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Förhöjning av snörasskydd 

till solpaneler 

Artikelinformation: 

Glidskena 6171 1,2 m / 6173 2,4 m, fäste 6140 

Räkna en monteringssats 6915 per tre fästen 6140. 

Räkna en monteringssats 690300 till varje skarv på glidskenan. 

Monteringsanvisning: 

Montera snörasskydd enligt respektive monteringsan-

visning men minska konsolavstånden med ca 25% 

mot brukligt mått med hänsyn tagen till lokala förut-

sättningar. 

Förhöjning kan begränsas till sträckan nedanför solpa-

nelerna, om förhöjning monteras utmed hela sträck-

an skall alla konsoler ha minskat c-avstånd. 

Max fritt utstick från konsol, 200 mm. 

Montera förhöjningsfästen 6140 på konsolernas topp 

med två bult/mutter per fäste. 

Skarva glidskenan med bygelbult och motbleck vart-

efter den monteras i fästet med bult/mutter. 

Förhöjning monteras som tilläggsprodukt till vårt snörasskydd med grind ”C1” eller med 3 rör ”C2” och 

uppfyller då samtliga krav för snörasskydd/fotstöd enligt SS 831335. Övrig information finns på sida 2. 

 

Förhöjningsprofilen är i grunden vår glidskena 

för löpande förankring som då  

monteras med glidföljare till  

konsoler eller takbrygga. 

Fäste 6140 för glidskena  
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Förhöjning fortsätter på sida 2 
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Förhöjning forts. 

Vid montering lämnas minst 500 mm fritt passageutrymme mellan solpanel och snörasskydd. 

Om det inte är möjligt att utföra montaget med 500 mm som fritt passageutrymme (ex; befintlig anläggning), 

rådgör alltid med kontrollansvarig om utförande/ åtgärd.  

Taklutning max 15°:  

• Om passageutrymmet är minst 800 mm kan vanligt snörasskydd monteras. 

• Om passageutrymmet är mindre än 800 mm krävs en förhöjning av snörasskyddet.  

Kontrollera att snörasskyddet täcker minst 150 mm vertikalt, från den linje som bildas mellan solpane-

lens ovansida och en punkt 0,8 meter ned på takets ovansida. 

 

Taklutning mer än 15°: 

• Om passageutrymmet är 1000 mm eller mer kan vanligt snörasskydd monteras. 

• Om passageutrymmet är mindre än 1000 mm krävs en förhöjning av snörasskyddet. 

Kontrollera att snörasskyddet täcker minst 150 mm vertikalt, från den linje som bildas mellan solpane-

lens ovansida och en punkt 1 meter ned på takets ovansida. 

                              

 Vill du veta mer så följer du länken:  Sartryck-branschregler_7-okt-2019.pdf (triggerfish.cloud)  

Snörasskydd och fotstöd nedanför solpaneler på sluttande tak. 

TJB Förhöjning av snörasskydd till solpaneler uppfyller krav enligt branschstandard för solpaneler som utgör 

en höjning av takytan upp till 140 mm (vanlig installationshöjd är ca 100 mm).  

Förhöjning skall monteras som tilläggsprodukt till vårt snörasskydd med grind ”C1” eller med 3 rör ”C2” och 

uppfyller då samtliga krav för snörasskydd/fotstöd enligt SS 831335.  
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Bild på tre rör med förhöjning  Bild på snögrind med förhöjning  

https://wwwtaksakerhetse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/10/Sartryck-branschregler_7-okt-2019.pdf

