
Savaq er et patentert system som 
tar hånd om LOD 
(Lokal Overvanns Disposisjon) 
og som samtidig er perfekt for 
undervanning i store bed og 
beplantninger.
Savaq-systemet er frostsikkert og  
vedlikeholdsfritt og man sparer 
store kostnader i framtiden. 
Savaq er dermed bra for både 
økonomi og miljø.



Savaq er et rørsystem i ulike dimensjoner for kapillærvanning av 
blomsterbed, buskebeplantning og trær.

Savaq-systemet skal installeres uten behov for elektrisitet og kan 
dermed brukes overalt. 

I små anlegg kan systemet fylles manuelt, men for å utnytte sys-
temets muligheter og samtidig ta hånd om LOD-problematikken, 
anbefales automatisk vanning hvor man tar vann fra nedløpsrør 
eller brønner.

Savaq-rør Ø160 mm er det mest brukte og rommer 15 liter vann 
pr. meter. Denne dimensjonen brukes ofte i blomsterbed hvor 
det skal være sommerblomster eller små stauder.

Skal man planlegge for store anlegg med beplantning av busker 
og trær, kan man bruke Savaq-rør med Ø200 mm som rommer 
30 liter vann pr. meter eller det aller største røret på Ø300mm 
som rommer 70 liter vann pr. meter. 

Valg av rørdimensjon er også avhengig av hvor mye regnvann det 
skal tas hånd om på det aktuelle stedet.

Savaq kan også brukes i beplantninger på takterrasser hvor man 
har liten jordhøyde grunnet vekt. Da kan det minste Savaq-røret 
på Ø75 mm benyttes.

Dybde og tetthet på rørene er avhengig av hva som skal plantes. 
For sommerblomster og små stauder anbefales en jorddybde på 
30-40 cm over Savaq-røret. For busker og små trær kan dybde 
over Savaq-røret være fra 50-80 cm. Det viktigste er at rotsonen 
på det man planter er så nær toppen av Savaq-røret som mulig 
for å få full utnyttelse av kapillærsystemet.

Prosjektering, installasjon og valg av vekster:

Vi er behjelpelig med å tegne inn Savaq i anlegget, slik at det blir 
optimalt i forhold til det som ønskes. Faktorer som
vannmengde fra tak eller annen kilde er viktig med tanke på hvor 
mange Savaq-rør som skal brukes. Diameter på rørene og hvor 
dypt de skal ligge avhenger av både muligheter i selve anlegget 
og hva som skal plantes. Vi har gode brukerveiledninger for 
hvordan alt skal monteres, både i form av tegninger og 
videoinstruksjoner. 
Vi gir gjerne råd om både valg av jord og planter til anlegget.
Når Savaq-systemet er installert, jord er fylt på og planteringen 
er gjort får man et anlegg med minimalt vedlikehold. 
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Savaq-rør Ø160 mm med veke

LOG Utemiljø er eneforhandler av Savaq i Norge

Utvikling og produksjon av Savaq: Terrigio AB
For mer info se www.savaq.com eller www.log-utemiljo.no

Savaq-systemets ulike produkter

Vanntanker
Ulike vanntanker kan brukes både over og under bakkenivå. I 
disse kan man samle tusenvis av liter etter store regnskyll og 
dermed ha vann til Savaq-systemet lang tid etterpå.

Connector med vegg

Automatisk fylling 
av Savaq kan gjøres ved å ta vann fra taknedløp eller et sluk, eksemplevis på en P-plass. Vannet kommer da inn i brønnen (A) og i 
bunnen av brønnen er det sandfang (B) som samler uønsket materiale. Når vannet i brønnen stiger renner det inn i Savaq-rørene (C). 
Det kan også brukes et inspeksjonsrør i begynnelsen (D). Videre framover i systemet må det være små lufterør (E), da disse er 
nødvendige for at vannet skal fylles raskt og luften i rørene slippes ut. Når Savaq-systemet er fullt vil vannet stige i brønnen og 
vannet vil finne vei ut gjennom det ordinære avløpsrøret (F). Er det tørkeperioder kan man også fylle vann manuelt i brønnen.

Flexirørene 
kan brukes sammen med rette rør der man har behov for svinger 
eller buer. Flexirørene kan også brukes rundt trær, hvor man da 
legger rørene i sirkler rundt rotsystemet.

Savaq rør 
finnes i følgende dimensjoner
Ø75 mm, Ø160 mm, Ø200 mm og Ø300 mm
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