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Under de senaste åren har det blivit allt 
vanligare att olika typer av solenergissystem 
monteras på såväl tak som fasader. Det 
finns uppgifter som tyder på att av 
elproduktionen 2030 kommer den del som 
produceras via solceller att uppgå till över 
10 procent. Till detta kommer även 
solfångare som används för värme-
produktion.

Det finns idag många företag som 
levererar och monterar olika typer av 

 Brister har uppmärksammats i samband med dimensionering och montering av sol-
energisystem på tak. I AMA Hus 18 har ny text förts in med råd och krav.

TE X T:  TORBJÖRN OSTERLING OCH JAN- INGE BENGTSSON

Infästning av solenergi-
system till tak

solcellssystem. Det är installationer som i 
första hand utförs på befintliga byggnader 
men det förekommer även anläggningar 
som projekteras och installeras i samband 
med att en byggnad uppförs.

Ett problem som uppmärksammats i 
samband med installation på befintliga 
byggnader är att infästningarna i vissa fall 
är underdimensionerade och i vissa fall 
även kan skada befintlig taktäckning. 
Montering sker ofta utan närmare kontroll 

av infästning av befintlig taktäckning samt 
utförande av underliggande konstruktion.

I samband med revideringen av AMA 
Hus 14 till AMA Hus 18 har infästning av 
olika anordningar på tak och fasad, till 
exempel solenergisystem, diskuterats 
mellan olika utredare. Detta bland annat 
mot bakgrund av inträffade skador. Det 
finns exempel på solceller som blåst ner 
från tak och i vissa fall även slitit loss delar 
av taktäckningen. På tak med 
tätskiktsmattor eller takduk på isolering 
har vibrationer på grund av vind medfört 
att infästningar till underliggande 
konstruktion har skadats. Isolering har 
även tryckts ner vilket inneburit problem 
med vattenavrinning och även medfört 
mekaniska skador på tätskikt.

DIMENSIONERING AV INFÄSTNINGAR 

Infästning av olika typer av 
taktäckningsmaterial, till exempel plan 
plåt, profilerad plåt, tätskiktsmattor och 
takdukar är dimensionerade enligt 
normerade vindlaster (SS-EN 1991-1-4) 
och snölaster (SS-EN 1993-1-3). 
Vindlasten påverkar taktäckningen som en 

Bild 2. Exempel på last per klammer vid en taktäckning med plan plåt. 
Illustration: Jan-Inge Bengtsson.

Bild 1. Solcellsmoduler på tak. Foto: Tobias Sterner
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Bild 3. Vid falsad plan plåt används både fasta klammer samt glidklammer. 
Illustration: Unite/Bjarnes system.

jämnt fördelad utåtriktad last, se bild 2, 
och snölasten som nedåtriktad jämnt 
fördelad last där lastkomponenten i 
takplanet påverkar infästningen, se bild 4. 
Eftersom dessa typer av taktäckningar har 
en relativt liten lastupptagningsarea blir 
påkänningarna per fästdon relativt små. 
Särskilda infästningsplaner upprättas som 
anger hur tätt infästningarna ska sitta i till 
exempel randzoner och hörn. 

Bild 2 visar ett exempel med en 
dimensionerande vindlast på 2,5 kN/m2. 
Utifrån bandbredd samt klammeravstånd 
ger detta en last per klammer på 700 N. 
Utifrån beräknade värden måste typ av 
klammer samt fästdon väljas.

Vid en bandtäckning används dels 
glidklammer, dels fasta klammer, se bild 3. 
Glidklammer medger temperaturrörelser i 
plåten. Fasta klammer används för att 
bestämma åt vilket håll rörelser ska tas samt 
att ta upp krafter i takets plan, se bild 4.

Montering av solcellsmoduler parallellt 
med takytan sker huvudsakligen på ett 
enkelt eller dubbelt system av bärskenor 
som fästs in i befintlig taktäckning. Vind- 
och snöbelastning på modulerna ger laster 
som förs in som punktlaster i stället för 
som jämt utbredda laster ofta med större 
lastupptagningsarea. Brott kan uppstå i 
förbindelsen mellan tätskikt och infästning, 
enbart i infästningen och i infästning till 
befintligt underlag, se bild 5. 

Vid infästning av bärskenor för 
solcellsmoduler på falsad plåt används ofta 
falsfästen som i stort sett är desamma som 
används för infästning av taksäkerhets-
anordningar, se bild 6, 7 och 8 på nästa sida.

Skensystem med dess infästningar för 
solcellsmoduler måste kontrolleras så att 
befintliga infästningar inte överbelastas. Är 
infästning av befintlig plåt tillräcklig för att 
även klara tilläggslasterna som 
solcellsmodulerna ger upphov till?

Felaktig montering kan innebära att 
rörelsemöjligheter i glidklammer 
begränsas. Tunga solcellsmoduler kan 
medföra att fasta klammer lossnar. 

En annan detalj som också måste beaktas 
är att äldre täckningar med plåt kan vara 
klamrade med större c-avstånd än vad som 
används idag. Tidigare användes även 
enbart spik för montering av klammer.

Förutom att infästningar av 
solcellsmoduler måste dimensioneras, 
måste även dess korrosionshärdighet vara 

Bild 4. Snölast i kombination med plåtens egenvikt och taksäkerhetsanordningar ger upphov till 
krafter i takets plan. Dessa krafter tas upp av fasta klammer. Illustration: Unite/Bjarnes system.

Bild 5. Vindsug på solcellsmoduler som monteras på samma tak som exempel i bild 
2 ger tilläggslaster som också måste tas upp av glidklammer och fasta klammer. 

Illustration: Jan-Inge Bengtsson.
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anpassad till aktuell korrosivitetsklass med 
avsedd livslängd.

INFÄSTNING VID ANDRA MATERIAL ÄN 

FALSAD PLÅT

Om solcellsmoduler ställs upp på stativ på 
till exempel en taktäckning med 
tätskiktsmatta kan tillskottslaster av dels 
modulerna dels av eventuell ballastering bli 
så stora att underliggande bärverk kan 
skadas, se bild 9.

Vid solcellsmoduler på stativ på tak med 
tätskiktsmatta kan vindlasterna bli 
betydande och vid infästningar genom 
tätskiktet kan dessa vibrera och skada 
ursprunglig infästning av tätskiktet, se bild 
11 och 12. Om ballastering används är det 
inte säkert att underliggande isolering har 
tillräcklig tryckhållfasthet, se bild 10.

I system med håltagning i befintlig 
taktäckning till exempel profilerad plåt, 
tätskiktsmatta eller takduk måste täthet 
mot nederbörd vara dokumenterad genom 
provning. Vissa infästningssystem kan leda 
till att till exempel materialgarantier 
upphör att gälla.

 AB Tätskiktsgarantier i Norden AB ger 
varje år ut nya riktlinjer för taktäckningar 
på yttertak och ytterbjälklag. I Riktlinjer 
2018 påtalas också problem som kan 
uppstå vid eftermontering av 
solcellsmoduler. Det är enligt riktlinjerna 
viktigt att underlag och isolering är 
dimensionerad på ett sådant sätt att stöden 
inte sjunker ner. Underlaget måste vara 
stumt och tåla belastningen över tid, se bild 13. 

Idag finns system för infästning av 

Bild 6. Exempel på fäste som används för 
montering av skenor för solcellsmoduler på 
falsad plåt.
Foto: Weland Stål AB. 

Bild 7. Exempel på falsfäste för tak dubbelfal-
sad plan plåt som kan användas för montering 
av skenor till solcellsmoduler. Se även bild 8. 
Illustration: CW Lundberg AB.

Artikel nr Rekommenderad maximal 
lastförmåga vinkelrätt från taket

Rekommenderad maximal 
lastförmåga i takfallets riktning

410006 2,5 kN 6 kN

410007 2,5 kN 6 kN

410009 2,5 kN 3,7 kN

410193 3 kN 2,4 kN

410115 7 kN 10 kN

Bild 8. Prestandadeklaration från CW Lundberg AB. Här framgår vilka laster olika typer av fästen 
klarar. Så bör alla tillverkare redovisa sina produkter för infästning av solceller. 
Källa: CW Lundberg AB.

Bild 9. Kommer befintlig taktäckning att klara laster från solcellsmoduler 
som eftermonteras på tak? Foto: Torbjörn Osterling.

Bild 10. Exempel på stativ med både ballast och infästning till underlig-
gande konstruktion. Foto: Lars Bispgård.

solcellsmoduler på i princip alla typer av 
taktäckningsmaterial men problematiken 
med tillkommande laster på grund av vind 
och snö samt egenvikter måste alltid 
beaktas. En stor brist är att många 
leverantörer av monteringssystem inte 
anger vilka påkänningar infästningen ger 
på befintlig konstruktion eller vilka laster 
som kan tas. 

På tak med pannor av tegel eller betong 
används fotplattor som monteras direkt på 
underlagsspont eller på läkt om förenklade 
underlagstak används, se bild 14. 
Underlagsspont är 20–23 mm vid 
takpannetak och spikad till takstolar. Här 
kan infästning av underlagsspont vara den 
svaga länken. Samma sak gäller vid 
montering på läkt. Här är det kanske bättre 
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att infästning ska ske till takstolar men det 
kan i sin tur innebära problem med hänsyn 
till mått på solcellspanelerna. På tak med 
takpannor ligger flertalet av pannorna helt 
lösa. Det är endast i två rader vid nock, 
takfot och längs kanter som pannorna 
klamras, skruvas eller spikas.

Problem med eftermontering av 
installationer på tak gäller naturligtvis inte 
enbart solceller. Stora skyltar eller aggregat 
kan också innebära tillkommande laster 
som måste beaktas.

EUROPEISK STANDARD PÅ GÅNG?

Det pågår ett europeiskt arbete med att ta 
fram standarder för infästning av solceller 
till tak. 2016 kom FprCEN/TR 16999, 
Solar energy systems for roofs: 
Requirements for structural connections to 
solar panels.

I Sverige ligger detta arbete under SIS/
TK 193 takprodukter och taksäkerhet, där 
PeO Axelsson är ordförande för 
kommittén. Det är för närvarande inte 
känt när en slutlig standard kan komma 
men det borde ligga i solcellsbranschens 
intresse att följa detta arbete.

Rapporten tillsammans med det material 
som publicerades 2014 innehåller viktig 
och värdefull information om hur olika 
laster påverkar solenergiinstallationer och 
tak med underliggande konstruktion.

I rapporten anges bland annat att det ska 
finnas en adekvat handledning och 
kvalitetskontroll avseende projektering, 
produktion och montering. Det framgår 
också att byggnadens konstruktion på ett 
säkert sätt ska kunna ta upp de krafter som 
förorsakas av solpaneler beräknade enligt 
normerade Eurokoder.

Snölaster ska till exempel beräknas enligt 
EN 1991-1-3 med nationell bilaga. 
Tilläggsinformation avseende ökad last på 
solcellsmoduler i anslutning till takfot på 
lutande tak där smältning, glidning och 
återfrysning av snö kan förekomma enligt 
NF P78-116.

Solcellsmoduler är inte konstruerade för 
att ta upp last från glidande snö. 

Vid placering av solcellsmoduler på tak 
måste hänsyn även tas till möjligheter att 
underhålla taktäckning och till exempel 
skotta snö, se bild 15. 

Bild 11. Vindpåkänningar har medfört att skruv-
bulten böjts. Foto: Lars Bispgård.

Bild 12. Skador i tätskikt. Foto: Lars Bispgård.

Bild 13. Stöd ska vara utformat på ett sådant sätt att det inte sjunker och förhindrar vattenavrinning. 
Illustration: Hans Sandqvist och AB Tätskiktsgarantier i Norden.

Bild 14. Fäste för montering 
av solcellsmoduler på tak 
med takpannor. Vilka laster 
klarar detta fäste? 
Vad klarar underlagsspont 
och dess infästning? 

Foto: Weland Stål AB.

Bild 15. Hur ska snöskottning på ett enkelt sätt kunna ske mellan bärskenorna till solcellsmodulerna? 
Foto: Lars Bispgård.
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AMA Hus 18

För att uppmärksamma projektörer och beskrivningsförfattare på att det kan finnas problem med montering av solceller 
och andra installationer på tak har under flera rubriker tagits in råd och krav om infästningar på tak och fasad.

Under följande rubriker:

JT-.1 Taktäckningar och väggbeklädnader av plan plåt

JT-.4  Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av överläggsplattor

JU      TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV NATURSTEN, CEMENT-
BUNDET MATERIAL, BRÄND LERA, TRÄ M M FÖR HUS

JV       TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER M M AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D AV PLÅT FÖR HUS

NSJ     TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR

har i RA Hus 18 följande råd förts in (rubrik och text skiljer sig under NSJ):

Infästningar på tak och fasad
Beakta att infästningar av olika anordningar på tak och fasad, till exempel solenergisystem eller skyltar, ska dimensioneras. 
Detta gäller direkt påverkan av vind, snö och termiska rörelser.
Det är ofta olämpligt att utföra infästning enbart i täckning eller beklädnad utan förankring i underliggande konstruktion.
För fästdon och dimensionering av infästningar, se avsnitt ZSE.

Som framgår av texten finns en hänvisning till avsnitt ZSE FÄSTDON I HUS.

Följande krav finns i ZSE:

Infästningar på tak och fasad 

Infästningar av olika anordningar på tak och fasad, till exempel solenergisystem eller skyltar, ska dimensioneras enligt 
 � SS-EN 1991-1-4 för vindlast
 � SS-EN 1991-1-3 för snölast
 � SS-EN 1991-1-5 för termisk påverkan. 

Underliggande konstruktion ska anpassas till aktuellt montagesystem avseende täthet, hållfasthet och beständighet såväl 
vid nyproduktion som vid befintliga tak och fasader. 
Uppgifter om laster och typ av infästning ska tillhandahållas av respektive producent. 
Infästningsplan med följande uppgifter ska redovisas 
 � infästningstyp med monteringsanvisning baserat på aktuellt underlag 
 � måttsättning infästningspunkter 
 � redovisning täthet, hållfasthet och beständighet baserat på utförda provningar. 

Montering av solceller i AMA HUS 18
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