Infiltration, fördröjning och
rening av regn- och dagvatten

Faskintunnel

Vädret i Skandinavien blir allt mer extremt
- Framtidens extrema väder- och nederbördsförhållanden kräver effektiva lösningar för
hantering av regn- och dagvatten.
Klimatförändringar leder till mer extrema väderförhållanden
och den genomsnittliga nederbörden ökar markant. Detta innebär mer frekventa och intensiva skyfall som skapar många
problem både på landsbygden och i städerna. Många lokala
avloppssystem har inte rustats för de extrema skyfallen samtidigt som befolkningens vattenförbruk har ökat, befolkningen
växer i städerna och stadsutvecklingen skapar tätare städer.
Detta leder till ett ökat tryck på reningsverk, pumpstationer
och andra delar av det allmänna avloppssystemet.

Vi tar hand om klimatet
Med WaterCare Faskintunnel kan man lösa problemet och det
är dessutom en billig, effektiv och miljövänlig metod för hantering av morgondagens regn- och dagvatten. Lösningen fungerar som en LAR-lösning (lokal avledning av regnvatten) och
WaterCare Faskintunnel kan användas både för infiltration,
fördröjning och rening av regn- och dagvatten.

Dina fördelar med WaterCare Faskintunnlar:
När det regnar kraftigt kan varken avlopp eller reningsverk
hinna med eller bli av med vattnet tillräckligt snabbt. Detta resulterar i kostsamma översvämningar på vägar och i privata
hem. Det leder också till ett översvämmat avloppssystem, där
stora mängder av obehandlat avloppsvatten översvämmar vägarna och hamnar i känsliga områden med resultatet av skadar
på ekosystemet.
Det har länge varit nödvändigt att klimatanpassa städer och
landsbygder inför de extrema mängderna av regn. Konsulter,
kommuner och försörjningsbolag har däremot efterfrågat en
mer miljövänlig och effektiv metod. Det är nämligen både kostsamt och tidskrävande att bygga ut befintliga avloppssystem.

Fördröjning

Tål tung trafikbelastning*
Lågt pris per kubikmeter
Snabb och enkel installation
Lätt att rengöra och underhålla
Små kostnader för transport och förvaring

Infiltration

Rening

”

Vi saknar i hög grad bättre lösningar för att hantera regnvatten.
Detta har vi arbetat på under
många år. Utmaningen är platsen
och den stora volymen, men det
har vi löst...
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WaterCare
*Tål tung trafikbelastning vid korrekt terrängkonstruktion.

Problemet med översvämningar
- Problemet är tydligt och svämmar över många städer och landsbygder.
De ökande mängderna av regn- och avloppsvatten är en alltför stor munsbit för våra befintliga avlopp. I många städer hittar
man fortfarande traditionella dubbla avlopp, där både regnoch avloppsvatten leds till samma avloppsrör. Kapaciteten av
dessa avlopp har inte säkrats för framtida extrema väderförhållanden och ökat vattenförbruk i hushållen.
Det leder till många problematiska översvämningar, där både
regn- och avloppsvatten svämmar över gator, källare och andra lågtliggande områden. Det smutsiga avloppsvattnet hamnar
dessutom slutligen i känsliga miljöer som leder till föroreningar
av vattenmiljön och naturliga ekosystem.

Vad innebär det för vår miljö?

1

Stora mängder av regn- och avloppsvatten fyller avloppen till bristningsgränsen och orsakar översvämningar.

2

Gator och gränder översvämmas. Bilar och annan trafik
förorenar vattnet ytterligare med bland annat tungmetaller, fosfor för mikroplast och rester av bildäck.

3

Det smutsiga avloppsvattnet hamnar i källare och andra
lågtliggande områden, där det orsakar vattenskador.

4

Det smutsiga vattnet hamnar i känsliga miljöer (sjö, flod,
hav), där naturliga ekosystem utplånas. Det kan i många
fall medföra exempelvis fiskdöd.

När avloppen inte kan ta
hand om allt regnvatten
så hamnar det smutsiga vattnet slutligen
i privata källare. Det
orsakar vattenskador
och kostar mycket i
reparationer av privata
bostäder.

3
De gamla avloppssystemen är
för små för att kunna rymma
både regn- och avloppsvatten. Avloppen fylls upp alltför
snabbt och vattnet översvämmar gator och gränder.
Detta resulterar i många kostsamma skador.

2

1

4
Brunnslock sätts under tryck
och hamnar på gatorna.

Faskintunnel

Det smutsiga avloppsvattnet skadar miljön. Det
kan orsaka fiskdöd.
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Klimatsäkring med WaterCare Faskintunnel
- Rening, fördröjning eller infiltration av stora mängder regn- och dagvatten.
WaterCare Faskintunnel fungerar som en underjordisk kammare
för uppsamling av regn- och dagvatten. Med denna lösning
leds regnvattnet bort från avloppen och det blir återigen plats
och kapacitet för allt avloppsvatten i avloppssystemet. Därmed undviker man kostsamma ändringar och utvidgningar av
befintliga avloppssystem. Det förbrukas inte heller onödig
energi på att pumpa regn- och dagvatten hela vägen till ett
reningsverk.

Figuren nedan visar faskintunnlarnas positiva effekt på vattenmiljö och klimat. Här separeras regnvattnet från stadens dubbla
avloppssystem och leds direkt till faskintunnlar som placerats
under parkeringen. Därifrån är det möjligt att rena och dränera regnvattnet eller fördämma det så att det inte leds vidare
till avloppet innan det finns utrymme igen. På så sätt undviker
man översvämningar och överbelastningar på reningsverk och
pumpstationer.

Med WaterCare Faskintunnel klimatsäkras området genom:
INGA kostsamma skadliga översvämningar

INGA föroreningar av känsliga miljöer

INGA översvämningar på gator och i källare

BILLIG OCH EFFEKTIV hantering av regn- och dagvatten

Faskintunnlar är ett billigt
och effektivt sätt att öka
kapaciteten för hantering av regnvatten.
Här samlas och dräneras stora volymer av
regnvatten runt stadens traditionella dubbla avloppssystem.
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När regnvattnet hanteras
av faskintunnlar finns
det återigen kapacitet till att hantera avloppsvattnet i avloppssystemet. Detta förhindrar översvämningar i systemet.

Vattenmiljön i känsliga
miljöer förbättras och
bibehålls miljöriktigt.

WaterCare

Varför välja WaterCare Faskintunnel?
ttovolym
Ne

WaterCare Faskintunnel är ett modulsystem som kan anpassas
efter behov. Faskintunneln består av mitt- och ändmoduler
med eminent hållfasthet och en hög effektiv volym per modul.
Faskintunneln kan användas för fördröjning, infiltration och
rening av stora mängder regn- och dagvatten. De olika systemen kan kombineras och sammansättas på olika sätt genom
både serie- och parallellkoppling.

6,72
m3

ttovolym
Ne

0,82
m3

Läs mer om fördelarna med modulsystemet på sida 9.

Ungefär 190 m3 pr. la
stbil

Små transportkostnader och
enkel installation
Man kan stapla flera Mittmoduler på en pall och Ändmodulerna placeras med fördel på pallen nedan. Därmed kan hela 47
m3 transporteras på en enda pall. Detta motsvarar ungefär 190
m3 per lastbil (13,6 flakmeter). Se fler fördelar för logistik och
installation på sida 14 och 15.
Låg transportkostnad per kubikmeter
Snabb installation av många kubikmeter
Tar mycket lite utrymme på byggplatsen

Tål tung trafikbelastning
WaterCare Faskintunnel tillverkas i en enkel och kraftig böjd
geometri av PE-material. Detta ser till att den tål en stor viktbelastning och får en utmärkt bärförmåga vid korrekt terränguppbyggnad. Läs mer om faskintunnlarnas styrka på sida
16.
Lång livslängd

Extra styrka

Minimalt underhåll
Faskintunnlarnas unika design och tunnelstruktur gör det svårt
för smuts, lera och partiklar att fastna i och täppa igen systemet.
Faskintunnlar är lätta att spola rena och kräver få drift- och underhållskostnader. Detta leder till en lång produktlivslängd.
Lätt spolningsåtkomst

Minimalt underhåll

Läs mer om det minimala underhållet på sida 17.

Faskintunnel
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Fördröjning
- Fördröj stora mängder av regn- och dagvatten.

Med WaterCare Faskintunnel är det möjligt att fördämma
stora mängder av regn- och dagvatten för att undvika översvämning av avloppssystem. Fördröjningen sker via avledningar i faskintunnlarnas kammare med olika in- och utloppshöjder över havet för att vattnet ska kunna fördelas och
fördämmas efter behov.
Detta är särskilt användbart på områden med dubbla avloppssystem som saknar samtidig plats för både avlopps- och
regnvatten. Systemet är också användbart om man vill uppnå
ett exakt avledningsflöde till exempelvis känsliga miljöer, där
okontrollerade mängder av vattenutsläpp är skadligt för miljön.

Konstruktion av ett fördröjningssystem
Vid konstruktion av ett fördröjningssystem rekommenderas
man att använda en sedimenttunnel i första delen av systemet. Detta ser till att de grova partiklarna sedimenteras först
och magasineras sedan över resten av systemet. Därmed förbättras vattenkvaliteten innan det släpps ut i avloppssystemet
eller känsliga miljöer enligt önskat flöde.
Vattnet fördelas i faskintunnlarna via olika dimensioner av borrade in- och utlopp samt fördelarrör. Man kan också kombinera
ett fördröjningssystem med infiltration.

Exempel:
Fördröjningssystem konstruerat av faskintunnlarna med tillhörande spolbrunn och sedimenttunnel.

1. Tilledning av ett
stort flöde

Spolbrunn läs mer på sida 17

2. Sedimenttunnel fäller
ut de grova partiklarna.
Utgrävningen täcks av
geotextil
Spolrör läs mer på sida 17

Sedimenttunnel läs mer på sida. 8

4. Avledning enligt önskat flöde
anpassat för exempelvis känsliga miljöer
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3. Vattnet magasineras i
faskintunnlarna via fördelningsrör som borrats in i
sidan av Mittmodulen

WaterCare

Infiltration
- Få en kontrollerad infiltration av stora mängder regn- och dagvatten.

Infiltration är särskilt användbart i områden som saknar tillgång till avloppssystem eller där avloppskapaciteten är för liten
för att hantera både avlopps- och regnvatten.
Vid infiltration hanteras regn- och dagvatten på egen hand.
Detta minskar belastningen på både avloppssystem och
reningsverk. För områden med tillförsel av stora mängder vatten kan infiltration kombineras med ett fördröjningssystem för
att uppnå en kontrollerad infiltration.
Vid infiltration rekommenderas det att man först använder en
sedimenttunnel för grovrening av vattnet. Det utökar infiltrationskapaciteten och ger ett bättre reningsresultat. En efter-

följande fördelningstunnel ser till att vattnet fördelas korrekt
i de resterande infiltrationstunnlarna om underliggande vävd
geotextil ser till att det inte uppstår erosion vid inlopp. Detta
resulterar i en längre livslängd för systemet.

Sediment- och fördelningstunnel vid infiltration
Vid infiltration rekommenderas man att täcka utgrävningen för
sedimenttunneln med ovävd geotextil för att slam och partiklar ska stanna kvar i tunneln och rent vatten ska kunna
dräneras. Fördelningstunneln kan också täckas av ovävd geotextil. Läs mer om sedimenttunnelns viktiga funktioner längst
ned på sida 8.

Exempel:
Infiltrationssystem konstruerat av faskintunneln med tillhörande sedimenttunnel, spolbrunn samt fördelningstunnel.

3. Fördelningstunneln fördelar
vattnet i faskintunnlarna

Spolbrunn läs mer på sida 17

2. Sedimenttunnel fäller
ut de grova partiklarna.
Utgrävningen täcks av
geotextil

1. Inlopp

5 meter vävd geotextil ser till att det
inte uppstår någon
erosion

Infiltration
4. Vattnet dräneras jämnt över
hela infiltrationsområdet. Det
ger en kontrollerad infiltration
och längre livslängd.

Faskintunnel
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Rening
- Effektiv rening av regn- och dagvatten på få kvadratmeter.

WaterCare Faskintunnel kan samla in och rena regnvatten
på samma sätt som traditionella våtbassänger / BAT fast istället som en dold underjordisk tunnellösning som renar vattnet
mer effektivt och på betydligt mindre plats.

Man rekommenderas att täcka hela utgrävningens väggar och
botten med geomembran. Det är en vattentät kvalitetsduk
som används för att stoppa genomträngningen av orenat vatten som man inte vill leda ut.

Reningssystemet är särskilt användbart i stadsområden, där
man inte kan anlägga traditionella våtbassänger. Vattnet
renas via korrekt fall för utfällning av partiklar och kan sedan
ledas ut till exempelvis en känslig miljö, där det bidrar till att
upprätthålla både den biologiska mångfalden och en bra vattenmiljö.

WaterCare rekommenderar geomembran med följande egenskaper:
•
Vikt / ytdensitet (1,4 kg/m2)
•
Dragstyrka (8 N/mm2 )
•
Tjocklek (1,1 mm)
•
Deformation (300 %)

Spolbrunn läs mer på sida 17
Efterlever
kraven för
våtbassänger

Avledning
Hela utgrävningen täckts
av geomembran

Varför använda en sedimenttunnel?
Man rekommenderas att använda en sedimenttunnel vid
etableringen av system för infiltration och / eller fördröjning
för att allt regn- och dagvatten ska renas innan vattnet leds
vidare i systemet.
Detta leder till mer effektiva reningsresultat och minskar de
ekonomiska kostnader för rening och underhåll eftersom
sedimenttunneln står för grovrengöring och utfällning av
smuts, partiklar m.m.

Geotextil

Vägledande egenskaper för geotextil:
Vikt / ytdensitet minst 250 g/m2

Rening av sedimenttunnel
En spolbrunn och eventuellt ett spolrör kan installeras för att
underlätta reningen av sedimenttunneln. Läs mer om det minimala underhållet på sida 17.

Visste du...
...att tunnlar är den vanligaste lösningen för hantering
av regn- och dagvatten i USA
och används särskilt vid stora köpcentra, arenor, parkeringsplatser m.m. Metoden är

Membran
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Vägledande egenskaper för membran:
Tjocklek minst 1 mm
Deformation 300%
Materialtyp - exempelvis LDPE eller EPDM

väl dokumenterad och har
använts under många år med
goda resultat.

WaterCare

Modulsystem för alla behov
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Ändmodulen används för start och avslut av faskintunneln och har endast en
nettovolym på 0,82 m3. Den produceras
med fördefinierade skärningsmärken för
användning vid installation av in- och
utlopp samt en inbyggd lyftögla som
ser till att modulen blir lätthanterlig under installation på byggplats.
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WaterCare Faskintunnel byggs i moduler
och består av en Mittmodul och Ändmodul som tillverkas av 100 % återvinningsbart PE-material. Modulsystemet
gör det möjligt att bygga faskintunnlar
enligt behov och anpassa dem efter
den eventuella utgrävningen på installationsplatsen.

2900

m

mm

738 m
m

Mittmodulen har en nettovolym på
6,72 m3. Modulens många ribbor skapar en kraftig, hållbar faskintunnel som
tål tung trafikbelastning vid korrekt terränguppbyggnad och har lång livslängd.
På toppen av modulen finns det inbyggda lyftöglor för gaffeltruckar eller fästning av remmar för maskinlyft. På toppen
finns det enkel åtkomst för installation
av ventilations-, spol- och inspektionsrör. På sidan av modulen finns fördefinierade kärnpunkter för enkel borrning
av fördelningsrör.
Mittmodulen har flera möjligheter för
skärning och kan uppnå 10 olika modeller för extra effektiv förlängning. Se mer
på sida 11.

”Det har aldrig gått snabbare...”
Modulerna sammanfogas snabbt och enkelt på installationsplatsen genom överlappning av modulens ribbor och montering av endast sex självgängande skruvar vid varje överlappning - läs mer om de många fördelarna vid installation på
sida 15.

Inlopp

Faskintunnel

För ventilations-, spoloch inspektionsrör

Fördelningsrör
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Korrekt fyllningslager ökar styrka och hållbarhet
WaterCare Faskintunnel används optimalt vid etableringen av
korrekta fyllningslager som varierar beroende av projektets
och utgrävningsplatsens förutsättningar. WaterCare hjälper till
med detta och kommer att bidra till projekteringen av projektet
för att uppnå bästa möjliga resultat.

Faskintunnlarna täcks med sand eller grus som lätt och snabbt
kan fördelas jämnt mellan tunnlarna via nedkast från exempelvis maskin.

Vid installation rekommenderas man att använda geotextilier
för att uppnå bästa resultat. Geotextiliernas unika egenskaper och funktioner används bland annat för filtrering av grova
partiklar från vattnet, skydd mot erosion och för att undvika
blandning av fyllningslager.

Bra styrka

Hög formstabilitet

Lång livslängd

Exempel 1:
Infiltration - Obunden yta*

Exempel 2:
Infiltration - Bunden yta*

Exempel 3:
Infiltration - Bunden yta*

1.

1.

1.

2.
3.

4.

Utgrävningens hållbara botten täcks
med ovävd geotextil.
Faskintunneln monteras ovanpå.
Ett fyllningslager bestående av sand
fördelas i utgrävningen och komprimeras löpande under processen.
När lämpligt fyllningslager har erhållits med exempelvis sand så avslutas
installationen med en obunden yta.

2.
3.

4.

Ekonomisk installation
Snabb och enkel installation
Bra styrka

5.

Utgrävningens hållbara botten täcks
med ovävd geotextil.
Faskintunneln monteras ovanpå.
Ett fyllningslager bestående av sand
fördelas i utgrävningen och komprimeras löpande under processen.
När lämpligt fyllningslager har erhållits
med exempelvis sand så täcks utgrävningen av ett bottenskyddslager
efterföljt av ett bärlager inkl. utjämning
(minst 95 % Proctor).
Installationen avslutas med en bunden
yta som asfalt.
Tål trafikbelastning
Ekonomisk installation
Bra styrka

2.
3.
4.

5.

6.

Hela utgrävningen täckts av ovävd
geotextil.
Ett grundskikt bestående av grus fördelas i botten av utgrävningen.
Lämplig geotextil rullas ut under installationens sedimenttunnel.
Faskintunneln monteras ovanpå och
täcks med ett fyllningslager av grus via
nedkast från exempelvis maskin.
När lämpligt fyllningslager har erhållits
med exempelvis sand så täcks utgrävningen av ett bottenskyddslager efterföljt av ett bärlager inkl. utjämning
(minst 95 % Proctor).
Installationen avslutas med en bunden
yta som asfalt.
Tål trafikbelastning
Stor volym på liten areal
Bra styrka

*Se installationsinstruktionerna för korrekt trafiksäkerhet.

Mittmodulens många skärningsalternativ
Med Mittmodulen kan man totalt uppnå
10 olika modullängder (inkl. standard mittmodul). Detta gör det möjligt att uppnå
maximal volym för den största möjliga utgrävningen.

Uppnå 10
effektiva
längder

Vid installation ser mittmodulens stora och små ribbor till att modulerna kan
sättas ihop på rätt sätt. Det är möjligt att
använda alla moduler i alla riktningar så
länge som en stor ribba överlappar en
liten ribba. Modulerna sammanfogas enkelt med borrning av sex självgängande
skruvar per monteringspunkt.

Översikt över skärningsmöjligheterna
- Skärningsmodulernas effektiva längder

A

2150 mm
effektiv förlängning

B

1660 mm
effektiv förlängning

C

910 mm
effektiv förlängning

E1

D

1110 mm
effektiv förlängning

1730 mm
effektiv förlängning

F1

E

1110 mm
effektiv förlängning

490 mm
effektiv förlängning

F2

F

490 mm
effektiv förlängning

490 mm
effektiv förlängning

Skräddarsydd Faskintunnel
Modulsystemet och de många skärningsalternativen ger dig möjligheten att sätta upp och montera WaterCare Faskintunnel enligt
behov. Du kan bland annat rita upp din egen installation och hitta fram till den mest effektiva konstruktionen och användningen
av faskintunneln och dess många moduler. Det ska endast vara minst 300 mm från utgrävningens yttre väggar till faskintunneln.
Här finns en lista över två ändmoduler,
en mittmodul och en skuren D-modul
med en effektiv förlängning på 1730 mm.
Denna faskintunnel mäter efter färdig
montering 6,07 x 2,45 x 1,5 m (LxBxH)
och har en nettovolym på hela 12,53 m3.
Det är en särskilt hög effektivitet på väldigt få kvadratmeter.

Faskintunnel

Mittmodul

D

1730 mm

effektiv förlängning
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Uppnå det perfekta flödet för ditt projekt
WaterCare Faskintunnel har utformats med fördefinierade skärningspunkter för både in- och utloppsrör, fördelningsrör och ventilationsrör i modulerna. Detta gör det möjligt att anpassa faskintunneln direkt för ditt specifika projektflöde. Detta gör det också
enklare att skära enligt önskad storlek på installationsplatsen, minskar fel vid skärningar och ger en kortare installationstid.
Ändmodulen har utformats med skärningspunkter på topp och botten av modulen och spänner över standardmått för in- och
utlopp på Ø110 till Ø688 (mm).

På sidan av mittmodulen finns det kärnpunkter för enkel och snabb fästning av
fördelningsrör. De många möjligheterna för fästning ser till att man enkelt uppnår
önskad volym och dimensionering av anläggningen. På toppen av mittmodulen
kan man borra och fästa eventuella ventilations- spol- och / eller inspektionsrör.

Ø110 (muff)
Ø160 (rör)
Ø200 (rör)
Ø250 (muff)

Ingjutna lyftöglor för enkel hantering

För ventilations-, spoloch inspektionsrör
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WaterCare

Fria designmöjligheter - bygg ditt eget
Följande exempel illustrerar faskintunnelns platsbesparande
effektivitet utan att kompromissa med volym. Faskintunneln
kan placeras så nära som 300 mm från utgrävningsplatsens
sidoväggar och därför behöver man inte gräva mer än nödvändigt.

Exempel 1 - 100 m3

2

Mått: 14,7 x 12 m (LxB)

Mått: 21,5 x 9,3 m (LxB)

21,5 m

14,7
m

3

Exempel 2 - 100 m3

3

m

12 m

9,

1

Följande uppställning visar tre olika konstruktioner av en 100
m3 faskintunnelsanläggning för infiltration med tillhörande sedimenttunnel och spolbrunn. Observera installationens stora kapacitet på bara några få kvadratmeter som ger maximalt utbyte
av den eventuella utgrävningen på installationsplatsen.

Exempel 3 - 100 m3
Mått: 45,8 x 2,5 m (LxB)

45,8 m

Tabellöversikt
Nedanstående tabell är en översikt över ovanstående tre exempel på uppbyggnaden av en faskintunnelanläggning på 100 m3. Anläggningen utgår från rörledning på Ø160.
Exempel
[Nr.]

Kapacitet
[m3]

Anläggningsstorlek [m]

Minsta utgrävningsstorlek [m]

Antal
mittmoduler
[Stk.]

Antal
ändmoduler
[Stk.]

1

102

14,7 x 12 (LxB)

15,3 x 12,6 x 2,48
(LxBxH)

12 mittmoduler
3 A-moduler

8 ändmoduler

2

101

21,5 x 9,3 (LxB)

L22,1 x B9,9 x H2,48
(LxBxH)

14 mittmoduler
2 F-moduler

6 ändmoduler

3

102

45,8 x 2,5 (LxB)

46,4 x 9,85 x 2,48
(LxBxH)

15 mittmoduler

2 ändmoduler

Regnvattenhändelser
Kom ihåg att dimensionerna
efter förutsättningarna för
hantering av framtida regnvattenhändelser.

OBS: Ovanstående dimensionering är vägledande och den reella dimensioneringen beror på projektets placering, areal, flöde m.m.

Faskintunnel
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Enastående logistik med grönt fotavtryck
WaterCare Faskintunnel har utformats med idén att
skapa ett grön fotavtryck under hela livscykeln. Därför är det bland annat möjligt att stapla flera mittmoduler på en lastpall med ändmodulerna placerade
med fördel som nedan. Upp till 47 m3 kan fraktas på
en enda pall. Detta motsvarar ungefär 190 m3 per lastbil på 13,6 flakmeter. Det ger en låg transportkostnad
per kubikmeter och tar upp väldigt lite plats vid leverans på byggplatsen.

Ca. 190 m3 pr. lastbil

Era fördelar:
47 m3 mittmoduler per pall samt ändmodul
Ca. 190 m3 pr. lastbil
Suveräna plats- och transportfördelar på byggplatsen

DKK

Hållbar och
grönt fotavtryck

Små transportkostnader

CO 2

Mindre utsläpp
av CO2

Visste du...
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...att på parkeringsplatser
kan ytvattnet komma i kontakt med olja, tungmetaller
och andra förorenande
partiklar. Dessa partiklar kan
avlägsnas med användning
av en oljeavskiljare eller ett
filtreringssystem. Kontakt
WaterCare för mer
information.

Snabb och effektiv installation
WaterCare Faskintunnel har designats och konstruerats för enkel hantering och snabb installation på plats. Änd- och mittmodulernas ingjutna lyftöglor ser till att man enkelt kan lyfta modulerna individuellt och flytta dem till önskad plats på byggplatsen.
Lyftöglorna kan båda användas med gaffeltruckar eller för fästning av remmar för att alla maskiner, stora som små, ska kunna
hantera och flytta runt på modulerna. Det ger en oproblematisk och harmonisk installation mellan maskiner och markpersonal.
Två personer kan med fördel ta emot modulerna och säkra en korrekt montering av modulerna. Mindre färdigskurna moduler kan
hanteras av endast två personer. När faskintunnlarna har placerats på önskad plats, borrar man snabbt och enkelt fast rör via
modulernas fördefinierade skärpunkter.

Ingjutna lyftöglor för enkel
hantering av maskiner

Färdigskurna moduler kan
hanteras av två personer

Modulerna är lätta
att montera

Tydliga markeringar för
skärning av in- och utlopp

1, 2, 3 - tack för idag!
Exempel på en effektiv och snabb montering av WaterCare Faskintunnel på installationsplats:
1. Pallar med både mittmoduler och ändmoduler lossas av och körs till önskad placering på installationsplatsen.
2. Modulernas ingjutna lyftöglor ser till att man enkelt kan lyfta ner modulerna i utgrävningen med hjälp av små och stora maskiner.
3. Modulerna monteras snabbt genom överlappning av ribbor och sex självgängande skruvar vid varje överlappning.

2
1
3
Modulerna kan även
lyftas på plats med hjälp
av mindre maskiner.

CO 2

Fås den i grönt?
WaterCare Faskintunnel levereras i WaterCares
igenkännbara grå färg och tillverkas av 100% återvinningsbar PE-material på WaterCares egen fabrik i
Assens. De har utformats som ett modulsystem som
erbjuder flera olika typer installationer och justeringar. Allt material kan demonteras och sorteras för
återvinning.
Grönt fotavtryck - mindre CO2
Flera moduler kan staplas på en pall och därmed kan
man frakta många moduler på samma gång. Detta
innebär lägre transportkostnader, betydande besparingar för lagring och mycket mindre utsläpp av CO2
vid användning av WaterCare Faskintunnel.

Enastående bärförmåga för tung trafikbelastning
WaterCare Faskintunnel har tillverkats i en enkel men kraftig böjd geometri av PE-material som tål stor viktbelastning. Det är
särskilt användbart i stadsområden, där faskintunnlar kan installeras på flera ställen under båda vägar, uppfarter och parkeringsplatser vid korrekt terränguppbyggnad.
Den tunnelliknande strukturen ger en stabil belastningskapacitet över hela sin livstid och modulerna har genomgått omfattande tester av eminent styrka vid tung trafikbelastning.

Visste du att...

WaterCares mittmodul har
en volym som för sig själv
kan ersätta mellan 23-56
traditionella faskinblock.*
En kubisk faskin är svår att
rengöra på smuts och partiklar. WaterCares Faskintunnel kan enkelt rengöras och
underhållas på plats med
spolutrustning utan uppgrävning.
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*Beräknat på grundval av det traditionella genomsnittliga faskinblocket på marknaden.

Kräver minimalt underhåll
WaterCare Faskintunnel har konstruerats i en unikt tunnelstruktur som gör det extra svårt för smuts, slam och partiklar att fastna. Detta resulterar i mycket låga drift- och underhållskostnader samt säkrar produktens livslängd.
Flera rengöringsmetoder - hög effektivitet
Man rekommenderas att installera en spolbrunn i systemet
för användning vid rengöring. Ett spolrör (minst Ø250 mm) kan
också installeras på flera platser via mittmodulerna. Detta gör
det bland annat möjligt att föra in ett spolhuvud för effektiv
rengöring av hela faskin- och sedimenttunneln. Vid infiltration är det bara installationens sedimenttunnel som behöver
rengöras från slam, partiklar m.m.

Framtidssäker lösning
Förutom de låga drift- och underhållskostnaderna så är systemet också en långtidshållbar och framtidssäker klimatlösning.
Faskintunnlarnas unika nettovolym ser till att man kan skydda
sig mot framtida ökande mängder av regn- och dagvatten på
ett fåtal kvadratmeter.
Varför WaterCare Faskintunnel:
Lätt spolningsåtkomst
Minimalt underhåll
Lång hållbarhet
Spolrör

Exempel på rengöring
och spolning av systemets sedimenttunnel
genom en spolbrunn.

Exempel på användning av ett spolhuvud
genom ett anslutet spolrör i toppen av mittmodulen (minst Ø250 mm)

De typer av geomembran som rekommenderas att användas med WaterCares Sedimenttunnel har tillverkats av ett slitstarkt material med långvariga egenskaper som
högt punkteringsmotstånd och beständighet mot kemiska vätskor.
Vägledande materialegenskaper:
•
•
•

Tjocklek minst 1 mm
Deformation 300 %
Materialtyp - exempelvis LDPE eller EPDM

Geomembran för
bottensäkring

Kontakta WaterCare för mer information om rekommenderade geotextilier.
Faskintunnel
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Infiltration av takvatten från en industrihall på 886 m2
I natursköna miljöer på Sydfyn expanderas ett produktionsbolag med en ny industrihall på hela 886 m2. Företaget är inte
anslutet till det allmänna avloppssystemet och ansvarar själv
för att avskaffa regn- och takvatten från grunden och den nya
tillbyggnaden. Därför etablerar man en WaterCare Faskintunnel
på 20,3 m3 för infiltration av takvatten från den nya industrihallen.

Ovävd
geotextil

Ventilationsoch inspektionsrör (Ø250)

En 7000 l regnvattenanläggning från WaterCare etableras för
att samla upp takvatten i syfte att använda vattnet för bland
annat toalettspolningar, tvätt av maskiner och i produktionen.
Detta innebär stora besparingar för företaget och de resterande stora volymerna av takvatten dräneras effektivt genom en
faskintunnel som ensam kan rymma 20,3 m3 regnvatten.

WaterCare 2000 l sandfång med två
inlopp på Ø110 till by-pass-funktion.
Säkrar en effektiv hantering av regnhändelser under 10 år.
Vid generella
regnhändelser

Infilt

By-pass-funktion vid
10 års regnvattenhändelser

ratio
n

WaterCare Faskintunnel på 20,3 m3
bestående av tre mittmoduler och två
ändmoduler. Dränerar allt ej åter vunnet
regnvatten från takytan på 886 m2.

WaterCare 7000 l husanläggning
för återvinning av regnvatten för
bland annat tvätt av maskiner
eller användning i produktion.

Steg-för-steg: Effektiv installation av endast två personer
”Jag var spänd på att se hur det var att arbeta med faskintunnlarna, men det gick riktigt bra. Det är fantastiskt lätt att hantera,
eftersom det nu kan ske maskinellt. Det är en stor fördel jämfört med traditionella regnvattenkassetter som måste hanteras för
hand. Vid installation är de både snabba och enkla att hantera och montera. Det är en bra och enkel produkt att arbeta med.”
- Claus Jørgensen, entreprenör hos Palle Johansen Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S

Plats
Den hållbara bottnen
täcks av ovävd geotextil.
Modulerna placeras sedan
ut med hjälp av ingjutna
lyftöglor. Markpersonalen
sätter modulerna säkert
på plats med korrekt
överlappning.
18

Montering
Alla modulerna har lyfts
säkert på plats med hjälp
av maskinlyft och stöd av
markpersonal. Modulerna
monteras därefter med
borrning av sex självgängande skruvar vid varje
överlappning.

Fastsättning
Installationens rörsystem
skärs snabbt upp med
hjälp av modulens fördefinierade skärpunkter. Ett
inlopp på Ø110 borras här
med hjälp av en kopparborr och ventilationsrör
med vinkelslip.

Avslut
Fyllningslagret av sand
fördelas sedan runt
faskintunneln med hjälp av
nedkast från maskin. Sanden komprimeras löpande
och installationen avslutas
med bottensäkrings- och
bärlager.
WaterCare

Produktöversikt - WaterCare Faskintunnel
Nedan ses en produktöversikt över det modulära systemet WaterCare Faskintunnel.
De olika modulerna beställs separat efter behov och dimensionering.
Varunummer

Modul

Dimension (LxBxH)

Åtkomst till fördelnings- och ventilationsrör

Fördefinierade
skärpunkter

Effektiv
volym

Effektiv
förlängning

223198210

WaterCare - Ändmodul

738 x 2450 x 1472 mm

-

Ø110 - Ø688 mm

0,82 m3

608 mm

223198211

WaterCare - Mittmodul

2900 x 2450 x 1500 mm

Ja

Ø110 - Ø315 mm

3

6,72 m

2870 mm

3

-

•

A-modul

2280 x 2450 x 1500 mm

Ja

Ø110 - Ø315 mm

5,25 m

2150 mm

-

•

B-modul

1660 x 2450 x 1500 mm

Ja

Ø110 - Ø315 mm

3,78 m3

1660 mm

-

•

C-modul

1040 x 2450 x 1500 mm

Ja

Ø110 - Ø315 mm

2,30 m3

910 mm

-

•

D-modul

1860 x 2450 x 1500 mm

Nej

-

4,17 m3

1730 mm

-

•

E-modul

1240 x 2450 x 1500 mm

Nej

-

2,70 m

1110 mm

-

•

F-modul

620 x 2450 x 1500 mm

Nej

-

1,23 m3

490 mm

-

•

E1-modul

1240 x 2450 x 1500 mm

Nej

-

2,70 m3

1110 mm

-

•

F1-modul

620 x 2450 x 1500 mm

Nej

-

1,23 m3

490 mm

-

•

F2-modul

620 x 2450 x 1500 mm

Nej

-

1,23 m

490 mm

3

3

*Max. volym beror på in- och utloppsdimensioner och funktionen som faskintunneln ska användas för: Fördröjning, infiltration och / eller rening.

Projektering och rådgivning
Hos WaterCare är vi alltid redo att hjälpa till med genomförandet av en korrekt och
optimal projektering av faskintunneln för användning vid:
•
Fördröjning
•

Infiltration

•

Rening

Med över 20 års erfarenhet inom behandling av avloppsvatten så erbjuder vi alltid en
professionell rådgivning för projektet under hela processen.
Rådgivningen är en gratistjänst från WaterCare och leder till ett bra resultat för alla
berörda parter. Hos WaterCare strävar vi efter att lägga brickorna på rätt plats under
processen för att alla ska komma tryggt och säkert i mål. Detta gäller även vid projektering av faskintunnlar.

En helhetslösning
WaterCares rotationsformer är ett brett sortiment av produkter för förbättring av vattenmiljön från egen fabrik i Assens på Fyn. Dessa inkluderar kvalitetstankar för exempelvis sandfång, olje- och fettavskiljare, pumpbrunnar m.m.
I vissa projekt är det fördelaktigt att använda en sand- och oljeavskiljare i installationen eller exempelvis en HMR-anläggning för rening av tungmetaller.

Sandfång

Faskintunnel

Olieavskiljare

WaterCare erbjuder en helhetslösning som ger er fler fördelar och mindre administrativt arbete. Detta sparar både tid och pengar för ditt projekt. Kontakta oss gärna för
mer information.
..
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WaterCare – med fokus på vattenmiljön
WaterCare är ett stabilt, danskt tillverkningsföretag som specialiserar sig på produkter för förbättring av miljön i fjordar,
floder och andra miljöer.
WaterCare har många års erfarenhet av att hantera avloppsvatten och levererar årligen mer än 5000 tankar och brunnar.
WaterCare rotationsformar tankar, pumpbrunnar m.m. i egen fabrik i Assens. Där säkrar kompetenta och erfarna medarbetare en förstklassig kvalitet. Alla tankar kvalitetssäkras före leverans för att de ska efterleva våra högt ställda krav avseende
konstant hög kvalitet.
Hos oss har vi känsla för produkterna och det är inte långt från gjutning till försäljning.

 aterCare
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Stejlebjergvej 14 · 5610 Assens
Tel. +45 70 25 65 37
info@watercare.dk · www.watercare.se

