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1 Sammanställning 
 Pannor, 

(porträtt/landskap) 
TP20, 
Kortskena, 
landskap 

TP20, 
kortskena, 
porträtt 

TP20, 
Långskena, 
porträtt 

Plegel, 
TP-skena 
(porträtt/landskap) 

Bandtäckt plåt, 
(porträtt/landskap) 

Höglutande 
bitumen, 
(mer än 5°) 

Plattakssystem 
(med ballast / 
utan ballast) 

Van der Valk /     /  /   /  

Weland Stål /     /  /   /  

2 Jämförelse 
 

 Pannor, 
(porträtt/land
skap) 

TP20, 
Kortskena, 
landskap 

TP20, 
Medellång 
skena, 
porträtt 

TP20, 
Långskena, 
porträtt 

Plegel/Pannplåt 
TP-skena 
 

Bandtäckt plåt, 
(porträtt/landskap) 

Höglutande 
bitumen, 
(mer än 5°) 

Plattakssystem 
(med ballast / 
utan ballast) 

Van der Valk 

Prisvärt system som 
passar upp till ca 
snözon 2,5-3 med 
heavy duty-
takkrokar. 

Billigaste metoden på 
TP-plåt. Infästning med 
skruv eller popnit. 
Infästning i plåtens 
toppar 

Prisvärd metod 
för stående 
paneler. 
Infästning med 
skruv eller 
popnit. 
Infästning i 
plåtens toppar  

Stark metod om 
infästning sker i 
underliggande 
konstruktion. 
Infästning kan göras 
endast i plåt med 
skruv eller popnit  

Prisvärd metod.  
Infästning med skruv 
eller popnit. Infästning i 
plåtens toppar. 

Falsklämmor passar endast 
dubbelfals. Prisvärt system 
vid kompatibel falsklämma 

Förankring med 
bitumenkrokar. 
Kräver råspont 
under 

Marknadens kanske 
mest snabb-
monterade plattaks-
system. Inga plast-
detaljer. Finns i 
landskap, porträtt, 
syd, öst+väst, samt 10 
och 15 grader.  

Weland Stål 

Extremt starkt 
system för de mest 
utmanande taken. 
Robust, 
lättinstallerat och 
kräver oftast ingen 
kapning av klacken 
på pannan. 

Welands billigaste 
metod för TP-plåt.  
Infästning skruvas i 
plåtens toppar 

 

Stark metod om 
infästning sker i 
underliggande 
konstruktion. Kan 
också endast skruvas 
i topparna på plåten. 

Marknadens mest 
flexibla lösning för 
plegel. Otroligt stabil 
och godkänd för 
montage porträtt och 
landskap. 

Falsklämmor som passar 
både dubbelfals och 
klickfals 

Har 3 varianter 
av plattor som 
passar mjuka och 
hårda tak. Flera 
godkända 
lösningar för 
täthet. 

Har både låg- och 
höglutande system. 
Syd samt öst & väst. 
Samtliga system 
svetsas in och kräver 
ingen ballast 



   

3 Tak att se upp med 
Följande tak är mycket utmanande och flera installationsföretag undviker dessa helt. Det är alltid upp 

till installatören att följa tillverkarens anvisningar vid installation av montagesystem. Men 

verkligheten kan vara utmanande och komplicerad. Dvs även om det ”går” enligt manualen att in 

installera ber vi er vara mycket uppmärksamma på följande taktyper då det föreligger stor risk för  

• Rostfritt bandfalsat (plåten kan spricka) 

• Glaserat lertegel (svårt att få fatt i reservpannor, ofta med fals som måste kapas ur på båda 

sidor, ibland fästa med krokar som gör att man måste krossa pannorna för att komma åt) 

• Platta takpannor (ex Benders Carisma. För liten kant för att montera takstolskrok och håller 

inte för läktkrok) 

• Tak utan tätskikt under (ex "Sticke" tak, för stor risk för att det blir läckage) 

• Ballast på papp och "mjuka" tak (för stor risk för framtida följdskador) 

• Tunna "plegel" tak. (blir buckor och repor) 

 

  



   

4 Takpannor 
För tak med pannor finns det fyra stycken vanliga infästningsmetoder: 

• Infästning med takkrok i takstol 

• Infästning med takkrok i råspont 

• Infästning med läktfäste i bärläkt 

• Uppregling mellan takstolar och infästning med takkrok i regeln 

4.1 Van der Valk 
Van der valks takkrokar är mycket starka, prisvärda och lättinstallerade. Storsäljaren heavy duty är 

anpassad för nordiskt klimat och speciellt framtagen för våra höga snölaster. Kroken klarar under 

normala omständigheter cc1200mm vilket möjliggör infästning i takstol för bästa hållfasthet. 

Installationsvideo: Länk 

 

Figur 1. Van der Valks strongline-takkrok. 

4.1.1 Montageanvisningar 

• Skruva fast heavy duty kroken med 2st skruvar 8x80mm. Strongline fästs med 4st skruv 

5,8x60mm 

• Montera en kloss som ser till att det minst är 3mm luftspalt mellan takkroken och takpannan 

• Klossen skall vara av ett material som tål väta, tätas och snedskäras för optimal 

vattenavrinning. 

4.1.2 Montage i råspont 

• 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 300mm från takstolen.  

• Tjockleken på råsponten behöver vara minst 20mm.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=-vkXGiUaPTI


   

 

Figur 2. Van der Valk Heavy duty takkrok monterad i råspont. 

4.1.3 Artiklar 
Art. nr Art. beskrivning kommentar Antal i en 

förpackning 

747838 Galv. strongline roof hook - heavy duty + 
hammerhead bolt + flange nut 

Extra stark 25 

747839 Galv. strongline roof hook - heavy duty - twist + 
hammerhead bolt + flange nut 

Extra stark, vriden 25 

747844 Van der Valk Ss Strongline roof hook Takkrok rak 30 

747845 Van der Valk Ss Strongline roof hook - twist Takkrok vriden 30 

747831 Van der Valk Ss Smartline roof hook  40 

747832 Van der Valk Ss Smartline roof hook - twist  30 

747872 an der Valk Ss slate roof hook För platta takpannor 50 

747873 Van der Valk Ss slate roof hook - twist För plattatakpannor 40 

 

Figure 1. Van der valks utbud av takkrokar. Strongline (2st), smartline (2st) och slate (2st). 

4.2 Weland stål 
Weland ståls fästen för pannor kan monteras både i råspont och i takstol. Fästet skiljer sig mot 

”traditionella ” takkrokar då fästet går upp längs pannans kortsida, vilket gör det oerhört starkt. 

Vid montage på tak som har lätta undertak och tätskikt så som duk lämpar sig läktfästet extra bra. 

Det fästs mellan två rader ströläkt.   

Produkt Senergia Art. 
Nr. 

Beskrivning Kommentar 

Fäste panna ”rak” BF1400 Fäste falsad panna solsys gängad zm För betongpannor 

Fäste ofalsad panna 
”böjd” 

TF1400 Fäste ofalsad panna solsy gängad zm För tegelpannor 

Läktfäste LF1400 Läktfäste solenergi Vid infästning i läkt 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolderBody$XlogProductSearchOrder1$XlogDataGridSearchResult$ctl04$ctl00','')


   

Fotplatta FP1400 Fotplatta solsystem 180x60x75 zm Är höj och sänkbar 

Skena 2,26m IS2450 Infästningsskena solsystem L=2,26m ”inbyggda skarvar” 

Mittklämma Svart SKL2000 Mittklämma komplett solsystem svart  

Ändklämma Svart SKL1000 Ändklämma komplett solsystem svart  

Ändskydd Svart SPL5050 Plastlock utvändig 50x50 svart  

Bultsats BU1200 Bultsats 100st M10x20mm vfz  

Skruv 
(obs 100-pack) 

SS6190 Skruvsats 100st självg. 6,3x19mm rf  

Träkruv 
(obs 100-pack) TS0630 Rostfri träskruv 6-kant 6x30  

 

 

Figur 3. Från vänster: fäste ofalsad panna(betong), fäste falsad panna (tegel), fotplatta, läktfäste. 
För både fotplattan och läktfästet fästs fästet för pannan med 2st bult och muttrar. 

 

4.2.1 Montageinstruktioner – Fotplatta (tegelpanna) 
Fotplattan används vid montage till undertak av minst 17mm råspont eller 12 mm plywood. 

Fotplattan skruvas med minst 4 träskruv. Plattan behöver inte monteras till takstol men placeras med 

fördel i närheten för att undvika stora nedböjningar. 

 

Figur 4. Fotplatta för tegelpanna 

4.2.2 Montageinstruktioner – Fotplatta (betongpanna) 
Fotplattan används vid montage till undertak av minst 17mm råspont eller 12 mm plywood. 

Fotplattan skruvas med minst 4 träskruv. Plattan behöver inte monteras till takstol men placeras med 

fördel i närheten för att undvika stora nedböjningar 



   

 

Figur 5. Fotplatta för betongpanna 

4.2.3 Montageinstruktioner – läktfäste 
Läktfästet används om bärande undertak saknas och skruvas till bärläkten. Läkten skall vara minst 

45x70 mm. Fästet skruvas med minst 4st träskruv och placeras oberoende av takstol men placeras 

med fördel i närheten för att undvika stora nedböjningar. 

 

Figur 6. T.v. Läktfäste med fäste för betongpanna. T.h. Läktfäste för tegelpanna. 

  



   

5 Plegel / Pannplåt 
5.1 Van der valk - TP-skena 

 

Figur 7. Montage på plegeltak med medellång skena. 

 

 

Figur 8. Gummikilen ser till att skenan hamnar i rätt vinkel. 

 

Figur 9. Gummikilens tjockaste del moteras upp mot taknock för att få rätt vinkel. 

Gummikilen  (739005) passar skenan som endast har ett hål förborrat: art. Nr. 7270220. Skenan 

kompletteras med EPDM. Det andra hålet borras rakt I toppen på pleglet vilket minskar risk för 

vattenintrång. 

Aluminiumprofilens längd är220mm och är lämplig när ett avstånd mellan topparnas centrumavstånd 

är mellan 75 till 177mm. 

Samtliga TP-profiler går att använda, men det lämpligaste är att kontrollera avståndet mellan två 

toppar för att minimera arbetsmomenten och tidsåtgången. 

Möjliga TP-fästen: 



   

• 7269120 - Van der Valk Alu trapezoidal profile L=120mm + EPDM 

• 7269360 - Van der Valk Alu trapezoidal profile L=360mm + EPDM 

• 7274150 - Alu trapezoidal profile L=4150 

o Obs ej i ValkPlanner 

o Använd epdm vid varje skruv/popnit 779220 (40x40x1mm) 

5.1.1 Van der valk - Stockskruv 

 

5.2 Weland Stål 
Weland Ståls lösning för plegelmontage passar de flesta plegel-profiler. Skenan kan monteras både 

vertikalt och horisontellt, vilket möjliggör både landskaps och porträttmontage av paneler. 

Infästningsskenan skruvas i topparna på pannplåten  

Produkt Senergia Art. Nr. Beskrivning 

Skena 2,26m IS2450 Weland Stål Infästningsskena solsystem L=2,26m 

Mittklämma Svart SKL2000 Weland Stål Mittklämma komplett solsystem svart 

Ändklämma Svart SKL1000 Weland Stål Ändklämma komplett solsystem svart 

Ändskydd Svart SPL5050 Plastlock utvändig 50x50 svart 

Skruv 
(obs 100-pack) 

SS6190 Weland Stål Skruvsats 100st självg. 6,3x19mm rf 

 

 

Figur 10. Artiklar för plegelmontage 



   

5.2.1 Montageanvisning 
Skenan läggs direkt mot takplåten och skruvas med plåtskruv till takplåten genom botten på skenan 

utan tillkommande infästning. Skenan kan monteras tvärs takfallet eller längs med topparna. Skenan 

finns även i en kort variant (300mm) som placeras ut under infästningspunkterna för panelerna. 

Antal skruv och c/c beror på snö och vindlaster samt material och tjocklek på plåten. Som tumregel 

kan följande användas: Sträckans 1:a och sista meter skruvas med 2 plåtskruv c/c c:a 200mm 

däremellan 2 skruv c/c c:a 1000mm 

 

 

Figur 11. Infästningsskena som skruvas i topparna på pleglet. 

 

 

Figur 12. Skena i hellängd monterad på plegel. 

 

Figur 13. Infästningsskenan kan monteras både horisontellt och vertikalt. 



   

6 TP-20 
För trapetsformad plåt finns olika typer av infästningar med 

 

Figur 14. Vänster; kortskena för porträttmontage. Mitten; kortskena för landskapmontage. Höger; långskena för 
porträttmontage 

6.1 Van der vak 
Van der valks TP-skena är 45mm hög vilket möjliggör både bättre luftflöde under solpanelerna men 

också enkel möjlighet att installera optimerare, i det annars väldigt trånga utrymmet mellan panel 

och tak.  

TP-skenorna finns i flera längder och passar de flesta plåt och aluminiumtaken. Skenorna benämns 

vanligen kortskena ca 220mm, medellång skena 360mm och långskena 4150mm. Samtliga 

montageklämmor är ställbara och universella vilket gör att samma klämmor kan användas till alla van 

der valks infästningslösningar 

Installationsvideo: Länk 

6.1.1 Stående paneler / Porträtt 
Den melellånga profilen fästs i topparna på plåten med hjälp av en gängpressande skruv. Profilen har 

förmonterat EPDM-gummi vilket sluter tätt med den tätande skruven. Då behov finns av extra 

hållfasthet kan infästningen popnitas fast i plåten. 

 

Figur 15. Medellång skena från Van der Valk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYYmSFmPgBg


   

 

Figur 16. Van der Valk kortskena för porträttmontage 

Art. nr Art. beskrivning kommentar Antal i en förpackning 

7269360 
 
 

Van der Valk Alu 
trapezoidal profile 
L=360mm + EPDM 

 

För porträttmontage av paneler 70 
 

773225 
 

Van der Valk Ss thin sheet 
screw M6x25mm 
 

Skruv med gummipackning 100 

 

6.1.2 Liggande paneler / Landskap 
Den mest prisvärda layouten är att använda kortskena med panelerna i landskapsläge. Det är ett 

oerhört snabbt montage och få komponenter som krävs. Dessutom får man som montör enkelt med 

sig alla produkter i bilen.  



   

 

Figur 17. Kort skena från van der valk 

Vid montage i hög snözon, sträva efter att använda liggande paneler. Då kommer Valk-Planner 

föreslå Alu trapezoidal profile L=120mm (with 4 mounting holes)-  7271120.  

Art. nr Art. beskrivning kommentar Antal i en förpackning 

7271120 Alu trapezoidal profile 
L=120mm (with 4 mounting 
holes) 

För landskapsmontage av 
paneler, med 4 skruvhål 

200 

773225 
 

Van der Valk Ss thin sheet 
screw M6x25mm 
 

Skruv med gummipackning 100 

 

6.1.3 Lång Skena (hellängd) 
Van der valk erbjuder en skena som är 2240mm lång och med förmonterad EPDM-gummi. Skenan 

har samma profil som van der valks andra TP-skenor. 

  



   

6.2 Weland stål 

6.2.1 Långskena 

 

Figur 18. Weland stål långskena för poträttmontage. 

 

Figur 19. Weland Stål långskena för landskapsmontage. 



   

6.2.2 Kortskena 
Skenan läggs direkt mot takplåten och skruvas med plåtskruv till takplåten genom botten på skenan 

utan tillkommande infästning. Skenan kan monteras tvärs takfallet eller längs med topparna. Skenan 

finns även i en kort variant (300mm) som placeras ut under infästningspunkterna för panelerna. 

Antal skruv och c/c beror på snö och vindlaster samt material och tjocklek på plåten. 

 

Figur 20. Montage med kortskena av Weland Stål 

  



   

7 Sinusformad TP20 
7.1 Van der valk  
Van der valks långa TP-skena (7274150) kan användas om man borrar hål i topparna och sätter EPDM 

(779210). Funkar även med popnit 

7.1.1 Kort och specialskena 
Van der valks mellanlånga skena (art. nr. 7269360) kan användas om topparna på sinusplåten 

stämmer överens med avståndet på de förborrade hålen i TP-skenan. Det går också att använda 

special TP-skenan med endast ett förborrat hål (7270220, Van der Valk Alu profile steel corrug roofs 

L220mm). Då kan alltid hålet anpassas till toppens exakta position. Kompletteras med EPDM. 

Art. nr Art. beskrivning kommentar Antal i en förpackning 

7269360 
 
 

Van der Valk Alu 
trapezoidal profile 
L=360mm + EPDM 

Förborrad och med EPDM 70 
 

7270220 Van der Valk Alu profile 
steel corrug roofs L220mm 

Ett hål förborrat, utan EPDM  

  

 

  

7.2 Weland Stål 

 

Figur 21. Weland ståls långa skena för infästning på profilerade plåttak (trapets-, sinus- och pannprofilerad plåt). 

  



   

8 Falsad plåt 
8.1 Van der valk 
Observera avståndet mellan panelkolumnerna vid liggande paneler. Undvik därför vertikala skenor 

och projektera om möjligt med panelerna i porträtt eller med corssrail. Observera att corss-rail ej 

stöds i valkplanner och kräver manuell projektering. 

Kontrollera att falsen passar i ”hålrummet” 14x14mm, samt är av godkänd typ. Godkända typer listas 

i följande dokument (LÄNK) där de grönmarkerade är godkända falsar för Van der valks egna 

falsklämma och de rödmarkerade måste använda S3:s falsklämma.  

Det är mycket ovanligt att falsklämman passar med klickfals (ex Plannja Trend). Då måste S3:s 

falsklämma användas (se nedan).  

 

Figur 22. Falsklämmans hålrum med plats för en fals på 14x14mm 

 

Figur 23. Godkända dimensioner på enkel och dubbelfals 

 

https://b2b.senergia.se/core/media/media.nl?id=572494&c=5759944&h=drOCWVlXULgxMQWMfiHu_hN3uWBoRU0bHckfAViRNpPu4q_e


   

 

Figur 24. Falsklämmor på bandtäckt plåt. 

8.2 S5! 
Då van der valks falsklämma inte är kompatibel rekommederar van der valk att man använder S5!:s 

falsklämma i kombination med van der valks övriga skenor, klämmor etc. 

 

Figur 25. S5!:s multifunktionella falsklämma 

8.3 Weland stål 
Produkt Senergia Art. 

Nr. 
Beskrivning  

Falsklämma FF1400 Falsfäste plant monterat zm  

Skena 2,26m IS2450 Infästningsskena solsystem L=2,26m  

Mittklämma Svart SKL2000 Mittklämma komplett solsystem svart  

Ändklämma Svart SKL1000 Ändklämma komplett solsystem svart  

Skruv SS6190 Skruvsats 100st självg. 6,3x19mm rf  

 



   

 

Figur 26. Falsklämma (FF1400) 

8.3.1 Montageinstruktioner 
Falsfästet kläms runt falsen utan att göra hål i takplåten och kan användas till traditionell 

bandtäckning men även alla varianter av prefabricerade klicktak.  

8.3.2 Kompatibla falstyper 

• Dubbelfalsad Aluminium 

• Dubbelfalsat plåttak 

• Klicktak 

Typ av plåt Typ av fals              Info Fäste 

Stål                    
                           
                           
              

Dubbelfals  Vanligaste typen fals. God hållfasthet under förutsättning att det 
inte är ett gammalt dåligt undertak. 

FF1400 

Stål Enkelfals Används normalt inte idag, vanlig på äldre byggnader, ofta dåliga 
undertak. Sämre hållfasthet, bör inspekteras noga alt. Undvikas. 

FF1400 

Aluminium Dubbelfals Mer vanligt vid kusten. Lite mjukare plåt med ganska bra 
hållfasthet. Varsam hantering av material rekommenderas. 

FF1400 

Zink Dubbelfals Exklusiv plåt. Har väldigt lika egenskaper som Aluminium. FF1400 

Koppar Dubbelfals Riktigt exklusiv plåt. Har liknande egenskaper som Aluminium. XFF1400 

Koppar Enkelfals Samma som koppar dubbelfals, men med sämre hållfasthet, bör 
undvikas. 

Undvik 

Rostfritt stål Dubbelfals Mer vanlig vid kusten. God hållfasthet under förutsättning att det 
inte är ett gammalt dåligt undertak. 

XFF1400 

Rostfritt stål Sömsvets Vanlig vid låga taklutningar ”platta tak”. Annars samma som 
rostfritt. 

XFF1400 

Klickfals Prefabricerad fals Ganska ny typ av fals som är ett billigare alternativ till den 
traditionella dubbelfalsen. God hållfasthet. 

FF1400 

 



   

 

Figur 27. Dra upp falsfästet så klämbacken får grepp runt falsen och dra åt muttrarna. 

 

Figur 28. Falsklämma 

 

Figur 29. Montage på bandtäkt plåttak. 

 

 

 



   

9 Bitumen (låglutande, max 5 grader) 
9.1 Van der valk – ballastsystem 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7hxF4Cg_Jqw 

Upplutning 
Syd Öst/väst 

Landskap och 
porträtt 

10° 
   

15° 
   

 

 

Figur 30. Van der Valk Pro+, plattakssystem. 

 

9.2 Van der valk – mekanisk förankring (Valk Solar Fix) 
Med solar fix förankras montagesystemet i byggnadens konstruktion. Detta gör att ballast inte 

behövs, eller att denna metod krävs på grund av höga vindlaster. Exemepelvis på höga tak eller på 

tak med låg bärhet. 

 

Figur 31. Van der valks lösning med förankring av ett plattakssystem, som gör ballast onödig. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hxF4Cg_Jqw


   

9.3 Van der valk – mekanisk förankring (Weland Stål) 
 

 

Figur 32. Skenan fästs med en vagnsbult från ovan och undersidan. 

 

Figur 33. Weland ståls infäsningsplatta skruvas ned i taket och pappas över. 

  



   

9.3.1 Tillbehör 

9.3.1.1 Tredje fot vid extra hög snölast 

 

 

Figur 34. Bakre och främre fot vid extra höga snalaster och stora paneler. 

 

9.3.1.2 Extra stor fot 

 

 

Figur 35. En lastfördelare som fästs under skenan för att fördela vikten och minska punktlaster. 

  



   

 

9.4 Weland stål  

 

9.5 Van der valk - Ramp 

 

Figur 36. Van der Valks ramp-system, Doubble, Tripple & Quattro 

  



   

10 Bitumen (höglutande, mer än 5 grader) 
10.1 Weland stål 
Welands plattor förankras i underliggande konstruktion och pappas sedan över med takpapp. På 

vagnsbultarna installeras sedan en C-profil och på den installeras montageskenan. 

 

 

 

Produkt Senergia Art. 
Nr. 

Beskrivning Kommentar 

Tätplåt förhöjd TP3551 Tätplåt förhöjd 25mm 350x520mm 
zm 

 

Tätplåt slät TP3552 Tätplåt slät 350x520mm zm  

Tätplåt perforerad TP3924 Tätplåt perforerad 390x240mm ZM  

C-profil CP1400 C-profil solinfästning 180x50x50 zm  

Gummibricka GB0010 Gummibricka M10  



   

Skena 2,26m IS3165 Infästningsskena solsystem L=2,26m  

Mittklämma Svart SKL2000 Mittklämma komplett solsystem 
svart 

 

Ändklämma Svart SKL1000 Ändklämma komplett solsystem svart  

Skarvstycke  
(obs 2 per skenskarv!) 

SK0270 Weland Stål Skarvbeslag skena 
solsystem zm 

 

Ändskydd Svart SPL5050 Plastlock utvändig 50x50 svart  

Bultsats BU1201 Bultsats 10st M10x20mm vfz  

Skruv 
(obs 100-pack) 

SS6190 Skruvsats 100st självg. 6,3x19mm rf  

Skruv 
(obs 10-pack) 

SS6191 Skruvsats 10st självg. 6,3x19mm rf  

Träkruv 
(obs 100-pack) 

TS0630 Rostfri träskruv 6-kant 6x30  

 

 

Figur 37. Från vänster: tätplåt förhöjd, tätplå slät, tätplåt perforerad. 

10.1.1.1 Montageinstruktioner – Tätplåt förhöjd 

Infästning för papptak och duktak. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering 

oberoende av underlaget. Tätplåten har en förhöjning i mitten som gör att infästningen med 

förgängade hål kommer ovanför den exponerade takytan. Tätplåten skruvas till bärande underlag 

med minst 4 skruv. Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i 

BRF-rapport R57:1990. 

 

Figur 38. Tätplåt förhöjd (TP3551) 

10.1.1.2 Montageinstruktioner – Tätplåt slät 

Infästning på tätskiktsmatta och takduk. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät 

montering oberoende av underlaget. Tätplåten skruvas till bärande underlag med minst 4 skruv. 

Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i BRF-rapport R57:1990. 



   

 

Figur 39. Tätplåt förhöjd (TP3552) 

10.1.1.3 Montageinstruktioner – Tätplåt perforerad 

En lite mindre och nättare infästning för papptak och duktak. Denna produkt som har en mindre 

tryckyta än Welands traditionella tätplåtar lämpar sig bäst för tak där undertaket är hårdare eller att 

isoleringen har en hög densitet. 

Tätplåt perforerad skruvas i de flesta fall till bärande underlag med minst 4 skruvar. Testad och 

godkänd för alla tätskikt enligt EN 13707:204+A2:2009. 

 

Figur 40. Tätplåt perforerad (TP3924) 

10.2 Van der valk - bitumenkrok 
 

 

Figur 41. Bitumenkroken skruvas med två skruv i råsponten/takstolen på taket. 



   

 

Figur 42. Van der valk bitumenkrok 

 

Figur 43. Fler krokar placeras i ytterkant, där vindlasten är som högst. 

 

 

Art. nr Beskrivning Kommentar 

747879  Van der Valk Ss bitumen roof hook Rak krok för paneler i porträtt 

747884 Van der Valk Ss bitumen roof hook - twist Vriden krok 



   

10.3 CW Lundberg 
 

 

Figur 44. CWL infästningsplattor utplacerade innan svetsning. 

 

 

Figur 45. CWLs infästningsplatta 



   

 

Figur 46. CWLs infästningsplatta skall brännas och rullas så att ytorna häftar vid varandra. 

10.3.1 CWL + Van der valk 
Med CWL infästningsplatta kan en vagnsbult fästas. I vagnsbulten fästs sedan adaptern till Van der 

valk-systemet (samma adapter som till en stockskruv). Använd en vagnsbult som är minst 70mm 

lång. 

 

Figur 47. CWL infästningsplatta med en vagnsbult som Van der valks "stockskruvshållare" fäster emot. 

 

  



   

 

11 Eternit 
11.1 Van der Valk 
Fästet från van der Valk använder den befintliga skruven. Observera att skenan fästs vertikalt och 

därmed är paneler i landskap att föredra. Men man kan addera korsmontage för att använda paneler 

i porträtt. 

 

Figur 48. Van der valks eternitfäste. 

 

 

Figur 49. Van der Valks montage på eternit monteras skenorna vertikalt. 

 

 



   

12 Fasadmontage 
12.1 Weland stål 
Welands fasadmontage består av tre artiklar. Infästningen kan göras på flera olika material. 

Infästningen (skruven) anpassas då till underlaget samt snö- och vindlasten. 

 

Figur 50. Fasadmontage 

Beskrivning Artikelnummer 

Iläggsskena  IL2465 

Iläggsskena lock IL2450 

Självgängande skruv 6,3x19  SS6191/SS6190 

 

 

Figur 51. Fasadmontage Weland Stål. 



   

13 Markmontage 
13.1 TectoPower 
Tectopower är ett svensktillverkat marksystem byggt i stål. Systemet är mycket snabbinstallerat och 

passar de flesta jordmåner. Systemet klarar vindzon 25m/s (Malmö) och Snözon 3,5 (Kiruna). 

Systemet byggs med två paneler i porträtt och 35 graders lutning som standard. Systemet passar för 

tre olika panelstorlekar. 

 

 

Figur 52. Tectopower Marksystem 

 

Figur 53. Systemet installeras med jordspett som drivs ner av en slagborrmaskin. 



   

 

Figur 54. Ett system om 40 paneler installeras på en heldag av ett arbetslag på tre man. 

14 Specialvarianter 
14.1 Marksystem i tryckt virke 
Marksystem i tryckt virke är en god lösning där specialmontage krävs. Kanske pga kuperad terräng 

eller svårt att göra infästningen i marken (ex stenigt eller bergigt). Tryckt virke står sig bra i väder och 

vind och med infästningsskenor kan de vara en bra lösning när ingen annan lösning finns tillgänglig. 

Det är inte ovanligt att dessa hemmabyggda varianter har ställbar vinkel 

 

Figur 55. Marksystem i bergig och kuperad terräng. 



   

 

Figur 56. Marksystem i tryckt virke där plintar gjutits och vinkeln anpassats. 

  



   

14.2 Inlay 
En metod för att få en mer integrerad känsla över installationen är att ta bort takpannorna där 

panelerna skall monteras och i stället montera ett plåttak. På plåttaket monteras sedan panelerna 

med vanliga TP-fästen.  

 

Figur 57. Inlaysystem där takpannor ersatts av plåt under solpanelerna. 

 

Figur 58. Solpanelerna "sjunker in" i taket och gör det mycket estetiskt. 

 



   

14.3 Van der valk - Upplutade system på TP20 
Nedan har man satt kortskena på tp-taket och sedan monterat ett öst/väst-system uppe på detta.  

 

Figur 59. Installation på ett norrtak med öst och väst-paneler fastsatt med kortskena. 

14.4 Weland Stål - Upplutade system på TP20 
 

 

Figur 60. Upplutat system på TP20-plåt. 
 

  



   

14.5 Egenbyggt – platt ballastsystem 
En montagemetod som existerar ute i solcellssverige är ”platt ballast”. Denna är vanlig för att 

panelerna installeras med samma vinkel som taket, och därmed behövs inget bygglov. Observera att 

minsta lutning på panelen måste hållas. Denna är vanligtvis 10 grader.  

 Tryckt virke installeras på taket och sedan i mellanrumet mellan TP-fästen ställs ballaststenar. Detta 

tynger ner systemet som inte mekaniskt förankras. Detta kan vara en bra nödlösning men kom ihåg 

att ingen tillverkare garanterar denna montagelösning med avseende på garantier. Inga snö och 

vindlastberäkningar går att få som standard heller. Det betyder inte att montagemetoden är dålig, 

den har bara ingen juridisk bärighet.  

 

Figur 61. Tryckt virke läggs ut och TP-skenor skurvas i virket. 

 

Figur 62. Solpanelerna monteras med vanliga klämmor som fästs i TP-fästena. 



   

 

Figur 63. Slutresultatet är estetiskt tilltalande och panelerna följer takets lutning. 


