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Inledning
Solcellsanläggningar är en pålitlig källa till elektricitet och ett av de 
mest hållbara energisystemen som finns tillgängliga på marknaden. En 
i princip underhållsfri förvaltning och en livslängd på över 30 år är två 
viktiga anledningar till varför solceller är så attraktiva för en ägare med 
ett långsiktigt perspektiv. Målet är att skapa en trygg och pålitlig sol-
cellsanläggning som uppfyller de krav som ställs i avtalet mellan be-
ställare och entreprenör. En solcellsinstallation kan variera i kostnader 
och utförande. En av faktorerna som påverkar investeringskostnaden 
är svårighetsgraden för montering av solcellspanelerna på en byggnad 
eller fastighet. I denna rapport beskrivs därför hur konstruktionen som 
håller panelerna på plats kan fästas på bästa sätt för olika typer av ytor. 
En rätt utförd infästning är viktig för att bibehålla klimatskalets funk-
tion och skapa förutsättningar för en hållbar investering med avseende 
på miljö, teknik och ekonomi. Som beställare är det viktigt att känna till 
vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid installation av en solcellsan-
läggning. Installationer är standardiserade moment med tekniska lös-
ningar som är anpassade för alla typer av ytor – oavsett om det handlar 
om en installation på ett tak, på en fasad eller på mark.  
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Solcellsprojekt är inte kompletta utan en väl genomförd slutbesikt-
ning, även kallad entreprenadbesiktning. All planering, anpassning och 
arbete som krävs för att installera och driftsätta en solcellsanläggning 
värdesätts till fullo endast om installationen kan kontrolleras genom 
standardiserade metoder. 
Figur A visar att ungefär 85 procent av eventuella fel som kan leda till 
brand uppstår under de första fem åren. En slutbesiktning för med sig 
att ansvaret för att åtgärda eventuella fel inom garantitiden läggs på en-
treprenören. Konsekvensen av att inte genomföra en slutbesiktning ger 
däremot beställaren ett stort ansvar för att rätta till problem som upp-
står under de första åren av förvaltningsskedet, som statistiskt sett är de 
mest kritiska för en solcellsanläggning. Målet för investeringen är att 
ha en långsiktig källa till förnyelsebar elektricitet. Slutbesiktning är ett 
viktigt verktyg för att säkerställa att det verkligen blir så.

Om Sol i Väst
Projektet Sol i Väst är en regional satsning med målen att bygga upp 
beställarkompetensen hos privata och offentliga aktörer så att de själv-
ständigt kan upphandla och förvalta solcellsanläggningar samt utveckla 
kompetensen hos beställare som redan har grundläggande erfarenhet 
inom området. Sol i Väst pågår under år 2016–2019 och finansieras av 
Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalands-
regionen samt Fastighetsägarna GFR. Projektet är en utveckling av före-
gångarna Sol i Väst 2013–2016 och Soluppgång i Väst.

Takguiden
Takguiden är till för att informera och ge exempel på hur solceller kan 
och har monterats på tak i Sverige. Det är tänkt att man kan slå upp det 
tak man är intresserad av och få all information om just den taktypen. 
Eftersom vissa infästningstekniker är desamma för platta och lutande 
tak upprepar sig guiden i dessa fall.
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Figur A: Statistik över 
olyckor relaterade till 
brand i solcellsanlägg-
ningar (Källa: Pv fire 
hazard – Analysis and 
assessment of fire inci-
dents, EU PVSEC, 2013)
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Allmänt om infästningar
Ett monteringssystem för solceller ska vara certifierat för solcellsanlägg-
ningar. På detta sätt försäkrar man sig om att det finns tydliga instruktio-
ner för hur installationen ska ske och att dimensionering och hållbarhet 
är anpassade för rådande vindlaster och klimat. I Sverige är det viktigt 
att tänka på att montagesystemet ska vara anpassat till de snölaster som 
kan förväntas, ett system på tegeltak i norra Sverige kan exempelvis be-
höva kraftigare takkrokar än ett system i södra Sverige. På lutande tak 
är det viktigt att inte snörasskydd är placerade för nära solcellsanlägg-
ningens nedre del, då detta kan leda till snö- och isansamlingar på de 
nedersta panelerna, vilket i sin tur kan leda till överbelastning och skad-
or på dessa paneler.

En installation på skenor görs med fördel genom att använda dubbla 
lager (se bilder). De bildar då ett rutmönster och anläggningen får en 
större luftspalt undertill. Detta är bra för att avleda värme vilket gör att 
systemet producerar mer energi. Andra fördelar är att det ger en bättre 
hållfasthet och att belastningen på taket blir jämnare fördelad.

Figur 1: Installation med 
dubbla lager av skenor för 
bättre ventilation, hållfasthet 
och jämnare viktfördelning.  
 BILDKÄLLA: WWW.RENUSOL.COM

Figur 2: Installation med 
dubbla lager av skenor för 

bättre ventilation, hållfasthet 
och jämnare viktfördelning.  

 BILDKÄLLA: WWW.SCHLETTER.EU
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Lutande tak
För tak som lutar mer än 5–10 grader är det bäst att montera panelerna 
i samma lutning som taket. Detta beror på att det ger mindre vindfång 
och därmed lägst slitage och belastning på taket. Installationen kräver 
mindre material, vilket minskar kostnaden för projektet. Med en instal-
lation som följer taklutningen behöver heller ingen hänsyn tas till intern 
skuggning och hela takytan kan därmed utnyttjas för solelproduktion.

Tegel & Eternittak
För tegeltak och eternittak används vanligen olika typer av takkrokar för 
att fästa in panelerna. Takkrokarna skruvas fast i råsponten, alltså i de 
träribbor som sitter vågrätt längst med taket under tegel eller eternit-
plattorna. Takkrokarna har en vinkel (eller krokform) som gör att tak-
materialet kan läggas tillbaka när krokarna har skruvats fast. Det som 
sedan syns är bara en metallbit som sticker upp mellan takplattorna där 
metallskenor, och i sin tur solcellspaneler, kan fästas.

Viktigt vid val av takkrok är att ta hänsyn till förväntad snölast. De 
säljs därför med olika mått och dimensioner. Utöver dimensionering 
för laster ska anpassning även göras till bredden på takläkten och tak-
pannornas form.

Det finns flera typer av 
takkrokar. På bilderna visas 
hur installation görs med en 
på marknaden vanligt före-
kommande takkrok.

Figur 3: Solceller infästa med 
takkrok.  
  BILDKÄLLA: WWW.SCHLETTER.EU

Figur 4: Takkrokarna ”böjer sig” 
runt takplattorna. Bottenplattan 
skruvas fast i takstolarna eller i 
råsponten.    
 BILDKÄLLA: WWW.RENUSOL.COM

Figur 5: Tvärsnitt på 
montage med takkrok.  

  BILDKÄLLA: WWW.IBC.COM



INSTALLATION OCH SLUTBESIKTNING | STUDIEMATERIAL SOL I VÄST  7

Papptak & membrantak
En vanlig infästningsteknik för papptak och membrantak är att använ-
da fästplattor. Denna lösning innebär att en metallbricka limmas eller 
skruvas fast i det befintliga takmaterialet, därefter vulkaniseras en tät-
skiktsmatta fast som täcker metallbrickan. Genom att skruva fast en 
bult i metallplattan och låta bulten penetrera tätskiktsmattan skapas en 
hållfast fästpunkt. I fästbulten kan sedan metallskenor fästas, på vilka 
solcellspaneler kan monteras. Fästplattor är även vanligt vid infästning 
av snörasskydd och andra materiel på papp- och membrantak.

En annan infästningsteknik är när en skruvbult används för att skapa ett 
fäste i papp- och membrantak. På den övre delen av skruvbulten fästs 
en metallbricka i vilken metallskenor sedan kan fästas. På skenorna kan 
i sin tur solcellspaneler monteras. För att sluta tätt mot taket används en 
gummiskiva som skruvas fast mot takmaterialet med en mutter. Hur 
djupt skruvbulten behöver skruvas avgörs dels av materialet under pap-
pen eller membranet samt av hur hög bulten ska vara ovan tak. 

Figur 6: Solcellspaneler fästa på skenor, vilka i sin tur är fästa i fästplat-
tor. Denna infästningsteknik är också vanlig för snörasskydd på tak med 
papp- och membrantak.

Figur 7: Typbild av en fästplat-
ta.   BILDKÄLLA: WWW.CWLUNDBERG.

COM

Figur 8: Metallbrickor utplacerade 
på ett papptak. Detta är ett första 
steg i infästningen av fästplattor.

Figur 9: Takmaterial smälts först för att fästa in en metallbricka. En 
tätskiktsmatta smälts sedan för att fästas över metallbrickan. Tätskikts-
mattan fästs sedan över metallbrickan och en bult, fäst i metallplattan, 
sticker upp.   BILDKÄLLA: WWW.CWLUNDBERG.SE.

Figur 10: En skruv-
bult som används 
för att fästa en me-
tallskena   BILDKÄLLA: 

WWW.SCHERER- 

SOLARSYSTEME.DE
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Falsat plåttak 
För att fästa solceller på ett falsat plåttak utnyttjas falsarna. Genom att 
använda klämmor som skruvas åt och fäster i falsen skapas ett stabilt 
fäste för vidare installation. Genom att skruva fast metallskenor i kläm-
morna kan solceller i sin tur monteras. Det finns olika typer av kläm-
mor, anpassade för till exempelvis olika falsstorlekar, men grundprinci-
pen för att fästa dem är densamma för samtliga klämmor.

Figur 11: Solcellspaneler på ett 
falsat plåttak på Falköpings 

brandstation.

Figur 12: Solcellspanel fäst på en 
skena, vilken i sin tur är fäst i en 
klämma som klämts fast kring 
falsen på ett falsat plåttak.

Figur 13: 1. Klämma fäst i falsen på plåttaket. 2. Metallskenan fästs sedan 
i klämman.   BILDKÄLLA: WWW.IBC.COM

Figur 14: Illustration av olika 
klämmor som används för att 
skapa fästpunkter på falsat plåt-
tak.   BILDKÄLLA: WWW.IBC.COM

Figur 15: Solcellspaneler på Naturvårdsverkets  
falsade plåttak i Stockholm.

Figur 16: Solcellspaneler på falsat plåttak i Sundsvall.
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Trapetstak
För att skapa fästpunkter på ett 
trapetstak kan trapetsformade 
metallfästen användas, i vilka me-
tallskenor i sin tur kan fästas. Me-
tallfästet skruvas fast i plåten och 
för att sluta tätt används en liten 
gummiring runt skruven vilken 
kläms fast och tätar skruvhålet vid 
åtskruvning. Nedan visas två typer 
av takinfästningar.

Det finns även andra typer av infästningar för trapetstak. På bilder-
na intill illustreras hur metallfästen som inte har trapetsform kan an-
vändas. Dessa skruvas fast i materialet som finns under trapetsen och 

placeras tvärs emot trapetsrikt-
ningen. Skruvhålen tätas med en 
gummiring runt skruven vilken 
kläms fast och tätar skruvhålet 
vid åtskruvning. Denna infäst-
ningsteknik kräver vetskap om 
hur taket ser ut under trapetsen, 
metallfästena skiljer sig exempel-
vis lite åt beroende på om de ska 
skruvas fast i metall eller trä.

Vidare finns också fästen som 
monteras i trapetsriktningen (se 
bild nedan). Denna lösning passar 
bäst om takläkten följer trapets-
riktingen.

Figur 17: Illustration av sol-
cellspanel fäst med trapets-
formade metallfästen på ett 
trapetstak.   
 BILDKÄLLA: WWW.VARISTA.DE.

Figur 18: Olika format av me-
tallfäste för trapetstak med 
olika lösningar för hur skenan 
fästs in.   BILDKÄLLA: WWW.IBC.COM

Figur 19: Illustration av hur ett me-
tallfäste ska fästas genom trapet-
sen ner i en takläkt med respektive 
metallskena.   
 BILDKÄLLA: WWW.SCANDINAVIANPVS.COM

Figur 20: Solcellspanel fäst i metallfäste som går längs med trapetsen.
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Lanterniner
Lanterniner (ljusinsläpp) ger ofta en takyta med bra lutning och rikt-
ning för solcellsinstallation. Det lutande taket brukar vara riktat åt söder, 
medan fönstret är ljusinsläpp mot norr. På bilderna intill visas exempel 
på installationer som gjorts på lanterniner. Infästningstekniker för tak-
typen kan variera, men gemensamt för dessa exempel är att membran- 
och papptaket har förberetts med infästningspunkter i samband med 
byggnation/renovering.

Figur 21: Installation på lanterniner med membrantak. Lutningen är relativt hög, vilket ger en jämn produk-
tion över året.

Figur 22: Installation på lanterni-
ner med papptak.

Figur 23: Installation på lanterni-
ner med falsat plåttak.

Figur 24: Installation på lanterni-
ner med papptak. Bilden visar ett 
exempel på förberedd infästnings-
punkt.
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Platta tak
Med platta tak menas i denna takguide att lutningen inte överstiger 7–10 
grader. För platta tak finns huvudsakligen två sätt att installera solcel-
ler. Antingen görs infästning i taket eller så används system som endast 
kräver ballast utan infästning i taket. Det senare är oftast att rekommen-
dera så länge taket klarar den extra last som systemet och ballasten ger 
upphov till, fördelen blir att installationen är förhållandevis enkel och 
att tätskiktet ej penetreras. Ett system som fästs in i taket har mindre 
vikt men kräver mer arbete under installationen och kan ge upphov till 
läckage när taket åldras.

Papptak & membrantak (utan takinfästning)

Det finns flera solcellssystem som kan installeras utan att infästning be-
höver ske i taket. Detta är en fördel då tätskiktet förblir obrutet. På vind-
utsatta ytor kring kanter används ballast för att stabilisera systemen yt-
terligare. I Sverige finns installationer bland annat i Göteborg, Örebro, 
Stockholm, Malmö och Mariestad, den sistnämnda blev första installe-
rade system inom överenskommelsen Sol i Väst. Systemet har lågt vind-
fång och endast ballast vid anläggningens kanter då det är designat för 
att tryckas ned mot taket av vinden. Det är även sammanlänkat i båda 
riktningarna för att få en så hög egenvikt som möjligt. För att installera 
systemet krävs att taklutningen ej överstiger 5–7 grader. Nackdelen är 
att det finns risk för ökat snöfång och att taket kan blir svårskottat. För 
att skydda takmaterialet läggs gummilister under metallskenorna vilket 
minskar risk för skav. 

I Malmö finns en installation på ett 32 meter högt tak med denna 
typ av monteringssystem. Installationen som visas på bilderna här intill 
har alltså ingen takinfästning. Det krävs mest ballast vid anläggningens 

Figur 25: Installation där 
vindskiva, ballast samt me-
tallskenor tillsammans skapar 
ett robust solcellssystem utan 
håltagning i taket. 

Figur 26: Skiss över en solcells-
installation i Malmö på 32 me-

ters höjd utan takinfästning. 
Rött område innebär 99 kg/

modul eller 35,5 kg/m2. Grönt 
område innebär 56 kg/modul 

eller 23,8 kg/m2. Resterande 
område innebär 34 kg/modul - 

15,1 kg/m2.
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hörn och nordsidor. Systemet i Malmö väger som mest 35,5 kg per kva-
dratmeter. Detta kan anses vara nära ett maxvärde för vad denna typ av 
system väger i Sverige, då systemet installerats på såpass hög höjd. 

Det finns flera typer av system som använder ballast istället för hål-
tagning i taket. På bilderna här nedan ses några av dessa systemlösning-
ar.

Det finns också system som har öst-västlig riktning. Dessa har ett lågt 
vindfång och kan också installeras utan infästning i taket, men med viss 
ballast. Fördelarna med detta system är att det i princip täcker hela taky-
tan samt ger en jämnare produktion över dagen jämfört med ett system 
vänt åt söder. Elproduktionen per installerad kilowatt blir dock lägre än 
för ett södervänt system.

Ett annat ballastbaserat system är Suntubs system, där infästning 
sker i plastprofiler. Att använda plast som monteringsmateriel gör att 
det är enklare att hantera och transportera materialet. För att systemet 

Figur 27: De två bilderna ovan visar en solcellsinstallation i Malmö. Ballas-
ten är placerad under vindprofilerna, på vilka panelerna är fästa.

Figur 28: Montagesystem för installation utan takinfästning. Till vänster 
illustreras hur systemet ser ut i sin helhet, den högra bilden illustrerar hur 
en del av systemet ser ut och var ballasten placeras. Systemet har vind-
profiler på långsidan, dock ej på kortsidan.   BILDKÄLLA: WWW.SCHLETTER.EU

Figur 29: Solcellssystem för installation utan takinfästning. Till vänster 
illustreras hur systemet ser ut i sin helhet, den högra bilden illustrerar hur 
ballasten placeras.   BILDKÄLLA: WWW.SCHLETTER.EU

Figur 30: Solcellssystem 
med öst-västlig riktning 
utan infästning i taket, men 
med ballast.  
  BILDKÄLLA: WWW.SCHLETTER.EU
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ska hållas på plats används ballast som placeras i eller på monterings-
anordningen. Plasten har även en profil som är anpassad för att hantera 
vindlaster. 

Ytterligare ett system som använder ballast visas på bilderna 
här nedan. Systemet utgår ifrån plasttråg vari ballast place-
ras. Systemet har även en form som gör att vindfånget blir 
mycket lågt.

Figur 32: Samma ballastbaserade 
system som på bilderna ovan, fär-
digmonterat. www.solarworld.de

Figur 33: En installation med 
Suntubs på Sundbybergs kom-
munhus.

Figur 34: Bilden ovan visar 
ett annat ballastbaserat sys-
tem med vindprofil som ger 
lågt vindfång.  
  BILDKÄLLA: WWW.RENUSOL.COM.

Figur 35: På KSS i Skövde monterades ett tusental tråg av typen Console 
under september 2014.

Figur 31: Ett ballastbaserat system i plast. Bilden till vänster illustrerar 
hur ballast placeras på monteringsmaterialet. Till höger illustreras hur en 
solcellspanel fästs.   BILDKÄLLA: WWW.SOLARWORLD.DE
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Papptak & membrantak (med takinfästning)
Infästningsmetoden för platta papp- och membrantak är densamma 
som för lutande tak av samma material. Vanligast är att använda en 
fästplatta, men även skruvbultar kan användas. Dessa metoder finns be-
skrivna i kapitlet om lutande papp- och membrantak.  

Fästplattan utgör infästningspunkten även för upplutade paneler. 
Genom att fästa in L-formade aluminiumprofiler, så kallade L-profiler, 
i skruvbulten på fästplattan kan panelerna lutas upp. Upplutade pane-
ler innebär jämnare produktion över året. Produktionen per installe-
rad kW når dock ett maximum vid 30 graders lutning på modulerna 
på grund av intern skuggning. Lutningen på modulerna och avståndet 
mellan raderna avgör skuggningsvinkeln och för att förlusterna inte ska 
bli för höga kan man använda tumregeln på 2–2,5 moduls radavstånd. 
Det motsvarar en taktäckning av 40–50 procent. Med en ökad lutning 
fås ett ökat vindfång och därmed ökat slitage på infästningspunkterna. 
Det ger även en större arkitektonisk förändring av byggnaden.

Figur 36: Solcellspaneler fästa 
på skenor, vilka i sin tur är 

fästa i fästplattor. Denna in-
fästningsteknik är också vanlig 

för snörasskydd på tak med 
papp- och membrantak.

Figur 37: Installation med 
fästplattor.

Figur 38: Upplutade solcellspaneler i Växjö. Takinfästning 
med fästplattor. 

Figur 40: Närbild på infästning i 
fästplatta.

Figur 39: Här syns kopplingsboxar-
na och kabel dragning.
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Falsat plåttak
För att fästa solceller på ett falsat 
plåttak utnyttjas falsarna som in-
fästningspunkter. Genom att an-
vända klämmor som skruvas åt 
och fäster i falsen skapas ett stabilt 
fäste för vidare installation. Ge-
nom att skruva fast metallskenor 
i klämmorna kan solceller i sin 
tur monteras. Det finns olika ty-
per av klämmor, anpassade till ex-
empelvis olika falsstorlekar, men 
grundprincipen för att fästa dem 
är densamma för samtliga kläm-
mor. Falsade plåttak är bland annat 
vanligt bland äldre bostadsbestånd 
i städer. Här är det ofta viktigt att 
inte förändra byggnadens arkitek-
tur, därför är installation i takets 
lutning snarare än upplutade pa-
neler ofta en bra lösning på dessa 
tak.

Gröna tak
Solcellsanläggningar kan byggas på gröna tak. Beroende på om vegeta-
tionen är högvuxen eller ej kan systemet behöva höjas upp mer än vid 
andra installationer på platta tak. På bilderna här intill visas ett antal sys-
tem som är placerad på gröna tak. En viktig funktion för ett grönt tak är 
att isolera byggnaden och lagra vatten (för att avlasta regnvattensystem). 
Dessa funktioner bibehålls med en solcellsanläggning installerad ovan-
på det gröna taket, dock bör visst utrymme lämnas mellan panelraderna 
för att ge växterna ljus.

Figur 41: Solceller installerade i takets lutning på falsat plåttak i 
stadsbebyggelse.

Figur 42: Solcellspanel fäst på en 
skena, vilken i sin tur är fäst i en 
klämma som klämts fast kring 
falsen på ett plåttak.

Figur 43: En typ av falsklämma.  
 BILDKÄLLA: WWW.WELANDSTÅL.SE

Figur 44: Solcellsanläggningar på gröna tak. Anläggningen har höjts upp 
något för att växtligheten ej ska riskera att skugga panelerna.   
 BILDKÄLLA: WWW.SOLTOP.COM

Figur 45: Solcellsanläggning i 
Linköping på grönt tak.
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Kreativa lösningar
Det finns kreativa lösningar att inspireras av – och lära av. Viktigt att 
tänka på är att en bra solcellsinstallation ska hålla i 30 till 50 år eller mer. 
Här nedan finns bilder på en kreativ lösning som inte använder stan-
dardlösningar vid montering.

Byggnadsintegrerade moduler
Byggnadsintegrerade moduler kallas på engelska Building Integrated 
Photovoltaics och benämns populärt BIPV. Denna typ av installationer 
är allt vanligare och utgör ofta iögonfallande inslag i arkitekturen. I det 
internationella forskningsamarbetet IEA PVPS Task 15 sammanställs 
erfarenheter från flera nationella och utländska projekt: http://www.

iea-pvps.org/index.php?id=491
Det kan vara svårt att hitta certifie-

rat montagematerial då upplagan är 
liten – ofta handlar det om skräddar-
sydda speciallösningar. Därför är det 
viktigt att tidigt i projekten ta hjälp av 
sakkunnig och arkitekt för att arbeta 
fram en specifik lösning där till exem-
pel fönsterplacering utgår från tänkt 
modul- och montagetyp. 

I många fall ersätter modulerna 
ordinarie byggmaterial och fungerar 
som tätskikt. Det betyder att även om 
kostnaderna blir högre för speciallös-
ningar kan solcellsinstallationen ändå 

Figur 46: Speciallösning där takets tidigare installa-
tioner utnyttjas för att fästa solcellspaneler på Örebro 
arena.

Figur 47: Samma installation som till vänster. Här 
syns de aluminiumskenor och infästningsringar som 
använts för infästning.

Figur 48: Takintegrerat sol-
cellssystem. 

Figur 49: Takintegrerat system 
i Västerås. Här har modulerna 
monterats med material från 
Solrif.
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vara kostnadseffektiv rent materialmässigt då den ersätter ordinarie 
byggmaterial. 

Ett exempel på montagesystem för BIPV på tak är kassetterna som 
visas ovan. Kassetterna fästs in i taket och modulerna monteras in i ra-
men vilken utgör ett tättslutande skikt kring kanterna.

Solavskärmningssystem
Även solavskärmningssystem är en typ av BIPV lösningar. Modulerna 
monteras ovanför fönster och får därför dubbel funktion då de fungerar 
som skuggning och samtidigt producerar el. Modulerna fästs på metall-
profiler som monteras på det befintliga fasadmaterialet. 

Figur 50: Detaljbild för montagesystem.   BILDKÄLLA: WWW.IRFTS.COM

Figur 52: Solavskärmning med 
transparenta moduler på Järpås-
skolan Lidköping.

Figur 54: Solavskärmning på SL:s 
bussdepå i Gubbängen.

Figur 51: På Kollektivhu-
set Stacken i Bergsjön har 
kristallina moduler fällts in 
i takmaterialet.   
 BILDKÄLLA: WWW.STACKEN.ORG

Figur 53: Solavskärmning på  
Järpåsskolan i Lidköping.
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Fasadmonterade moduler
En annan typ av BIPV är fasadintegrerade moduler. Dessa monteras inte 
sällan i hög vinkel och har därför en något lägre produktion sommartid, 
men har i gengäld ett högre utbyte under de månader solen står lägre. 
Fasadmonterade moduler kan även fästas in direkt i ordinarie fasadma-
terial och har då samma montagemetoder som för tak.

En av Sveriges största fasadmonterade anläggningar finns på Frode-
parken i Uppsala. Här har hela fasaden täckts med svarta tunnfilmsmo-
duler. 

Figur 55: Frodeparken 
Uppsala

Fig 56 a och b: Fasamonterade moduler på flerbostadshus. Modulerna 
har monterats ovanpå det ordinarie fasadmaterialet. 



INSTALLATION OCH SLUTBESIKTNING | STUDIEMATERIAL SOL I VÄST  19

Markmonterade moduler
Markstående moduler är oftast förekommande vid större installationer, 
som solcellsparker, men kan även ses vid till exempel carportlösningar. 
Modulerna placeras ofta i sammanhängande ytor, monterade på sta-
tiv så att de kommer upp en liten bit från eventuell växtlighet. Avstånd 
mellan moduler och dimensionering av de sammanhängande ytorna 
avgörs av faktorer som intern skuggning och lokala vindlaster. 

Beroende på marktyp kan flera sorters markinfästning användas. På 
hårdgjorda ytor används ofta betongfundament.  Andra infästningsme-
toder är pålade stolpar eller markskruv. Viktigt är att den markmontera-
de anläggningen kan motstå både höga vindlaster och tjällossning. 

Vid Kärnsjukhuset i Skövde finns en solcellsinstalla-
tion på parkeringen där solceller i rader om tre monte-
rats på skärmar över bilarna. Montagesystemet är till-
verkat av stål och har gjutits fast i asfaltsytan. 

På solparken Solsidan i Varberg har modulerna mon-
terats i rader med tre moduler i landskapsorientering. 
Här har stolpar pålats ned i marken för att fästa monta-
gesystemet på.

Figur 61: Laddstation för 
elbilar i Varberg. Montage 
med betongfundament.

Figur 57: Markmonterade solceller 
som väderskydd för bilar i Skövde.

Figur 58: Modulerna är montera-
de på stabila stålkonstruktioner. 

Figur 59: Solsidan 
Varberg

Figur 60: Pålning av mark-
stolpar på Solsidan.

Figur 62 b: Schematisk bild 
över montage med markskruv.  
 BILDKÄLLA: LIGHTWAVESOLAR.COM.

Figur 62 a: Markskruv.   
 BILDKÄLLA: JORDSKRUV.SE
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Besiktning av  
solelanläggningar 
– efter överlämnande och  
före garantitidens utgång
När solelinstallationen är slutförd är det dags för slutbesiktning, ibland 
också kallad entreprenadbesiktning. Denna ska göras av en oberoen-
de besiktningsperson med dokumenterad erfarenhet av att besiktiga 
solcellsanläggningar. Besiktningspersonen utses av beställaren. Besikt-
ningen är en kontroll för att säkerställa att alla arbeten har utförts enligt 
det ingångna avtalet mellan beställare och entreprenör samt att instal-
lationen uppfyller alla tillämpliga myndighetskrav, till exempel med 
avseende på el- och brandsäkerhet samt byggregler. Utgångspunkten är 
själva entreprenadavtalet där det står angivet vad som ska göras och hur. 
Entreprenörens egenkontroll av elinstallationen ska dokumenteras och 
utgör ett viktigt underlag för entreprenadbesiktningen. Egenkontrollen 

beskrivs i 3 kap. 11 § ELSÄK-FS 2017:3 och motsvarar 
den ”kontroll före idrifttagning” som beskrivs i del 6 av 
SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – Utföran-
de av elinstallationer för lågspänning.  Vad som kravställs 
och hur det har formulerats har direkt effekt på besikt-
ningsmannens möjlighet att kontrollera kvaliteten på 
det arbete som är utfört.

Besiktningen sker främst genom en så kallad okulär 
besiktning, det vill säga en noggrann kontroll av allt 
som är synligt. I vissa fall kan beställaren också begära 
uppmätning av anläggningens effekt som en del av be-
siktningen. Alla brister som upptäcks ska dokumente-
ras, liksom allt det som beställaren har synpunkter på 
och tveksamheter inför. Besiktningspersonen har till 
uppgift att godkänna eller underkänna entreprenaden. 
Ett underkännande betyder att flera brister har upp-
täckts som inte kan ignoreras, eller att allvarligare fel 

upptäcks. Mindre brister antecknas också, men innebär inte att arbetet 
måste underkännas i sin helhet. 

Om brister upptäcks måste entreprenören som utfört arbetet åtgär-
da felen så snart som möjligt. Regeln säger att felen ska vara åtgärdade 
inom två månader, annars har beställaren rätt att ingå avtal med en an-
nan entreprenör för att åtgärda bristerna, på den ursprungliga entre-
prenörens bekostnad. Därefter ska även omarbetningarna kontrolleras 
för att ett godkännande av entreprenaden ska kunna ske. Även när be-
siktningen är godkänd har entreprenören enligt ABT06 (Tillämplig vid 
totalentreprenad) fem års ansvar för de fel och brister som uppkommer. 
För reklamation av synliga fel finns en frist på sex månader för alla fel 
och på 18 månader för väsentliga fel. För att besiktningspersonen ska 
kunna göra ett bra arbete krävs att hen får all dokumentation om instal-
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lationen som finns tillgänglig, samt att anläggningen med loggsystem 
varit i drift i minst en vecka. Det underlättar syningen och gör det lätt-
are att upptäcka eventuella fel och brister.

De krav som ni ställer i förfrågningsunderlaget baseras på era behov 
och ska säkerställa att ni får en driftsäker anläggning i över 30 år. Att 
avtala om att leverantören gör ett servicebesök per år under garantiti-
den skapar ytterligare bättre förutsättningar för detta. Se då till att avtala 
om att ni kontaktas i god tid innan besöken så att ni har möjlighet att 
medverka.

Efter att anläggningen överlämnats är ni som ägare även ansvarig för 
personsäkerheten vid anläggningen vilket är ännu ett starkt skäl till att 
underlaget bör utformas med omsorg och att slutbesiktningen gör klart 
att alla säkerhetskrav är uppfyllda.  I samband med upphandling över-
förs kraven till ett skriftligt avtal i form av åtaganden från entreprenö-
rens sida, dessa kontrolleras sedan vid en besiktning. 

Besiktningen bör omfatta följande områden:

 � TEKNIK:  El, brand, bygg, mät/styrsystem och dataöverföring 
samt det som är specifikt för solel 

 � SÄKERHET : För brukare, räddningspersonal och egendom

 � FUNKTION:  Vid besiktningstillfället och förutsättningar för 
bibehållen funktion under minst 25 år framåt

 � DOKUMENTATION:  Rambeskrivning, Relationsritningar, Sträng-
scheman, Komponentförteckningar, Drift- och underhållsin-
struktioner, protokoll från egenkontroll och eventuella mät-
ningar

 � UTBILDNING:  Leverantörens utbildning av driftpersonal i sam-
band med överlämnande

 � MÄRKNING OCH SKYLTNING:  Märkning av komponenter i över-
ensstämmelse med ritningar. Skyltar för servicepersonal och 
räddningstjänst

 � JURIDIK:  Garantier, och eventuellt betalningsansvar

Vid enkla installationer är det tillräckligt med en besiktningsperson vars 
huvudsakliga kompetens då bör ligga inom elsäkerhet. I mer komplexa 
fall där till exempel omfattande håltagning har ingått i arbetet kan det 
krävas en biträdande besiktningsperson med specialkompetens inom 
till exempel bygg eller brand.

Varför slutbesiktning?
Slutbesiktningar är frivilliga men viktiga för att säkerställa kvaliteten på 
det utförda arbetet, att ni har fått vad ni har beställt och att solcells-
anläggningen uppfyller gällande säkerhetskrav. Leverantörer inom sol-
cellsbranschen använder sig ofta av underentreprenörer som de samar-



22   INSTALLATION OCH SLUTBESIKTNING | STUDIEMATERIAL SOL I VÄST 

betar med och som gör själva monteringsarbetet samt elinstallationen. 
Detta är ett vanligt förfarande och praxis även i flera angränsande bran-
scher. Risken som finns är att leverantören kan förlora kontrollen över 
kvaliteten i utförandet av kritiska moment vid en solcellsinstallation. 
Även större leverantörer som har egen personal kan göra misstag. På 
större projekt tas ofta nyanställda med och får lära sig. En annan situ-
ation man bör se upp med är om solelentreprenaden ingår i ett större 
om- eller tillbyggnadsprojekt. Då finns en risk att besiktningen av solel-
delen ”drunknar” i helheten och blir bristfälligt utförd. Slutbesiktningen 
är ett verktyg för att säkerställa solcellsanläggningens långsiktiga funk-
tion. 

En utebliven slutbesiktning kan bli en dyr läxa i flera avseenden. 
Beställare och entreprenör har olika ansvarsområden och riskerna är 
betydligt större för beställaren under förvaltningsskedet om avvikelser 
eller större fel inte upptäcks i tid.

Komplettera med garantibesiktning!
Innan den avtalade garantitiden för installationen i sin helhet löper ut, 
vanligen efter fem år, är det lämpligt att låta genomföra ännu en besikt-
ning. På så sätt har man möjlighet att utan större kostnader få åtgärdat 
eventuella fel som uppkommit i anläggningen såvida felen inte beror 
på felaktigt handhavande. Vid en sådan besiktning kan en prestanda-
mätning vara ett enkelt sätt att konstatera eventuella fel eller onormal 
degradering av solcellerna.  

Standarder och andra doku-
ment till stöd för besiktning
Standarderna beställes genom SEK på  
https://shop.elstandard.se och kostar 
normalt kring 1000 kronor.

 } Elinstallationsreglerna.  
SS 436 40 00. Elinstallationer för 
lågspänning – Utförande av elinstal-
lationer för lågspänning (712 Kraftför-
sörjningssystem med fotoelektriska 
solceller) 

 } Elsäkerhetsverkets Handbok – elinstallationer enligt elsä-
kerhetslagen. SS-EN 62446. (Hos Elsäkerhetsverket www.
elsakerhetsverket.se finns alla relevanta lagar och föreskrifter 
tillgängliga fritt för nedladdning) 

 } Nätanslutna solcellsanläggningar – minimifordringar på 
dokumentation, kontroll och provning för idrifttagning.  
IEC/TS 62548

 } Photovoltaic (PV) arrays – design requirements. IEC 61724. 
PV system performance monitoring



INSTALLATION OCH SLUTBESIKTNING | STUDIEMATERIAL SOL I VÄST  23

Märkning, skyltning och dokumentation
Enligt Elsäkerhetsverkets tillsyn av solcellsanläggningar 2014 var en av 
de absolut vanligaste anmärkningarna brister i varselmärkning. Rädd-
ningstjänsten vill se tydliga instruktioner från fastighetsägaren: 

 } Hur man gör för att eliminera elektriska risker i samband med 
räddningsinsats 

 } Placering och utbredning i fastigheten av solcellsanläggning-
ens delar 

Hos Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) kan man ladda ner pu-
blikationen RÅD Räddningsinsats i samband med brand i solcellsanläggning 
(http://www.rsgbg.se/foretag--organisation/rad-och-anvisningar/ – nr 
122 handlar om solcellsanläggningar)

CE-märkning av solelprodukter
Ingående elkomponenter i en solelanläggning ska alltid vara CE-märk-
ta – det är ett krav! CE-märkning säger att utrustningen uppfyller kra-
ven kring elsäkerhet och elektromagnetiska störningar. Standarderna 
är gjorda för att underlätta detta. Tydliga installations- och bruksanvis-
ningar på svenska är också ett krav i CE-märkningen (inte hela manu-
aler nödvändigtvis) Ansvarig för (El-) installationen verifierar att kom-
ponenterna i systemet är CE märkta och att de är installerade såsom 
avsetts. Detta verifieras genom att den ansvarige skriver under en så 
kallad ”Deklaration om överensstämmelse” (Declaration of conformity) 
för anläggningen i sin helhet.

Säkerhetsstandarder för solcellmoduler
IEC 61730 Photovoltaic (PV) module safety qualification (Safety Class II) 

Del 1: Konstruktionskrav 
 } Elektriskt ledande komponenter 

 } Kapslingar 

 } Kopplingsboxar 

 } Märkning och dokumentation 

Del 2: Provningskrav 
 } Elektrisk chock 

 } Brand 

 } Mekaniska laster 

Standard för hållbarhetsprovning av solcells-
moduler
SS-EN 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design 
qualification and type approval. Denna standard gäller enbart moduler ba-
serade på kiselceller. En motsvarande finns för tunnfilmsceller: SS-EN 
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61646. Båda dessa har dock ersatts under 2016 av en ny serie standarder 
under IEC 61215, till exempel IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic 
(PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test require-
ments och IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design 
qualification and type approval – Part 2: Test procedures. 

Moduler som säljs idag kan vara testade enligt antingen den tidigare 
eller den senare standarden men det bör inte innebära några avgörande 
skillnader.

Certifiering av solcellsmoduler
Observera att skillnaden mellan provning enligt standard och certifie-
ring är att det senare innebär att man lägger till att ett ackrediterat organ 
(tredje parts) som gör tillverkningskontroll i fabriken med ett regelbun-
det återkommande intervall, till exempel ett år. Kontrollen är till för 
att säkerställa att de produkter som tillverkas håller samma kvalité och 
egenskaper som den produkt som ursprungligen typprovades. Termen 
”IEC-certifiering” används ibland felaktigt om produkter som testats 
enligt ovan IEC standarder men som inte följs upp i återkommande till-
verkningskontroll av tredje part. En modulcertifiering baseras normalt 
på tester enligt de säkerhets- och hållbarhetsstandarder som nämns 
ovan.

Garantier
I stort sett samma garantier ges av alla tillverkare för moduler och väx-
elriktare. 

Moduler: Minst 25 års förväntad livslängd. En så kallad effektgaranti 
anger max. 20% reduktion av toppeffekten efter 25 år (kristallint kisel). 
Dessutom ger de flesta tillverkare en produktgaranti på tio år.

Växelriktare: Cirka 15 års beräknad livslängd, normalt 5 års garanti, men 
10 år förekommer. Att betala extra för förlängd garanti är oftast bortkastat 
eftersom fel, i den mån de uppstår, oftast gör det under de första 1–3 åren 
och 85% av felen uppstår under de första fem åren

System: Normalt 5 års garanti enligt ABT 06

Efterfråga vidare driftavbrottsgaranti det vill säga hur lång tid an-
läggningen som längst ska tillåtas stå stilla om till exempel en växelrik-
tare behöver bytas ut

FÖLJ PROJEKTET  
OCH HITTA 

 FLER DELAR AV  
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www.solivast.nu
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