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Genomförande
För att undersöka om det finns alternativa sätt att 

installera solelanläggningar på stora låglutande tak 

som passar de nordliga klimatet bättre ska dessa 

punkter utföras i projektet:

• Projektgruppen ska tillsammans med olika aktörer 

inom branschen ta fram olika utformningar av 

solelanläggningar som ska ge bättre produktion 

och mindre snölaster.

• Genom att skapa och verifiera en CFD-modell kan 

beräkningar på vindlaster göras för de nya 

utformningarna.

• Vindlasterna ska sedan vägas ihop med 

produktionssimuleringar där hänsyn även tas till 

snöskuggning och intern skuggning.

• En bedömning av det bästa sättet att installera 

solelanläggningar på stora platta tak i norr kan 

sedan göras genom att jämföra de nya 

utformningarna mot den traditionella.

Soltak – Anpassning av solelanläggningar 
till nordiska förhållanden
Stora låglutande tak är en attraktiv yta för installation av solelanläggningar även i nordliga 
förhållanden där snörikt klimat råder. Därför finns behov av riktlinjer kring hur denna 
anläggningstyp bör utformas för att undvika produktionsförluster från snöskuggning och 
snölaster, öka instrålad energi mot modulerna och klara förväntade vindlaster. På 
låglutande tak vinklas modulerna traditionellt upp ca 10 grader från taket, men finns det 
bättre sätt att göra installationerna just i nordligt klimat? 
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Projektets mål
Det övergripande målet är att skapa ny kunskap för 

hur stora låglutande tak på nordliga breddgrader 

kan utnyttjas effektivt för solelproduktion. Genom 

denna kunskap förväntas två långsiktiga effektmål 

uppnås:

• Solelanläggningar på stora låglutande tak i snörika 

regioner ska ha en maximal snörelaterad 

produktionsförlust på 5% på årsbasis

• En majoritet av stora industriella tak ska användas 

för elproduktion.

Tidplan
Projektet pågår i totalt 2,5 år, från 1 juli 2020 till 31 

december 2022.

Projektdeltagare & Finansiärer
Deltagare är RISE Research Institutes of Sweden, 

Luleå Energi och Luleå tekniska universitet. 

Finansiärer är Energimyndigheten, Luleå Energi och 

Lindbäcks Bygg.

Nyttiggörande
Den största förväntade nyttan med projektet är att 

kunna tillvarata de stora och outnyttjade låglutande 

takytor som finns på industrifastigheter, men även andra 

typer av fastigheter, för effektiv produktion av 

förnyelsebar energi.

Det finns idag begränsningar för vissa 

industrietableringar på grund av deras elförbrukning. Att 

dessa industrier själva producerar en del av sin 

elkonsumtion genom att installera resurseffektiva 

solelanläggningar på sina tak kan vara en del av lösningen.

De gröna industrisatsningarna som planeras kommer 

kräva stora mängder el, till exempel kommer Hybrit kräva 

stor produktion av vätgas. Eftersom vätgas kommer att 

lagras kan behovet till stor del täckas av intermittenta 

energikällor. Solel har därför stor potential att 

tillsammans med vindkraft täcka stora delar av behovet 

av förnyelsebar el.
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Takanläggningen på Lindbäcks bygg på Haraholmen i Piteå vid två olika tillfällen.

Exempel från CFD-simuleringar som gjorts för att ta fram 
vindlaster på panelerna. Vindhastigheten visas i ett plan 
genom vindtunneln vid inloppshastigheter mellan 5-20 m/s. 
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