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Det här dokumentet innehåller instruktioner för installation av WaterCares Faskintunnel.
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Placering av WaterCare Faskintunnlar
• Installationen av WaterCare-Faskintunnel skall ske enligt instruktionerna i den här handboken.
• Om permanent vattennivå kan förekomma måste produkten installeras på frostfritt djup.
• WaterCare Faskintunnel får INTE placeras under byggnader.

Inledande installationskrav
• Det är viktigt att kontrollera om modulerna har skadats under transporten.
• Transportskador måste rapporteras till WaterCare innan modulerna grävs ner. Annars upphör garantin att
gälla.
• Underlaget som tunnorna placeras på ska vara tillverkat av friktionsbeständigt material och vara hållbart enligt standardproctor 95. Det är både entreprenörens och konsultens ansvar att se till att råjorden klarar de
belastningar som förväntas uppstå.
• Återfyllningsmaterialet som fylls i utgrävningen måste vara i enlighet med tabell 1 (se s. 11).
• Påfyllnads- och utfyllnadsmaterialet får INTE innehålla lera eller silt.

Allmänna villkor
• Relevanta installationsstandarder, t.ex. vägkonstruktion för trafikerade områden, måste följas.
• Uppdatering av vägbyggnadsfrågorna måste ske enligt de senaste bestämmelserna.
• Placering av tanken i närheten av byggnader måste ske i enlighet med reglerna i DS/EN 1997-1:2007 eller i
enlighet med gällande lagstiftning i området.

Funktionsbeskrivningar av modulerna
Fördröjning
Fördröjningssystemet kan installeras i serie- eller parallellordning där man önskar fördröja vattenflödet genom ackumulering i kamrar
med olika dimensioner för inlopp och utlopp. Uppbyggnaden kan göras så att den fångar upp grova partiklar i vattnets väg. WaterCare erbjuder också lösningar som oljeutskiljare, avlägsnande av tungmetaller och fosfor, som kan installeras i kombination med ett
fördröjningssystem för Faskintunnlar.
Läs mer om installationen på sidan 19.

Infiltration
Infiltrationssystemet kan installeras i serie eller parallellt där infiltration av regn- och dagvatten önskas. Det är viktigt att en sedimenttunnel eller ett sandfång alltid utformas och används före den grova reningen av vattnet, vilket förbättrar och förlänger infiltrationens
prestanda. Utgrävningen av sedimenttunneln utförs i geotextil och leder det rena vattnet till avledaren. I föroreningskänsliga områden
läggs ett geomembran till för att skydda botten.
Läs mer om installationen på sidan 19.

Underjordisk våtbassäng
Reningssystemet bygger på principen om en våtbassäng och kan installeras i serie eller parallellt med separata eller sammanlänkade
kamrar. Här dimensioneras volymen så att partiklarna kan falla ned på rätt sätt. Inloppen är placerade så högt som möjligt i tunneln, så
att maximal våtbassängsvolym uppnås.
Läs mer om installationen på sidan 19.
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1. Produktöversikt

Ändmodul
Ingjutna lyftöglor
för enkel hantering
För ventilations-, spol- och inspektionsrör

Mittmodul
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1. Produktöversikt
1.1 Tekniska data
Tekniska data för WaterCare Faskintunnel Mitt- och Ändmodul
Beskrivning

Mittmodul

Ändmodul

Längd

2900 mm

738 mm

Bredd

2450 mm

2450 mm

Höjd

1500 mm

1472 mm

Mätningstoleranser

+/- 3 %

+/- 3 %

Vikt

160 kg

65 kg

Material

PE

PE

Fotareal

0,52 m2

0,30 m2

Effektiv volym

6,72 m3

0,93 m3

Effektiv längd
(överlappning)

2798 mm

636 mm

8

7

6

Start:

Slut:

0,73 m3

Start:

5

Lyftöglor för gafflar och
remmar för gaffeltruckar
1230 mm

Slut:

610 mm

4

3

Stora djupa ribbor för
styrka och fotområde

2

1

Borrhattar för ventilation,
spolning och inspektion

D

Lyftögla för gafflar
och remmar

C

Justerbar
sidoanslutning
för fördelningsrör (pipa)
B

Modulär överlappning
DRAWN
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CHECKED
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TITLE

QA

A
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Gjutna utskärningsmärken
för inlopp och utlopp
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1. Produktöversikt
6

5

4

3

1.2 Översikt över uppskärningsalternativ

2

1

1040,0

B

620,0

C

620,0

D

D
620,0
130,0

F

1

490 mm

effektiv förlängning
C

E

1110 mm

effektiv förlängning

2

B

D

1730 mm

effektiv förlängning
2900,0

• De effektiva längderna för varje kapalternativ visas i illustrationen till
höger.
Denne tegning må ikke kopieres,
forevises andre firmaer og
personer eller anvendes på en
måde, som strider mod
WaterCare's interesser.

Tlf. Watercare:

70 25 65 37

Varenummer / Projekt

Info

Alle mål i mm 3% afvigelse

Titel

Volumen / kapacitet

5

4

3

2

1 /1

Mittmodul

A

Størrelsesforhold

Dato

18-08-2020

1 : 10

Format

A3

1

3

6

First angle projection

Ark

• Alla moduler kan användas och kopplas samman. Det är dock viktigt
att modulernas ordning följs, dvs. modulerna i Faskintunneln måste
ALLTID överlappa varandra på rätt sätt, med den största ribban över
den minsta.

A

2150 mm

effektiv förlängning

B

1660 mm

• Det är också viktigt att överlappningen vid basen av den Faskintunneln
passar ihop och är korrekt tillskurna. Se exempel i avsnitt 1.3 på s. 6.
4

effektiv förlängning

C

910 mm

Modul
WaterCare-Mittmodul

Mått (LxBxH)

Tillgång till distributions- och ventilationsrör

Nettovolym

Effektiv förlängning

2900 x 2450 x 1500 mm

Ja

6,72 m3

2870 mm

•

A-modul

2280 x 2450 x 1500 mm

Ja

5,25

2150 mm

•

B-modul

1660 x 2450 x 1500 mm

Ja

3,78m3

1660 mm

•

C-modul

1040 x 2450 x 1500 mm

Ja

2,30m3

910 mm

•

D-modul

1860 x 2450 x 1500 mm

Nej

4,17m3

1730 mm

•

E-modul

1240 x 2450 x 1500 mm

Nej

2,70m3

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

2,70m3

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 m3

490 mm

E1

1110 mm

effektiv förlängning

F1

490 mm

effektiv förlängning

F2

6

5

m3

effektiv förlängning
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effektiv förlängning
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D

*Max. volymen beror på inloppets och utloppets dimensioner och faskintunnelns funktion: fördröjning, infiltration
och/eller rening.

490 mm

OBS:GARANTIN ÄR OGILTIG OM
DENNA HANDBOK INTE FÖLJS!

Installationsguide
Faskintunnel

1. Produktöversikt
1.3 Överlappning mellan moduler
• Modulerna sätts ihop genom att den största ribban alltid överlappar den lilla ribban.
• Modulernatrycksihopheltochhålletgenomattdenminstaribbanliggermotdenstoraribbansinsida(seillustrationen).
Korrekt överlappning är den avgörande faktorn för Faskintunnelns hållfasthet och måste iakttas.
• Efter korrekt överlappning fästs modulerna med självgängande skruvar på utsidan (pilen visar skruvriktningen). Montera 6 skruvar per överlappning. 3 jämnt fördelade på varje sida från modulens mitt och nedåt.
TIPS: Det är fördelaktigt att placera den stora ribban i centrummodulen i början av utgrävningen. På så sätt överlappar alla modulernas ribbor varandra på ett korrekt sätt när de placeras direkt i utgrävningen med maskinlyft
i de ingjutna lyftöglorna.
Överlappar ändmodulen och ett
stort revben.

Överlappning vid en stor och en
liten ribba.

Överlappning vid en liten ribba och
ändmodul.

Stor ribba

* Skruv

Liten ribba

Överlappning i botten mellan ändmodulen och den stora ribban.
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

* Skruv

Överlappning i botten mellan
den stora och lilla ribban.
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* Skruv

Överlappning i botten mellan den lilla
ribban och ändmodulen.
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1. Produktöversikt
1.4 Utborrning för ventilations-, spol- och inspektionsrör
Det är viktigt att borrningen utförs med precision så att hålet
passar den önskade rördimensionen. Var därför särskilt uppmärksam på om rördimensionen kräver en ansluten eller fri
hylsa.

Ø110-rör med ansluten hylsa

Ø160-rör med fritt hylsa

• Om röret ska användas för spolning måste det dimensioneras med en rörstorlek på minst Ø250 mm.
• För instruktioner om spolning, se avsnitt 5 "Drift och underhåll" på sidan 20.

Ø200-rör med fritt uttag

Verktyg för borrning.

Ex. Ø95 utskärning

Ø-mått
på röret

Hål
Ø-mått

Muffar

Ø110

Ø95

Ansluten

Ø160

Ø160

Fri

Ø200

Ø200

Fri

Ø250

Ø235*

Ansluten

*med vertikal utskärning

Ex. Ø160 utskärning

Ex. Ø250 utskärning

Beskär vertikalt nedåt eller horisontellt på locket.
OBS: Skär INTE av för mycket av locket och se till att du
kan ta bort avskärningen.
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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1. Produktöversikt
1.5 Utborrning för sidoförbindelser
Utskärning med huvudborr

• Rörledningar i övre grenrör upp till Ø250.
(markerade i grönt)
• Rörledningar i nedre grenrör upp till Ø315.
(markerade med brunt).
• Mindre rörledningar kan sättas in längre ner mot botten,
så länge de hålls inom grenröret och inte borrar ut ribbstrukturen eller modulens bas.
3

2

1

Exempel på upptagning

Det är viktigt att de yttre målen för borrning
bibehålls för att upprätthålla produktens styrka.
D
1040,0

Utskärning med såg

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

680 mm

Insättning av rör

B

200 mm

515 mm

1210 mm

C
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2. Förberedelser och utrustning
Säkerhetsföreskrifter / viktigt att känna till före installation
• Installationen måste utföras av en auktoriserad installatör.
• Allmänna regler för installation och underhåll måste följas.

2.1 Geotextilier och membran för installationer
Geotextilier och membran kan variera mycket i egenskaper och användningsområden. Det är därför viktigt att
projektingenjörer och konsulter väljer rätt typ för installationsbehoven. WaterCares skrivelser om detta är vägledande och handlar om installationens användning, inte behov.
Infiltration

Geotextil, non-woven
(termiskt bunden)

Termiskt bunden non-woven geotextil är lämplig för filtrering och
infiltration eftersom strukturen har god hållfasthet och hög vattengenomtränglighet. Samtidigt täpper den inte till i samma utsträckning
som nålfiltrad geotextil.

Vägledande materialegenskaper:
Vattenpermeabilitet (75-240 l/m2/s) - beror på infiltrationstestet,
geotextilen får inte fördröja infiltration/avledningen.
Vikt (68-136 g/m2)
Draghållfasthet (1,8-3,8 kN/m)
Sedimenttunnel

Geotextil, non-woven
(membranskydd)

Non-woven geotextil med hög vikt används för ett effektivt membranskydd. Geotextilen måste placeras på båda sidor av membranet. Geotextilen
som läggs på den råa jorden skyddar membranet från perforering underifrån. Ovansidan skyddar mot mekaniska krafter från ovan. På råjordsnivån kan nålfilt användas, men det rekommenderas att använda termiskt
bunden geotextil över membranet om sedimentationstunneln ska spolas.

Vägledande materialegenskaper:
Vikt (300-500 g/m2)
Draghållfasthet (13-40 kN/m)
Deformation (> 50 %)
Geomembran

Geomembran används i föroreningskänsliga områden för att se till att
förorenat vatten som inte önskas fångas upp och hålls kvar.
- Membranen ska placeras i hela sedimentbrunnens utgrävning och sträcka
sig uppåt på sidorna så att den täcker åtminstone utloppsrörets överkant.

Vägledande materialegenskaper:
Tjocklek (Min. 0,5 mm) - Min. 1,0 mm för svetsning.
Deformation/förlängning (> 300 %)
Materialtyper (LD-PE, EPDM, HDPE eller PP)

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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2. Förberedelser och utrustning
2.2 Frakt och lyft
Försändelsepall

Maskinlyft med gafflar i lyftöglor

Tilldelade moduler kan hanteras av gående personal*.

Maskinlyft med remmar i lyftöglor

*iht. Arbetsmiljöverkets tillämpliga regler för manuell hantering
Försök inte att lyfta av hela mittmoduler för hand.

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

Försök inte att luta modulerna
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3. Nedgrävning
I detta avsnitt ges vägledning om nedgrävning, material samt dimensionering och konstruktion av täckningen
för faskintunnlarna. WaterCares ansvar för installationen är förbehållet de strukturella och funktionella egenskaperna hos moduler för Faskintunnlar och inte nedgrävningen och konstruktionen av vägbanan.
Det är alltid den konsulterande ingenjörens, entreprenörens eller projektledarens ansvar att dimensionera
enligt förutsättningarna på utgrävningsplatsen och att följa de tillämpliga kraven för vägbyggen när det gäller
trafikklassificering. Allmän uppdatering av utvecklingen inom vägbyggnadsbranschen och aktuella bestämmelser som ska följas.
Tabell 1 - Krav på fyllnadsmaterial och komprimering
Lager

Beskrivning

4. Bärande skikt

Tillverkad av friktionsbeständigt material, t.ex. stabilt grus.
Utförs i enlighet med gällande regler för korrekt vägbygge.
Komprimering: Bestäms av projektrådgivarna.

3. Bottensäkringslager

Det kan till exempel göras i friktionsriktig tvättad sand.
Utförs i enlighet med gällande regler för korrekt vägbygge.
Kompression: min. SP 98 %

Non-woven geotextil

När endast skärvor används rullas non-woven geotextil ut med 600 mm överlappning över de
utjämnade skärvorna.

2. Påfyllnadsskikt

Tillverkat av friktionsbeständigt material. Om det behövs extra volym kan man använda
skärvor (tomgångsprocent motsvarande ca 40 %).
Komprimering: Kontinuerligt under uppbyggnaden av påfyllningsskiktet.

1. Grundläggande lager
Tillverkad av friktionsbeständigt material (t.ex. tvättad sand, grus, granitflis).
(Om det rör sig om icke-hållbar jord, - Minst 230 mm.
rå jord som innehåller lera/silt eller
om man använder skärvor).
Kompression: min. SP 95 %
Non-woven geotextil

Non-woven geotextil placeras under tunnlarna.
* För skärvor: täck hela utgrävningen med geotextil.

Råjordsmark

- Jordtypen måste vara lämplig för tunnelsystemets funktion (t.ex. infiltration/
genomtränglighet).
- Måste ha rätt lastkapacitet och vara komprimerbar till minst. SP 95 %.
- Om råjorden innehåller lera eller silt måste ett grundskikt på 230 mm läggas ut.
Kompression: min. SP 95 %
Utfyllnadsmaterialet får INTE innehålla lera eller silt.

Exempel på konstruktion: Sand och skärvor

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

•

Om sand används som fyllnadslager kan sanden placeras direkt på det hållbara underlaget/
fundamentet i utgrävningen.

•

Non-woven geotextil placeras under Faskintunneln för att motverka erosion.
Det får INTE finnas någon överlappning av geotextilen under tunnlarna.

•

Om skärvsten används som fyllnadslager ska du först lägga ett lager non-woven geotextil
på den råa jorden och därefter ett grundlager av 230 mm skärvsten.

•

Ovanför grundskiktet placeras non-woven geotextil för att förhindra erosion, och ovanpå detta placeras Faskintunnlarna. Det får INTE finnas någon överlappning av geotextilen
under tunnlarna.

•

Fyll sedan 1800 mm av skäret, t.ex. via maskinutmatning (se mer på s. 13).

•

Slutligen används ett lager av non-woven geotextil före grundskyddet.
S. 11 av 22
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3. Nedgrävning
Det måste alltid fastställas vilken typ av beläggning och vilka funktionskrav som beläggningen måste uppfylla. Dimensioneringen avgörs av
vilken typ av vägbeläggning som önskas. I princip finns det fem olika
beläggningar:
• Asfaltbeläggningar (bituminbundna beläggningar)
• Betongbeläggningar (cementbundna beläggningar)
• Stenar och plattor
• Grusbeläggning
• Jordvägar
De tre första har ett bundet material ovanpå, de två sista har en obunden yta.

5. Bunden yta

5. Obunden yta

4. Bärlager inkl. uträtning (Min. 98 % Proctor)
3. Bottensäkringslager
2. Påfyllnadsskikt
1. Grundläggande lager

Sand

Geotextil

Skärvor

Figur för skiktindikator och namngivning

+150 mm (obundet)
4. lager
MIN.
3. lager 400 mm
MIN.

300 mm

2. lager 1500 mm

Det första lagret är inte nödvändigt,
så länge botten är hållbar (minst 95 % SP).

Min. 250 mm mellanrum
mellan tunnlarna.

MIN. 300 mm avstånd
till utgrävningsvägg

Geotextil rullas ut längs raderna. Textilen måste vara ett enda stycke av min. 3 meter på bredden.
Det får INTE finnas någon överlappning under tunneln.

+150 mm (obundet)
4. lager
MIN.
3. lager 400 mm
MIN.

300 mm

2. lager 1500 mm

1. lager

MIN.

230 mm

* I enlighet med gällande bestämmelser för korrekt vägbygge.
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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3. Nedgrävning
Inlopps- och utloppsrör

8

Tunnel
D

7

Distributionsrör.
6

5

4

3

2

MIN. 150 mm inmatning
(topprör till innervägg)

C

Manifold
C

Sidmatning
distributionsrör.

Inlopps- och
utloppsrör
Non-woven geotextil under hela Faskintunneln

B

Min. 300 mm
(300,0 mm) MIN.

(En non-woven geotextil (minst 3 m bred) rullas ut längs raderna. Kom ihåg min. 300 mm efter ändmoduler)

B
DRAWN

Niels

CHECKED

A

Fördelning av fyllnadsmaterial

SIZE

D

Fyllningsmaterialet fördelas jämnt mellan Faskintunnlarna. Materialet hälls från hink eller slang ned på modulernas överdel.
Maximal nivåskillnad mellan tunnlarna 300 mm.
7

6

5

4

3

MAX.

300 mm
Tlf. Watercare:

70 25 65 37

Varenummer / Projekt

Info

Ark

Titel

Størrelsesforhold

Alle mål i mm 3% afvigelse
Volumen / kapacitet

Dato

18-08-2020
*Det får inte finnas någon ojämn fördelning eller höjdskillnad.

First angle projection

3

2

1 /1

A

1 : 30
Format

A3

1

Maximal höjd för tunnelns fallhöjd

MAX.
0,5 m

* När du använder skärvor får du inte kasta ned dem på sidan av tunneln.

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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3. Nedgrävning
3.1 Djup och belastning för användning av maskineri
Förutsättningar för användning av maskiner under installationen:
•
•
•

Värdena är baserade på löpande belastning. Material och maskiner får inte förvaras ovanför tunnelanläggningen förrän den är
korrekt färdigställd.
Högsta tillåtna axellast under installationen får inte överstiga klassificeringen för tung trafik, motsvarande 10 ton per axel.  
Det krävs minst 400 mm kompakterat täckmaterial (95 % SP) över tunnlarna innan man kör och lossar med tunga maskiner.

Maskin

Specifikation för höjd

Krav

Jordloppan

Kan användas för att komprimera alla lager.

30 cm avstånd till modulerna under komprimering

Plattvibrator

Kan användas för att komprimera alla lager.

30 cm avstånd till modulerna under komprimering

Trumma

- Grov jord, grundläggningsskikt
- Från 40 cm (95 % SP) över tunnelns överkant.

Kör parallellt med de underliggande tunnelraderna

Grävmaskiner, lastare
och dumprar

Från 40 cm (95 % SP) över tunnelns överkant.

Överskrid inte en belastning som motsvarar en
axelbelastning på 10 ton.

Lastbil

Efter korrigerad T1-T5-struktur
Min. 40 cm (95 % SP) över tunnelns överkant.

Överskrid inte en belastning som motsvarar en
axelbelastning på 10 ton.

Trumma och grävmaskin
400 mm ovanför tunnelns
topp.
400 mm

30 cm

30 cm

Min. 30 cm material /
avstånd till moduler med
komprimeringsmaskin
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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3. Nedgrävning
3.2 Trafikförhållanden
När det gäller vägbyggen för trafik och andra belastningar är det alltid den konsulterande projektingenjörens
ansvar att ta itu med installationsåtgärder och byggkrav på grund av statiska och dynamiska belastningar ovan
jord.
Vägkonstruktion enligt trafikklass, typ av beläggning och fordonsfrekvens är alla faktorer som förändrar villkoren för dessa konstruktioner och måste alltid göras i enlighet med de regler som gäller för vägdirektoratet och i
samråd med yrkeskunniga experter.
WaterCares faskintunnel klarar tung trafikbelastning på 10 ton axellast om vägen byggs på rätt sätt. Dokumentationsrapporten från Force Technology kan erhållas genom att kontakta WaterCare på telefon 70 25 65 37 eller
via e-post: info@watercare.dk.

3.3 Ventilation av tunnelsystem
6

5

4

3

2

1

• I installationer utan tillgång till spolen måste ventilationen utföras i lämpliga rörstorlekar Ø110-Ø250 i förhållande till. vattenflöde.
• Om installationen är gjord med spoltillträde kan ventilationen av tunnelsystemen ske genom spolrören.
D

D

Spolåtgång
Täckning i karmen (slutar i marken)

C

C

T.ex. Ø110 ventilering
- Längd anpassad till
platsen

Ø315 korrugerat rör
Ø250 grenrör med t.ex. Ø110 reduktion
Ø250-rör

B

B

*Ventilation måste ske enligt gällande
bestämmelser.

3.4 Spolplattor
WaterCare rekommenderar användning av spolplattor under spolningsåtkomst för alla lösningar där spolning
krävs. Spolplattor gör det möjligt att spola/suga från modulernas ovansida och säkerställer att geotextilen/geomembranen inte kommer i direkt kontakt med sugkåpan på en slamsugningsenhet.
Spolplattorna mäter 2550 mm x 1000 mm x 5 mm (LxBxH) - kontakta WaterCare för mer information.
A

Denne tegning må ikke kopieres,
forevises andre firmaer og
personer eller anvendes på en
måde, som strider mod
WaterCare's interesser.

Tlf. Watercare:

70 25 65 37

Varenummer / Projekt

Info

Ark

Titel

Størrelsesforhold

Alle mål i mm 3% afvigelse
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First angle projection
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Sedimenteringstunnel: Spolningsrör med spolplatta placerad var 8,5 meter (vilket motsvarar var tredje modul).
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5

4

3

Faskin: Antingen spolbrunn i slutet plus en spolplatta ellerminst två spolrör med tillhörande spolplattor per rad i
en faskintunnel (spolning från den första och sugning från den andra).
D

8,5 meter
- mellan centrum av spolåtgang och spolplattor

Montering av spolplattan
- Fot och plattor skruvas ihop
C

Skruv

(självgängande)

Modulfot
Spolplatta
Skruvplatta
B

1m
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

*Skruvlängd max. 20mm
- får inte gå genom skruvplattan
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4. Installation av produkten
4.1 Produktinstallation - Faskintunnel
Förutsättningar för installation:
•
•
•
•

Faskintunneln måste placeras på ett hållbart underlag som INTE innehåller lera eller silt.
Det hållbara underlag måste kompakteras till minst. 95 % SP under tunnelns fotavtryck.
• Om den råa marknivån inte är hållbar dimensioneras ett grundskikt av minst 230 mm friktionsbeständigt material (minst 95 % SP).
Om skärvsten eller andra grova material används som fyllning måste hela utgrävningen (botten och sidoväggar) täckas med ett
lager av non-woven geotextil. Geotextilen dras upp längs väggarna och fästs på marknivå.
Fyllningsskiktet ska vara av ett friktionsbeständigt material. När sand används behövs geotextil endast under själva tunneln.

1

2

Spolplatta
ta

ar

Min. 3 m rullbredd

St

Non-woven geotextil med en rullbredd på minst 3 m rullas ut under tunneln. Det får inte finnas någon överlappning av geotextilen
i Faskintunneln.

3

Placera spolplattor om sådana har valts. Därefter lyfts modulerna
på plats i utgrävningen genom att modulernas ribbor överlappar
varandra på rätt sätt (se mer om detta på sidan 6).
Geotextil

4

Vid varje överlappning fästs modulerna med 6 självborrande skru- Packa geotextilen runt modulernas bas och runt alla överlappningvar, 3 jämnt fördelade på varje sida av modulen (se sidan 6).
ar. Geotextilen kan fästas på modulerna med rostfria skruvar eller
häftklamrar.

5

6
1800 mm

Fyllnadsmaterialet fördelas jämnt runt tunneln genom att droppa
det ovanpå varje rad. Komprimera kontinuerligt under fyllningen.
Observera att för att kasta skärvor, se mer om kassering på s. 13.
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

Efter minst 1800 mm återfyllnadslager på Faskinetunneln avslutas byggandet med de återstående dimensionerande jordlagren
utifrån projektets behov (t.ex. ingen trafikbelastning eller tung
trafikbelastning).
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4. Installation av produkten
4.2 Installation av produkten - Sedimentationstunnel
Förutsättningar för installation:
•
•
•

Sedimenttunneln måste placeras på ett hållbart underlag som INTE innehåller lera eller silt.
Det hållbara underlag måste komprimeras till minst. 95 % SP under tunnelns fotavtryck.
• Om råjorden inte är hållbar dimensioneras ett grundskikt av minst 230 mm friktionsbeständigt material (minst 95 % SP).
Fyllningsskiktet ska vara av ett friktionsbeständigt material.

1

2

Krav: vattentät

1) Geotextil (non-woven)
2) Geomembran (100 % tät)
3) Geotextil (non-woven)

Inget krav på vattentäthet

1) Geotextil (non-woven)
2) Geotextil (non-woven)*
*endast på botten under tunneln

Non-woven geotextil (för sediment) rullas ut genom hela sedimenttunnelns utgrävning. Den non-wovena geotextilen dras upp
längs väggarna och fästs på marknivå.

Om vattentäthet krävs placeras ett lager geomembran i hela utgrävningen. Membranen ska minst täcka utgrävningen upp till
toppen av utloppsröret. Slutligen placeras ytterligare ett lager av
non-woven geotextil som skydd.
Geotextil

3

4
Spolplatta
ta
ar
St

Placera spolplattor om sådana har valts. Därefter lyfts modulerna Vid varje överlappning fästs modulerna med 6 självborrande skrupå plats i utgrävningen genom att modulernas ribbor överlappar var, 3 jämnt fördelade på varje sida av modulen (se sidan 6). Pacvarandra på rätt sätt (se mer om detta på sidan 6).
ka geotextilen runt alla överlappningar. Geotextilen kan fästas på
modulerna med rostfria skruvar eller häftklamrar.

5

6
1800 mm

Fyllnadsmaterialet fördelas jämnt runt sedimenttunneln genom
att falla ovanpå modulen. Komprimera kontinuerligt under fyllningen. Observera att för att kasta skärvor, se mer om kassering på
s. 13.
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

Efter minst 1800 mm fyllnadslager på sedimenttunneln avslutas
byggandet med de återstående dimensionerande jordlagren
utifrån projektets behov (t.ex. ingen trafikbelastning eller tung
trafikbelastning).
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4. Installation av produkten
4.3 Rördragning
Geotextil för rördragning
När inlopp och utlopp installeras på modulerna, skärs
ett överdimensionerat hål i geotextilen i enlighet med
rörstorleken på inloppen och utloppen.
VIKTIGT!
Ett underdimensionerat hål gör att geotextilen drar
i röret under kompression, vilket kan leda till att röret
slits eller vrids.

Membrandragning
För installationer i föroreningskänsliga områden täcks sedimenttunnelns utgrävning med geomembran för att
säkerställa en tät utgrävning.
Rördragningar måste därför också vara vattentäta runt rören. Det finns olika typer av produkter som kan säkerställa detta, t.ex. muffar och kopplingar som placeras på vardera sidan av membranet - dessa används vanligtvis
för mindre rörstorlekar.
För projekt med stora rördimensioner (Ø200 - Ø800) kan WaterCare hjälpa till med att tillverka speciallösningar
för membrandragningar. För mer information, kontakta WaterCare.
PP-platta

Svetsning av rör

EPDM-gummipackning

Geomembran

Syrebeständig skruv + mutter
m. gummipackning

WaterCare speciallösning för stora membrandragningar
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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4. Installation av produkten
4.4 Installationssteg (fördröjning, infiltration och våtbassäng)
Fördröjning
1. Först rullas non-woven geotextil ut över hela utgrävningsplatsen. Tänk på att det ska vara minst 30 cm överlappning.
2. Geomembran placeras i sedimenteringstunnelns utgrävning och slutligen läggs ett annat lager av non-woven geotextil för att skydda geomembranen.
3. Rulla ut geotextilen längs fördelningsraderna i hela bitar (minst 3 m bredd). Tunnlarna sänks ner och geotextilen överlappar modulernas fötter och fästs med självborrande skruvar. Tunnlarna fästs sedan ihop med
självgängande skruvar.
4. Skär ut ventilations- och inspektionshål enligt projektets behov.
5. Utgrävningsplatsen fylls enligt de anvisningar som beskrivs i avsnitt 3 och 4.1.

Infiltration
1. Först rullas non-woven geotextil ut över hela utgrävningsplatsen längs tunnlarna. Överlappning av geotextilier bör ske utanför tunneln.
2. Rulla ut non-woven geotextil över hela området där sedimenteringstunneln kommer att placeras.
3. Utgrävningen av sedimenteringstunneln är omsluten av membran och avslutas med ett andra lager av
non-woven geotextil som skydd.
4. Rulla ut non-woven geotextil under fördelningsraderna i hela bitar (minst 3 m breda) längs raderna.
5. Skär ut ventilations- och inspektionshål enligt projektets behov.
6. Utgrävningsplatsen fylls enligt de anvisningar som beskrivs i avsnitt 3 och 4.1.

Våtbassäng
1. Först rullas non-woven geotextil ut över hela utgrävningsplatsen för att skydda membranet. Tänk på att det
ska vara minst 30 cm överlappning.
2. Rulla ut membranet så att det täcker hela utgrävningen. För större utgrävningar kan ett svetsat membran
användas. Dra upp membranet på sidorna av utgrävningen och säkra det mot att det trycks ihop.
3. Till sist rullar du ut ytterligare ett lager av non-woven geotextil över geomembranen som skydd, se sidan 14.
4. Skär ut ventilations- och inspektionshål enligt projektets behov.
5. Utgrävningsplatsen fylls enligt de anvisningar som beskrivs i avsnitt 3 och 4.1.

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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5. Drift och underhåll
För spolning är det möjligt att
föra in en bottenrengöringsmunstycke genom ett ventilationsrör (minst 250 mm). På så
sätt kan en bottenrengöringsmunstycke lätt styras i den
avsedda riktningen för att
spola av sedimenterade partiklar.
Det kan vara fördelaktigt att
använda en sugslang genom
samma ventilationsrör. Här
placeras en spolplatta för att
suga på - för att undvika att
geotextilen skadas.
För spolningsbehov kan man
konstruera en nedgångsbrunn
där spolning och sugning kan
ske. Brunnen kan också ingå i
systemet som en sand-/slamfång, som sugs ren.

Ventilationsrör Ø250 mm
för användning som
sug- och spolningsrör

- ce

ntr

um

till

8,5
ntr m
um
av

ce

sp

olp

lat

tan

Faskin

Spola med bottenrengöringsmunstycke

Spole med spolhuvud

Till höger syns en spole från
en spolningsbrunn. Tunneln
får vara högst 30 meter lång,
utan att det finns en spolbrunn.

Spolning i sedimenteringstunneln
Ett spolrör placeras i varje
3. Mittmodul. Den mellersta
modulen säkerställer en effektiv rengöring av hela sedimenteringstunneln (vilket motsvarar ett avstånd på ca 8,5 m
mellan varje spolningsrör).

Spol 1

Spol 2
8,5 m

VIKTIGT
Sedimenteringstunnel
Bottenrengöringsmunstycke
max 25 kg och max 120 bar 160 l/min
Faskin
Sandtrummor är INTE tillåtna.
Max 75 bar - 90 l/min
WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se

Spolmunstycke
Illustration: Genom att placera en spole i var 3. Mittmodul, gör det
möjligt att röja cirka 4,5 meter i varje riktning i tunneln. Detta gör
det möjligt att rengöra hela sedimenteringstunneln.
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6. Övriga krav
Det är viktigt att kontakta kommunen innan man gör större undersökningar och beräkningar av faskiner, bland
annat för att kontrollera om tillstånd för infiltration kan beviljas och om särskilda villkor gäller. Dessutom måste
ett infiltrationstest utföras på det aktuella installationsområdet.
Relevanta standarder:
DS 432:2020 - Avloppsinstallationer
DS/EN ISO 10319:2015 - Geosyntetiska produkter
DS/EN ISO 11058:2019 - Geotextilier och georelaterade produkter, bestämning av vattengenomtränglighet.
Relevanta instruktioner:
Rørcenter Instruktion 003 - Användning av regnvatten
Rörcenter Instruktion 016 - Hantering av regnvatten på egen mark
Rörcenter Instruktion 025 - Regnvattenbassänger
Vidare uppmanas entreprenören/avloppsentreprenören för det aktuella projektet att själv undersöka kommunala och nationella krav på schaktning och infiltration innan faskin-tunnelsystemet installeras.

7. Bortskaffning
WaterCares faskintunnel är tillverkad i polyetylen och är utformad som ett modulsystem som erbjuder många installationsalternativ och anpassningar. Systemet
och modulerna är fragmenterbara, vilket
innebär att allt kan tas isär igen och sorteras i rätt kategorier.
Det rekommenderas att avskärningar och
borrningar tas om hand på lämpligt sätt.
PE är 100 % återvinningsbart och kan därför
få ett nytt liv om det sorteras på rätt sätt.
Kontakta eventuellt. WaterCare och boka
en tid för att returnera överskottsmaterial.
Vi regranulerar plasten och använder den
igen för nya värdefulla produkter.

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
www.watercare.se
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Anteckningar:
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