AQUATON™ tunnelmagasin
– överlägsen dagvattenhantering
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AQUATON™ tunnelmagasin

Då vi introducerade Aquaton™ tunnelmagasin på
den skandinaviska marknaden i början av tiotalet, var
vi pionjärer för en ny princip. Idag ligger det tunnelmagasin under ett stort antal parkeringsplatser, vägar
och anläggningar i både Sverige och Danmark, där de
hanterar allt från vanlig avrinning till extrema skyfall.
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Tendensen till stora och allt mer dramatiska
skyfall i Sverige gör att efterfrågan på
starkare och mer långlivade alternativ till
den traditionella faskinen har ökat kraftigt, både från ingenjörer, myndigheter,
avloppsbolag och landskapsarkitekter.

både längre livslängd, större bärförmåga
och flexibilitet med ett stort antal olika
applikationer:

Aquaton™ tunnelmagasin har utvecklats
i samarbete med ledande internationella
experter inom dagvattenhantering och har

• Avsättningsmagasin

• Nedsänkt växtbädd
• Infiltrationsstråk

• Makadamdike
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NEDSÄNKT VÄXTBÄDD
En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten. Fördröjningsvolymen skapas genom nedsänkning samt i avlagringstunneln och rening
uppstår när dagvattnet passerar växtbäddens filtrerande material och avlagringstunnel.
Vegetationen bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten i det filtrerande materialet. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i
fuktängar. Att plantera träd i nedsänkta växtbäddar är också en möjlighet. Viktigt att tänka på
då är att skapa en tillräcklig rottillgänglig volym. Växtbäddarna kan användas i flera olika miljöer,
exempelvis på bostadsgårdar eller i anslutning till vägar och parkeringsytor.

VAR?
På kvartersmark, i anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det finns behov
av att avleda dagvatten.
Fördelar:
• Avlagringstunneln förhindrar igensättning och ökar växtbäddens livslängd.
• Ger högre fördröjningsvolym än växtbäddar utan avlagringstunnel för samma schaktvolym.
• Ger både flödesutjämning och rening av dagvatten.
• Håller dagvatten ytligt.
• Nyttiggör dagvatten.
• Kan bidra till naturlig grundvattenbildning.
• Kan bidra med grönska och biologisk mångfald.
• Estetiskt tilltalande
• Kan avleda höga flöden.

Att tänka på:
• Kräver utrymme på markytan men avlagringstunneln ger en mycket mer effektiv fördröjning för ytan som krävs.
• Risk för att infiltrationskapaciteten i jordlagret
försämras succesivt men avlagringstunneln gör
att växtbäddens fördröjnings- och reningsförmåga behålls.
• Vid högt grundvatten krävs en tät konstruktion.
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INFILTRATIONSSTRÅK
Infiltrationsstråk kan användas för att fördröja, rena och avleda dagvatten. Stråken fungerar i
flera avseende på samma sätt som nedsänkta växtbäddar.
Både vegetatinoen och marken i stråken bidrar till att vattnet renas. Infiltrationsstråk anläggs
ofta i anslutning till vägar, gator och parkeringsplatser. Dagvatten kan också ledas via rör från
andra hårdgjorda ytor ut över stråken.

VAR?
I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser
och andra ytor där det finns behov av att avleda
dagvatten.
Fördelar:
• Avlagrinstunneln förhindrar igensättning och
ökar diekts livslängd.
• Ger högre fördröjningsvolym än dike av enbart
makadam för samma schaktvolym.
• Ger flödesutjämning och rening av dagvatten.
• Kan med anpassad utformning vara del av system för att avleda extrema flöden.
• Håller dagvatten ytligt.
• Nyttiggör dagvatten.
• Kan bidra till naturlig grundvattenbildning.
• Kan bidra med grönska och biologisk mångfald.
• Estetiskt tilltalande.

Att tänka på:
• Kräver utrymme på markytan men avlagringstunneln ger en mycket mer effektiv fördröjning för ytan som krävs.
• Risk för att infiltrationskapaciteten i jordlagret
försämras succesivt men avlagringstunneln gör
att växtbäddens fördröjnings- och reningsförmåga.
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AVSÄTTNINGSMAGASIN
Avsättningsmagasin är en typ av underjordiskt magasin för fördröjning och rening av dagvatten. Magasinet anläggs med en tät botten och har ungefär densamma funktion som en
slamavskiljare.
Om magasinet exempelvis anläggs i en tät lerjord fungerar även denna som en tät botten.
Efter vattnet passerat magasinet leds det vidare till ytterligare fördröjning, alternativt till en
dagvattenledning.
Reningen uppstår genom att sediment och partikelbundna föroreningar ansamlas i avlagringstunneln.
Denna typ av lösning kan lämpa sig i områden med brist på utrymme eller där infiltration i
mark inte är möjlig.
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VAR?
I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det finns behov
av att avleda dagvatten.

• Kan med anpassad utformning vara del
av system för att avleda extrema flöden.
• Med tunnelmagasin ökas hela magasinets livslängd avsevärt.

Fördelar:

Att tänka på:

• Driftstabil anläggning för dagvattenhantering.

• Kräver utrymme under markytan.

• Kräver liten yta ovan mark.
• Ger högre fördröjningsvolym än magasin
av enbart makadam för samma schaktvolym.

• Bidrar inte till naturlig grundvattenbildning.
• Saknas bräddfunktion finns risk för att
sedimenten spolas ut vid extremaflöden.

• Ger både flödesutjämning och rening av
dagvatten.
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MAKADAMDIKE
Makadamdike kan användas för att fördröja, avleda och till viss del rena dagvatten men med
Aquaton™ tunnelsystem med avlagringstunnel ökar fördröjnings- och reningsförmågan samt
anläggningens livslängd.
Makadamdikena fungerar till viss del på samma sätt som infiltrationsstråk eller svackdiken
men innehåller normalt ingen vegetation, jord eller sand vilket minskar filtreringen. Vid lämpliga
mark-förhållanden kan dock en del av vattnet infiltrera vidare i marken och därmed till viss del
renas ytterligare. Makadamdiken anläggs ofta i anslutning till vägar, gator och parkeringsplatser.
Dagvatten kan också ledas via rör från andra hårdgjorda ytor ut över diket och dikena kan även
kombineras med andra dagvattensystem.
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VAR?
I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra ytor där det finns behov
av att avleda dagvatten.
Fördelar:

• Kan med anpassad utformning vara del
av system för att avleda extrema flöden.
• Håller dagvatten ytligt.
• Kan bidra till naturlig grundvattenbildning.
Att tänka på:

• Ger högre fördröjningsvolym än dike av
enbart makadam för samma schaktvolym.

• Kräver utrymme på markytan.

• Ger både flödesutjämning och viss rening av dagvatten.

• Risk för att infiltrationskapaciteten i
jordlagret försämras succesivt.
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3 betydande fördelar med AQUATON™ tunnelmagasin
1. Minimalt underhåll
Avlagringstunneln är en ekonomisk och effektiv lösning som ser till att systemet inte
täpps igen och ger enklare åtkomst för rengöring och underhåll. Avlagrings-tunneln
är en tunnel som är insvept i högkvalitativ
vävd geotextil och ansluten till en brunn i
närheten.
Under en regnhändelse blir den första nederbörden, och därmed de flesta partiklar,
avlagringar och sediment, ledda in i avlagringstunneln. Detta säkrar att sediment
och suspenderat material stannar i tunneln
utan att makadamlagret undertill slammar
igen samt underlättar det rengöring av tunneln. Resten av Aquaton™-systemet förblir
rent och kräver därför ingen rensning.

Producenten testar löpande geotextilens
hållbarhet i form av högtrycksrensning
av existerande Aquaton™-anläggningar.
Bland annat en 15 år gammal anläggning i
Oregon, USA, som visade en geotextil utan
synliga skador eller repor, efter återupprepade högtrycksrensningar med ett jettryk
på 175 bar.

Undersökningar indikerar att geotextiler av
den typ som används till Aquaton™, som
märkbart är skyddat mot UV-ljus och kemiskt aggressiva miljöer, har en förväntad
livstid på över 100 år.
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2. Enkel installation
Aquaton är snabb och enkel att installera och
med den smarta ”overlap-skarvningen” finns
inget behov för beslag, clips eller liknande.

3. Extrem bärkraft
En mycket viktig parameter som man måste
ta hänsyn till är anläggningens bärförmåga i slutet av dess livstid, och hur länge den
förväntas vara i bruk.

• Konstrueras av material som ger anläggningen en livstid på minst 50 och upp till 75
funktionsår (dvs. installerat i jorden och i konstant drift)

Aquaton™ är inte bara konstruerad för hög
styrka här och nu, utan för att ge stabil och
enhetlig bärförmåga under många år framåt.

• Efter 75 funktionsår klara av att motstå en
viktbelastning på 15 ton med en säkerhetsfaktor på 1,75.

Omfattande Load-Tests har utförts för att
fastställa systemets styrka över tid. För att
uppfylla de strängaste internationella kraven, bl.a. de amerikanska AASHTO-normerna, måste systemet bland annat:

Denna enorma styrka uppnår man genom att
använda en parabel som bärande princip. En
enkel geometrisk form, som ingenjörerna är
bekanta med sedan århundraden tillbaka,
och som än idag ger överlägsen bärförmåga.
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Aquaton™ 160
MSAT-160 TEKNISKA DATA
Artikelnr

MSAT-160

Dimensioner

L 2300 x B 635 x
H 300 mm

Bruttovolym*

0,42 m3

Vikt per enhet

11 kg

* Med 150 mm stenfyllning (porositet 40 %) över,
under och emellan kanalerna.

MSAT-160 RITNING

Nonwoven geotextil

Stenfylling,
32 / 63 Makadam

Beläggning och overbyggnad,
bestäms av projektingenjör

AT-160 Tunnelmagasin
Ändstycke, olika storlek

Beläggning, överbyggnad och
stenfylling maximum 3,0 meter

150 mm MIN.
300 mm
150 mm MIN.

150 mm MIN.

635 mm

*För anläggningar utan fast ytbelägning ökad överbyggnad til minimum 500 mm
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MSAT-160 DIMENSIONER
Ändvy

Ändlock

300 mm

Max. utvändig anslutningsdiameter 200 mm

635 mm

Sidovy
2170 mm effektiv längd

Möjlighet för anslutning av inspektionsrör

Toppvy

2300 mm
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Aquaton™ 310
MSAT-310 TEKNISKA DATA
Artikelnr

MSAT-310

Dimensioner

L 2170 x B 865 x
H 405 mm

Bruttovolym*

0,88 m3

Vikt per enhet

17,5 kg

* Med 150 mm stenfyllning (porositet 40 %) över,
under och emellan kanalerna.

MSAT-310 RITNING

AT-310-TUNNELMAGASIN
ÖVERBYGGNAD

STENFYLLNING, 32/63 MAKADAM
NONWOVEN GEOTEXTIL

BELÄGGNING
För anläggningar utan fast ytbeläggning ökad
överbyggnad till minimum 600 mm.

DJUPET BESTÄMS AV
PROJEKTINGENJÖR.
DOCK MINST 150 MM
AT-310-ÄNDSTYCKE
PROJEKTINGENJÖR ANSVARAR FÖR BERÄKNING AV DEN UNDERLIGGANDE JORDENS BÄRFÖRMÅGA
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MSAT-310 DIMENSIONER
Ändvy

Ändlock

405 mm

Maks. utvändig anslutningsdiameter 300 mm

865 mm

Sidovy
2170 mm effektiv längd

Möjlighet för anslutning av inspektionsrör

Toppvy

2300 mm
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Aquaton™ 740
MSAT-740 TEKNISKA DATA
Artikelnr

MSAT-740

Dimensioner

L 2170 x B 1295 x
H 760 mm

Bruttovolym*

2,12 m3

Vikt per enhet

35,5 kg

* Med 150 mm stenfyllning (porositet 40 %) över,
under och emellan kanalerna.

MSAT-740 RITNING

AT-740-TUNNELMAGASIN
STENFYLLNING, 32/63 MAKADAM
ÖVERBYGGNAD
NONWOVEN GEOTEXTIL

BELÄGGNING
För anläggningar utan fast ytbeläggning ökad
överbyggnad till minimum 600 mm.

DJUPET BESTÄMS AV
PROJEKTINGENJÖR.
DOCK MINST 150 MM
AT-740-ÄNDSTYCKE
PROJEKTINGENJÖR ANSVARAR FÖR BERÄKNING AV DEN UNDERLIGGANDE JORDENS BÄRFÖRMÅGA
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MSAT-740 DIMENSIONER
Ändvy

Ändlock

760 mm

Maks. utvändig anslutningsdiameter 600 mm

1295 mm

Sidovy

2170 mm effektiv längd

Möjlighet för anslutning av inspektionsrör

Toppvy

2300 mm
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Aquaton™ 3500
MSAT-3500 TEKNISKA DATA
Artikelnr

MSAT-3500

Dimensioner

L 2285 x B 1955 x
H 1145 mm

Bruttovolym*

5,06 m3

Vikt per enhet

56,5 kg

* Med 300 mm stenfyllning över kanalerna och 230 mm
under och emellan dem. Stenporositet 40 %.

MSAT-3500 RITNING

AT-3500-TUNNELMAGASIN
ÖVERBYGGNAD

STENFYLLNING, 32/63 MAKADAM

BELÄGGNING

NONWOVEN GEOTEXTIL

För anläggningar utan fast ytbeläggning ökad
överbyggnad till minimum 760 mm.

DJUPET BESTÄMS AV
PROJEKTINGENJÖR.
DOCK MINST 230 MM

AT-3500-ÄNDSTYCKE
PROJEKTINGENJÖR ANSVARAR FÖR BERÄKNING AV DEN
UNDERLIGGANDE JORDENS BÄRFÖRMÅGA
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MSAT-3500 DIMENSIONER
Ändvy

1145 mm

Ändlock

1145 mm
Maks. utvändig
anslutningsdiameter 600 mm

1955 mm

1805 mm

Sidovy

2185 mm effektiv längd

Toppvy

2285 mm
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Aquaton™ 4500
MSAT-4500 TEKNISKA DATA
Artikelnr

MSAT-4500

Dimensioner

L 1320 x B 2540 x
H 1525 mm

Bruttovolym*

4,60 m3

Vikt per enhet

53,5 kg

* Med 300 mm stenfyllning över kanalerna och 230 mm
under och emellan dem. Stenporositet 40%.

MSAT-4500 RITNING

AT-4500-TUNNELMAGASIN
STENFYLLNING, 32/63 MAKADAM

ÖVERBYGGNAD

NONWOVEN GEOTEXTIL

BELÄGGNING

För anläggningar utan fast ytbeläggning ökad
överbyggnad till minimum 760 mm.

DJUPET BESTÄMS AV
PROJEKTINGENJÖR.
DOCK MINST 230 MM
AT-4500-ÄNDSTYCKE
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MSAT-4500 DIMENSIONER

Ändvy

1525 mm

2540 mm

Maks. utvändig
anslutningsdiameter
1000 mm

Ändlock

1510 mm

2290 mm

Sidovy

1320 mm effektiv längd

Toppvy

1320 mm
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In- och utloppsdimensioner
MSAT-160

MSAT-310

MSAT-740

MSAT-3500

MSAT-4500
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RÖRDIAMETER

C

160 mm

15 mm

200 mm

20 mm

RÖRDIAMETER

B

C

160 mm

135 mm

15 mm

200 mm

90 mm

15 mm

250 mm

35 mm

20 mm

315 mm

–

20 mm

160 mm

460 mm

15 mm

200 mm

420 mm

15 mm

250 mm

370 mm

20 mm

315 mm

300 mm

20 mm

425 mm

150 mm

40 mm

600 mm

–

3 mm

160 mm

830 mm

15 mm

200 mm

790 mm

15 mm

250 mm

740 mm

20 mm

315 mm

650 mm

20 mm

425 mm

535 mm

40 mm

600 mm

370 mm

50 mm

160 mm

1070 mm

20 mm

200 mm

1030 mm

20 mm

250 mm

970 mm

30 mm

315 mm

890 mm

40 mm

425 mm

770 mm

50 mm

600 mm

585 mm

60 mm

1000 mm

–

90 mm
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Anslutningsrör

ANSLUTNINGSRÖR DETALJ
ANSLUTNINGSRÖR DETALJ

ANSLUTNINGSRÖRETS
MATERIAL KAN VARIERA
(PVC, HDPE, ETC.)
ANSLUTNINGSRÖRETS
MATERIAL KAN VARIERA
(PVC, HDPE, ETC.)
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ANSLUTNING

(X)
PLACERA VÄVD GEOTEXTIL (CENTRERAD
VID INLOPP FÖR ANSLUTNINGSRÖR)
SKYDD MOT
OVANPÅ
PLACERAMAKADAMLAGRET
VÄVD GEOTEXTILFÖR
(CENTRERAD
VID ANSLUTNINGAR
GENOMTRÄNGNING
VID INLOPP FÖR ANSLUTNINGSRÖR)
GEOTEXTIL
MÅSTE
FÖR SIDOINLOPP.FÖR
SKYDD MOT
OVANPÅ MAKADAMLAGRET
TUNNELFOT
FÖRLÄNGAS 150 MM
VID FÖRBI
ANSLUTNINGAR
GENOMTRÄNGNING
FÖR SIDOINLOPP. GEOTEXTIL MÅSTE
FÖRLÄNGAS 150 MM FÖRBI TUNNELFOT
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SEKTION A-A
SEKTION A-A

SIDOVY

MODELL

MAX. DIAMETER FÖR
ANSLUTNINGSRÖR

HÖJD FRÅN
TUNNELNS BOTTEN (X)

MSAT-160

–

–

MSAT-310

160 mm

TUNNEL
100
mm

MSAT-740

200 mm

MSAT-3500

300 mm

MSAT-4500

300 mm

Inspektionsrör

PLATS FÖR
A
ANSLUTNINGSRÖR,
CENTRERAD
ÖVER
PLATS FÖR
KORRUGERING
ANSLUTNINGSRÖR,
CENTRERAD ÖVER
SIDOVY
KORRUGERING

TUNNEL

AQUATON 310

AQUATON 740
AQUATON
100
mm 310
AQUATON
3500
AQUATON 740
AQUATON
150
mm 4500
AQUATON 3500

200 mm4500
AQUATON

MAX DIAMETER FÖR
ANSLUTNINGSRÖR
MAX DIAMETER
160 mmFÖR
ANSLUTNINGSRÖR
200 mm
160 mm
300 mm
200 mm
300 mm
300 mm

HÖJD FRÅN
TUNNELNS BAS (X
HÖJD100
FRÅN
mm
TUNNELNS BAS (X)
100 mm
100 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm

300 mm

Inspektionsrør Ø 110 mm

Inspektionsröret placeras i avlagringstunneln på motsatt sida av inloppet.
Det monteras i tunnelns topp med
manschett och avslutas med betäckning i höjd med färdig marknivå.

Inspektionsrør placeres i avlagringstunneln på modsat side til indløbet.
Monteres på tunneln med manschett og ender med dæksel i højd med
21
färdig jordnivå.

200 mm
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