
AquatonTM AT-310/740
Effektiv och flexibel regnvattenhantering
Denna manual visar den rekommenderade installationsmetoden til  
Milfords Aquaton™ AT-310 och AT-740 dagvattentunnel som LOD. 

Installation (Genomgås på följande sidor):
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2. Inlopp, fördelarrör och erosionssäkring..............................................................................................................................3
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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 rekommenderat att det byggs in en avlagringstunnel i systemet. 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 eventuella 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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A. Utför schaktning och förbered magasinets 
botten/terrassen enligt ingenjörens anvisningar.

C. Lägg ut ett grundlager av makadam (32-63 mm) 
på minst 150 mm.

Lagret kompakteras därefter enligt tabell 1.  
Ytan skall vara plan och jämn ut.

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

Lägg dräneringsrör om anvisat.
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1 Installationskrav



B. På den vävda geotextilen placeras ändplattor och 
de första tunnlarna för varje rad.

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. Det 
skall alltid vata minst 150 mm avstånd mellan 
tunnelraderna.

A. Installera inloppsbrunn och inloppsrör enligt 
ritningarna.

I inloppsänden placeras en längd med vävd geotextil 
tvärs genom utgrävningen i en bredd på minst 1,5 m.

%

%

%

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

INSTALLATIONSVÄGLEDNING - AquatonTM AT-310/740 3

Inlopp, grenrör och erosionssäkring2



Den vävda geotextilen läggs under avlagringstunneln  
längs hela avlagringstunnelns längd och skall vara 
bredare än tunneldelarna.

Den vävda geotextilen läggs utsträckt, utan veck eller 
ojämnheter.

Därefter placeras ändplattan och den första 
tunneldelen.

Aquaton avlagringstunnel - detalj

A. Lyft upp tunnelns ände ett par centimeter.

Med ändplattans böjda kant vänd utåt placeras 
plattan i tunnelns sista korrugering.

%
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Montering av ändplattor3

Avlagringstunnlar4

Inloppskontruktion/-brunn

Sandfångsvolym 
enligt ingenjörens 

instruktioner.

Max. diameter för inloppsrör:   

AT310 Ø315 mm.      

AT740 Ø600 mm

AT-310/740 tunnel

Ett lager vävd geotextil mellan bärlager 
och avlagringstunnlar.



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 inte tunnlarna skadas under 
kringfyllnadsprocessen. 

Se de tillåtna belastningarna för körning med 
maskiner på makadamlagret i tabell 2.

Kringfyllnad

Anläggningens sida kan vara 
lodräta eller vinklade

Ovävd geotextil läggs runt 
omkring hela anläggningen Beläggning enligt ingenjör

Vid installationer utan fast beläggning ökas 
överbyggnaden til minst 500 mm

AT-310/740   
ändplattor TerrassMin. 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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Fastgöring av tunnlar5

Placering av fyllnadsmaterial



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 
nårtoppen av tunnlarna.

Kringfyllnadsmaterialet skall sträcka sig 
horisontellt hela vägen till utgrävningens kant för 
både lodrätta och sluttande sidor.

OBS: Först efter att det fyllts minst 150 mm 
makadam över toppen av tunnlarna får det 
användas små schaktmaskiner och minilastare för 
att fördela resten av stenarna över tunnlarna.
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Kringfyllnad6

12’’ (300 mm) MAX.



A. Små schaktmaskiner och minilastare kan 
användas för den slutgiltiga fördelningen av 
stenmaterialet, enligt belastningsvärdena i Tabell 2.

Material får endast påföras parallellt med 
tunnelraderna. Undvik att påföra materialet 
vinkelrätt mot raderna. 

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 
föratt färdigställa anläggningen.

Geotextilen skall läggas ut med minst 600 mm 
överlappning. 

Det efterföljande ytlagret skall läggas ut och 
kompakteras enligt ingenjörens anvisningar.

Om en vält används för kompaktering bör dessa 
köras parallellt med tunnelraderna.
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Resterande fyllning7

Sidoanslutningar - detalj

Rörmaterial kan 
variera (PVC, PP, PE)

Sidoanslutning med 
manschett

(X)

Rör får inte anslutas där 
tunneldelar överlappar

Rör ansluts centrerat på 
korrugering

Tunneldel Max. diameter for 
sidoanslutning

Höjd från botten av 
tunneldel (X)

AT-310 150 mm 100 mm

AT-740 250 mm 100 mm



1) Som ett alternativ till Proctor testet och mått på grundlagrets täthet, uppfylls Milfords krav för 
kompaktering av material när det är placerat och kompakterat till 150 mm (max) lyft och överkört två gånger 
med lämplig kompakteringsmaskin.
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Tabell 2: Godkända belastningar under etablering

Placering Höjd över 
toppen av 
tunnlarna 
(mm)

Max. tillåtna hjulbelastning Max. tillåtna maskinbelastning Max. vältbelastning

Max axelbelastning 
lastbil  

ton (kN)

Max hjulbelastning 
hjullastare

ton (kN)

Bältbredd (mm) Max. 
trykbelastning 

psf (kPa)

Max. statisk/dynamisk 
belastning 

ton (kN)

D:
Ytlager 
(utan fast 
beläggning)

900 
Kompakterat

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:
Bärlager

600 
Kompakterat

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 löst/
lossat

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:
Kring- 
fyllnad

300 7,2 (71) INTE TILLÅTET 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) INTE TILLÅTET 305
457
610
762
914

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

INTE TILLÅTET

Placering av fyllnadsmaterial Beskrivning Kompakteringskrav

D. Ytlager: Används som alternativ till 
fast beläggning.

Alla jord- och stenmaterial. Kompakteras enligt ingenjörens anvisningar.

C. Bärlager: Bärlagermaterial, börjar 
fråntoppen av kringfyllnaden (Skikt B) 
till 450 mm över toppen av tunnlarna.
Observera att detta skikt kan ingå som 
en del av överbyggnaden.

Material med jämn 
storleksfördelning. Exempel 
på material i detta skikt är 
makadam/kross.

Påbörja först kompakteringen när det är 
minst 300 mm material mellan maskiner och 
toppen av tunnlarna. Kompaktera ytterligare 
skikt till max 150 mm. lyft till minimum 95% 
Standard Proctor täthet. 
(Se tabel 2 och 3 för maximal belastning.)

B. Kringfyllnad: Stenmaterial omkring 
tunneldelar, från toppen av 
grundlagret till undersidan av bärlagret 
i överbyggnaden.

Ren, krossad, tvättad makadam, 
32-63 mm.

Ingen kompaktering krävs.

A. Grundlager: Stenmaterial mellan 
botten av utgrävningen (terrassen) till 
undersidanav tunnlarna.

Ren, krossad, tvättad makadam, 
32-63 mm.

Placeras och kompakteras till 95% Standard 
Proctor 1.

Tabell 1: Godkänt fyllnadsmaterial



Placering Restriktioner för 
placeringsmetoder

Restriktioner för 
hjullastare

Restriktioner för 
maskinbelastning

Restriktioner för  
vältbelastning

Se Tabell 2 for max. tillåten belastning:

D: Ytlager  
(utan fast 
beläggning)

Maskinbelastning 
får inte överstiga 
maxvärden i tabell 2.

900 mm täckning 
krävs för lastbilar vid 
lossning över tunnlar.

Bandfordon skall 
köra parallelt med 
tunnelraderna tills det 
uppnåts ett 900 mm 
kompakterat täcklager.

Vältar skall köras parallellt med 
tunnelrader tills det uppnåtts 
ett 900 mm kompakterat 
täcklager.

C: Bärlager Det rekommenderas 
att placera 
grävmaskiner utanför 
utgrävningen. Mindre 
grävmaskiner kan köra 
på bärlagret.

Asfalt kan läggas 
från asfaltsläggare 
när det uppnåts ett 
450 mm kompakterat 
täcklager.8

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.8 
Vältar skall köras parallelt med 
tunnlarna.

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: Bärlager Inga restriktioner

1. 900 mm kompakterad 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 bärlagret inte förstörs och att kompaktering säkerställs på minst 450 mm täckning 
övertunnlarna. Kontakta Milford för ytterligare rådgivning om tillåtna belastningar från hjulaxlar 
underanläggningsprocessen.

3. Max belastning för bandfordon är lika med fordonets driftvikt delat med den samlade kontaktytan för 
bådabanden.

4. Mindre bandfordon och minigrävare (<3600 kg) kan användas vid minst 300 mm sten över tunnlarna, det 
ärdock 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. Tillåten belastning är baserad på fordon i rörelse. Grävmaskiner får inte användas över tunnlarna förrän 
dentotala fyllnaden uppgår till 900 mm överallt.

Observera

Inspektionsrör - detalj

Ø250 mm inspektionsrör. Avslutas med 
galler eller brunnslock. 

Monteras med manschett, centrerat på 
tunnelns korrugering. 
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Tabell 3: Anläggningsmetoder och beskrivning
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