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AquatonTM AT-160
Effektiv och flexibel dagvattenhantering
Denna manual visar den rekommenderade
installationsmetoden för Milfortds Aquaton™AT-160
dagvattentunnel som LOD.
Installationssteg (Genomgås på följande sidor):
1. Installationskrav..........................................................................................................................................................................2
2.

Inlopp, Fördelarrör och erosionssäkring..............................................................................................................................3

3.

Montering av ändplattor...........................................................................................................................................................4

4.

Inbyggnad av avlagringstunnel...............................................................................................................................................4

5.

Fastsättning av tunnlar..............................................................................................................................................................5

6. Kringfyllnad....................................................................................................................................................................................6
7.

Resterande fyllnad......................................................................................................................................................................7

8. Tabell 1-3.........................................................................................................................................................................................8

Lista över nödvändigt material och utrustning:
•

Godkänt stenmaterial som angivet i
tabell 1

•

Vävd och ovävd geotextil

•

Aquaton tunnlar och ändplattor

•

Brunnar, rör och monteringsdelar

OBS: Vi rekommenderar att det byggs in en avlagringstunnel i systemet. För AT-160
placeras vävd geotextil längs hela avlagringstunnelns längd. Se punkt 4 på sida 4.
Viktigt:
A. Denna installationsguide anger minimumkraven för korrekt installation av Aquatontunnlar.
Avvikelse från denna guide kan medföra skador på tunneln under installationen. Utbyte av en
förstörd produkt under eller efter fyllning med sten är en dyr och tidskrävande process. Det
rekommenderas att personalen som ingår i anläggningsprocessen bekantar sig med denna
manual och att entreprenören inspekterar tunnlarna för skador och förskjutningar av tunneln
och fogarna under hela anläggninsprocessen.
B. Var försiktig vid hantering av tunnlar och ändplattor. Undvik att tappa, vrida eller nyttja
onödigt våld när du lossar tunnlarna från pallarna.
•
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Installationskrav
A. Utför schaktning och förbered bassängbotten
enligt ingenjörens anvisningar.

B. Lägg ut ovävd geotextil i hela det utgrävda
området samt längs kanterna.
Lägg dräneringsrör om anvisat.

C. Lägg ut ett grundlager av makadam
(32-63mm) på minst 150mm.
Lagret komprimeras därefter enligt tabell 1.
Ytan skall se plan och jämn ut.
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Inlopp, grenrör och erosionssäkring
A. Installera inloppsbrunn och inloppsrör enligt
ritningarna.
I inloppsänden placeras en bana med vävd geotextil
tvärs genom utgrävningen i en bredd på minst 3,8m.

B. På den vävda geotextilen placeras ändplattor och
de första tunnlarna för varje länga.
Inloppsrör borras enligt projektets ritningar och
ingenjörens anvisningar.
Observera: Under utläggning av kringfyllnad kan
entreprenören välja att vänta med
makadamfyllning kring tunnlarnas ändplattor för
att lättare kunna inspektera tunnlarna under
kringfyllnadsprocessen.

C. Fortsätt installera tunnlar genom att överlappa
tunnlarnas korrugerade ändar.
Tunnelfogar är markerade med ”Lower Joint –
Overlap Here” och “Build this direction – Upper
Joint”.
OBS: Placera inte ut fler tunnlar än det finns
möjlighet att fylla med makadam baserat på
entreprenörens tillgängliga utrustning.
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Montering av slutstycken
A. Lyft upp tunnelns ände ett par centimeter.
Med ändplattans böjda kant vänd utåt placeras
plattan i tunnelns sista korrugering.

4

Avlagringstunnlar
A. Placera vävd geotextil längs hela
avlagringstunnelns längd.
Det dubbla lagret geotextil måste vara bredare än
tunneldelarna och läggas utsträckt utan veck eller
knölar.
Därefter placeras ändplattan och den första
tunneldelen.

Aquaton avlagringstunnel - Detalj

AT-160 tunnel
Inloppskonstruktion/-brunn

Sandfångsvolym enligt
ingenjörens
instruktioner

Vävd geotextil mellan grundlagret och tunnlarna.
Läggs ut som kontinuerlig bana på minst 1200 mm
utan veck.
Önskad diameter för inloppsrör
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Fastgöring av tunnlar
A. Den inledande kringfyllnaden läggs längs
tunnelradens mittlinje.
Därefter fördelas stenarna jämnt längs den
nedersta delen av tunneln och fastgör den.
Detta utförs lättast med ett transportband eller en
grävmaskin.

OBS: Var försiktig så du inte skadar tunnlarna
under kringfyllnadsprocessen.
Se de tillåtna belastningarna för körning med
maskiner på makadamlagret i tabell 2.

Placering av
fyllnadsmaterial
Ytbeläggning enligt ingenjör. OBS: Vid installationer utan fast
ytbeläggning ökas övertäckningen till minst 500 mm

Ovävd geotextil placeras runt
hela anläggningen
D

Min. 150 mm

C

B

Råjord
AT-160 ändplatta

A

Tunnlar kan placeras utan
mellanrum mellan rader

Min. 450 mm

Min. 3,0 mm

300 mm

635 mm

Min. 300 mm

Min. 150 mm

1 lager ovävd geotextil i hela anläggningsområdet

Anläggningens sidor kan
vara lodrätta eller
sluttande

Kringfyllnad

AT-160 ändplatta
Min. 300 mm
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Kringfyllnad
12’’ (300 mm) MAX.

A. Kringfyllnaden skall utföras genom att fördela stenarna jämnt runt tunnlarna.
Höjden på
makadamhögarna mellan tunnlarna får aldrig avvika mer än 300 mm mellan intilliggande tunnelrader. Detta
gäller även för de yttersta tunnelraderna och utgrävningens sidor.

B. Kringfyllnaden längs utgrävningens sidor skall följa fyllningen mellan tunnelraderna. Hela
utgrävningens omfattning fylls horisontellt.

C. Fortsätt med kringfyllnaden tills stenarna når
toppen av tunnlarna.
Kringfyllnadsmaterialet skall sträcka sig
horisontellt hela vägen till utgrävningens kant för
både lodrätta och sluttande sidor.

• Ymers Gata 31 • SE-215 35 Vintrie • Sverige • info.se@milford.dk • +46 (0) 85 25 03 880 • www.se.milford.dk

7

MONTERINGSANVISNING - Aquaton TM AT-160

7

Resterande fyllning
A. Små schaktmaskiner och minilastare kan
användas för den slutgiltiga fördelningen av
stenmaterialet, enligt belastningsvärdena i Tabell 2.
Det får enbart skjutas material parallellt med
tunnelraderna. Undvik att skjuta vinkelrätt mot dem.
Milford rekommenderar att entreprenören
inspekterar tunnlarna innan det slutgiltiga ytlagret
läggs ovanpå anläggningen.
OBS: Tunnlar som skadats under etableringen av
anläggningen skall avlägsnas och bytas ut.

B. Lägg ut ovävd geotextil över makadamlagret för
att färdigställa anläggningen.
Geotextilen skall läggas ut med minst 600 mm
överlappning.
Det efterföljande ytlagret skall läggas ut och
komprimeras enligt ingenjörens anvisningar.
Om en vält används för komprimering bör dessa
köras parallellt med tunnelraderna.

Inspektionsrör - Detalj

Ø110 mm inspektionsrör.
Avslutas med galler eller
brunnslock i marken.

Monterad med en hylsa,
centrerad på tunnelns
korrugering.
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Tabell 1: Godkänt fyllnadsmaterial
Placering av Fyllnadsmaterial

Beskrivning

Komprimeringskrav

D.

Ytlager: Används som alternativ till
fast beläggning.

Alla jord- och stenmaterial.

Komprimeras enligt ingenjörens anvisningar.

C.

Baslager: Basmaterial, börjar från
toppen av kringfyllnaden (Skikt B) till
450mm över toppen av tunnlarna.
Observera att detta skikt kan ingå
som en del av ett
vägbyggnadsstödskikt.

Likartat grus med jämn
storleksfördelning. De flesta
grundmaterial kan användas till
detta skikt, t.ex makadam.

Påbörja först komprimeringen när det är minst
300 mm material mellan maskiner och toppen
av tunnlarna. Komprimera ytterligare skikt till
max 150 mm. Lyft till minimum 95% Standard
Prcotor täthet. (Se tabeller 2 och 3 för
maximal trumbelastning.)

CI.

Kringfyllnad: Stenmaterial omkring
tunneldelar, från toppen av
grundlagret till undersidan av
baslagret ovan.

Rena, krossade, tvättad
makadam, 32-63 mm
(järnvägsgrus).

Ingen komprimering krävs.

A.

Grundlager: Stenmaterial mellan
botten av utgrävningen till
undersidan av tunnlarna.

Rena, krossade, tvättad
makadam, 32-63 mm
(järnvägsgrus).

Placeras och komprimeras till 95%
Standard Proctor 1).

1) Som ett alternativ till Proctor testet och mått på grundlagrets täthet, uppfylls Milfords krav för
komprimering av material när det är placerat och komprimerat till 150 mm (max) lyft när två fullastade turer
har körts med lämplig komprimeringsmaskin.

Tabell 2: Godkända belastningar under etablering
Placering

Höjd över
Max. tillåtna hjulbelastning
toppen av
Max.axelbelastning
Max Hjulbelastning
tunnlarna (mm)
lastbil (ton)
hjullastare (ton)

Max. tillåtna maskinbelastning
Bältbredd
(mm)

Max. vältbelastning

Max. belastning
(ton)

Max. statisk/dynamisk
belastning (ton)

D:
Ytlager
(bara
utan fast
beläggning)

900
komprimerat

14,2

7,1

305
457
610
762
914

16,4
11,3
8,9
7,2
6,3

16,9

C:
Baslager

600
komprimerat

14,2

7,1

305
457
610
762
914

11,9
8,5
6,8
5,8
5,1

8,9

600 löst/
lossat

14,2

7,1

305
457
610
762
914

10,7
7,8
6,3
5,4
4,8

8,9 dynamisk
5,3 statisk

450

14,2

7,1

305
457
610
762
914

9,6
7,1
5,8
5,1
4,5

8,9 dynamisk
5,3 statisk

300

7,1

INTE TILLÅTET

305
457
610
762
914

7,4
5,7
4,8
4,3
4

8,9 dynamisk
5,3 statisk

150

3,5

INTE TILLÅTET

305
457
610
762
914

5,1
4,3
3,8
3,6
3,4

INTE TILLÅTET

B:
Kringfyllnad
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Tabell 3: Anläggningsmetoder och beskrivning
Placering

Restriktioner för
placeringsmetoder

Restriktioner för
hjulbelastning

Restriktioner för
maskinbelastning

Restriktioner för
vältbelastning

Se Tabell 2 for max. tillåtna belastningar
D: Ytlager (bara
utan fast
beläggning)

Maskinbelastning får
inte överstiga
maxvärden i tabell 2.

900 mm täckning
krävs för lastbilar vid
lossning över tunnlar.

Bandfordon skall köra
parallellt med
tunnelraderna tills det
uppnåtts ett 900 mm
komprimerat täcklager.

vältar skall köras parallellt med
tunnelrader tills det uppnåtts
ett 900mm komprimerat
täcklager.

C: Baslager

Det rekommenderas
att placera
grävmaskiner utanför
utgrävningen. Mindre
grävmaskiner kan köra
på baslagret.

Asfalt kan läggas från
asfaltsläggare när det
uppnåtts ett 450 mm
komprimerat
täcklager.

Bandfordon kan användas
för att fördela stenar när
ett minimumlager på 150
mm över tunnlarna
uppnåtts. Bandfordon skall
köra parallellt med
tunnlarna.

Det får först användas
dynamisk belastning från
vältar när det är minst
300 mm täckning över
tunnlarna. Vältar skall
köras parallellt med
tunnelraderna.

B: Kringfyllnad

Det får inte användas
maskiner över icke
täckta tunnlar. Använd
grävmaskin eller
transportband
placerade utanför
utgrävningen eller vid
sidan av grundlagret
för att lägga ut
kringfyllnad.

Ingen hjulbelastning
tillåten. Allt material
skall placeras utanför
utgrävningen.

Det får inte användas
bandfordon över
tunnlarna innan det är
utlagt minst 150 mm
sten över tunnlarna.

Inga vältar tillåtna.

A: Baslager

Inga restriktioner

Observera
1. 900 mm komprimerat makadam över tunnlarna krävs för att köra och lossa fullt lastade dumpers.
2. Under asfaltering kan körning med dumper vara nödvändigt med enbart 450 mm täckning. Det bör tas
hänsyn för att baslagret inte förstörs och att komprimeringen säkerställs på minst 450 mm täckning över
tunnlarna. Kontakta Milford för ytterligare rådgivning om tillåtna belastningar från hjulaxlar under
beläggningsprocessen.
3. Maxbelastning för bandfordon är lika med fordonets driftvikt delat med den samlade kontaktytan för båda
banden.
4. Mindre bandfordon och minigrävare (<3600 kg) kan användas vid minst 300 mm sten över tunnlarna, det är
dock fortfarande begränsat till maxbelastning angivet i tabell 2.
5. Förvaring av material så som byggmaterial, utrustning etc. får inte placeras över Aquaton-systemet.
Användning av utrustning över Aquaton-systemet som inte omnämns i tabell 2 (t.ex utrustning för att
blanda jord, kranar etc.) bör begränsas. Kontakta Milford för ytterligare information.
6. Tillåtna belastning är baserade på fordon i rörelse. Grävmaskiner får inte användas över tunnlarna för än
den totala fyllnaden uppgår till 900 mm överallt.
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