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SEDUMTAKETS SKIFTNINGAR FRÅN ÅR TILL ÅR

Utseende påverkas av årstid, placering, takets utformning, väderlek samt takets ålder. Veg Techs sedumtak innehåller flera torktåliga  
sedumarter med skiftande bladform och blomning. Foto visar variation av sedumtak på garagetak under olika år i juni månad.

ÅR 8

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Tech sedumtak monteras på både
privata och offentliga byggnader i hela 
Norden t.ex. bostadshus, skolor och 
industrier, miljöhus mm.  Den vatten-

mättade vikten för våra standardlösningar uppgår till 
maximalt 50 kg/m² och bygghöjden är ca 50 mm. Skyddar tätskiktet mot UV-ljus 

Vegetation skyddar mot de temperaturväxlingar
som ett oskyddat tätskikt utsätts för. Ett sedumtak 
skyddar mot solens UV-ljus och förlänger därmed 
livslängden. Med Veg Techs sedumtak får du en 
säker och beprövad uppbyggnad.

Snabbt & enkelt med färdiga sedummattor
Den egenodlade sedummattan hålls samman 
av en stark stomme vilket ger en lätthanterlig 
produkt med lång livslängd. Stommen är 
krympfri och bryts inte ned.  Att anlägga 

våra sedumtak är kostnadseffektivt då montage-
tiden är kort och ger ett färdigt resultat direkt. 

Brandgodkänd enligt BROOF (t2)
Veg Tech sedumtak är brandklassat 
enligt BROOF(t2). Våra vegetationsmattor 
odlas på en obrännbar mineraljord med 
en mycket låg halt av organiskt material. 

SEDUMTAK

Hög kvalitet
- mångårig kunskap och erfarenhet

Härdigt växtmaterial
- sedumarter anpassade för vårt klimat

Egen entreprenadverksamhet
- utbildad personal för säkert arbete på tak

Avlastar stadens dagvattensystem
- dämpar maxflöden vid skyfall  

LEED och BREEAM
- sedumtak ger högre poäng i miljöcertifieringssystem

Miljöbedömda produkter
- bedömda i Byggvarubedömningen & SundaHus

50
kg
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50
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50
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50
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Veg Techs första sedumtak anlades 1991
- vi är din säkra och trygga sedumleverantör

ÅR 12

PRODUKTFÖRDELAR



Skyddar tätskiktet mot UV-ljus 
Vegetation skyddar mot de temperaturväxlingar
som ett oskyddat tätskikt utsätts för. Ett sedumtak 
skyddar mot solens UV-ljus och förlänger därmed 
livslängden. Med Veg Techs sedumtak får du en 
säker och beprövad uppbyggnad.

Avrinning
Avdunstning

Avrinning

Växtupptag/avdunstning
NederbördNederbörd

SEDUMTAK VANLIGT TAK

Upp till 50% minskad avrinning
med sedumtak från Veg Tech.
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1 Brf Viva i Göteborg vann årets miljöbyggnad 2019

2 Närbild på sedum album

3 Miljöhus på innergård, Malmö

4 1500 m² sedumtak, BRF Stockholm

5 Cykelgarage, Göteborg

6 3000 m² sedumtak, Sigfridsområdet Växjö

7 14 år efter montage Kolla backe, Kungsbacka

8 SPA-hotell, Hooks herrgård, Hook

Foton från olika byggnader
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UPPBYGGNADER

SEDUMTAK XMS 2-27°
Rekommenderad taklutning 2-27°

Uppbyggnad produkter Bygghöjd (mm)

1 Veg Tech Sedummatta 30

2 VT-filt 10

Vikt vattenmättad 50 kg/m²

Vattenhållande förmåga < 20 l/m²

Bygghöjd 40 mm

SEDUMTAK VID EXTRA DRÄNERING XMS 0-27°
Rekommenderad taklutning 0-27°

Uppbyggnad produkter Bygghöjd (mm)

1 Veg Tech Sedummatta 30

2 VT-filt 10

3 Xerodrän 17

Vikt vattenmättad 50 kg/m²

Vattenhållande förmåga < 20 l/m²

Bygghöjd 57 mm

SEDUMTAK XMS 0-4°
Rekommenderad taklutning 0-4°

Uppbyggnad produkter Bygghöjd (mm)

1 Veg Tech Sedummatta 30

2 ND 5+1 25

Vikt vattenmättad 50 kg/m²

Vattenhållande förmåga 20 l/m²

Bygghöjd 55 mm
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MATERIAL

VEG TECH SEDUMMATTA
Odlas med sedumarter anpassade för nordiskt klimat.  
Sedummattan innehåller mineralsubstrat med inblandning av  
biokol av hög och jämn kvalitet som tillverkas av Veg Tech.  
Den krympfria stommen  består av  ett slingnät med en  
termiskt bunden fiberduk. 

Beteckning Sedummatta Sedummatta  
med biokol

Artikelnr 2-12095 2-12087

Höjd 30 mm 30 mm

Mått 105  × 77 cm 105 × 77 cm

Leverans max 25 st  
mattor/EUR-pall

max 25 st  
mattor/EUR-pall

Från och med sommaren 2021 levereras Veg Techs sedummatta med biokol.  
Den passar väl in för byggprojekt med mycket höga krav på klimatsmarta och hållbara produkter.

Brandklassad enligt BROOF (t2)

Förbättrad vatten- och näringshållande förmåga

Behöver endast gödslas vartannat år

Gynnar nyttiga mikroorganismer

Varje m² bidrar med en kolsänka motsvarande  
1,1 kg koldioxidutsläpp

Klimatsmart 
produkt 

- odlad med biokol

Montage av sedumtak med biokol sommaren 2020 på förskola i Vellinge.

PRODUKTFÖRDELAR SEDUMMATTA MED BIOKOL
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VT-FILT
Används främst som underlag till sedumvegetation på lutande tak. 
VT-filten har en vattenhållande funktion och tillverkas av återvunna 
textilfibrer.

Beteckning VT-filt

Artikelnr 9-12253
Höjd 10 mm
Bredd × Längd/rulle 1,25 × 16 m
Yta/rulle 20 m²
Vikt 1200 g/m²
Vattenhållande förmåga 8 l/m² (avtar med lutning)

Material CE-märkning  
dränering

Vattenhållande 
funktion

Tryckhållfasthet Dränerings- 
kapacitet

Skydd mot nötning Tolerans mot buktig-
heter, låglutande tak

ND 5+1 Ja Ja Hög Hög Ja Hög

Xerodrän VT17 Ja Nej Låg Medel Ja Medel

Jämförelsetabell mellan ND 5+1 och Xerodrän VT17

XERODRÄN VT17
Xerodrän VT17 är ett CE-märkt flexibelt dräneringslager som består 
av ett syntetiskt slingnät med en luftgenomsläpplig fiberduk på 
ovansidan. Produkten har en dränerande funktion och är inte  
vattenhållande. I sedumtak används den i  kombination med  
VT-filt där extra dränering krävs.

Beteckning Xerodrän

Artikelnr 9-12430
Höjd 17 mm
Bredd × Längd/rulle 1 × 50 m
Yta/rulle 50 m2

Dränerande förmåga  
vid 5% lutning

0,23 l/(s.m)

ND 5+1
ND 5+1 är ett CE-märkt vattenhållande dräneringssystem med 
hög tryckhållfasthet som säkerställer en konstant dränerings- 
förmåga över lång tid. Kärnan består av ett formpressat  
perforerat skikt av återvunnen HIPS med konformade koppar  
med geotextil som är limmad på både ovan- och undersidan.

Beteckning ND 5+1

Artikelnr 9-12101
Höjd 25 mm
Bredd × Längd/rulle 1,25 × 20 m
Yta/rulle 25 m2

Vattenhållande förmåga 5,8 l/m2

Tryckhållfasthet 480 kPa
Dränerande förmåga 
vid 2% lutning

2,14 l/(s.m)
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KANTAVSLUT
Används som avslut och erosionsskydd till takvegetation.   
Kantavslutet består av en bockad plåt tillverkad i rostfritt stål.  
I vinkeln finns utstansade hål där överskottsvatten från tak- 
vegetationen kan rinna av. Kantstödslisten kan kompletteras  
med en dekorlist av ek.

Beteckning KA50 KA50EK

Artikelnr 9-12516 8-12108

Material rostfri plåt rostfri plåt+eklist

Höjd 50 mm 50 mm

Längd 2000 mm 2000 mm

Dekorlist av oljad ek nej ja

Beteckning Fotplåt

Artikelnr 9-12416

Material rostfri plåt

Längd 1250 mm

Längd monterad inkl omlottskarv 1150 mm

FOTPLÅT
Fotplåten fungerar som en dropplist för det vatten som rinner 
av från takytan och förhindrar att vattnet droppar på fasaden.  
Montering görs av tätskiktsentreprenören i samband med  
tätskiktsarbetet.

150 mm

70
 m

m

KA50                                    

KA50EK
90 m

m

Kantavslut kan även användas vid takets gavlar om tak- 
konstruktionen saknar vindskivor eller sarg. I dessa fall ska 
kantavslut utan dräneringshål användas för att undvika  
avrinnande vatten från gavelsidorna.

90 m
m
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STENAVSKILJARE
Används för att separera sedumvegetation från annat  
material på taket. Exempelvis singel.

Beteckning Stenavskiljare

Artikelnr 9-12523

Material rostfri plåt

Mått (l x b x h) 2000 x 70 x 30 mm 

Beteckning Takbrunnsskydd Takbrunnsskydd

Artikelnr 9-14108 9-14113

Material rostfri plåt rostfri plåt

Mått (l x b x h) 250 x 250 x 110 mm 350 x 350 x 110 mm

TAKBRUNNSSKYDD
Takbrunnar måste hållas fria från vegetation för att säkerställa 
en god avrinning från takytan. Veg Techs takbrunnsskydd  
placeras ovanför takbrunnarna. Den sil som ofta finns på den 
befintliga takbrunnen ryms inuti.

DROPPBEVATTNING
Med droppbevattning tillförs vatten effektivt till rötterna i små doser 
utan vindavdrift och med minimal avdunstning.
Veg Techs droppbevattning monteras dold i takvegetationens  
uppbyggnad för att minska skötselarbetet med bevattning av taket 
i samband med nyetablering och under torkperioder. Det är särskilt 
viktigt på branta takytor i vind- och solutsatta lägen. 

*Paketen innehåller droppslang, matarslang, 
kopplingar, tryckregulator, gänga mm. 
Droppbevattning kan även beställas  
som separata artiklar.

Beteckning DBV50- 50 m DBV100- 100 m

Artikelnr P-11801* P-11802*

Slangdiameter 12 mm 12 mm

Totallängd 50 m 100 m

RUND SINGEL
Rund singel har flera användningsområden på ett sedumtak:

- Ytor som är utsatta för frekvent slitage
- Vid utblås från ventilation och i anslutning till starkt reflekterande  
  fasader där sedum riskerar att torka ut
- Vid partier som kan bli extra fuktiga, t ex vid avrinning från solpaneler

Beteckning Singel Singel

Artikelnr 9-12173 8-12493

Material tvättad naturrund singel tvättad naturrund singel

Fraktion 16/32 mm 16/32 mm

Leverans Bulk Storsäck
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UPPGRADERING AV SEDUMTAK - BIOTOPTAKSMODUL
Skapa helt nya spännande former, naturtyper och taklandskap på  
ett enkelt sätt genom att kombinera ett sedumtak med en artrik  
biotoptaksmodul.  

Insektslockande detaljer som kan installeras:

LÄTTFYLLNADSMATERIAL HASOPOR®
Kan användas till att skapa kullar i vegetationsuppbyggnad  
eller för att jämna ut nivåskillnader utan att det innebär någon  
väsentlig viktbelastning på takkonstruktionen. Materialet tillverkas 
av återvunnet glas och har en kantig struktur vilket gör att det  
ligger stadigt även i brantare lutningar. Hasopor® har en hög  
tryckhållfasthet och är dränerande. 

Beteckning Storsäck Bulk

Artikelnr 9-12454 9-12250

Material återvunnet glas återvunnet glas

Fraktion 10/60 mm 10/60 mm

Densitet 180 kg/m³ 180 kg/m³

Volym 2 m³ enligt order

NÄT OCH CLIPS
Vid brant taklutning och på släta tätskikt (utan skiffer) kan  
sedummattorna säkras med hjälp av nät och clips. 

Beteckning Nät Clips

Artikelnr 9-12245 9-12247

Mått 4 × 75 m 80 × 20 mm

PELLEPLATTA ONTOP
Pelleplatta Ontop kan placeras över sedumen för att ge  
trampskydd åt vegetationen.

Beteckning Pelleplatta Ontop

Artikelnr 9-12044

Material HDPE plast

Mått l×b×h 1000 × 1000 × 25 mm

Montage Sammanfogas med snäpp på sidorna. 

Dödved
Artikelnr: 9-12478

Insektshotell
Artikelnr: 9-12477

Stenröse
Artikelnr: 9-12476

SE
D

U
M

TA
K



22 - SEDUMTAK

z

x 

1:1   45°   100%

1:2   27°   50%

1:3   18°   33%

1:4   14°   25%
1:5   11°   20%

1:15   4°   7%

Taklutning 1:1 3:4 2:3 1:2 1:3 1:4 1:5 1:7 1:10 1:15 1:20 1:40 1:60

Grader (°) 45 37 34 27 18 14 11 8 6 4 3 1 1

Procent (%) 100 75 67 50 33 25 20 14 10 7 5 3 2

FÖRBEREDELSER

Byggnadens förutsättningar
Bärigheten på taket/bjälklaget avgör hur tunga konstruktioner 
som kan byggas. Ett sedumtak väger endast ca 50 kg/m² när 
uppbyggnaden är vattenmättad. En uppbyggnad med Torräng 
för tak väger ca 130 kg/m² när den är vattenmättad. I varje  
enskilt fall måste bärigheten hos det aktuella taket bestämmas.  
 
Kontakta företaget som konstruerat den bärande konstruk-
tionen på det aktuella objektet för att klargöra detta. 

Takytans tätskikt
Tak- och bjälklagsvegetation kan monteras på ett flertal olika 
typer av tätskikt, exempelvis bitumenbaserade tätskikt (papp), 
gummiduk och takdukar. De flesta tätskiktsleverantörer har 
produkter som är anpassade till olika taklösningar.  

Anlita alltid en auktoriserad tätskiktsentreprenör. 

TERMINOLOGI

TAKLUTNINGAR

DETALJLÖSNINGAR

Tabell över olika taklutningar

BIM modeller & AMA-texter
Finns på vegtech.se eller kontakta oss på: order@vegtech.se

REGNSKUGGA 
Singel kan anläggas på sedumtaket under 
takutsprång, vistelseytor, ventilationsutblås  
och där fasaden är starkt reflekterande.

TAKLUTNING = tan-1 (z/x)

TAKFOT

NOCK

TAKFALLSLÄNGD

TAKFOTSLÄNGD

TAKLUTNING
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DETALJLÖSNINGAR

ANSLUTNING VID LÅGA KRÖN
Vegetationen kan normalt anläggas ända intill  
de gavlar, vindskivor och låga sarger som omger ytan.  
Gaveldetaljerna utförs i de allra flesta fall på samma sätt som 
på ett standardtak utan vegetation men höjden anpassas för 
den systemlösning man väljer. Krönet ska vara minst 10 mm 
högre än vegetationen.  
 
Tätskiktet ansluts enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. 

ANSLUTNING MOT SARG
Vegetation med underliggande dränerings- eller fukthållande  
lager kan normalt anläggas intill sarger som omger ytan.  
De uppdrag av tätskikt mot sargen som når ovanför  
vegetationsuppbyggnaden ska vara skyddsbelagda,  
intäckta med plåt eller skyddas på annat vis.  
Denna exponerade del av tätskiktet kommer annars ha  
kortare livslängd än övriga delar av tätskiktet.

Tätskiktet ansluts till sargen enligt tätskiktsleverantörens  
anvisningar. 

Detaljutförande av plåtarbeten enl. leverantörens anvisning. 
Uppdrag av tätskikt enl. leverantörens anvisning.

STUPRÖRSUTKASTARE 
Sedumtakets uppbyggnad är anpassad för att ta hand om  
nederbörd så att växternas behov tillgodoses och att över- 
skottet dräneras bort. Vatten från stuprörsutkastare kan  
medföra erosionsskador i växtskiktet och ogräsetablering.  
Därför ersätts vegetationen lämpligen med en öppen ränna 
som kan avleda vattnet på ett säkert sätt. Dimensionering av 
ränna är beroende av vattenflödet från överliggande tak. 

Trekantslist

Plåt
  Tätskikt

REFLEKTERANDE FASADMATERIAL, UTBLÅS FRÅN  
VENTILATION
Starkt reflekterande fasadmaterial, exempelvis plåt eller stora  
fönsterpartier på en fasad i söderläge, riskerar att utsätta  
vegetationen för kraftig solstrålning och medför torka i  
zonen/partier närmast fasaden. Liknande problem uppstår  
om vegetationen påverkas av kontinuerlig uttorkning från  
kraftiga utblås från fastighetens ventilation eller motsvarande.  
Vegetation kan ersättas med naturrund singel på dessa ytor. 

Naturrund singel
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SINGEL UNDER TAKUTSPRÅNG 
På ytor dit nederbörd har svårt att nå, där det råder regn- 
skugga, anläggs ingen vegetation. Detta gäller exempelvis  
ytor som ligger under tak som sticker ut från anslutande  
byggnadsdelar (under takutsprång) samt ytor som ligger  
under balkonger, markiser eller andra solskyddsanordningar. 

Ett annat exempel på regnskugga är ytor som ligger intill  
höga fasader dit nederbörd har svårt att nå, speciellt om  
ytan ligger på läsidan. Vegetation ersätts på dessa ytor med  
naturrund singel. 

YTOR UTSATTA FÖR SLITAGE
Sedumvegetation kan beträdas då och då och tål den  
belastning/slitage som förekommer vid normal taktillsyn.  
Den tål däremot inte frekvent slitage som kan uppkomma  
på takytor som ofta behöver beträdas. Sedumytor riskerar att 
skadas om de ligger i direkt anslutning till teknikhus, fläkt- 
installationer och andra enheter som kräver löpande tillsyn.  
Vegetation bör därför ersättas med naturrund singel eller  
Pelleplatta Ontop som placeras över vegetationen på utsatta 
partier.

På publika ytor måste det tydligt framgå att sedumytan inte 
är till för att beträdas.

Naturrunt singel

Regnskugga

Pelleplatta Ontop

Singel

Naturrund singel

Regnskugga

Singel

1. 

2. 

3. 

1. Varierad höjd och lutning kan påverka möjligheten för 
indrag av sedumvegetation under solcellens utsprång. 
Mer vegetation ökar den vattenhållande förmågan och 
bidrar till jämnare temperatur runt installationen.

2. Under solcellens nederkant läggs singel för god dräne-
ring och för att minska risken för oönskad vegetation.

3. En bra dränering säkerställer takets funktion under lång 
tid då infästningar och fundament i vissa fall kan hindra 
den tänkta avvattningen av takytan.

SOLCELLER OCH SOLFÅNGARE
Sedumvegetation är lågväxande och kan anläggas i  
anslutning till solceller. Vegetationstak och solceller är en  
bra kombination eftersom vegetationen hjälper att sänka  
temperaturen, vilket ofta är gynnsamt för solcellernas  
verkningsgrad. Förutom en vackrare inramning kan även  
vegetation skydda andra komponenter mot UV-strålning,  
väder och vind.  

Skugga och fuktighet kan göra att vegetation etablerar sig 
och trivs under solpanelen. Vid nederkant anläggs singel för 
att inte skymma solcellerna.
Vegetation kan ersättas i områden mellan eller under sol-
panelen med exempelvis naturrunt singel för att undvika 
ogrästillväxt.
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Vi hjälper till med montaget och  
erbjuder entreprenadtjänster utförda  

av erfarna montörer.

ENTREPRENADTJÄNSTER
Vi utför entreprenader till professionella aktörer och vi  
ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad 
takvegetation. Våra montörer bygger takvegetation på såväl  
stora som små objekt runt om i Norden. Takmontage från  
Veg Tech omfattas av garantier.  
Samtliga av våra montörer innehar ID06.

 
SÄKERHETSUTBILDADE
För våra kunders och anställdas säkerhet är alla våra  
montörer säkerhetsutbildade i:  

• Fallskydd och säkerhet
• Arbete på tak
• Säkra lyft/lastkopplare
• Arbete på väg/säkerhet på väg
• Mobila arbetsplatsformar
• D-HLR utbildade
• Heta arbeten

EGNA MONTÖRER

EGNA ODLINGAR I SMÅLAND
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