
MEANDER system 30 och 60 
Vattenfördröjande tak 
Minskar vattenflödet från taket med upp till 99%

Troligtvis världens 
smartaste gröna tak



Gröna tak: Vattenhållning, fördröjning och dränering 

1  Vegetation
2  Optigrun Extensivt Substrat E

3  Optigrun Geotetil FIL 105
4  Optigrun Meander vattenhållande board FKM 30

Principen bakom det patenterade Meander systemet är lika 
enkel som den är effektiv - vatten flödar längs en vindlande 
väg från en kammare till en annan, liksom en naturligt 
meandrande flod eller bäck. Under ett extremt regn 
fylls meanderpanelerna med vatten som sedan flödar 
från en kammare till nästa, vilket resulterar i 
en lång tömningsfördröjande effekt av det överflödiga vattnet. 

Menader FKM60 board, till exempel, förlänger 
vattnets flödeslängd med en faktor på 13. Varje Meander 
FKM 30 board täcker 2 kvadratmeter, ändå är vattnets 
flödessträcka inuti boarden upp till 46 meter. 
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Varför använda Meander-systemet.
Dagligen bebyggs nya ytor med bostäder och kommersiella 
fastigheter. En negativ konsekvens av detta är att markens 
naturliga förmåga att absorbera stora nederbördsmängder går 
förlorad genom att den täcks med hårda ytor. Den avvattning 
som byggs utsätts för stora påfrestningar, vilket leder till ökad 
risk för lokala översvämningar. 

Hantera regnvattenmängderna med gröna tak.
Gröna tak hjälper till att motverka konsekvenserna av att 
allt större markytor förlorar sin dränerande förmåga. Gröna 
tak binder regnvatten, minskar vattenflödena från taken och 
fördröjer avrinningen till avvattningssystemen. Detta 
minskar belastningen på systemen, samtidigt  som 
avdunstningen av vatten från gröna tak hjälper till att 
förbättra mikroklimatet i närmiljön. 

Förutsäga drän-koefficienten för gröna tak.
De internationellt accepterade riktlinjerna för gröna tak, 
publicerad av tyska FLL innehåller förstklassiga 
dräneringsberäkningar. Den Europeiska Standarden 12056-3 
lutar sig också på FLLs beräkningar. 

Riktlinjerna definierar både årlig vattenbindning och drän-
koefficienten "C" för gröna tak, beroende på djupet av 
uppbyggnadsmaterialet. "C" används för att beräkna vilken 
kapacitet dräneringssystemet behöver ha. 

Bestämma dränerings-koefficienten "C" enligt 
riktlinjerna.
FLLs riktlinjer specificerar en speciell testmetod för att ta 
fram systemrelaterade värden för drän-koefficienten "C".  
Metoden mäter ett worst case scenario av ett grönt tak som 
utsätts för full vattenmättnad och den därpå följande 
avrinningen med en taklutning på 2%, under ett regn med ett 
antaget värde av 300 liter per sekund/hektar.   Drän-
koefficienten "C" visar förhållandet mellan regnvattnets 
avrinning och ett skyfall.  

Extrem avrinningsfördröjning med Optigrun Fördröjande 
tak Meander. 
Vårt forsknings- och utvecklingsteam har lyckats optimera de 
positiva effekterna av gröna tak i termer av vattenhantering. 
Resultatet av detta arbete är det patenterade Optigrun 
Meander systemet. 

Nederbörd under 15 minuter
300 liter per sekund/hektar = 27 liter/m2

5  Optigrun Skyddsgeotextil RMS
6  Takstruktur med vattentätt och rotbeständigt membran
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Exempel på vattenavrinning vid olika takuppbyggnader

Mäander

Mäandersystem

Mäander

Mäandersystem

Mäander

Mäandersystem

Slutsats: 
med Optigrun fördröjande

tak MEANDER med board

FKM30, minskar 

belastningen på 

avloppssystemet  med 99%.

Endast 0.3 liter/m2 når 
avloppssystemet under 
ovan nämnda regn. 26.7 
liter/m2 fördröjs på taket!

Halva regnmängden 
d.v.s.13.5 liter/m2, flödar
av taket...
...det behöver inte vara
så mycket!

Av regnet på 27 liter/m2  , 
flödar 21,6 liter/m2 ned från 
ett ballasttak och sätter 
avloppsystemen under enormt 
högt tryck. 

På ett tak utan växtlighet går 
nästan 100% av regnvattnet 
rakt ner i avloppssystemet.

21.6 l/m2 27 l/m213.5 l/m20.3 l/m2

Optigrun Meander 30
(med 90mm uppbyggnad)

Konventionellt  grönt tak 
med dräneringsplatta 
(med 100mm uppbyggnad)

Ballast /Tak utan växtlighet

* Hydrologisk design enligt FLL – 
300 liter per sekund/hektar under 15 minuter= 27 liter/m2 
taklutning: 2 %

Regn* 27 liter/m2

Mäander

Mäandersystem
C = 0.01 C = 0.8 C = 1.0C = 0.5

Regn* 27 liter/m2 Regn* 27 liter/m2



Optigrun Fördröjande tak Meander 30
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Ca 95 
kg/m2

Stor reduktion av avrinning  i

kombination med låg vikt, låg

höjd och minimalt underhåll. 

Sammansättning:

- Platt tak 0-5 granders lutning
(inte lämplig för inverterade tak)
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Takstruktur, rotbeständigt 
och vattentätt.
.

Pris

Underhåll

Variation av arter

Vattenhållande

21 liter/m2

+ 19 liter/m2 

temporärt

Drän.koefficient Cs = 0.01* 

maximal avrinningsreduktion 99 %

4

från
60

kg/m2

Substrat volym 60 mm x 3.5 l/m2 x cm = 21 l/m2  
Temporär volym Meander Board = 19 l/m2

Sedum-Moss Vegetation

Optigrun Extensivt Substrat E  
(60 mm)

Optigrun Geotextil FIL 105

Optigrun Meander 
Vattenhållande Board FKM 30

Optigrun Skyddsfleece 
RMS 300/500

Optigrun fördröjande tak

MEANDER med board FKM30

extra light; extra lätt 

konstruktion vid förfrågan.
C=0,12



Optigrun fördröjande tak Meander 60
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Ca. 95 
kg/m2

Sammansättning

- Platta tak 0-5 graders lutning (ej lämpligt för
inverterade tak)

- Ytterligare permanent regnvattenförvaring
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Takstruktur, rotbeständigt 
och vattentätt.

Vattenlagring

38 liter/m2

+ 15 liter/m2 

temporärt

Drän-koefficient Cs = 0.17 

maximal avrinningsreduktion 83 %

Hög grad av vattenfördröjning,

med stor variation av arter, i 

kombiantion med en stor 

reduktion av avrinningstakt.
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Substrat volym 60 mm x 3.5 l/m2 x cm = 21 l/m2  
Permanent volym Meander Board = 17 l/m2 
Temporär volym Meander Board = 15 l/m2

Ört - Gräs - Sedum Vegetation

Optigrun Extensivt Substrat 
E  (60 mm)

Optigrun Geotextil  FIL 105

Optigrun Meander 
Vattenfördröjande Board FKM 60

Optigrun Skyddsgeotextil 
RMS 300/500

Pris

Underhåll 

Variation av arter



Sweden
Caneco AB
Bödkaregatan 54
289 42 Broby

Ytterligare Optigrun systemlösningar för 
regnvattenhantering.

Med Optigrun systemlösningar för  flödeskontroll, vilka passar 
för gröna tak (extensiva, intensiva) och till och med för 
offentliga ytor (tillgängliga för fordon och fotgängare), behöver 
speciella restriktioner beaktas. 

Centralt i den nyutvecklade systemlösningen  är Optigrun 
vattenfördröjande Box WRB med flödeskontrollsystem. 
Systemlösningen reglerar det maximala dräneringsflödet och 
skapar ytterligare lagringsvolym på taket på upp till 80 liter/m² 
med vattenfördröjande Box WRB 85i respektive 76 liter/m² 
med WRB 80F alternativt 140 liter/m² med WRB 150. 

Avdunstning för att stödja den lokala vattenbalansen. 
Genom det integrerade kapillära systemet, kommer det 
permanent förvarade regnvattnet från den vattenfördröjande Box 
WRB att ledas till den gröna strukturen och avdunstar där via 
vegetationen. Därför kan Optigrun erbjuda det första fördröjande 
taket med ihålig kropp och integrerat återcirkulationssystem för 
att leda regnvattnet tillbaka till den naturliga vattencykeln. 
Naturlig avdunstning är en nyckelfunktion i systemet. Genom att 
använda de kontrollinställningar som är framtagna för den 
specifika fastigheten, kan vattenflödesfördröjningen justeras till 
att dräneringsflödet endast är t.ex. 1 liter/sekund.

Vattenfördröjande takflödeskontroll 
WRB 80F (extensivt grönt tak)
Tillfällig vattenlagring: max. 76 l/m2 + 
3.5 l/cm subrstrat.

från 0.1 l/s

1  Optigrun grönt tak uppbyggnad
2  Optigrun vattenhållande Fleece RMS 500K 3  

3  Optigrun  vattenfördröjande  Box WRB 85i,  WRB 15

    eller WRB 80F
4  Kapillära pelare för vattentransport från       

     lagringsnivån till RMS 500K
5 Optigrun  Skydds- och  vattenhållande Fleece

6   RMS 500 6Vattenlagring
7  Optigrun inspektionskammare och flödeskontroll

system enligt beräkning.
8  Optigrun Trim Kant SKL
9 Passande takkonstruktion
(statiskt, takmembran, 0° tak )
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Fig. 5 Funktionsskiss av det 
vattenfördröjande 
taksystemet  - 
flödeskontroll. 
(Exempel gröna tak)

www.caneco.se

Optigrun Fördröjande tak Flödeskontroll
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Besöksadress:
Industrigatan 50
291 36 Kristianstad

www.caneco.se

Tel: +46 724 53 66 00
Epost: info@caneco.se




