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Projektets mål
Öka kunskapen om hur man ska förhålla sig till, 

planera för, och i möjligaste mån undvika problem 

kopplade till snölaster och solel. Därigenom hoppas 

vi kunna reducera risken för materiella och 

ekonomiska skador samt bidra till en snabb, 

genomtänkt och högkvalitativ utbyggnad av solel i 

norra Sverige. 

Tidplan
Projektet sträckte sig ursprungligen från 1 juli 2019 

till 31 december 2021, men har sedan blivit förlängt 

ett år med anledning av en snöfattig vinter samt 

reseproblematik under pandemin. Vintrarna har 

visat på stor årlig variation; en snöfattig, en snörik 

och en med normal snömängd.

Projektdeltagare
• RISE Research Institutes of Sweden
• Länsförsäkringar Västerbotten

Finansiärer
Energimyndigheten, Lindbäcks Bygg, PiteEnergi, 

RISE, Länsförsäkringars forskningsfond, 

Länsförsäkringar Västerbotten

Snövis – Effekter och hantering av 
snölaster vid takmonterade 
solelanläggningar
Snörika klimat utgör i dagsläget en liten del av den globala solelmarknaden men utbyggnaden sker i allt snabbare takt. 
För att öka förståelsen för solel i nordliga förhållanden undersöker vi hur snö ansamlas och belastar takmonterade 
solelanläggningar och de underliggande konstruktionerna. Vi utvärderar även metoder för att hålla solpaneler snöfria. 
Projektet ska leda till ökad kunskap om hur man bör utforma och underhålla solelanläggningar i nordliga förhållanden 
för att undvika de problem  som snö annars kan föra med sig.
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Genomförande
Snömätningar och observationer vid ca 20 verkliga 

anläggningar ligger till grund för arbetet som delas 

in i tre olika arbetspaket:

1. Observationer och mätningar av hur snö 

ansamlas på olika typer av takmonterade 

solelanläggningar. Dessa sammanställs och 

kategoriseras för att urskilja mönster och kunna 

jämföra lasterna med de underliggande 

takkonstruktionernas dimensionering.

2. Mätningar av snölastning på enskilda 

solcellsmoduler i verkliga snöförhållanden med 

två för ändamålet särskilt utvecklade testriggar. 

3. Uppförande av ett testtak och utvärdering av 

olika snöborttagningsmetoder.

Förväntade resultat
Resultaten förväntas ge vägledning kring hur 

solelanläggningar ska utformas och placeras samt 

leda till kunskap om vilka förutsättningar och 

faktorer som påverkar lasterna på underliggande 

konstruktioner. 

Utvärderingen av snöborttagningsmetoderna kan 

bli vägledande för hur anläggningsägare bör eller 

inte bör röja snö från sina tak med solpaneler.

Exempel på anläggning som följs i Luleå.

3D-rendering av testtaket där snöborttagningsmetoder utvärderas. Snömängderna studeras med hjälp 
av manuella mätningar av snödjup och densitet samt med drönarfotogrammetri.

Scanna QR-koden för att 
komma till projektets 
hemsida på ri.se

De två testriggarna som har utvecklats för att 
mäta snölaster och nedböjning på solpaneler.
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