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Inledning 

I denna guide kommer fokus ligga på att ge en övergripande bild av hur montage av en 

solcellsanläggning på tegeltak i Sverige kan genomföras, samt steg för steg förklara de 

viktigaste delarna i ett solcellsmontage. 

Denna guide riktar sig till alla som vill få en inblick hur montering av solcellspaneler går till. 

Denna guide riktar sig särskilt till nya solcellsmontörer som antingen nyligen har börjat eller 

skall börja montera solceller. Denna guide är skriven ur solcellmontörens perspektiv.  

Denna guide är indelad i fyra avsnitt.  

1. Takets konstruktion 

2. Solcellsanläggningens uppbyggnad och konstruktion 

3. Planering inför montage 

4. Montera solceller på tak - steg för steg 
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Avgränsning 
Solcellsmontage av utanpåliggande solceller på tegeltak (betong- och lertegel) i Sverige, 

inklusive kabeldragning från solcellsfält till växelriktare. 

För enkelhetens skull utgår denna guide från att solcellspaneler monteras i porträtt, så kallat 

”stående” på montageskenor som är förlagda horisontellt, se Figur 1. Denna guide är till stor 

del även användbar vid annan utformning av solcellsmontage, tex vid liggande paneler på 

vertikalt förlagda skenor, i och med flera steg i monteringen går till på samma sätt oavsett 

riktning på paneler. Utgångspunkten är även att paneler med cirkamått: 1,7m x 1m används.  

Solcellsinstallationer är en relativt ung och snabbt utvecklande bransch där regler, 

rekommendationer, och standarder konstant tillkommer och utvecklas, därav reserveras att 

innehåll gällande regler och riktlinjer behöver uppdateras löpande. 

 

 

Figur 1. Paneler förlagda på horisontella skenor (Weland Stål). 
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1. Avsnitt 1 - Takets konstruktion 
För att förstå de grundläggande förutsättningarna för att montera solcellspaneler förklaras 

först konstruktionen av tegeltak. I Sverige är de två vanligaste konstruktionerna av tegeltak: 

1. Tak med bärande undertak, sk. råspont. 

Eller  

2. Tak med frihängande undertak, tex. takduk eller oljehärdad masonit  

 

Beroende på typ av undertak skiljer sig förutsättning för hur infästningen av 

montagesystemet kan gå till. Vid tak med bärande undertak kan infästningarna, så kallat 

”takfästen”, skruvas i råsponten. Vid tak med frihängande undertak finns det möjlighet att 

skruva takfästen i bärläkten. Dessa två olika typer av takkonstruktioner förklaras mer 

ingående i kapitel 1.1 och 1.2. För båda dessa två varianter av undertak (råspont eller 

frihängande) kan det även vara möjligt att förankra montagesystemet i takstolarna, beroende 

på takets konstruktion samt montagesystemets förutsättningar. 

 

Det finns flera olika typer av takpannor. De vanligaste i Sverige är:  

● Betongtegel tvåkupig 

● Betongtegel enkupig 

● Lertegel tvåkupig 

● Lertegel enkupig 

 

I den här guiden kommer samtliga takpannor kallas tegelpannor för enkelhetens skull. 

 

1.1. Tegeltak med bärande undertak (råspont) 

Konstruktion av tegeltak med bärande undertak (sett inifrån och ut) 

Takstolar placeras vanligtvis med cc-mått (avstånd) 1200mm. På takstolarna spikas eller 

skruvas en råspont (bräda) horisontellt, med tjockleken 17-23mm. På råsponten läggs en 

takpapp. På takpappen spikas först en ströläkt vanligtvis med dimensionen 25 x 25mm med 

ett avstånd ca 600mm cc, dvs. varannan ströläkt spikas i takstolen, och varannan spikas 

mellan två takstolar. På ströläkten spikas en bärläkt, vanligtvis med dimensionen 25 x 28mm 

horisontellt. På bärläkten läggs takpannorna, se Figur 2. (Bolist 2020, Träguiden 2020a, 

2020b).  



Dessa mått är enligt norm för konstruktion av tegeltak i Sverige. I verkligheten kan andra 

dimensioner och placeringar ha använts. Ta inte dessa mått för givet. Kolla alltid de verkliga 

förutsättningarna. 

 

Figur 2. Tegeltak med bärande undertak (Bolist 2020).   

Sammanfattning 

● Takstolar  

● Råspont 

● Takpapp 

● Ströläkt 

● Bärläkt 

● Tegelpannor 

Takstolar och råspont är de bärande skikten i taket. 

  



1.2. Tegeltak med ej bärande undertak, tex takduk eller 

oljehärdad masonit 

Konstruktion av tegeltak med frihängande undertak sett inifrån och utåt 

Den andra varianten för konstruktion av tegeltak i Sverige är ett tak utan bärande undertak. I 

stället för råspont används annat material som behöver vara vattenavledande, tex. 

oljehärdad masonit eller takduk. Då undertaket ej är bärande behöver bärläkten vara av 

typen konstruktionsvirke. Konstruktionsvirke innebär att materialet är klassat för att 

användas i bärande konstruktioner. Vanligtvis är bärläkten av dimensionen 45 x 70mm, 

betydligt grövre än bärläkten för ett tak med råspont, se Figur 3 (Träguiden, 2003). 

Även dessa mått är enligt norm. I verkligheten kan andra dimensioner och placeringar ha 

använts. Ta inte dessa mått för givet. Kolla alltid de verkliga förutsättningarna. 

 
Figur 3. Tegeltak med ej bärande undertak (Träguiden 2003). 

Sammanfattning 

● Takstolar 

● Takduk eller masonit 

● Bärläkt 

● Tegelpannor. 

 

Takstolar och bärläkt är de bärande skikten i taket. 

 

 

 



2. Avsnitt 2 - Solcellsanläggningens uppbyggnad 

och konstruktion 

För solcellsanläggningar som installeras på tegeltak behöver montagesystemet förankras i 

takets bärande skikt under tegelpannorna. Takets bärande skikt, beroende på taktyp, 

förklarades i kap. 1.1 och 1.2.  

Den komponent som förankrar montagesystemet i takets bärande skikt brukar kallas 

takkrok, takankare, takfäste osv. beroende på komponentens utformning, se Figur 4. Ett 

samlingsnamn för alla olika infästningskomponenter kommer benämnas som “takfäste” i 

denna guide. Förankring sker vanligtvis genom att takfästen skruvas antingen i takets 

råspont, bärläkt eller takstol. 

Ovanpå takfästen monteras bärande montageskenor som panelerna ligger på, se Figur 5. 

Panelerna fixeras genom montageklämmor som klämmer fast panelerna mot skenorna, se 

Figur 6. Vanligtvis ligger en rad med solpaneler på två skenor, men system med tre skenor 

förekommer också. 

Andra monteringsmetoder och montagesystem förekommer, men dessa ovannämnda är det 

vanligaste metoderna gällande solpanelsmontage på tegeltak i Sverige. 

  

Figur 4. Exempel ett takfäste som sticker upp på sidan av takpannan. 



  

Figur 5. Exempel på solpanelsmontage. Paneler monteras på skenor som hålls upp av takfästen. 

 

Figur 6. Exempel panelklämma. 

 

 

  



2.1. Montagesystem 

Huvudsakliga komponenter för montagesystemets hållfasthet 

● Takfästen 

● Skenor 

● Panelklämmor 

● Monteringsdetaljer som skruv, bult, mutter 

 

Dessa ovanstående komponenter behöver vara kompatibla med varandra. För enkelhetens 

skull kan dessa väljas från en och samma tillverkare. Alternativt kan komponenter i 

montagesystemet från olika tillverkare användas. Om komponenter från olika tillverkare 

används, t.ex. fästen från en tillverkare, och skenor från en annan tillverkare, förutsätter 

detta att de bägge tillverkarna godkänner denna användning, samt att det går att utföra en 

hållfasthetsberäkning utifrån de valda komponenterna. 

 

Nedan förklaras och ges exempel på de huvudsakliga komponenterna i ett montagesystem, 

samt övrigt installationsmaterial för solcellsmontering på tegeltak. För detaljer om de olika 

komponenterna läs tillverkarens monteringsmanual och produktdatablad. 

2.1.1. Takfästen 

I den här installationsguiden delas takfästen för tegeltak in i tre kategorier, utifrån vilket 

underlag de är framtagna för att användas på. 

● Takfäste - Råspont 

● Takfäste - Bärläkt 

● Takfäste – Takstolar 

 

Oavsett vilket fäste man väljer att använda, var noga med att läsa tillverkarens 

monteringsanvisning hur takfästen korrekt skall monteras, samt vilket underlag de är 

godkända att monteras på. 

 

  



2.1.1.1. Takfäste - Råspont 

För tegeltak med bärande undertak (råspont) är det lämpligt att skruva takfästen i råsponten. 

I Sverige finns det två större leverantörer av takfästen som är konstruerade med avseende 

på att dessa skall skruvas på råspont, CW Lundberg och Weland Stål.  

 

VIKTIG INFORMATION 
Idag är det vanligt förekommande att takfästen avsedda för infästning i takstolar används för 

infästning på råspont. För att ta reda på ifall denna typ av montering var godkänd, 

kontaktades ett tiotal tillverkare av takfästen för takstolar. Tillverkarna förfrågades om 

underlag som godkänner denna typ av användning för dessa takfästen. Endast en (Van der 

Valk) av de tillfrågade tillverkarna kunde visa upp ett dokument som godkänner att deras 

takfästen för takstolar får användas för infästning på råspont (2021-01). 
 

  



Exempel CW Lundberg 
Takfäste, avsett för infästning på underlagsspont min 17 mm eller plywood min 12 mm. 

Konsolen kommer upp på sidan av takpannorna, se Figur 10. Fästets fotplatta och mellandel 

monteras ihop utifrån takets förutsättningar (höjd på strö- och bärläkt) för att ligga 2-3 mm 

ovanför takpannorna. Minst 6 st rostfria träskruvar med dimensionen 4,8 x 35 mm skall 

användas per fäste. Se fler detaljer i hänvisad montageanvisning (CW Lundberg 2021a, 

2021b). 

      
Figur 7. Överdel för betongpannor, CW Lundberg.     Figur 8. Överdel för lertegelpannor, CW Lundberg. 

   
Figur 9. Underdel för infästning i råspont, CW Lundberg. 

 
Figur 10. Bild från montageanvisning takfäste för betongpannor, CW Lundberg.  



Exempel Weland Stål 
Takfäste, avsett för infästning på råspont med tjocklek minst 17mm eller plywood med 

tjocklek minst 18 mm. Konsolen kommer upp på sidan av takpannorna, se Figur 13. Fästet 

justeras in utifrån takets förutsättningar (höjd på strö- och bärläkt) för att ligga 2-3 mm 

ovanför takpannorna. Minst 4 st träskruvar med dimensionen 6 x 30 mm skall användas per 

fäste. Se fler detaljer i hänvisad montageanvisning (Weland Stål 2021a, 2021b, 2021c). 

 

 
Figur 11. Takfäste för betongpannor, Weland Stål.      Figur 12. Takfäste för lertegelpannor, Weland Stål. 

 
Figur 13. Exempel: Takfäste för betongpannor, Weland stål.  



Exempel Van Der Valk 
Modell: Storngline heavy duty 

Utklipp från Van Der Valks monteringsanvisning: 

● Kroken kan monteras i takstolen eller råsponten.  

● Om kroken monteras i råsponten skall avståndet till takstolen inte överskrida 1/4 av 

avståndet mellan takstolarna. Exempel: Om avståndet mellan takstolarna är 1200mm 

kan kroken placeras max 300 mm från takstolen. För godkänt montage med både 

korrekt avstånd mellan fästen samt infästning max 300 mm från takstolar kan extra 

fästen ofta behövas. 

● Tjockleken på råsponten behöver vara minst 20 mm.  

● Kroken skall monteras med 4 skruvar om den fästs i råsponten.  

Medföljande skruv har dimensionen 8 x 80 mm (Van Der Valk 2021). 

 
Figur 14. Takfäste från Van Der Valk. 

 

 
Figur 15. Takfäste från Van Der Valk. Godkänt för infästning på råspont. 



2.1.1.2. Takfäste - Bärläkt 

På tegeltak med frihängande undertak finns det ingen råspont att fästa montagesystemet i, 

därav behöver det fästas i någon annan del av takets bärande konstruktion. Bärläkt för 

frihängande undertak är oftast (och bör enligt norm vara) av dimensionen 45 x 70 mm, samt 

av konstruktionsklassat virke av klassen C14 (Träguiden 2003). I Sverige finns det två större 

leverantörer av takfästen som är konstruerade med avseende på att dessa skall skruvas i 

bärläkt med krav på dimension av bärläkten 45 x 70 mm, CW Lundberg och Weland Stål. 

 

Exempel CW Lundberg 

Takfäste, avsett för infästning i bärläkt av hållfasthetsklassat virke, med dimension på 45 x 

70 mm. Minst 6 st rostfria träskruvar med dimensionen 4,8 x 35 mm skall användas per 

fäste. Se fler detaljer i hänvisad montageanvisning (CW Lundberg 2021a, 2021b). 

 

           
Figur 16. Överdel för betongpannor, CW Lundberg.     Figur 17. Överdel för lertegelpannor, CW Lundberg. 

 

 
Figur 18. Underdel för infästning i bärläkt, CW Lundberg. 

 



 
Figur 19. Bild från monteringsanvisning takfäste bärläkt, CW Lundberg. 

 

Exempel Weland Stål 
Takfäste, avsett för infästning i konstruktionsklassad bärläkt. Läkten ska vara dimension 45 x 

70 mm i lägst hållfasthetsklass C14. Minst 4 st träskruvar med dimensionen 6 x 30 mm skall 

användas per fäste. Se fler detaljer i hänvisad montageanvisning (Weland Stål 2021d, 

2021e). 

 
Figur 20. Takfäste för bärläkt, Weland Stål.  



2.1.2. Takfäste - Takstol 

Denna typ av fästen framtagna med avseende på att dessa skall skruvas i takstolar. Oftast 

är denna typ av fästen ej tillämpbara på svenska tak. För tegeltak med bärande undertak 

(råspont) är detta praktiskt sätt svårt att genomföra då takstolarnas placering inte syns från 

ovansidan av råsponten. Samt finns risk att fästen för takstolar krockar med ströläkt, då 

ströläkten enligt norm skall spikas med varannan läkt övar takstol, och varannan mellan 

takstolar. För tegeltak med frihängande tak är det praktiskt sett möjligt att montera fästen i 

takstolar. Det som främst gör att fästen för takstolar oftast ej är tillämpbara i Sverige är att 

avståndet mellan takstolar enligt svensk norm är 1200 mm. Detta avstånd mellan fästen för 

takstolar är enligt montagesystemtillverkarens hållfasthetsberäkning oftast för långt, då det 

innebär att varje infästningspunkt blir för högt belastad. En förklaring till denna begränsning 

är att denna typ av fästen är framtagna och anpassade efter tegeltak i länder, (t.ex. 

Tyskland, Holland) där nivån på dimensionerande snölast oftast är avsevärt mycket lägre än 

i Sverige, samt att takstolar enligt byggnorm har avstånd på 600mm - 800mm. Eventuellt 

skulle det vara möjligt att använda dessa fästen i södra Sverige där den dimensionerande 

snölasten är relativt låg. Men från Mellansverige och norrut behöver denna typ av fästen 

generellt sett alltid sitta tätare än takstolarna (1200 mm). 

 

Det finns många varianter och leverantörer för denna typ av takfäste. Några exempel visas 

nedan. 

 

Exempel Schletter 
Modell: Rapid 2 +45. Minimum två skruvar med diametern 8 mm skall användas, samt 

skruvarna skall penetrera underlaget minst 80 mm. (Schletter 2021). 

 
Figur 21. Takfäste för takstol, Schletter. 



 
Figur 22. Monteringsinstruktion takfäste, Schletter. 

 
Exempel K2 
Modell: CrossHook 4SL (K2 2021a) 

 

 
Figur 23. Takfäste för takstol, K2. 

  



2.1.3. Skenor 

Skenor är den del av montagesystemet som hålls upp av takfästen, som sedan panelerna 

monteras på. Skenor i aluminium är vanligaste förekommande, men det finns även skenor 

som är gjorda i stål. Gällande utseende och funktion skiljer det sig relativt lite mellan olika 

tillverkare. Nedan visar några exempel.  

2.1.3.1. Aluminiumskenor 

Exempel Schletter  
Modell: Solo (Schletter 2021) 

 

Figur 24. Bärande skena i aluminumprofil från Schletter. 

Exempel K2 
Modell: Solo Rail Medium (K2 2021a). 

 
Figur 25. Bärande skena i aluminiumprofil från K2. 

 

  



2.1.3.2. Stålskenor 

Exempel Weland Stål 
Modell: Solpanelsskena i stål (Weland Stål 2021f). 

 
Figur 26. Bärande skena i stålprofil från Weland Stål. 

 

2.1.4. Jordning / Funktionsutjämning / Potentialutjämning 

En bra anledning till att funktionsutjämning (Ofta bara kallat: ”jordning”) bör installeras är för 

att skydda människor. Om en ledande kabel lossnar och rör vid ett ledande material som 

inte är jordat kan någon komma åt den delen och få ström genom sig. En annan bra 

anledning är att det finns en referens för växelriktaren att kunna utföra 

“Isolationsresistansmätning” mellan de ledande kablarna på DC-sidan och jord. Utan 

funktionsutjämning kommer växelriktaren inte kunna upptäcka ett isolationsfel på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

De flesta isolationsfel idag, i anläggningar som inte har någon funktionsutjämning installerad, 

upptäcks vid kraftigt regn då en tillfällig jordförbindelse kan uppstå. 

 

Funktionsutjämning av montagematerial, modulramar och kabelvägar i solcellsanläggningar 

är en omdebatterad fråga inom solelbranschen, och med all rätt. Regelverket är otydligt och 

vid svar på frågan om funktionsutjämning behövs eller ej ges varierande svar från berörda 

instanser (2021-01). 

 



Om tillverkaren av solpaneler, växelriktare eller montagematerial föreskriver i sina 

montageanvisningar att funktionsutjämning (jordning/potentialutjämning) skall installeras så 

råder det inga tvivel att det ska det. Om inga sådana föreskrifter finns, eller det hänvisas till 

“nationella föreskrifter” för installationslandet, finns tolkningsutrymme i de standarder som 

det hänvisas till från “Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer” då 

främst: SS-EN 62446-1 som har många hänvisningar till IEC 62548 som ej är Svensk- eller 

Europeisk Standard än). 

 

Att installera funktionsutjämning vid en “vanlig” villainstallation är en förhållandevis liten extra 

kostnad, och fördelarna med: Tillförlitlig isolationsresistansmätning, minskad EMI-

problematik (EMC), och framförallt en ökad säkerhet mot allvarliga olyckstillbud, överväger 

troligtvis alternativet. Dock kan man inte i dagsläget med säkerhet klargöra att det är ett krav 

vid svenska installationer så länge dubbelisolerade kablar och Klass II-material används 

genomgående i hela installationen. 

 

Exempel: funktionsutjämning / Potentialutjämning (”jordning”): Wagner Solar 
 
En aluminiumledare förbinder det ledande materialet i montagesystemet. Aluminiumledaren 

kläms fast mot skenor med hjälp av bult och mutter, se Figur 27. Den ena änden av 

aluminiumledaren kopplas samman via godkänt skarvdon (se Figur 28) med en kabel som 

sedan dras ner för att ansluta till lämplig jordplint. Förutom funktionsutjämning av 

montagesystemet (skenor) behöver panelernas ramar jordas på ett tillförlitligt sätt. Vanligtvis 

har paneler hål i ramen som är avsedda för anslutning till jord. Ett annat alternativ är att 

montera ”grounding clips” som ligger an mot en skena samt penetrerar panelens anodisering 

(färglager), och därigenom säkerställa kontakt mellan paneler och montagesystemet, och 

därmed anslutning till funktionsutjämning, se Figur 29 och Figur 30. 



 
Figur 27. Metod för funktionsutjämning/potentialutjämning enligt Wagner Solar. I detta fall på ett plåttak, men 

principen är lika för tegeltak. 

 

 
Figur 28. Metod för potentialjord enligt Wagner Solar, aluminiumledaren skarvas ihop med en jordkabel för att 

kunna anslutas till lämplig jordplint. Skarvdonet i detta exempel är av rostfritt stål då man vill minimera galvanisk 

korrosion som uppstår mellan aluminium och koppar. 



 
Figur 29. Jordningsclips, säkerställer kontakt mellan panelram och monteringsskenor, Wanhos solar. 

 

 

 

 
Figur 30. Exempel olika jordningsclips för att säkerställa kontakt mellan paneler och montagesystemet, Wanhos 

Solar. 

  



2.1.5. Kablage och kabelskydd 

Strängkablar skall vara avsedd för ändamålet. 

H1Z2Z2-K är ett bra alternativ. (Uppfyller Europanorm EN-50618 för solcellskabel). 

 
Figur 31. Kabel för solcellsanläggning, dubbelisolerad, röd. 

 
Figur 32. Kabel för solcellsanläggning, dubbelisolerad, svart. 

 

Kabelskydd bör vara UV-resistent samt ha god tålighet mot väder och vind då dessa skall 

förläggas på tak. Delbar slang är ett bra alternativ tex om panelkablar behöver skyddas, och 

det inte går att trä slang över panelens kontakter. 

 

 
 Figur 33. Exempel kabelskydd, flexslang.                   Figur 34. Exempel kabelskydd, delbar slang. 

 
  



2.1.6. Kontakter 

Felaktig kontaktering är en av de största felkällorna i en solcellsinstallation. Det är viktigt att 

veta vilken typ av kontakt, från vilken tillverkare, som panelen som skall installeras levereras 

med. Samma typ av kontakt skall användas till strängkablarna som dras till växelriktaren. 

Det är också viktigt att förstå att olika kontakter som marknadsförs som MC4 inte kan anses 

som likvärdiga. Olika tillverkare har olika legeringar i stiften och polymerblandningar i 

plasten. Detta gör att om två olika tillverkares kontakter ansluts kommer de olika kontakterna 

påverkas olika av temperatur och ett glapp kan uppstå. Det finns även risk för stiften inte får 

full kontaktyta vilket kan leda till varmgång. 

Om man ej har tillgång till lösa kontakter av samma typ kan man “klippa” första och sista 

kontakten i solpanelsträngen och montera ett kontaktpar som är av samma typ och 

tillverkare. Detta häver dock garantin från paneltillverkaren på 2st paneler i varje sträng, men 

kravet om godkänd kontaktering uppfylls. 

 

Vid installation av optimerare är det viktigt att säkerställa, innan material köps in, att 

solpanelerna och optimerare levereras med samma tillverkare och typ av kontakter. Ofta kan 

optimerare beställas med olika kontakttyper från leverantör. 

 

● Hona och hane som kontakteras i en solcellsanläggning skall vara av samma typ från 

samma tillverkare. 

 

● Kontakten skall vara anpassad för den miljö, spänning och ström som anläggningen 

är avsedd för. 

 
Vid kontaktering är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar. Kabeln skall avisoleras 

(skalas av) med korrekt längd enligt anvisningar, samt rätt verktyg skall användas. Vissa 

fabrikat av kontakter (tex Staübli MC4, se nedan) kräver vid kontaktering av kabel att 

metallstiften separat skall klämmas åt med en ”krimptång” som är avsedd för ändamålet. 

 

  



Exempel kontakter 
● Staübli MC4 

 
Figur 35. Exempel kontakter, MC4. 

● Weidmüller 

 
Figur 36. Exempel kontakter, Weidmüller. 

 
● Pheonix 

 
Figur 37. Exempel kontakter, Pheonix.  



2.1.7. Paneler  

Det finns många tillverkare av solcellpaneler. Nedan visas några exempel. 

 
Exempel  

● Q-cells 
Modell: Q.PEAK DUO-G5 315-330 (Q-cells 2021). 

 
Figur 38. Panel från Q-cells. 

● Luxor 
Modell: ECO LINE HALF CELLS M120 / 315 - 335 W (Luxor 2021). 

 
Figur 39. Panel från Luxor. 



● Longi 
Modell: LR4-60HPH-370M (Longi 2021) 

 
 

● Jinko 

Modell: Cheetah HC 60M 325-345 Watt (Jinko 2021). 

 
Figur 40. Panel från Jinko. 



2.1.7.1. Panelklämmor 

Panelklämmor är den delen av montagesystemet som fixerar panelerna mot skenorna. 

Nedan visar några exempel. 

 

Exempel K2 
Modell: Universall clamp (K2 2021b). 

 
Figur 41. Panelklämmor från K2. Mittenklämma till vänster, ändklämma till höger. 

 

Exempel Schletter 
Modell: Rapid16 center clamp 40–50, End clamp 40–50 (Schletter 2021). 

 
Figur 42. Panelklämmor från Schletter. 

 



Exempel Weland Stål 
Modell: Mittklämma, KL2000 
 

 
Figur 43. Panelklämma från Weland Stål. 

 

2.1.8. Övrigt installationsmaterial 

2.1.8.1. Buntband 

Förläggning av kablar på tak under solcellspanelerna görs vanligtvis med buntband. 

Buntband ska vara UV-resistent samt ha god tålighet mot väder och vind. HellermanTyton är 

ett exempel på en leverantör av buntband med UV-beständiga buntband. 

 

 
Figur 44. Buntband. 



 

 
Figur 45. Kabelförläggning på skena med buntband. 

 

För att fästa upp panelernas kablar så risk för att kablar hänger ner på taket minimeras kan 

buntband med kantclips användas, se Figur 46 och Figur 44. 

 

 
Figur 46. Buntband med kantclips för att fästa upp panelers kablar i ramen. 

 

 
Figur 47. Buntband med kantclips för att fästa upp panelers kablar i ramen 



3. Avsnitt 3 - Planering inför montage 

3.1. Val av montagesystem 

Ett montagesystem är en rad av komponenter som är beroende av varandra. Som installatör 

behöver du försäkra dig om att det materialet du använder dig av är godkänt och lämpligt att 

använda. Viktigt är att montagesystemet är korrekt dimensionerat med rätt antal 

komponenter, som antal bärande skenor och antal takfästen, samt godkänt cc-mått mellan 

takfästen. Detta för att montagesystemet skall kunna klara de rådande snö- och vindlaster 

som kan uppkomma.  

3.1.1. Val av takfäste 

Den komponent som är särskilt avgörande för montagesystemets hållfasthet på tegeltak är 

takfästet. Följande frågor bör beaktas vid val av takfäste. 
 

1. Är fästet avsett att installeras på det tilltänkta underlaget? 

 

2. Passar fästets utformning med takets konstruktion? Dvs. går det praktiskt sätt att 

installera det valda fästet korrekt enligt tillverkarens installationsmanual? 
 

3. Är det praktiskt möjligt att installera korrekt antal takfästen med korrekt avstånd 

mellan dessa både enligt gällande hållfasthetsberäkning samt tillverkarens 

monteringsanvisning för den aktuella anläggningen? 

 

Vid osäkerhet, läs manualen från tillverkaren, dubbelkolla hållfasthetsberäkning, eller 

kontakta leverantören av montagesystemet. 

 

3.2. Hållfasthetsberäkning 

En hållfasthetsberäkning bör göras för varje solcellsanläggning utifrån det enskilda takets 

förutsättningar. Man kan tro att de flesta tak i samma område eller region är relativt lik 

varandra, men i och med att parametrar som byggnadens höjd, takets lutning, takets 

exponering för omgivningen oftast varierar från tak till tak bör en individuell 

hållfasthetsberäkning göras för varje enskild solcellsanläggning. Både för att veta hur 

anläggningen ska dimensioneras korrekt, med även för montörens trygghet att veta att 



anläggningen är korrekt byggd med avseende på antal takfästen, cc-mått mellan takfästen 

med mera. 

3.3. Projektering, dimensionering, växelriktarplacering 

För att ha rätt förutsättningar att utföra en installation av solceller på bästa sätt är det av vikt 

att solcellsanläggningen är välplanerad innan påbörjad installation. Både för att effektivisera 

tiden för montaget, men främst för att installera solceller på ett godkänt sätt enligt tillverkare 

av montagesystem och solcellspaneler. Grundläggande information innan påbörjad 

installation som en solcellsmontör bör veta är: 

 

● Utformning av solcellsanläggningen. Antal paneler, placering på tak m.m. 

● Dimensionering av montagesystemet för solcellsanläggningen utifrån det specifika 

takets förutsättningar. Antal komponenter som skenor, takfästen, cc-mått m.m. 

● Monteringsmanual för montagesystemet (skenor, takfästen m.m.).  

● Monteringsmanual för solcellspaneler.  

 

Särskilt viktig information en solcellsmontör behöver ha koll på för att utföra ett montage av 

solceller på tegeltak, på ett godkänt sätt enligt tillverkare av montagesystem och 

solcellspaneler: 

● Vilket antal takfästen krävs för anläggningen? 

● Maximalt cc-mått mellan takfästen? Se Figur 48. 

○ Behöver fästen sitta tätare vid hörn och ytterkanter jämfört med mitten av 

solpanelfältet? 

● Mått för godkänt överhäng av solcellspaneler i förhållande till montagesystemet enligt 

paneltillverkaren? Se Figur 49. 

 

För att ytterligare effektivisera installationstiden är det bra att redan vid planeringsstadiet 

även bestämma plats för växelriktaren. Detta för att kunna planera vart kablar mellan 

solcellsfältet och växelriktaren skall förläggas, samt vart eventuell genomföring i tak skall 

göras. Desto färre frågetecken för montören att räta ut, desto bättre förutsättning att utföra 

en tidseffektiv installation av solceller. 

 



 
Figur 48. Avstånd mellan takfästen (cc-mått) för solcellanläggningens montagesystem (Weland Stål). 

 
Figur 49. Panelens utstick i förhållande till bärande skenor (Weland Stål). 

  



4. Avsnitt 4 - Montera solceller på tak steg för 

steg 
Nedan följer en beskrivning hur man kan montera solceller steg för steg. Men i och med att 

regelverk och standarder i denna bransch är under utveckling blir det svårt att säga i många 

lägen med gränsdragning vad som är godkänt eller ej. Följande beskrivning är en 

rekommendation för arbetsgång och utförande för montering av solcellspaneler på tegeltak i 

Sverige och är skriven utifrån dagens regler, standarder och normer. 

4.1. Kontrollera takmått 
Innan installationen påbörjas är det bra att kontrollmäta taket, både längd och bredd, för att 

försäkra sig om att den planerade anläggningen får plats.  

4.2. Bestäm placering av paneler, skenor och fästen 

Alla delar i montagesystemet påverkar varandra. Vart man sätter takfästena bestämmer vart 

skenorna kommer sitta. Skenorna måste sitta på rätt ställe för att panelerna skall monteras 

med godkänt utstick från skenorna, se Figur 50. Godkänt panelutstick är angiven i 

montagemanual från paneltillverkaren. Dessa mått är krav från paneltillverkaren för att 

hållfasthetstester på panelerna skall vara giltiga. 

 

Gällande fästen och skenor, se till att följa montagesystemtillverkarens anvisningar för hur 

takfästen, skenor m.m. skall installeras korrekt. 

4.2.1. Skenor 

Takpannorna styr till stor del var takfästet har möjlighet att placeras. Hur mycket 

takpannorna styr beror dock på hur flexibelt takfästet är. De flesta takfästen för råspont som 

kommer ut på sidan av takpannan behöver monteras så dess centrum hamnar i området 

kring mitten av takpannans sida, se Figur 4. 

Är skenor kapade i rätt längder i förväg, går det att direkt att bestämma placering av 

skenorna i förhållande till taket.  

 

  



Skenornas placering bredd 
Lägg ut en fullång rad med skenor löst på takpannorna för att se vilken längd som tas i 

anspråk, se Figur 50. Bestäm skenornas placering på taket. Är tanken att anläggningen ska 

centreras på taket ska avståndet från skenans yttre ändar till takets ytterkanter vara lika 

långt på bägge sidor. 

 

 
Figur 50. Skenor utlagda på taket för att bestämma placering. 

 

Skenornas placering höjd 
Det som är viktigt när man bestämmer placering av skenor i höjdled är att skenorna skall 

placeras så att panelernas utstick i förhållande till skenorna, både i överkant och under kant 

skall vara godkänt enligt tillverkaren av panelerna. Mått för godkänt panelutstick finns i 

paneltillverkarens monteringsmanual, för exempel se Figur 72.  

 

Börja med att bestämma en målbild av vart panelerna skall sitta i höjdled. För de flesta 

paneler finns en rörelsemån på ca 20 cm. Markera område för godkänd placering av skenan. 

Gör detta för samtliga rader med skenor.  

 

Är det ej möjligt att placera fästet så att skenan hamnar i godkänt området för panelutstick 

behöver panelernas tänkta placering korrigeras tills man hittar en placering som funkar för 



samtliga rader med skenor och fästen. Desto fler rader med paneler, desto större utmaning 

att sätta alla skenor i godkänt område för penelöverhäng. 

 

Monteras skenor som ej är färdigkapade i förväg kan man antingen centrera skenor, och 

kapa bägge ändar i efterhand, alternativt bestämma var den ena änden skall börja och 

sedan kapa den andra änden i efterhand. 

 

4.3. Skruva infästning (takkrok/takankare) 
När man har bestämt vart skenorna skall placeras är det dags att sätta ut takfästen. 

Placering och avstånd mellan fästen i bredd (cc-mått, horisontellt) bestäms av 

solcellsanläggningens hållfasthetsberäkning. Placering av fästen i höjdled (vertikalt) 

påverkar direkt skenornas placering i höjdled, och bestäms av panelens mått för godkänt 

utstick. Därav behöver fästen placeras så skenor skall kunna monteras inom det område 

som är godkänt för panelernas utstick. 

 

Bestäm vart takfästen skall placeras. Detta kan göras genom att takpannor plockar ur, eller 

skjuts upp för de tänka placeringarna. Börja från en ände. Det yttersta fästet placeras inom 

ramen för godkänt ändutstick av skena i förhållande till fästet. Nästa fäste placeras med ett 

avstånd från det första fästet som ej överskrider det maximala måttet för avstånd mellan 

fästen enligt hållfasthetsberäkning. Oftast är maximalt avstånd mellan fästen kortare i hörn 

och längs ytterkanter jämfört med mitten än solpanelfältet.  

 

Om takfästen som kommer ut i sidan av takpannan används, begränsas möjligheten av 

placering i sidled av takpannornas bredd. Vanligtvis är takpannor 30 cm breda, vilket innebär 

att bredden mellan dessa fästen kan justeras med intervall om 30cm (30, 60, 90 120, 150cm 

osv). Om hållfasthetsberäkningen säger att maximal bredd mellan fästen är t.ex 110cm, 

innebär detta praktiskt sett att fästen måste installeras efter var 3e panna, på 90cm. Att 

montera ett fäste efter var 4e panna hade inneburit ett cc-mått på 120cm, vilket i detta fall 

hade överskridit det godkända avståndet. 

Följande fästen placeras ut lika som det föregående fästet tills man har placerat ut fästen 

längs hela skenan. Se till att båda yttre fästen placeras inom ramen för godkänt ändutstick 

för skenan. 

 



Generellt sett, för en anläggning i norra Sverige behöver takfästen sitta tätare (och därmed 

behövs fler fästen) jämfört med en anläggning i södra Sverige. Detta på grund av olika 

snölaster. 

 

OBS. Var noga med att bygga montagesystemet enligt godkänd hållfasthetsberäkning. 

 

 
Figur 51. Fästen utplacerade. 

För att fästen skall linjera kan ett snöre spännas upp mellan de yttersta fästena, se Figur 52.  

 

 
Figur 52. Linjera fästen med hjälp av snöre. 



För att undvika att fästen ”lyfter” pannor kan man slipa ur pannorna där fästena ligger an, se 

Figur 53 och Figur 54. 

 

 
Figur 53. Urslipad takpanna. 

 

 
Figur 54. Urslipad takpanna med monterat takfäste. 

 

  



4.4. Montera skenor på fästen 

När takfästen har förankrats i taket är det dags att montera skenor. Sträva efter att alla 

skenornas ändar skall sticka ut lika mycket i förhållande till paneler, när paneler har lagts. 

För att ha bäst förutsättning för detta vill man att skenornas ändar ska linjera, och hörnen 

skall vara 90 grader. 

4.4.1. Tips montera skenor med 90 graders vinkelförhållande: 

Kryssmätning 

Kryssmäta skenor för få skenor att linjera, samt 90 graders hörn, se Figur 55. 

Mät längd mellan skenornas hörn tvärs över fältet, dvs mellan punkt A och C, samt mellan 

punkt B och D i exemplet nedan.  

När längden mellan A och C är lika långt som längden mellan B och D har skena 1 och 

skena 4 ett rätvinkligt förhållande. Fixera översta och understa skena, dvs skena 1 och 4.   

 
Figur 55. Kryssmäta skenor. 

Används sedan skena 1 och 4 som referenspunkt för hur skena 2 och 3 skall placeras i 

bredd. Ett hjälpmedel för att montera skena 2 och 3 med rätt utstick, är att spänna upp ett 

snöre mellan ändarna på skena 1 och 4 för att ha en linje att förhålla skenändar mot, se 

Figur 56. 



 
Figur 56. Använda snöre för att linjera skenors ändar. 

4.5. Jordning / Funktionsutjämning / Potentialutjämning 
Koppla samman montagesystemets alla skenor med godkänt ledande material enligt 

tillverkaren av det valda montagesystemet se Figur 57. En “jordkabel” kopplas samman med 

montagesystemet och ansluts till lämplig jordplint, se Figur 59. Kabel är vanligtvis svart med 

rosa märkning i anslutning och avslut. Grön/gul kabel får EJ användas. Grön/gul kabel får 

endast användas för skyddsjord. Parallellt med aluminiumledaren för potentialutjämning skall 

strängkabel förläggas, se Figur 58. 

 
Figur 57. Montera potentialutjämning/funktionsutjämning. Alla ledande delar i montagesystemt (skenor) 

sammanlänkas via en potentialledare. I bilden är potentialledaren den tunna rundstången som ligger under alla 
skenor. 

 



 
Figur 58. Strängkabel förlagd parallellt med ledare för potentialutjämning. 

 

 

 
Figur 59. Anslut montagesystemets aluminiumtråd till en “jordkabel” som i sin tur skall anslutas till lämplig 

jordplint. Jordkabeln bör följa strängkablarna ner från taket. 

  



4.6. Förläggning av kablar och takgenomföring 
Viktigt vid förläggning av kablar är att dessa ej får hänga ner på taket och riskera att nötas ut 
på sikt av väder och vind. En strängkabel skall förläggas parallellt med panelernas kablar. 
Kablar och kontaktdon kan fästas upp på skenor med buntband se Figur 59 och Figur 60. 
 

 
Figur 59. Röd strängkabel (plus) förlagd på skena. 

 

 
Figur 60. Strängkablar och panelkablar förlagda och klamrade på skena. 

 



4.6.1. Klamringsavtånd 

Kablar (4 mm² - 10 mm²) har ett lämpligt avstånd mellan fästpunkter på 35 cm. 

Kablar (16 mm² - 50 mm²) har ett lämpligt avstånd mellan fästpunkter på 50 cm. 

(Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer, § 522.8.4) 

4.6.2. Böjningsradie 

Godkänd böjningsradie framgår av kabeltillverkarens datablad. En vanlig tumregel för 

solcellskabel är att kabelns böjningsradie måste vara minst 4 ggr kabelns diameter, se Figur 

61. 

 
Figur 61. Böjningsradie kablar. 

4.6.3. Strängkabelförläggning på tak och EMC 

Solcellsanläggningen skall klara EMC-direktiven (Electro Magnetic Compability). EMC-

direktivet avser att minimera störningar mellan elektriska utrustningar. Om en produkt är CE-

märkt (vilket är ett krav för att få säljas i Europa) så intygar tillverkaren att produkten 

uppfyller dessa krav. Dock kan problem uppstå vid felaktig montering eller när flera 

produkter som var för sig är godkända sammankopplas i ett system.  

Elektromagnetisk störning (EMI, Electro Magnetic Interference) i solcellsanläggningar 

uppkommer i området mellan den positiva ledaren (plus) och den negativa ledaren (minus). 

Olika avstånd mellan plus- och minuskablarna ger upphov till störningar på olika frekvenser. 



Man skall alltid minimera den area som bildas mellan plus- och minuskablar i en installation, 

se Figur 62 och Figur 63. Det finns även en EMC-problematik med DC/DC-omvandlare som 

monteras i serie (s.k: optimerare), EMI-störningar från optimerare kan dämpas genom att, 

förutom minimera arean mellan kablarna, även installera en funktionsutjämningsledare 

(SolarEdge 2021). 

 

Nedan visas två exempel på kabelförläggning och EMI (Electro Magnetic Interference). De 

vita rektanglarna i bakrunden skall illustrera solcellspaneler som är förlagda i två rader, med 

fem paneler per rad. Heldragen röd linje motsvarar positiv strängledare (plus). Heldragen 

svart linje motsvarar negativ strängledare (minus). Streckad linje motsvarar panelernas 

kablar. De gröna fälten motsvarar området (arean) mellan positiv ledare och negativ ledare 

där det finns risk att EMI kan uppkomma. Jämför skillnaden mellan de olika exemplen (Figur 

62 och 63) hur den positiva ledaren (röd kabel) är förlagd, samt skillnaden på de gröna 

fältets area. Enligt Figur 62 är strängkablar förlagda med stor risk för EMI. Enligt Figur 63 är 

strängkablar förlagda så att risk för EMI minimeras. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figur 62. Strängkabelförläggning. Strängkabel (röd kabel) ej förlagd parallellt med panelers kablar. Risk för EMI. 

 

 
Figur 63. Strängkabelförläggning. Strängkabel (röd kabel) ligger parallellt med panelers kablar. Risk för EMI 

minimeras.   



4.7. Kabeldragning mellan solcellsfält och växelriktare 
4.7.1. Kabelskydd och takgenomföring 

För att ansluta solcellerna till en växelriktare behöver strängkablar från solcellsanläggningen 

dras ner till platsen för växelriktarens placering. Vid kabeldragning och förläggning mellan 

solcellsfält och växelriktare bör strängkablar förläggas i kabelskydd, t.ex. flexslang, för att 

skydda kablarna mot yttre påverkan, såsom skav vid vassa kanter, UV-ljus m.m se Figur 33. 

Använd ett kabelskydd som är UV-resistent. Vid genomföring genom brännbart material (tex 

en trävägg) skall strängledare polsepareras. Plusledare och minusledare separeras med 10 

cm. 

 

Vid genomföring tak, använd godkänt material som säkerställer funktionen för takets tätskikt, 

se Figur 65 och Figur 66. Genomföring kan göras exempelvis vid nock, där det finns plats att 

förlägga slangar mellan översta pannraden och nockpannorna se Figur 64. Finns ej 

möjlighet att göra genomföring vid nock kan någon typ av ersättningspanna användas, med 

möjlighet att för att förlägga kablar under takpannan utan att riskera takpannornas funktion. 

 

 

 
Figur 64. Kabelförläggning med genomföring vid taknock. 



   
             Figur 65. Exempel takgenomföring.                              Figur 66. Exempel takgenomföring. 

 

 

4.7.2. Särskilt kabelskydd för lantbruk/hästverksamhet - gnagarsäker förläggning 

Vid solcellsmontering på lantbruksbyggnader (lador eller liknande) samt byggnader för 

hästverksamhet (stall) Är det krav på gnagarsäker kabelförläggning av strängkablar pga risk 

för gnagare (råttor, möss). Exempel på gnagarsäker kabelskydd är stålrör eller stålslang, se 

Figur 67 och Figur 68. Försäkra dig att använda ett gnagsäkert kabelskydd som är godkänt 

att använda vid förläggning av strängledare för solcellsanläggningar. 

För mer ingående detaljer och regler angående gnagarsäker kabelförläggning läs mer i LBK-

pärmen, Flik 5 (LBK 2021). 

 

 
Figur 67. Exempel gnagsäker kabelförlägging. 



 
Figur 68. Exempel gnagsäker kabelförlägging. 

 

4.7.3. Brandsäkerhet 

Ytterligare en aspekt att beakta vid kabelförläggning och placering av växelriktare är 

brandsäkerhet. Om en brand skulle bryta ut i en byggnad med solceller, kan det underlätta 

för räddningstjänst om strängledningar och växelriktare placerade på utsidan av byggnaden, 

någonstans på fasaden, se Figur 69. 

 



 
Figur 69. Exempel kabeldragning utvändigt. Kablar förlagda på fasad, i den röda fasadplåten. Tydlighet vart 

kablar är förlagda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.8. Uppmärkning 

Varje punkt där det är möjligt att komma åt spänningssatta delar på likströmssidan, såsom 

elcentraler och kopplingslådor, ska ha en varaktig märkning som anger att spänningssatta 

delar kan vara fortsatt spänningssatta, även efter frånskiljning, till exempel med texten 

”Likspänning från solceller – Spänningssatta delar kan vara spänningssatta efter 

frånskiljning.” 

 
 

 
 
 

Figur 70. Exempel uppmärkning solcellsanläggning. 

 

Varselmärkning för att varna t.ex räddningstjänst, fastighetsskötare mm, skall finnas vid 

anslutningspunkt, vid elmätaren och vid elcentralen som växelriktaren är ansluten till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 71. Varselmärkning solcellsanläggning. 
 
Växelriktaren bör även ha märkning om hur den frånskiljs både på DC-sidan och AC-sidan. 



4.9. Kontakter 

● Hona och hane som kontakteras i en solcellsanläggning skall vara av samma typ från 

samma tillverkare. 

● Kontakten skall vara anpassad för den miljö, spänning och ström som anläggningen 

är avsedd för. 

 

4.10. Montera paneler på skenor 
4.10.1. Placering av panel i sidled i förhållande till skenor 

Om montage görs med skenor i färdigkapade längder, bör panelerna centreras i på 

skenorna för den estetiska aspekten. Dvs att skenorna horisontellt sett sticker ut lika mycket 

på vardera sida i förhållande till den yttersta panelen på höger, respektive vänster sida. Om 

man börjar montera paneler från ena skenänden behöver man veta hur långt skenans ände 

skall sticka ut. Detta avstånd kan beräknas genom att summera antal paneler och dess 

bredd, samt antal panelklämmor och dess bredd. Summan av denna bredd i förhållande till 

skenornas längd ger hur långt skenan skall sticka ut i sidled om panelerna skall centreras. 

 

En annan metod för att centrera en rad paneler på skenor är att utgå från skenans mitt och 

montera från centrum utåt, mot skenornas ändar. 

 

Om montage görs med skenor som ej är i färdigkapade längder, väljs ett mått på utstick av 

skenor för första panelen. Efter sista panelen i raden är lagd kan skenan kapas av med 

samma utstick som andra änden. 

4.10.2. Placering av panel i höjdled i förhållande till skenor 

När montagesystem är monterat och strängkablar är förlagda på montagesystemet är nästa 

steg i installationen att montera solcellspanelerna. Viktigt att tänka på är att montera 

panelerna med korrekt utstick i förhållande till skenorna, både i överkant och underkant. I 

monteringsmanual från tillverkaren av solcellspanelerna finns angivna mått för godkänd 

överhäng/utstick av panelen. Om en panel monteras med längre eller kortare överhäng än 

vad som är godkänt enligt tillverkaren, gäller ej panelens specifikationer gällande belastning. 

Se Figur 72 nedan, exempel på godkänt panelutstick enligt monteringsmanual för Q-cells-

paneler. För dessa paneler är godkänt område mellan 250mm och 450mm för utstick av 

paneler i förhållande till skenor (Q-cell 2021). 



 

 
Figur 72. Monteringsmanual för Q-cells. 

  



Nedan visas tre exempel på överhäng av paneler, varav två fall EJ är godkända enligt 

paneltillverkaren. 

 

Exempel 1 – För långt panelöverhäng 
I detta fall har Q-cells använts. Godkänt panelöverhäng i förhållande till bärande skena enligt 

tillverkaren var mellan 250-450mm. I detta fall har paneler monterats med ett överhäng på 

620mm, vilket ej är godkänt, se Figur 73 och Figur 74. 

 

 

Figur 73. Panelöverhäng, 620mm, ej godkänt. 

 
Figur 74. Panelöverhäng, 620mm, ej godkänt. 

 



Exempel 2 – För kort panelöverhäng 
I detta fall har paneler monterats med 50mm överhäng i förhållande till bärande skena, vilket 

enligt anläggningens geografiska förutsättningar är för kort, ej godkänt. 

 
Figur 75. Panelöverhäng 50mm, ej godkänt. 

Exempel 3 – Godkänt överhäng 
I detta fall har paneler monterats med ett överhäng på 300mm, vilket är inom ramen för 

godkänt överhäng enligt tillverkaren. 

 
Figur 76. Panelöverhäng 300mm, godkänt. 

 

 



4.10.3. Avstånd mellan paneler 
När material utsätts för temperaturväxlingar expanderar respektive krymper det. Detta måste 
tas hänsyn till när paneler monteras. När flera rader paneler monteras, se till att hålla korrekt 
avstånd mellan raderna i höjdled. Avstånd i sidled bestäms av panelklämmornas bredd. En 
tumregel är att minst 10mm mellan paneler skall hållas. Läs i monteringsmanual för både 
montagesystem och paneler vad som gäller vid det valda fabrikatet. Exempel då paneler har 
monterats med för kort avstånd visas i Figur 77 och Figur 78. 
 

 
Figur 77. Paneler har monterats utan avstånd, möjlighet för materialutvidgnings finns ej. 

 

 
Figur 78. Paneler har monterats utan avstånd, möjlighet för materialutvidgnings finns ej. 

 
I dessa fall har paneler monterats ”liggande”, dvs med vertikalt förlagda skenor. Men samma 
princip gäller ”stående” montage (med horisontella skenor). 



4.10.4. Hålla en rak linje 
För att få ett estetiskt snyggt montage skall man sträva efter att montera panelerna i raka 
linjer. Ett praktiskt tips för detta är att spänna upp ett snöre för att något att förhålla sig till, se 
Figur 79 och Figur 80. 
 

 
Figur 79. Snöre uppspänt för att hålla rak linje. 

 

 
Figur 80. Snöre uppspänt för att hålla rak linje.  



4.11. Sammanfattning montering – steg för steg 

1) Använd rätt grejer 

 

2) Hållfasthetsberäkning / dimensionering 

 

3) Kontrollmät taket innan påbörjad installation 
● Längd 

● Bredd 
 

4) Skruva infästning (takkrok/takankare) 
● Tips: lägg ut skenor / balk för att se längd 

 

5) Montera skenor på takfästena 
● Kryssmätning 

● Linjera skenors ändar - snöre 
 

6) Funktionsjord / Potentialutjämning 

● Sammanlänka hela montagesystemet, kabel ner till växelriktare 
 

7) Strängkabelförläggning 

● EMC, inga loopar. En strängkabel skall gå med panelens kabel 

● Kabeldragning mellan solcellsfält och växelriktare 

o Kabelskydd, tex. slang UV-beständig 

▪ Särskilt kabelskydd för lantbruk/hästverksamhet - gnagsäkert 

▪ Pansarrör el motsvarande 

o Brandsäkerhet 
 

8) Genomföring 

 

9) Montera paneler 

● Utstick skenände i förhållande till panel - centrera paneler 
● Placering av panel i höjdled i förhållande till skenor 

o Desto fler rader, desto viktigare att vara noga i höjdled med placering av panel. 

● Hålla en rak linje - snöre  
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