AQUATON™ tunnelfaskine
– overlegen regnvandshåndtering
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AQUATON™ tunnelfaskine

Da vi introducerede Aquaton™ tunnelfaskine på det
skandinaviske marked i starten af tierne, var vi pionerer
for et nyt princip. Idag ligger der tunnelfaskiner under
et stort antal parkeringspladser, veje og anlæg i både
Danmark og Sverige, hvor de problemfrit håndterer alt
fra almindelig afstrømning til ekstreme skybrud.

– overlegen regnvandshåndtering

De senere års tendens til større og mere
intense skybrud har fået såvel ingeniører,
som myndigheder, spildevandsselskaber
og landskabsarkitekter til at efterspørge
mere effektive og fleksible alternativer til
den traditionelle faskine.

systemet anerkendt for sin lange levetid,
ekstreme bæreevne og store fleksibilitet, og
anvendes i forskellige applikationer, så som:

Aquaton™ tunnelfaskine blev udviklet sammen med en række ledende internationale
eksperter i regnvandshåndtering. I dag er

• Optimering af regnbede

• Nedsivning
• Forsinkelse

• Optimering af grøfter

1

AQUATON™ tunnelfaskine

NEDSIVNING
På områder, hvor jordbunden er egnet, kan Aquaton™ tunnelfaskine etableres som anlæg til
nedsivning af regnvand, enten i lukket system eller sammen med traditionel kloakering.
Der er flere betydelige fordele forbundet med at lade regnvand infiltrere ned i undergrunden,
heriblandt en reduktion af belastningen på renseanlæg, pumpestationer og andre dele af de
fælles kloaksystemer samt en forbedring af det lokale miljø i forhold til eksempelvis åer, vandløb og grundvand.

Gartnerlunden i Odense
Volumen

1.000 m3

Bygherre
		

Vandcenter Syd og
HusCompagniet

Ingeniør

COWI

Entreprenør Arkil A/S
Projekt
		
		

Forsinkelse og nedsivning af
overfladevand under wadier
og grøfter

Udført

2016

Gartnerlunden i Odense er et boligområde
med 38 parcelhusgrunde, som blev udstykket
i 2016. Vandcenter Syd og HusCompagniet
ønskede at håndtere de øgede mængder
regnvand på en måde, som ikke belastede det
omkringliggende kloaksystem. Da området
var velegnet til nedsivning, valgte man at benytte denne mulighed.
I dag er der anlagt et Aquaton™ system, som
kan forsinke og nedsive op til 1000 m3 vand.
Cowi’s ingeniører regnede ud fra forudsætningen at anlægget skal kunne håndtere en 5 års
regnvandshændelse. Systemet leder regnvand fra hårde overflader til en wadi, der løber
langs vejen. Her vil vandet nedsive, men så
snart wadierne ikke kan håndtere mængden
alene, vil det flyde over i Aquaton™ anlægget. Samtidig vil tunnelfaskinerne modtage
al regnvand fra de omkringliggende parcelhuse. Hver faskine opfyldes enkeltvis og først
når den ene er fyldt vil den næste åbne op for
vand. Ved max kapacitet, ledes overskydende
regnvand til nedsivningsbassin.
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FORSINKELSE
Ved at forsinke afstrømningen fra et skybrud nedsættes faren for oversvømmelser som resultat af en pludselig overbelastning af kloaksystemet. Forsinkelsesbassiner vil ofte være synlige i
form af regnvandsbassiner med vandspejl, men det er langtfra altid at pladsen eller lokalplanen
tillader det.
Som alternativ til det pladskrævende regnvandsbassin kan Aquaton™ tunnelfaskine etableres
som et underjordisk forsinkelsesbassin. Aquatons™ store bæreevne gør det muligt at etablere
bassinet under parkeringspladser, parker og andre fællesarealer.

Horsedammen i Brøndby
Volumen

1.000 m3

Bygherre

HOFOR

Ingeniør

Niras

Entreprenør Per Aarsleff
Projekt
		

Underjordisk bassin til forsinkelse af regnvand

Udført

2019

Parcelhuskvarteret omkring Horsedammen, har under større regnhændelser været
hårdt ramt af oversvømmelser. Som en del
af Brøndby kommunes klimatilpasningsplan
skal parkeringsarealet nu fungere som et
kæmpe underjordisk bassin til forsinkelse af
regnvand. Når projektet står færdigt, vil hele
området være sikret mod en 5 års hændelse.
Anlægget skal, for at overholde servicekravene, kunne rumme 2000 m3 regnvand.
Dette har været besværliggjort at et højtliggende grundvandsspejl, en nærliggende
grundvandsboring, samt et højtliggende
overløb til resten af regnvandsledningerne.
Dette betyder at bassinet skal etableres
med lav opbygning og desuden have fast
bund for at undgå nedsivning af vejsalt.
Løsningen på kravet til lav opbygningshøjde,
var at opbygge forsinkelsesbassinet af 18
rækker Aquaton™ tunnelfaskiner og skærver, med en kapacitet på 2000 m3. Desuden
tilføres yderligere 1000 m3 i selve parkeringsarealet, der nedsænkes og etableres
med permeabel asfaltbelægning.
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AQUATON™ tunnelfaskine

OPTIMERET REGNBED
I områder med stor afstrømning fra f.eks.
tagflader og befæstede arealer kan regnbedet akkumulere og nedsive regnvand og
dermed aflaste kloaksystemet.
Samtidig bidrager regnbedet med rekreative, æstetiske og klimamæssige kvaliteter.
Volumen i regnbedet kan øges markant ved
hjælp af Aquaton™, der indbygges som et
reservoir under regnbedet.
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Hornemanns Vænge i Valby
Bygherre

HOFOR

LandskabsSLA
arkitekter
Ingeniør

Sweco

Projekt

Optimeret regnbed

Udført

2016-2017

– overlegen regnvandshåndtering

Klimatilpasningsprojekt i Valby i København. Fem gårdrum er blevet renoveret og
det har givet området nogle meget æstetiske udearealer. Beplantingen bringer flere insekter og fugle til området og får naturen helt tæt på områdets beboere.
Hvert af de fem gårdrum har et tema: En
skoveng, græseng, vådeng, overdrev og
en blomstereng. På hver eng er der installeret innovative løsninger, der passer ind i
netop den slags natur. Blandt andet er der

anlagt LAR anlæg, brugt forskellige jorde,
elevationer i overfladen og tunnelfaskiner,
som alle forsinker og nedsiver regn- og
overfladevand.
Et Aquaton™ anlæg er installeret under et
større regnbed med nedløb til tunnelfaskinen. Herudover er nedløb fra tagrender afkoblet kloaksystemet for at aflaste det og
vandet ledes istedet ud i regnbedet. Tunnelfaskinen giver området mulighed for at
håndtere langt større mængder vand.

5

AQUATON™ tunnelfaskine

OPTIMERET GRØFT
Ved anlægning af en grøft er det muligt at
optimere kapaciteten betydeligt ved hjælp
af Aquaton™ tunnelfaskine.
Grøften håndterer overfladeafstrømning af
regnvand ved forsinkelse, fordampning og
nedsivning. Men konstruktionen er pladskrævende i dybden og kan give udfordringer ved
store mængder nedbør. Aquaton™ kan optimere grøftens kapacitet og dermed eliminere risikoen for oversvømmelser uden at gå på
kompromis med det arkitektoniske udtryk.
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Winthersminde i Ishøj
Volumen

2.250 m3

Bygherre

Ishøj Kommune

Ingeniør

SWECO

Entreprenør Hoffmann
Projekt
Forsinkelse og nedsivning af
overfladevand under wadier/grøfter
Udført

2016

– overlegen regnvandshåndtering

Winthersminde i Ishøj er et område med
nem og hurtig tilgang til motorvejen. Derfor har Ishøj kommune valgt at udvikle området og dermed gjort plads til endnu flere
virksomheder. Erhvervsområdet har været
igennem en større udvikling med anlægning af nye veje, forsyningsledninger samt
et nedsivningsanlæg, der kan håndtere
regnvandet fra hele området.
Anlægget er installeret under en grøft.
Regnvand fra områderne på begge sider
af vejen bliver ledt med rør hen til grøften,

herefter nedsiver det i grøften og bruges
til at vande beplantningen. Når filtermulden er mættet vil grøften fyldes op. På
siderne er der installeret indløbsbrønde,
som leder overskydende regnvand ned i
en Aquaton™ aflejringtunnel, der har til
formål at håndtere ’first slush’. Sediment
og andet affald vil blive opfanget i denne
tunnel, og kun rent vand bliver ført videre til de øvrige Aquaton faskiner. På den
måde sikres det at nedsivningen fungerer
optimalt samtidig med at drift og vedligeholdelse minimeres.
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AQUATON™ tunnelfaskine

3 markante fordele ved AQUATON™ tunnelfaskine
1. Minimal vedligeholdelse
Aquatons™ patenterede filtertunnel er en
økonomisk og effektiv måde at beskytte
faskinesystemet mod tilstopning og samtidig lette adgangen i forbindelse med rensning og vedligeholdelse. Filtertunnellen er
en tunnel, der indhylles i højkvalitets vævet
geotekstil og forbindes direkte til indløbsbrønden.
Under en regnhændelse vil det første nedbør og derved de fleste partikler, aflejringer
og sedimenter blive ledt ind i filtertunnlen.
Dette sikrer at sedimenter og suspende
ret stof bliver tilbageholdt i tunnellen uden
at skærvelaget nedenunder slammer til og
letter desuden rengøring af faskinen. Resten af Aquaton™ systemet forbliver rent
og behøver derved ikke oprensning.
Undersøgelser indikerer at geotekstiler, af
typen, der anvendes i Aquaton™, som vel at
mærke er beskyttet mod UV-lys og kemisk
aggressive miljøer, har en forventet levetid
på over 100 år.
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Producenten tester løbende geotekstilens
holdbarhed overfor slid og højtryksrensning
i eksisterende Aquaton™ anlæg, blandt andet et 15 år gammelt anlæg i Oregon, USA,
som viste en geotekstil uden synlige skader
eller ridser i overfladen, efter gentagne højtryksrensninger med et jettryk på 175 bar.

– overlegen regnvandshåndtering

2. Nem installation
Aquaton™ er hurtig og nem at installere, og
med de smarte ”overlap-samlinger” er der
hverken behov for samlestykker, clips eller
lignende.
Imens modulerne vejer relativt lidt, har de
stor rumfylde i forhold til kubiske systemer,
hvilket betyder at opbygningen af selv store
anlæg går let og ubesværet, med færre ”løft
og sæt” end ellers.

3. Ekstrem bæreevne
Et meget væsentligt parameter at tage hensyn til er anlæggets bæreevne ved slutningen af dets levetid, samt hvor længe det forventes at være i funktion.
Aquaton™ er ikke bare designet til stor styrke
her og nu, men til at levere stabil og ensartet
bæreevne i mange år frem.
• Konstrueret med materialer, der giver anlægget en levetid på minimum 50 og op til
75 funktionsår (d.v.s. installeret i jorden og i
konstant drift)

• I stand til efter 75 funktionsår at modstå en
vægtbelastning på 15 tons med en sikkerhedsfaktor på 1,75.
Denne enorme styrke opnåes ved at bruge
en parabel som bærende princip. En enkel
geometrisk form, som ingeniører har kendt
igennem århundreder, og som stadig i dag
leverer overlegen bæreevne.
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Aquaton™ 160
MSAT-160 TEKNISKE DATA
Varenr.

MSAT-160

Dimensioner

L 2300 x B 635 x
H 300 mm

Bruttovolumen*

0,42 m3

Vægt pr. enhed

11 kg

* Ved 150 mm stendække (40% porøsitet) over,
under og imellem kanalerne.

MSAT-160 TEGNING

Uvævet geotekstil
indhyller skærverne
AT-160 Tunnelfaskine
Omkringfyldning,
20-50 mm skærver

Overfladebelægning, som bestemt
af projektingeniøren

AT-160 Endestykke

Belægning, overbygning og
stenfyldning maksimalt 3,0 m.

150 mm MIN.
300 mm
150 mm MIN.

150 mm MIN.
*Ved installationer uden fast overfladebelægning øges tilfyldningslaget til 500 mm MIN.
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635 mm

300 mm MIN.

300 mm 3 m
MAX.
MIN.*

– overlegen regnvandshåndtering

MSAT-160 DIMENSIONER
Profil

Endestykke

305 mm

200 mm maks. udvendig dia.

635 mm

Fra siden
2170 mm effektiv længde

Mulighed for tilslutning af inspektionsrør

Fra oven

2300 mm
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Aquaton™ 310
MSAT-310 TEKNISKE DATA
Varenr.

MSAT-310

Dimensioner

L 2300 x B 865 x
H 405 mm

Bruttovolumen*

0,88 m3

Vægt pr. enhed

17,5 kg

* Ved 150 mm stendække (40% porøsitet) over,
under og imellem kanalerne.

MSAT-310 TEGNING

AT-310-TUNNELFASKINE
OMKRINGFYLDNING, 20-50 mm SKÆRVER
UVÆVET GEOTEKSTIL
INDHYLLER SKÆRVERNE

TILFYLDNINGSLAG
OVERFLADEBELÆGNING
Ved installationer uden fast overfladebelægning
øges tilfyldningslaget til 600 mm MIN.

DYBDEN BESTEMMES AF
PROJEKTETS INGENIØR.
DOG MIN. 150 mm
AT-310-ENDESTYKKE
PROJEKTETS INGENIØR ER ANSVARLIG FOR AT BEREGNE
DET UNDERLIGGENDE JORDLAGS BÆREEVNE
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MSAT-310 DIMENSIONER
Profil

Endestykke

405 mm

300 mm maks. udvendig dia.

865 mm

Fra siden
2170 mm effektiv længde

Mulighed for tilslutning af inspektionsrør

Fra oven

2300 mm
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Aquaton™ 740
MSAT-740 TEKNISKE DATA
Varenr.

MSAT-740

Dimensioner

L 2300 x B 1295 x
H 760 mm

Bruttovolumen*

2,12 m3

Vægt pr. enhed

35,5 kg

* Ved 150 mm stendække (40% porøsitet) over,
under og imellem kanalerne.

MSAT-740 TEGNING

AT-740-TUNNELFASKINE
OMKRINGFYLDNING, 20-50 mm SKÆRVER
UVÆVET GEOTEKSTIL
INDHYLLER SKÆRVERNE

TILFYLDNINGSLAG
OVERFLADEBELÆGNING
Ved installationer uden fast overfladebelægning
øges tilfyldningslaget til 600 mm MIN.

DYBDEN BESTEMMES AF
PROJEKTETS INGENIØR.
DOG MIN. 150 mm
AT-740-ENDESTYKKE
PROJEKTETS INGENIØR ER ANSVARLIG FOR AT BEREGNE
DET UNDERLIGGENDE JORDLAGS BÆREEVNE

14

– overlegen regnvandshåndtering

MSAT-740 DIMENSIONER
Profil

Endestykke

760 mm

600 mm maks. udvendig dia.

1295 mm

Fra siden

2170 mm effektiv længde

Mulighed for tilslutning af inspektionsrør

Fra oven

2300 mm
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Aquaton™ 3500
MSAT-3500 TEKNISKE DATA
Varenr.

MSAT-3500

Dimensioner

L 2285 x B 1955 x
H 1145 mm

Bruttovolumen*

5,06 m3

Vægt pr. enhed

56,5 kg

* Ved 300 mm stendække over kanalerne, 230 mm
under og imellem. Stenporøsitet, 40%.

MSAT-3500 TEGNING

AT-3500-TUNNELFASKINE
OMKRINGFYLDNING, 20-50 mm SKÆRVER
UVÆVET GEOTEKSTIL
INDHYLLER SKÆRVERNE

TILFYLDNINGSLAG
OVERFLADEBELÆGNING
Ved installationer uden fast overfladebelægning
øges tilfyldningslaget til 760 mm MIN.

AT-3500-ENDESTYKKE
PROJEKTETS INGENIØR ER ANSVARLIG FOR AT BEREGNE
DET UNDERLIGGENDE JORDLAGS BÆREEVNE
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DYBDEN BESTEMMES AF
PROJEKTETS INGENIØR.
DOG MIN. 230 mm

– overlegen regnvandshåndtering

MSAT-3500 DIMENSIONER
Profil

1145 mm

Endestykke

1145 mm
Maks. udvendig
tilslutningsdiameter 600 mm

1955 mm

1805 mm

Fra siden

2185 mm effektiv længde

Fra oven

2285 mm
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Aquaton™ 4500
MSAT-4500 TEKNISKE DATA
Varenr.

MSAT-4500

Dimensioner

L 1320 x B 2540 x
H 1525 mm

Bruttovolumen*

4,60 m3

Vægt pr. enhed

53,5 kg

* Ved 300 mm stendække over kanalerne, 230 mm
under og imellem. Stenporøsitet 40%.

MSAT-4500 TEGNING

AT-4500-TUNNELFASKINE
OMKRINGFYLDNING, 20-50 mm SKÆRVER
UVÆVET GEOTEKSTIL
INDHYLLER SKÆRVERNE

TILFYLDNINGSLAG
OVERFLADEBELÆGNING

Ved installationer uden fast overfladebelægning
øges tilfyldningslaget til 760 mm MIN.

DYBDEN BESTEMMES AF
PROJEKTETS INGENIØR.
DOG MIN. 230 mm
AT-4500-ENDESTYKKE
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PROJEKTETS INGENIØR ER ANSVARLIG FOR AT BEREGNE
DET UNDERLIGGENDE JORDLAGS BÆREEVNE

– overlegen regnvandshåndtering

MSAT-4500 DIMENSIONER

Profil

1525 mm

2540 mm

Maks. udvendig
tilslutningsdiameter
1000 mm

Endestykke

1510 mm

2290 mm

Fra siden

1230 mm effektiv længde

Fra oven

1320 mm
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AQUATON™ tunnelfaskine

Ind- og udløbsdimensioner
MSAT-160

MSAT-310

MSAT-740

MSAT-3500

MSAT-4500

20

RØRDIAMETER

A

C

160 mm

240 mm

15 mm

200 mm

300 mm

20 mm

160 mm

240 mm

135 mm

15 mm

200 mm

300 mm

90 mm

15 mm

250 mm

320 mm

35 mm

20 mm

315 mm

350 mm

–

20 mm

160 mm

270 mm

460 mm

15 mm

200 mm

310 mm

420 mm

15 mm

250 mm

340 mm

370 mm

20 mm

315 mm

370 mm

300 mm

20 mm

425 mm

500 mm

150 mm

40 mm

600 mm

470 mm

–

3 mm

RØRDIAMETER

B

C

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

60 mm

1000 mm

–

90 mm
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Tilslutningsrør

TILSLUTNINGSRØR DETALJE
TILSLUTNINGSRØR DETALJE

TILSLUTNINGSRØRETS
MATERIALE KAN VARIERE
(PVC, PP, PE)
TILSLUTNINGSRØRETS
MATERIALE KAN VARIERE
(PVC, PP, PE)

I
I

I
I

l!

I

INSTALLER IKKE
TILSLUTNINGSRØR
VED TUNNELSAMLING
INSTALLER
IKKE
TILSLUTNINGSRØR
VED TUNNELSAMLING
A

l!

I

A

I
I

- I
I
- I
I

A

TILSLUTNING
(X)

TILSLUTNING

I

I

ll

(X)
PLACER VÆVET GEOTEXTIL (CENTRERET VED
TILSLUTNINGSRØRETS INDLØB) OVER
SOM
BESKYTTELSE
VEDIMOD
PLACER MAKADAMLAGET
VÆVET GEOTEXTIL
(CENTRERET
EROSION VED TILSLUTNINGER
TILSLUTNINGSRØRETS
INDLØB) OVERFOR
GEOTEXTIL
SKAL UDVIDES
SIDEINDLØB.
MAKADAMLAGET
SOM
BESKYTTELSE
IMOD
150TILSLUTNINGER
MM FORBI TUNNELFOD
EROSION VED
FOR
SIDEINDLØB. GEOTEXTIL SKAL UDVIDES
150 MM FORBI TUNNELFOD

MODEL

l !lllll !
l
ll l

ll

I

I

I

I

l !lllll !
l
ll l
I

I

I

I

I

I

l

lI

l

lI

SEKTION A-A

PLACERING AF
A
TILSLUTNINGSRØR,
CENTRERET
OVER
PLACERING AF
KORRUGERING
TILSLUTNINGSRØR,
CENTRERET OVER
SIDOVY
KORRUGERING

SEKTION A-A

SIDOVY

MAX. DIAMETER FOR
HØJDE FRA
TILSLUTNINGSRØR TUNNELENS BUND (X)

MSAT-160

–

MSAT-310

160 mm

100 mmAQUATON 310

MSAT-740

200 mm

100 mmAQUATON 740

MSAT-3500

300 mm

150 AQUATON
mm
740

MSAT-4500

300 mm

3500
200AQUATON
mm

Inspektionsrør

–

TUNNEL
TUNNEL

AQUATON 310
AQUATON 3500
AQUATON 4500

AQUATON 4500

HØJDE FRA
MAX DIAMETER FOR
TUNNELNS BUND
TILSLUTNINGSRØR
HØJDE100
FRA
MAX DIAMETER
FOR
160 mm
mm
TUNNELNS BUND (X)
TILSLUTNINGSRØR
200 mm
100 mm
160 mm
100 mm
300 mm
150 mm
200 mm
100 mm
300 mm
200 mm
300 mm
150 mm
300 mm

Inspektionsrør Ø 110 mm

Inspektionsrøret placeres i filtertunnellen i
modsatte side af indløbet.
Det monteres i tunnellens top med manchet
og ender i dæksel i højde med det færdige
jordniveau.

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

AQUATON™ tunnelfaskine

Brug af rundede singels 32-80 mm som alternativt
fyldmateriale ved installation af Aquaton™ modellerne
MSAT-160, MSAT-310, MSAT-740 og MSAT-3500

På grund af den høje pris på skærver er der
efterspørgsel på singels som alternativ.

belaste, søstenene for meget, da der er risiko
for at de skrider eller forskubber sig.

Da singels er afrundede sten eller søsten
har de ikke samme bæreevne som skærver.
Skærver har den fordel at de ”låser” sig sammen når de bliver lagt ud og danner derved
en stabil overflade til kørsel med maskiner.
Singels eller søsten er rundede og har derfor
ikke samme stabilitet i løs tilstand, hvorfor
der ikke kan foregå kørsel på dem i anlægsfasen. I en færdig vejkonstruktion vil singels
dog kunne yde tilfredsstillende stabilitet, tilsvarende skærver så længe de bliver komprimeret sammen. I anlægsfasen vil man dog
ikke kunne forvente at kunne køre på, eller

Udover den begrænsede stabilitet i singels
skal det også noteres at der er forskel i hulrumsprocenten i de to materialer. Skærver
har på grund af dets kantede form en hulrumsprocent på 30-40 pct, mens singels 3280 hulrumsprocent ligger på mellem 20-30
pct. Der skal derfor tages højde for dette under dimensioneringen af anlægget.
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Anvendelse af rundede singels er ikke tilladt
ved MSAT-4500.
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KerbCell™ – unikt LAR-produkt fra Milford

KerbCell™ gør det muligt at regulere tilstrømningen til LAR-anlæg, så som regnbede, vejbede og plantehuller i de perioder,
hvor veje og stier saltes.

KerbCell™ LINEAR – til grøfter og bede, hvor
vandet ønskes på terræn.

KerbCell™ er en enkel slusekonstruktion,
som ved hjælp af et operatørhåndtag kan
omdirigere afstrømningen og derved skåne
bed og grundvand for vejsalt og sedimenter.
I hovedparten af årets måneder ledes overfladevandet til de grønne løsninger. Dermed
håndteres størstedelen af årsnedbøren lokalt og uden at belaste kloaksystemet. Men
i de perioder, hvor der bruges vejsalt, skåner
KerbCell™ LAR-bede og grundvand ved at
lede afstrømningen til kloakken.

KerbCell ™ CUBIC med integreret sandfangsbrønd – til regnbede og plantehuller,
hvor vandet ønskes under terræn.

KerbCell™ er designet til indbygning i kantestenen og leveres i to modeller med hver
deres anvendelsesområder:
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