
AquatonTM AT-310/740
Effektiv og fleksibel regnvandshåndtering

Denne manual viser den anbefalede installations-metode til Milfords 
Aquaton™ AT-310 og AT-740 tunnelfaskine til LAR. 
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Liste over nødvendigt materiale og udstyr: 

• Godkendte stenmaterialer som angivet i tabel 1

• Vævet- og uvævet geotekstil

• Aquaton tunneller og endeplader

• Brønde, rør og samlestykker

OBS: Vi anbefaler at der indbygges en filtertunnel i systemet. Se punkt 4 på side 4. 

Vigtigt:

A. Denne installationsguide angiver minimumskravene for korrekt installation af Aquaton tunneller.                
Fravigelse fra denne guide, kan medføre skade på tunneller under installationen. Udskiftning af 
ødelagte produkter under eller efter opfyldning med sten, er en dyr og tidskrævende proces. Det 
anbefales at alt personel der indgår i anlægsprocessen gøres bekendt med denne guide og at 
entreprenøren inspicerer tunneller for skader og forskydninger af tunneller og samlinger, under hele 
anlægsprocessen. 

B. Udvis omhu ved håndtering af tunneller og endeplader. Undgå tab, vrid og unødig vold ved aflæsning 
af tunneller fra pallerne.
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A. Foretag udgravning og forbered bassin-bunden 
efter ingeniørens anvisninger.

C. Udlæg et funderingslag af vaskede skærver  
(16-52 mm) på min 150 mm. 

Laget komprimeres i henhold til tabel 1 på side 8. 
Overfladen skal fremstå plan og afrettet.

B. Udlæg uvævet geotekstil i hele udgravningen, 
samt op langs udgravningens sider. 

Læg drænrør hvis anvist.

 • Walgerholm 13-15 • 3500 Værløse • Danmark • info@milford.dk • (+45) 44 97 10 99 • www.milford.dk

INSTALLATIONSVEJLEDNING - AquatonTM AT-310/740 2

1 Installationskrav



B. På den vævede geotekstil, placeres endeplader og 
de første tunnelelementer for hver række. 

Påboring af indløbsrør sker iht. projektets 
tegningsmateriale, og ingeniørens anvisninger. 

Bemærkning: Under udlægning af 
omkringfyldning, kan entreprenøren vælge 
at udskyde opfyldning af sten omkring 
tunnelrækkernes ender og lade dem stå åbne, 
for lettere at kunne inspicere tunnellerne under 
omkringfyldningsprocessen.

C. Fortsæt med at installere tunneller ved at 
overlappe de korrugerede ender af tunnellerne. 

Tunnelsamlinger er mærket med ”Lower Joint – 
Overlap Here” og “Build this direction – Upper 
Joint”. 

OBS: Placer ikke flere tunneller end der er 
mulighed for at opfylde med skærver, baseret 
på entreprenørens tilgængelige udstyr. Der skal 
altid være minimum 150 mm afstand mellem 
tunnelrækkerne.

A. Installer indløbsbrønde og indløbsrør iht. 
tegningsmaterialet. 

I indløbsenden placeres en bane vævet geotekstil på 
tværs af udgravningen i en bredde på min. 1,5 m.
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2 Indløb, fordelerrør og erosionssikring



A. Den vævede geotekstil placeres under 
filtertunnellen i hele filtertunnellens længde, og skal 
være bredere end tunnelelementerne.

Den vævede geotekstil udlægges udstrakt, uden 
folder og samlinger. 

Herpå placeres endepladen og det første 
tunnelelement.

Aquaton filtertunnel - detaljesnit

A. Løft enden af tunnellen et par centimeter op. 

Med den buede flade af endepladen vendt udad, 
placeres pladen i tunnellens sidste korrugering.

%
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3 Montering af endeplader

4 Filtertunneller

Indløbskonstruktion/-brønd

Sandfangvolumen  
iht. Ingeniørens 

anvisninger.

Max. diameter for indløbsrør:    

AT310 Ø315 mm.      

AT740 Ø600 mm

AT-310/740 tunnel

Et lag vævet geotekstil mellem 
funderingslag og filtertunneller.  



Placering af fyldmaterialer

A. Den indledende omkringfyldning udlægges langs 
den enkelte tunnelrækkes midterlinje. 

Herved fordeles stenene jævnt langs den nederste 
del af tunnelen og fastgør den. 

Dette udføres lettest med et transportbånd eller en 
gravemaskine.

OBS: Vær opmærksom på ikke at beskadige 
tunnellerne under omkringfyldningsprocessen. 

Se de tilladte belastninger, for kørsel med maskiner 
på skærvelaget i tabel 2.

Omkringfyldning

Anlæggets sider kan være 
lodrette eller skrå

Uvævet geotekstil placeres 
omkring hele anlægget Belægning iht. ingeniør

Ved installationer uden fast belægning øges 
overdækningen til min 500 mm

AT-310/740   
endeplade RåjordMin. 300 mm Min. 300 mm

AT-310: 405 mm 
AT-740: 760 mm

AT-310: 865 mm 
AT-740: 1295 mm

Min. 150 mm

Min. 150 mm

Min. 150 mm
Min. 450 mm Max 2,45 m

A

B

C

D
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5 Fastgørelse af tunneller



A. Omkringfyldningen skal udføres ved at fordele stenene jævnt omkring tunnellerne. Højden på stensøjlerne 
mellem tunnellerne må aldrig afvige mere end 300 mm mellem tilstødende tunnelrækker. Dette gælder også 
mellem de yderste tunnelrækker og udgravningens sider.

B. Omkringfyldning langs udgravningssiderne skal følge opfyldningen mellem tunnelrækkerne. Der fyldes 
vandret op i hele udgravningens omfang.

C. Fortsæt med omkringfyldningen, indtil stenene 
når toppen af tunnellerne. 

Omkringfyldningsmaterialet skal strække sig 
vandret, helt ud til udgravningens kant, for både 
lodrette og skrå udgravnings-sider. 

OBS: Først efter at der er fyldt min. 150 mm skærver 
over toppen af tunnellerne, må der anvendes små 
dozere og minilæssere til at fordele de resterende 
sten over tunnellerne.
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6 Omkringfyldning



A. Små dozere og minilæssere kan bruges til den 
endelige fordeling af stenmaterialet, i henhold til 
belastningsværdierne i tabel 2. 

Der må kun skubbes materiale parallelt med 
tunnelrækkerne. Det skal undgås at skubbe vinkelret 
på rækkerne.

Milford anbefaler at entreprenøren inspicerer 
tunnellerne inden der etableres bærelagsopbygning 
oven på anlægget.

OBS: Tunneller der er blevet beskadiget under 
etableringen af anlægget, skal fjernes og udskiftes.

B. Udlæg uvævet geotekstil over stenlaget for at 
afslutte anlægget. 

Geotekstilen skal udlægges med min 600 mm 
overlap. 

Den efterfølgende bærelagsopbygning udlægges 
og komprimeres iht. ingeniørens anvisninger.

Anvendes tromler til komprimering bør disse køre 
parallelt med tunnelrækkerne.

Sidetilslutninger - detalje

Rørmateriale kan 
variere (PVC, PP, PE)

Sidetilslutning med 
manchet

(X)

Rør må ikke tilsluttes ved overlap 
mellem tunnelelementer

Rør tilsluttes centreret 
på korrugering

Tunnelelement
Maks. diameter for 

sidetilslutning
Højde fra bunden 
af tunnelelement 

(X)

AT-310 150 mm 100 mm

AT-740 250 mm 100 mm
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7 Afsluttende omkringfyldning



1) Som et alternativ til Proctor testen og målinger for feltets tæthed i funderingslaget, opfyldes Milfords krav 
til komprimering af materialer, når de er placeret og komprimeret i 150 mm (max) løft ved brug af to fulde 
passager med passende komprimeringsmaskine.

Placering Højde over 
toppen af 
tunneller (mm)

Maks. tilladte hjulbelastninger Maks. tilladte maskinbelastninger Maks. tromlebelastninger

Maks. aksel 
bleastning 
lastvogne 
ton (kN)

Maks. 
Hjulbelastning 

læssevogne 
ton (kN)

Bælte bredde 
(mm)

Maks. 
trykbelastning 

psf (kPa)

Maks. statisk/dynamisk 
belastning  

ton (kN)

D:
Toplag (kun 
uden fast 
belægning)

900 
komprimeret

14,5 (142) 7,2 (71) 305
457
610
762
914

3880 (186)
2640 (126)
2040 (97)
1690 (81)
1470 (70)

17,2 (169)

C:
Bærelag

600 
komprimeret

14,5 (142) 7,2 (71) 305
457
610
762
914

2690 (128)
1880 (90)
1490 (71)
1280 (61)
1150 (55)

9,0 (89)

600 løst/
aflæsset

14,5 (142) 7,2 (71) 305
457
610
762
914

2390 (114)
1700 (81)
1370 (65)
1190 (57)
1080 (51)

9,0 (89) dynamisk
5,4 (53) statisk

450 14,5 (142) 7,2 (71) 305
457
610
762
914

2110 (101)
1510 (72)
1250 (59)
1100 (52)
1020 (48)

9,0 (89) dynamisk
5,4 (53) statisk

B:
Omkring-
fyldning

300 7,2 (71) IKKE TILLADT 305
457
610
762
914

1540 (74)
1190 (57)
1010 (48)
910 (43)
840 (40)

9,0 (89) dynamisk
5,4 (53) statisk

150 3,6 (35) IKKE TILLADT 305
457
610
762
914

1070 (51)
900 (43)
800 (38)
760 (36)
720 (34)

IKKE TILLADT
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Placering af fyldmateriale Beskrivelse Komprimeringskrav

D. Toplag: Anvendes som alternativ til 
fast belægning.

Alle jord- og stenmaterialer. Komprimeres iht. ingeniørens anvisninger.

C. Bærelag: Bærelagsmateriale, starter 
fra toppen af omkringfyldningen (Lag 
B) til 450 mm over toppen af tun-
nellerne. Bemærk at dette lag kan 
indgå som en del af en vejopbygnings 
bærelag.

Ensartede grusmaterialer med 
god kornfordeling, De fleste 
bærelagsmaterialer kan anvendes 
til dette lag. F.eks. stabilgrus.

Påbegynd først komprimering når der er min. 
300 mm materiale mellem maskine og top-
pen af tunnellerne Komprimér yderligere lag 
i maks. 150 mm. løft til min. 95%. Standard 
Proctor tæthed. (Se tabel 2 og 3 for maksi-
male tromlebelastninger).

B. Omkringfyldning: Stenmateriale 
omkring tunnelelementer, fra overside 
af funderingssten til undersiden af 
bærelaget over.

Rene, knuste, kantede sten,  
16-52 mm (skærver).

Ingen komprimering påkrævet.

A. Funderingslag: Stenmateriale mellem 
bunden af udgravningen til underside 
af tunneller.

Rene, knuste, kantede sten,  
16-52 mm (skærver).

Placeres og komprimeres til 95% Standard 
Proctor 1.
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Tabel 1: Godkendte fyldmaterialer

Tabel 2: Tilladte belastninger under etablering



Placering Restriktioner for 
placeringsmetoder

Restriktioner for 
hjulbelastninger

Restriktioner for 
maskinbelastninger

Restriktioner for 
tromlebelastninger

Se Tabel 2 for maks. tilladte belastninger

D: Toplag (kun 
uden fast 
belægning)

Maskinbelastninger 
må ikke overskride de 
maks. tilladte værdier 
i tabel 2.

900 mm overdækning 
påkrævet for 
lastvogne ved 
aflæsning over 
tunneller.

Bæltekøretøjer skal 
køre parallelt med 
tunnelrækker indtil 
der er opnået et 900 
mm komprimeret 
overdækningslag.

Tromler skal køre parallelt 
med tunneltrækker indtil 
der er opnået et 900 mm 
komprimeret overdækningslag.

C: Bærelag Det anbefales 
at placere 
gravemaskine uden 
for udgravningen. 
Mindre gravemaskiner 
kan køre på 
funderingslaget.

Der kan dumpes asfalt 
i asfaltudlægger når 
der er opnået et 450 
mm komprimeret 
overdækningslag.

Bæltekøretøjer må
benyttes til at fordele
sten, ved et minimums-
lag på 150 mm over
tunnellerne. Bæltekøre-
tøjer skal køre parallelt
med banerne.

Der må først anvendes
dynamisk belastning fra
tromle efter der er min.
300 mm overdækning
over tunnellerne. Tromler
skal køre parallelt med
tunnelrækkerne

B: 
Omkringfyldning

Der må ikke anvendes
maskiner over
utildækkede 
tunneller.
Brug gravemaskine 
eller transportbånd, 
placeret uden for 
udgravningen eller 
ved siden af på 
funderingslaget til at
udlægge 
omkringfyldning.

Ingen hjulbelastninger
tilladt. Alt materiel 
skal
placeres udenfor
udgravningen.

Der må ikke anvendes
bæltekøretøjer over
tunneller inden der er
udlagt min. 150 mm sten
over tunnellerne.

Ingen tromler tilladt.

A: Funderingslag Ingen restriktioner

1. 900 mm komprimeret opbygningsmateriale over tunnellerne er påkrævet for kørsel og aflæsning med fuldt 
læssede dumpere. 

2. Under udlægning af asfalt kan kørsel med dumper være nødvendigt med kun 450 mm overdækning. Der 
bør tages hensyn til at bærelaget ikke ødelægges, at krav til komprimering er overholdt og at der altid er min. 
450 mm overdækning over tunnellerne. Kontakt Milford for yderligere rådgivning om tilladte belastninger fra 
hjulaksler under belægnings-processen. 

3. maks. Belastninger for bæltekøretøjer er lig med køretøjets driftsvægt, delt med det samlede kontaktareal 
for begge bælter. 

4. Mindre bæltekøretøjer og mini-gravere (<3600 kg) kan anvendes ved min. 300mm sten over tunnellerne, De 
er dog stadig begrænset af maks. belastningerne angivet i tabel 2. 

5. Opbevaring af materialer så som byggematerialer, udstyr etc. må ikke placeres over Aquaton systemet. 
Brug af udstyr over Aquaton systemet som ikke er nævnt i tabel 2 (f.eks. udstyr til blanding af jord, kraner, 
etc.) bør begrænses. Kontakt Milford for yderligere informationer. 

6. Tilladte belastninger er baseret på køretøjer i bevægelse. Gravemaskiner må ikke anvendes oven på 
tunnellerne før end den totale opfyldning når 900 mm overalt.

Bemærkninger

Inspektionsrør - detalje

Max Ø250 mm inspektionsrør. Afsluttes 
med rist eller dæksel i terræn

Monteres med manchet, centreret på 
tunnellens korrugering.
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Tabel 3: Anlægsmetoder og beskrivelser
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