassen og nærmeste bebyggelse sett 
ovenfra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av blending og gjenskinn fra solcellepaneler  

Overflaten til solcelleglass er normalt behandlet slik at mest mulig av solinnstråling 
absorberes og omdannes til elektrisitet og varme. Figur 2 viser typisk overflatestruktur av 
solcelleglass med refleksjon av sollyset. De minste refleksjoner oppstår når solen treffer 
modulen vertikalt. Da forblir 95 % av sollyset absorbert i modulen, og bare en liten del 
reflekteres. Når sollyset treffer modulen i en vinkel på fire grader, reflekteres omtrent 70 
% av det innkommende lyset fra overflaten. 

Figur 1: Solcelleanlegg sett ovenfra.  
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Figur 2: Gjenskinn av sollys fra et solcellepanel 

Testing over et døgn med skyfri himmel, orientering mot sør og 45° helningsvinkel viste at 

det er lite sannsynlig med blending for et område fra sørøst (135°) til sørvest (225°). Med 

gitte solvinkler vil sollyset reflekteres oppover slik at det med en horisontal avstand på 10 

meter alltid er utenfor synsfeltet.  

 

 
Figur 3: Testing av gjenskinn og blending fra solcellepaneler  
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Figur 4: Gjenskinn fra solcellepanel ved lav solvinkel  

Som vist i figur 4 kan det ved lav solvinkel fra sørøst ikke utelukkes at det oppstår blending i 

et område vest/sørvest for solcelleanlegget. I så fall vil dette opptå i korte perioder på 

formiddagen. Tilsvarende kan skje på ettermiddagen ved lav solvinkel sørvest i området øst 

for solcelleanlegget. Likevel, solinnstrålingen på disse tidspunkter er vesentlig lavere enn 

midt på dagen, og overflatestrukturen i dekkglasset bidrar til å redusere lysstyrke i det 

reflekterte lyset ytterligere slik at det ikke kan defineres/betegnes som blending.  

 

Figur 5: Visualisering av området hvor det kan registreres gjenskinn fra 
solcellepaneler 
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Prinsipiell kan også bilister som kjører på fylkesvei 364 – Austbygdvegen i retning nordøst 

bli utsatt for reflektert sollys fra solcelleanlegget. Det ansees som lite sannsynlig at dette kan 

medføre blending iht. definisjonen, dvs. at objektene på den visuelle aksen til 

blendingskilden ikke lenger er synlig. Dette fordi blendingskilden kommer fra høyre siden 

av synsfeltet og ikke direkte fra kjøreretning, dvs. fra foran.  

For å kunne dokumentere dette med sikkerhet, er det nødvendig å beregne intensitet av 

gjenskinn fra alle solcellepaneler for utvalgte punkter langs vegen over hele året.  

Dette er relativ tidskrevende og har ikke vært mulig å gjennomføre innenfor dette 

prosjektet.  

Dersom det viser seg at solcelleanlegget skaper blending i forhold til trafikk, kan det 

gjennomføres ulike tiltak. Dette kan være skjerming ved å plante vegetasjon, eller ved å 

justere helningsvinkel og/eller orientering av solcellepanelene.  

 

Konklusjon 

Potensiell farlig og ubehagelig refleksjon i forhold til omgivelsene vurderes som minimale. 

Med farlig refleksjon menes for eksempel bledning av bilister. Det gjøres imidlertid 

oppmerksom på at dette kun er en forenklet vurdering.  

For å dokumentere dette med sikkerhet må det utføres en beregning av intensitet av 

gjenskinn fra alle solcellepaneler for utvalgte punkter langs vegen over hele året. 

Alternativt kan det forutsettes at det gjennomføres tiltak dersom det viser seg at panelene 

skaper en farlig blending i forhold til trafikk på nærliggende fylkesveg. Tiltak kan være 

etablering av lysskjerm, eller ved å justere helningsvinkel og/eller orientering av 

solcellepanelene. 

 


