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Intelligent passiv vanning
– med naturens egne prinsipper
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Regnvann er en verdifull ressurs, som vanligvis ledes 
bort fra de områdene hvor det er mest behov for den.
I naturen har vann sin egen syklus – kondensering, nedbør, infiltrasjon, avrenning og for-
damping. I byen kan CoreBlue™ gjenskape denne syklusen ved å fange opp og gjenbruke 
avrenningen fra de ofte ugjennomtrengelige overflatene som finnes i mange offentlige 
anlegg, parker, takhager osv.
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– intelligent passiv vanning

CoreBlue™ forvandler byens grønne om-
råder til en smart løsning på økte ned-
børsmengder og bidrar til en friskere vege-
tasjon i alle prosjekter. Systemet reduserer 
også behovet for vanning og vedlikehold.

CoreBlue™ passiv vanning gjenskaper van-
nets naturlige syklus.

Se videodemonstrasjonen på YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=qCkZ_XAclu4&feature=youtu.be
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Hva er passiv vanning?
Med passiv vanning ledes overvannet fra 
større ugjennomtrengelige arealer til mindre 
beplantede områder, hvor vegetasjonen drar 
nytte av større tilgang til vann.

En kilde til vann

CoreBlue™ fungerer som et passivt vanningssystem 
som mottar overflateavrenning fra de omkringliggen-
de ugjennomtrengelige arealene, slik som fortau eller 
takflater.

CoreBlue™ kan konfigureres med et ekstra manuelt van-
ningspunkt. Dette vanningspunktet kan brukes til å fylle 
vann på systemet manuelt, om nødvendig, typisk i len-
gre tørkeperioder.
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– intelligent passiv vanning

Kjernen av CoreBlue™

• 100 % naturlig materiale

• Fullstendig resirkulerbart

• Forblir under jorden i optimal tilstand i flere tiår

• Motstandsdyktig mot erosjon fra plante- og trerøtter

• Jord trenger ikke inn på grunn av et beskyttende geotekstillag

CoreBlue™ livssyklus
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Fordelene ved CoreBlue™

• Smart – utviklet til forbedret vanning ved hjelp av 
 kapillar aktivitet.

• Sikker – innebærer ingen risiko for den omkringliggende 
 jorden eller grunnvannet.

• Naturlig – kapillarfaskinen er et 100 % naturlig produkt  
 som er fullstendig nedbrytbart.

• Modulær – kan tilpasses til et hvilket som helst plante- 
 bed uansett størrelse og form.

• Lettvektig – perfekt til takhager.

• Kompakt – ideell til områder med begrenset plass til  
 underjordiske anlegg.

• Multifunksjonell – kan brukes alene eller integrert i  
 andre systemer.

Oppbygning av CoreBlue™

CoreBlue™ kapillarfaskiner.

CoreBlue™ fordelerbrønn med sandfang 
leder vannet til faskin eller overløp. Samling av overflatevann ved 

hjelp av linjeavløp eller lignende.
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15 cm 15 cm

– intelligent passiv vanning

Designprinsipp

Kapillarfaskinen skiller seg fra tradisjonelle faskiner i måten den tømmes på. Ved å holde en avstand på minimum 15 cm 
mellom enhetene oppnås den beste kapillareffekten, og systemet blir ekstremt effektivt.

Kapillaraktiviteten gjør at vannet trekkes ut av Core-
Blue™-enhetene når jorden trenger det. Vegetasjonen 
absorberer fukten og tørker ut jorden, hvilket utløser 
vann fra CoreBlue™-enhetene.

Vanningsalternativer

A – Oppsamling av overflatevann fra 
avløp, dreneringsnett eller lignende.

Fig. 2

Fig. 1

B – Nedløpsrør fra tak koblet direkte til fordelerbrønn. C – Vann fra tak ledes ut på beplantede arealer.

OBS! CoreBlue™ kan også 
vannes manuelt.
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Kapillarfaskinene CoreBlue™ kan inneholde opptil 34 liter vann per enhet, mer enn 90 % av 
sitt eget volum.

Det er enkelt å konfigurere systemet. Ved å fastslå hvilken vannmengde som skal håndteres, kan man enkelt beregne 
hvor mange CoreBlue™-enheter som skal brukes. Enhetene kan plasseres i en hvilken som helst sammenstilling, og kan 
kobles til hverandre i det uendelige.

For å komme i gang trenger vi bare å vite:

1) Hvilken mengde vann som skal håndteres

2) Hvor stort det beplantede området er

3) Hvor avrenningen skal samles fra

Milford leverer design og tegning av systemet ditt.

Systemkonfigurering
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– intelligent passiv vanning

Forbedre ditt prosjekts blågrønne faktor med CoreBlue™
TERRENG OG FLATER

GRØNT TERRENG
Grønt terreng øker den blå/grønne faktoren i prosjektet ditt, og CoreBlue™ 
bidrar til å holde grøntområder grønne. Ved å integrere CoreBlue™ kan du 
lage grøntområder som er beskyttet mot tørke, da de også kan utnytte van-
net fra omkringliggende harde overflater.

REGNBED OG VADI
Regnbed og vassdrag er viktige deler av et blått/grønt prosjekt. CoreBlue™ 
hjelper deg med å løse utfordringene med å holde disse viktige elementene 
grønne, frodige og innbydende i tørre perioder ved å lage et underjordisk 
reservoar som lagrer vann til plantene.

EKSISTERENDE TRÆR
Eksisterende trær er veldig viktig når du beregner den blå/grønne faktoren 
på grunn av alle miljøfordelene de gir. I noen situasjoner er det mulig å 
bruke CoreBlue™ for å gi vann og luft til rotsystemet til eksisterende trær, 
slik at levedyktigheten forbedres og levetiden forlenges ytterligere.

NYE TRÆR
Hvilke fordeler nye trær gir din blå/grønne faktor avhenger av høyden de 
vil oppnå i fremtiden, som igjen er avhengig av at de gis optimale vekst-
forhold. CoreBlue™ forsyner rotsystemene til de nye trærne med luft og 
vann, to av de viktigste kriteriene for en vellykket trevekst.

OPPHØYD PLANTEBED
Forhøyede plantinger kan brukes i takhager for å øke dybden på jorda for å 
støtte veksten av større busker og planter, og til og med små trær. Hvis du 
bruker CoreBlue™ og kanaliserer overflatevann fra nærliggende tak og harde 
overflater til disse plantene, kan det øke effektiviteten i den blå/grønne fak-
toren og forbedre vekstforholdene ytterligere.
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

CoreBlue™ kan integreres med andre Milford-systemer eller brukes som 
et frittstående system.

CoreBluetm

Applikasjoner
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– intelligent passiv vanning

Integrert i Contrast Freestyle-plantebed og -kasser.

Integrert i Contrast Freestyle-plantebed og -kasser.

CoreBlue™ integrert i Contrast 
Freestyle plantebed.
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Parker og offentlige grønne arealer.

CoreBlue™ integrert i beplantede arealer.
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– intelligent passiv vanning

Beplantninger i veikanter.

CoreBlue™ til trær i veikanter.
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Aqua-LT™ tunnelfaskine

Regnbed og beplantede arealer.

CoreBlue™ integrert i beplantede arealer.
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– intelligent passiv vanning

CoreBlue™ fordelerbrønd

Dimensjoner (mm) Tilslutning inntak-/utløp (mm) Tilkobling overløp (mm)

Ø315 PP
Høyde opptil 800

Ø50 Ø50

CoreBlue™ kapillarfaskin

Dimensjoner (mm) Kapasitet (l) Tilslutning (mm)

150 h x 200 b x 1200 l 34 Ø50
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Vi skaper byer for å leve i, der folk kan føle seg 
glade, friske og trygge


