


Weland Stål AB

• Ingår i Weland gruppen.

• Omsättning 300 milj.

• C:a 50 anställda.

• Produktion och försäljning av taksäkerhet, infästning solpaneler, räcken 

och plattformar.

• Tillverkning av raka trappor, stålkonstruktioner.

• Produktion och lager i Ulricehamn

SÄKER PÅ TAKET



Arbetsmiljöregler

• Gäller arbete där det finns risk för fall och fallhöjden 

överstiger 2 m. (enligt AFS 1999:3 )

• Arbetsmiljöverkets regler ändrades från den 1: e januari 

2015.

• Vid byggnads och anläggningsarbete samt 

snöskottning där fallskydd saknas.

• Sanktionsavgiften från 40 000 – 400 000 kr. 

( 40 000 kr + 721 kr / anställd )



Taksäkerhet med solpaneler

https://www.taksakerhet.se/
https://www.taksakerhet.se/


Vad ska vi tänka på innan start?

• Första steget är att översiktligt undersöka 
byggnadens förutsättningar för solceller. 
Vilken typ av tak och material gäller för 
infästning, är det ett lämpligt tak?



• Extremväder?
• Beräknat?

Varför blir det så här?



• Vid montering av solfångare på yttertak ska konstruktör utföra snö- och 
vindlastberäkning. 
• Systemet skall vara dimensionerat så att inte laster och/eller vibrationer under 
bruksskedet skadar tätskiktet eller underliggande isolering och konstruktion.

Snö- och vindlastberäkning



Infästning betong- och tegeltak

Dimension 45x70



Infästning falsat plåttak

Dubbelfalsad Aluminium
Dubbelfalsat plåttak
Klicktak



Vid montering på profilerad takplåt 
skruvas skenan direkt till topparna 
med 2 st. självgängande skruv. 
OBS! Minst 6st självgängande 
skruv / meter

Infästning profilerad plåt

Profilerad stålplåt min 0,5mm
Profilerad aluminiumplåt min 0,7mm



Montering med infästningsplattor

Då tätskiktet är mekaniskt infäst i takkonstruktionen 
är huvudprincipen att infästningsplattor ska fästas in 
mekaniskt i takkonstruktionen enligt 
vindlastberäkning/infästningsplan. På större tak med 
lägre vindlaster i inre mittzon (ej över 200 N/m2) och 
taklutning.

3.7.1Solpaneler – montering med infästningsplattor
Tätskiktsgarantier Riktlinjer 2021



Låglutande system



• Ballastsystem: 
Tillför stor vikt. Klarar underliggande konstruktion den extra lasten. 
Enkelt att montera, inga genomföringar/inklistringar. Kräver extra tätskikt mot 
slitage.
• Tätplåt:
Mer jobb vid montage. Infästningsplatta som är godkänd av tätskiktsgarantier. 
Förhållandevis låg extra vikt på taket. Lättare att spåra ev. framtida läckage.

Skruva fast eller ballastsystem?



• Den totala lasten som påföres får inte sjunka ner i 
isoleringen så att gropar bildas.
• Stöd och upplag skall vara utformat så att avvattning inte 
hindras.

Ballastsystem



Förhöjningsfäste snörasskydd

• Extra fäste bultas till standardkonsol.

• 2 rader med snörasgaller ger extra skydd.



Garantier

• 30 års garanti på 
standardprodukter

• Svensktillverkat



Produktdatablad

• Produktdatablad 
med prestanda och 
belastning som 
respektive montage 
klarar.



Kalkylprogram solpanelsinfästning

• Kalkylprogram på 
hemsida

• Artikelspecifikation

• Utsättningsplan

• Utnyttjandegrader

https://solpanelsfasten.welandstal.com/


Tack för visat intresse!


