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Indledning 

Oversvømmelser og overbelastede kloaksystemer har ført til øget fokus på lokal håndtering af regnvand (LAR). 

Fordelene ved lokal regnvandshåndtering for kommunerne er: 

• Reducerede udgifter til beskyttelse mod oversvømmelse/forebyggelse af oversvømmelser 

• lavere omkostninger ved opførelse af dræningsanlæg, afvandingsrenovering og anvendelse af 

behandlingsanlæg  

• Mindre udgifter til nye kloakering af nye boligområder 

• Optimering af CO2-aftrykket 

INTEWA GmbH har udviklet DRAINMAX-tunnelsystemet® til nedsivning, forsinkelse og opbevaring af regnvand. 

Tunnelsystemet, der er bygget til installation under jorden, minimerer udgifterne til oprettelse og drift af 

regnvandshåndteringssystemet. 

På grund af sin fleksibilitet anvendes DRAINMAX® tunnelsystemet som en løsning til afledning af regnvand, der 

ledes fra bla. villaer og store erhvervsejendomme. 

Vejledningen her tjener som base for både rådgivere og entreprenører. 

Hvis entreprenøren overholder nedenstående installationsretningslinjer, garanteres systemets maksimale levetid 

og sikkerhed. 

Ret til tekniske ændringer/forbedringer er forbeholdt.  
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1.1 Anvendelsesområde 

INTEWA DRAINMAX® tunnelsystemet er specielt designet til underjordisk infiltration, forsinkelse og opbevaring af 

regnvand. Systemet kan bruges både i små dræningsopgaver op til store applikationer i kommercielle og 

industrielle sektorer. 

 

 

 

 

Brug af tunnelsystemet til grøftinfiltration 

Nedsivningen af regnvand muliggør infiltration af regnvand-

ved kilden. 

Nogle af fordelene ved infiltration er: 

• Regnvandet genanvendes tilbage i det naturlige 

vandkredsløb. 

• Afkobling fra afløbssystemet og dermed nedsat 

afledningsafgift. 

 

Brug af tunnelsystemet til pit - grøft infiltration 

Tunlen kan udføres som en kombination af pit infiltration og 

grøftinfiltration. 

 

 

 

 

 

Brug af tunnelsystemet til forsinkelse af regnvand 

Ved forsinkelse lagres regnvandet midlertidigt i 

tunnelsystemet og neddrosles via en vandbremse til 

afløbssystemet . 

Årsager til forsinkelse kan være: 

• Tilslutning af yderligere befæstigede overflader til 

eksisterende afløbssystemer. 

• Påbud fra kommunen, hvis de lokale 

jordbundsforhold ikke tillader infiltration. 

• Reduktion af spidsbelastningsstrømme i afløbet 

under kraftige regnskyl.  

Fig. 1: Grøft infiltration 

Fig. 2: Afvandingsbed/faskine 

Fig. 3: Forsinkelse af regnvand 
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2 Produktbeskrivelse 

INTEWA DRAINMAX ® systemelementerne er designet til underjordisk installation. 

Regnvandet ledes ind i det oprettede underjordiske opbevaringsreservoir til infiltration eller midlertidig opbevaring. 

INTEWA DRAINMAX-tunnelens® hvælvingsformede design giver ved ensartet jordopfyldning en ekstremt stærk 

konstruktion. 

DRAINMAX-tunnelen® kan anvendes under trafikzone med tung belastning op til SLW60 afhængigt af typen af 

opfyldning (grus eller konsolideret jordmateriale) og mængden af dækning. 

Jorddække kan ligge fra 50 til 300 cm over tunnelskulderen (kap. 4.6). 

Tunlen fyldes ensartet med vand, som infiltreres i jorden uden forhindringer pga. af tunnelens helt åbne indre. 

INTEWA DRAINMAX-systemets® vigtigste er: 

- Startsektion 

- Central tunnel  

- Endesektion  

1. Slutsektion DRAINMAX-T100E/60 
2. Midtertunnel DRAINMAX-T1600M/60 
3. Tilslutningsmarkeringer 
4. DRAINMAX-T100S/60 
5. Udluftningsstuds 

 
INTEWA DRAINMAX® tunnelelementerne monteres manuelt i rækker. Der skal være en afstand på 450 mm imellem 

parallelt opstillede rækker. I hver række kobles elementerne sammen og et lukket system opnås. 

Ind- og udløb samt til udluftning installeres i start- og slutdelen af tunnelrækken. Du kan installere en 

rørledningsforbindelse, der spænder fra DN100 til DN300 i både i start og slutsektion. 
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DRAINMAX ®Tunnelelementer skal installeres i henhold til de nævnte installationsretningslinjer.  
 
DRAINMAX ® Tunnelelementer har en beregnet levetid på 50 år. 
 
Andre installationer end disse kræver en særskilt strukturberegning. 

Elementerne er lavet af polyethylen (PE-HD) med cupping proces. Materialet er resistent over for kemikalier og 

mikroorganismer og rådner således ikke. Materialet er også 100 % genanvendelig. 

Advarsel: 

- Tunnelelementerne må IKKE inspiceres af personel, kun kamerainspektion. 

- Installationsvejledning SKAL følges, da den er afgørende for installationen. 

- Tunnelelementerne må ikke overkøres af køretøjer på stedet lige efter en konsolideret minimumsdækning. 

- Projekt etableres ALTID så retningslinjer er overholdt. 
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2.1 Tekniske data 

 
 

OBS: 

For hurtig visuel identifikation er de forskellige tunnelmodeller se mærkning med farver herunder: 

• DM-T- /60 = grøn 

• DM-T- /12 = blå 

 

 
 
Fig. 4a: Eksempel på DRAINMAX Tunnel DM-T/60 med grøn spraymaling   

 

Tunnel Startsektion       Slutsektion 

Tunnel dele 
DM-T-1600-M/60 

DM-T-1600-M/12 

DM-T-100-S/60 

DM-T-100-S/12 

DM-T-100-E/60 

DM-T-100-E/12 

Længde 2340 mm 443 mm 444 mm 

Bredde 1375 mm 1375 mm 1375 mm 

Højde (ribbe) 781 mm 767 mm 736 mm 

Højde (udluftning) 805 mm -- -- 

effektiv brugt længde 2250 mm -- -- 

Belastningsklasse DM-T-/60 HGV60 HGV60 HGV60 

Belastningsklasse DM-T-/12 12 t lastbil 12 t lastbil 12 t lastbil 

Vægt DM-T-/60 32 kg 5,5 kg 5,6 kg 

Vægt DM-T-/12 26 kg 4,5 kg 4,6 kg 

Materiale PE-HD PE-HD PE-HD 

Forbindelser 1 x DN100 (kuppel) DN100-300 DN100-300 

Godkendt tolerance ± 4 % ± 4 % ± 4 % 

Godkendt monteringstemperatur +2 til + 30 °C +2 til + 30 °C +2 til + 30 °C 

Lagervolumen 1,6 m³ 0,1 m³ 0,1 m³ 

Faneblad 1: Tekniske data for DRAINMAX ® Tunnelelementer 
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Fig. 5: Dimensioner af DRAINMAX® tunnelelementer og løbsmarkeringer   

Fig. 4: DRAINMAX Tunnel 
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2.2 Transport og montering 

Elementerne i DRAINMAX® Tunnel pakkes på paller eller leveres som emballerede varer til stedet. De kan læsses af på 

byggepladsen manuelt, med løftevogn eller andre løftehjælpemidler. Startsektioner og slutsektioner transporteres generelt 

under de midterste tunneler. 

Den midlertidige opbevaring skal ske på de specielle leveringspaller. Hvis der er risiko for kraftig vind skal de stablede tunler 

fastgøres med stropper. 

  

DRAINMAX-tunnelen® kan opbevares udendørs. Men skal beskyttes mod direkte sollys og varme ved hjælp af en lys, 

uigennemsigtig pressenning eller plast. Opbevaringstiden må ikke overstige et år. 

2^ Advarsel 

Tunnelelementerne kan blive beskadiget på grund af uhensigtsmæssig håndtering. Undgå håndtering i frostvejr. 

 

Palle 
Lastbil 40 t, 

(Anhængertræk) 

45 FT HC Container 

(Fragtskib) 

Dimensioner (B x B x H) 2,34 x 1,40 x 2,20 m 13,6 x 2,46 x 2,55 m 13,56 x 2,35 x 2,70 m 

.max. Antal stykker 20 Tunler = 1 palle* 180 Tunler = 9 paller 225 Tunler = 9 paller* 

Lastevægt 

af max. Antal stykker DM-T-1600-

M/60 

690 kg 6210 kg 7650 kg 

Lastevægt 

af max. Antal stykker 

DM-T-1600-M/60 

540 kg 4860 kg 6030 kg 

Bruttolagervolumen (uden 

sektioner) 
32 m³ 288 m³ 360 m³ 

 

*I max 5 start- og 5 slutsektioner kan pakkes sammen med hver palle 

Faneblad 2: Transportmål og vægt af DRAINMAX Tunnel 
 
 
 

Billede 1: Palletransport af tunnelelementerne Billede 2: Tunler håndteres af 2 mand 
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3          Instruktioner til layout, planlægning og udførelse af infiltration og forsinkelse 

 

Kendskabet til lokale geologiske og hydrologiske forhold kan undersøges af eksperter, og skal være kendt. 

Infiltrationsområdet skal undersøges med hensyn til jordtype, grundvandsforhold samt permeabilitet og stabilitet 

af den geotekniske ingeniør, især med infiltrationssystemer. 

Desuden skal følgende lovbestemmelser og tekniske direktiver overholdes ved konstruktion af 

regnvandshåndteringssystemer: 

Lovbestemmelser mv.  

- BR18 og DS432 

- Regional lovgivning 

- Kommunal lov 

- Arbejdsark DWA-A 138 

- ATV-DVWK-M 153 

- DWA-A117, A118, A121, A128 

- Forskellige standarder: herunder DIN4261-1, EN 752 

 
Faneblad 3: Oversigt over lovbestemmelser og tekniske direktiver  

 

3.1 Instruktioner til layout 

Udformningen af tunnelsystemerne inkluderer normalt nedenstående trin: 

- Beregning af vandtilstrømning, samt fastlæggelse af systemanvendelse. 

- Beregning af infiltrationsafstrømning.  

- Bestemmelse af den evt. krævede opbevaringsmængde afhængigt af den lokale nedbør og hyppigheden 

af overløbshændelser. 

- Fastlæggelse af vandbremsebehov ved membranlukkede løsninger. 

- Vurdering og udvælgelse af det mest økonomiske systemdesign. 

- Udformning: Antallet af tunneler og arrangement, typen af opfyldningsmateriale. 

- Bestemmelse af sandfangsbrønde, monteringsmateriale osv. 

INTEWA GmbH vil med glæde hjælpe dig med planlægning og design. Dette inkluderer også understøttelse af 

hydraulisk proof by software - understøttet simulering.  
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3.2 Instruktioner til forbehandling af regnvand 
 

DRAINMAX-systemet® kræver sedimentering og filtrering for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. 

Regelmæssig inspektion, vedligeholdelse og rengøring sikrer at tunnel-systemet fungerer optimalt, primært med 

hensyn til en ensartet infiltrationsydelse og beskyttelse af vandbremser mv. 

Belastningen af grundvand og jord over grundvandsspejl kan vurderes kvalitativt og kvantitativt ved hjælp af enkle 

evalueringsmetoder ved hjælp af regn fra tage og trafikzoner. 

(Arkivfoto) pendix A til C i ATV-M153 giver mulighed for en fuldstændig og detaljeret vurdering af 

forrensningsforanstaltninger.) 

INTEWA GmbH vil med glæde støtte dig med planlægning og design.  

Fig. 6: Eksempel: Sandfangsbrønd med efterfølgende infiltrationsfaskine. 
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3.3 Instruktioner til inspektions- og rengøringsudstyr 

Du kan inspicere tunnelsystemet fuldt ud på grund af det helt åbne halvskal-design, og om nødvendigt kan det 

også rengøres igennem rensemulighed/sandfangsbrønd. 

Herfra kan du styre et roterende - drejeligt kamera eller rengøringsdyse i systemet og dermed fjerne sand og 

blade.

 

 

 

Vedligeholdes sandfangsbrønden er der normalt ikke behov for spuling af infiltrationsgrøften. Der kan dog 

foretages rengøring i nødstilfælde som af kvalificeret personale. 

Det er vigtigt at der allerede i planlægningsfasen er taget højde inspektions- og rensningsmulighed. 

Generelt foretages rengøring kun, når det i en inspektionsrapport anbefales, at der er deponeret for meget sedi-

ment, eller hvis infiltrationskapaciteten reduceres betydeligt.   

Fig. 7: Kamerainspektion 

Fig. 8: Rengøring og slamfjernelse via spuling  
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Tunlens bund rengøres ved hjælp af en højtryksrensedyse, der føres gennem tunnelrækken. Skyllevognens 

rengøringsdyse er rettet mod brønden. Den omvendte stråle af rengøringsdysen renser sediment bundfældet i 

bunden af tunlen, som herfra suges gennem sugespids. Flere rengørings- og skyllecyklusser kan være 

nødvendige afhængigt af snavs.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
3.4 Instruktioner til rørinstallation og 
ventilation af systemet 

Rørene er forbundet i henhold til de specifikationer, der 

er beskrevet på figur 9 her ved siden af. 

Tilslutninger åbnes med en sav . 

Regnvandets indløbsrør i tunnelsystemet kan føres ind 

i tunlens top eller bund 

Billede 3: Skyldyse med reverse koniske stråler             Billede 4: Skyldyse  

DN100 
DN150 
DN200 
DN300 
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Fig.11: Eksempel på manifold med fordelerbrønd.  

 

    

INTEtOn 

Tilstrømningen til hver række af tunler sker normalt igennem en brønd med manifoldsystem. I tilfælde af flere 

rækker bliver tilstrømningen dermed nogenlunde ligeligt fordelt i alle rækker. 

Fig.10: Eksempel på tilsluttet manifold for optimal udnyttelse af kapaciteten i tunnelsystemet. 
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De variationer i lufttrykket, der forårsages i tunnelsystemet ved tilstrømning og udledning af vandet, skal 

afbalanceres af ventilationen. Størrelsen af udluftningen er baseret på den maksimale 

volumenstrømningshastighed for tilstrømning. Der er udluftningsforbindelse i DN100 afhængigt af 

tilstrømningsmængden på 20 l/s. 

Udluftningsforbindelsen fra tunnelen sker i top af tunlen eller i brønden som vist herunder. Luften overføres 

udenfor via en kanal til brønd eller terræn som vist herunder. 

 

Rense- og inspektionsbrønd 
Fig. 12: Eksempel på udluftningsmulighed
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■ 
4         Installationsvejledning 

Korrekt installation af tunnelelementerne er en forudsætning for, at hele systemet fungerer korrekt og har lang 

levetid. Dette påvirker hele anlægsfasen lige fra udarbejdelse af plan til opfyldning og overdækning af 

tunnelsystemet. 

4.1 Basislag og udligningslag 

Den eksisterende jords bæreevne er vigtig for at opnå en god stabilitet. 

Hvis der er manglende viden eller tvivl om jordens bæreevne, er det nødvendigt med en særlig undersøgelse af en 

geoteknisk ingeniør. Hvis den naturlige jords bæreevne ikke er tilstrækkelig, kan den krævede bæreevne om 

nødvendigt fastslås ved avancerede foranstaltninger (f.eks.grusbaselag, geotextil osv.). 

Et ikke-bindende, konsoliderende jordmateriale kan anvendes som basislag. 

Der kan anvendes grus med en kornstørrelse på op til 16/32 mm. Tunnelens kontaktflade skal angive en bæreevne 

på mindst Ev2 ≥ 45 MN/m². 

Af hensyn til infiltrationsformål skal permeabiliteten af den konsoliderede underjordiske jord mindst svare til 

permeabiliteten som angivet i planen. 

4.2 Opfyldningsmaterialer og opfyldning af tunnelsystemet 

Tunnelsystemet kan fyldes op med et gennemtrængeligt og konsoliderende materiale op til 16/32 mm kornstørrelse, 

afhængigt af hele systemets krævede bæreevne.  

OBS! 

 

Uanset genopfyldningsmaterialet skal opfyldningen være jævn og udføres på begge sider i lag på 20 cm. 

Ensidig opfyldning er ikke tilladt, da dette kan føre til skævvridning tunnelstrukturen og dermed minimere systemets 

kapacitet og styrke. 

  Fig. 13: Ikke tilladt, ensidig opfyldning 
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4.2.1 Opfyldning med finkornet materiale 

Hvis opfyldningen skal ske med finkornet opfyldningsmateriale, skal tunnelelementerne være direkte omsluttet af 

et GRK 5 filterstof hele vejen rundt om tunlen. 

Dette for at forhindre materiale i at trænge ind i nedsivningshullerne på siderne. 

Minimumsjorddække over tunnelryggen er angivet som fast 35 cm. Dog skal trafikbelastning iagttages. 

Ved EV2 = 45MN/m², kræves der støbningover tunlen i henhold til RSTO 01. 

Opfyldning fra sider og top forekommer i lag med maks. 20 cm med passende konsolidering. 

(Komprimeringskravene i ZTV E-Osv 09 skal overholdes i trafikzoner) 

 

 

Bemærk: Den tilladte minimale og maksimale højde er afhængig af projekt og trafikbelastningen (kap. 4.3) 

Fig. 14: Opfyldning med finkornet jordmateriale 

Genopfyldningsmaterialet samt konstruktionslagets krævede bæreevne fremgår i nedenstående tabel. 

Konstruktion lag Materiale Bæreevne 

A, C Base og udligningslag  
Ikke-bindende, konsoliderende materiale med 

jordklasse 3 og 4 i henhold til DIN 18196 

Dpr ≥ 97% 
min. EV2 = 45MN/m² 

B 
Opfyldning af tunnel fra 

sider og top 

Ikke-bindende, konsoliderende materiale i 

henhold til DIN 18196 

(konsolidering på op til 20 cm hver) 

Dpr ≥ 97% 

C Jorddække 

Ikke-bindende, konsoliderende materiale i 

henhold til DIN 18196 

(konsolidering på op til 20 cm hver) 

Dpr ≥ 97% 
min. EV2= 45MN/m² 

Faneblad 4: Konstruktionslag med opfyldningstunnel ved hjælp af uforpligtende materiale 
 
 
 
 
 

Overbygning/trafikzone Ev2 = 45 MN/m² 

Vævet filterstof GTV 190 45 cm MIN. 

35 cm MIN. 

80 cm 

10 cm MIN. 
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4.2.2 Opfyldning med 16/32 mm grus 

. 

Den direkte dækning af tunnelrækker med geotextil er ikke obligatorisk med 16/32 mm grus, da denne størrelse 

partikler ikke kan komme ind gennem sidehullerne. 

For at forhindre indtrængen af mindre partikler fra tilbagefyldning i toplaget er det nødvendigt at tunlen pakkes ind 

hele vejen rundt som vist herunder. For at opnå den krævede belastningskapacitet på EV2= 45MN/m² skal der 

indføres et konsolideret lag på mindst 25 cm med ikke-bindende og konsolideret materiale på 10 cm tunneldæksel. 

Et plant mellemlag af filterstof beskytter grusbunden mod indtrængning af sten. 

Overbygning/trafikzone 

 

 
Bemærk: Den tilladte minimale og maksimale højde D er afhængig af projekt og trafikbelastningen (kap. 4.3) 

 

Fig. 15: Konstruktionslag med tunnelopfyldning ved hjælp af 16/32 grus (SLW30 trafikbelastning)  

Genopfyldningsmaterialet samt konstruktionslagets krævede bæreevne fremgår i nedenstående tabel. 

Konstruktion lag Materiale Bæreevne 

A 
Base og udligningslag  

Ikke-bindende, konsoliderende materiale i 

henhold til DIN 18196 
min. EV2 = 45MN/m² 

Dpr ≥ 97% 

B Tunnelopfyldning fra sider 

og top (≥ 10 cm) 

Knust grus 16/32 mm grus Dpr ≥ 97% 

C 
Tunnelbelægning ( ≥ 25 

cm) 

Med faste overflader: 

Ikke-bindende, konsoliderende materiale i 

henhold til DIN 18196 

Dpr ≥ 97% 
min. EV2= 45MN/m² 

C* Jorddække 

Med løse overflader 

(såsom pit - grøft infiltration): 

Jord med permeabilitetskrav i henhold til DWA-

A138 

Kf >= 1 x 10-4 m/s 

Lav konsolidering installation maks. 

Dpr =92% 

5: Konstruktionslag med opfyldning ved hjælp af 16/32 grus  
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Det installerede tunnelsystems bæreevne er i overensstemmelse med 

kontaktfladens bæreevne, og afhænger af også af genopfyldningen på 

siderne af tunlen, dvs. konsolideringsgraden samt hele dækhøjden (P). 

Jo bedre konsolidering, jo bedre bliver belastningsoverførslen. 

Jo større trafikbelastning, jo større er belastningsgraden. 

Følgende tabel viser bæreevnen. Jorddækket (P) over tunnelskulderen 

skal udføres i henhold til trafikbelastningen, uanset typen af overbygning 

og vejbelægning. 

 

 

4.3.1 DRAINMAX Tunnel/60 

 
Faneblad 6a: Oversigt over det tilladte samlede jorddække (Trafikbelastninger i henhold til DIN 1072) 

1. Området skal være frostsikkert 

2. Trafikbelastning bør overvejes grundigt i ikke befæstede områder. 

3. Jorddække må ikke overskrides.   

 

 

Installationssituation / arbejdsbelastning Max. 

akseltryk Mulig samlet jorddække P 

Gående belastning -- 0,501 – 3,00 m 

12 t lastbil 

(alternativ overfladebelastning = 6,7 kN/m²), grusoverflade 
8,0 t 0,501,2 – 2,75 m 

Tunge godskøretøjer HGV 30 

(alternativ overfladebelastning = 16,7 kN/m²), asfalteret overflade 

13,0 t 1.00 – 2.00 m 

Tunge godskøretøjer HGV60 

(alternativ overfladebelastning = 33,4 kN/m²), asfalteret overflade 

20,0 t 1.00 – 1.65 m 

[ 4.3      Jorddække og bæreevne i tunnelsystemet 

Fig. 16: Samlet overliggende jord 
P 
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4.3.2 DRÆNMAX Tunnel/12 

 
Faneblad 6b: Oversigt over det tilladte samlede jorddække (Trafikbelastninger i henhold til DIN 1072) 

1. Området skal være frostsikkert. 

2. 2. Trafikbelastning bør overvejes grundigt i ikke befæstede områder. 

3. Jorddække må ikke overskrides.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Installationssituation / arbejdsbelastning 
Max. 

akseltryk Mulig samlet jorddække P 

Gående belastning -- 0,501 – 2,25 m 

12 t lastbil 

(alternativ overfladebelastning = 6,7 kN/m²), grusoverflade 

8,0 t 0,801,2 – 1,50 m 
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4.4 Montering i asfalterede trafikarealer 

DRAINMAX® Tunnel er godkendt til installation under tung trafik områder, der svarer til klassificeringen af 

konstruktionsklasse BK V og skal i henhold til RSt være lavet i asfalt eller beton. 

Segmenteringen i strukturelt niveau kan bestemmes ud fra konstruktionsklasse (type trafikbelastning) afhængigt af 

typen og tykkelsen. Konstruktionslagenes bæreevne er defineret ved henholdsvis tilhørende deformation Ev2. 

 

Fig. 18: Eksempel på basislag / overbygning med bituminøs dæksel i overensstemmelse med RSt O 

klassifikation V, linje 3.11 

 

A = Bæredygtigt grundlag 

B = Fyldning f.eks. med grus 16/32 mm 

C = Tunneldækning (45MN/m²) 

D = Frostvæskelag (45MN/m²) 

E = Ballastunderbygning (120MN/m²) 

F = Bituminøst basislag (150MN/m²) 

G = Bindende lag 

H = Dækkende lag 

P= Samlet overliggende areal  

 
1I Iht. retningslinjer for tysk standardisering af trafikoverflader 

Opbygning med 
DRAINMAX tunnel 

 

25 cm MIN. 

Overbygning / 
Trafikzone 

Opbygning med 
DRAIN MAX TUNNEL 
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4.5 Belastningskapacitet under installationen 

Den åbne halvskal-struktur er strukturelt løs uden side- og topfyldning. 

Deformationer på grund af høje installationsbelastninger skal undgås. Normalt er direkte kørsel af 

tunnelelementerne med entreprenørkøretøjer eller med konsolideringsanordninger ikke tilladt. 

Højde specifikation Komprimering 

0 til 50 cm omkringfyldning 

(1) 

Pladevibrator: 

Driftsvægt ca. 100 kg 

Pladedim. 380 x 500 mm 

Vibrerende kraft 12 kN 

Vibrerende frekvens 85 Hz 

 

 

 

(2) 
  

50 til 120 cm omkringfyldning 

Pladevibrator: 

Driftsvægt ca 255 kg 

Pladedim. 600 x 800 mm 

Vibrerende kraft 35 kN 

Vibrerende frekvens 80 HZ 

 

 

 

  

(3) 
  

fra 40 cm 

over tunnel skulder 

Pladevibrator: 

Driftsvægt ca. 400 kg 

Pladedim. 450 x 450 mm 

Vibrerende kraft 59 kN 

Vibrerende frekvens 65 Hz 

 

 

 
 

(4) 
  

fra 80 cm - 

over tunnel skulder 

Pladevibrator: 

Driftsvægt ca 760 kg 

Pladedim. 700 x700 mm 

Vibrerende kraft 100 kN 

Vibrerende frekvens 56 Hz 

 

 

7: Komprimering omkring og over tunnel 

 

 

Kompressionen må kun ske med håndholdte vibratorer!  
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Højde specifikationer Entreprenørkøretøj 

- Fra 40 cm komprimeret dækning på 

tunnel skulder 
Minigraver.  

- Samlet vægt maks. 20 t                            

- Ekstra fordelt belastning < 5 KN/m²               

  

  

- Fra 60 cm komprimeret dækning på 

tunnel skulder 

Hjulkøretøj 

- med max. Hjulbelastning på 4 t, som ikke må 

overstiges ved dumping 

- Ekstra fordelt belastning maks. 6,7 KN/m² 

- Fra 80 cm komprimeret dækning på 

tunnel skulder 
Hjulkøretøj 

- med max. Hjulbelastning på 6,5 t, som ikke må overstiges ved dumping 

- Ekstra fordelt belastning maks.16,7 KN/m² 

 
Faneblad 8: Tilladt belastning af entreprenørkøretøjet under tunnelinstallation  
  

 

 

Fig. 19: Oversigt over entreprenørmaskiner og køretøjer  
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 4.6     Geotextil i bunden af tunlen 
 

Til applikationer, hvor det er muligt at rengøre tunnelens bund, skal INTEWA-vævet geotextil GTB 190 eller lign. 

Udlægges i en bane under tunlen. 

Dette muliggør senere effektiv rensning af sedimenterne, der er aflejret ved tunnelbasen. 

Der må ikke være overlapninger i bundbanen. Og skal gå min. 300 mm uden for tunlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Geotextil skal opfylde følgende krav: 

Mindste bredde: 

Brudstyrke: 

Maks. trækstyrke i længderetningen/diagonal: 

Maks. udvidelse af trækstyrke 

langsgående / diagonal: 

Åbning bredde: 

Vandgennemtrængelighed VIH50:  

Fig. 21: Geotextil i det bund udgravning 

2 m 

>3960 N, i henhold til EN ISO 12236 

             40 / 40 kN/m i henhold til EN ISO 10319 

10 / 8% 

0,2 mm 

29 l/sm 
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4.7    Geotextil top 

 

Geotextil bruges, fordi der ellers er risiko for indtrængen af jord, sten, grus og 

sand i tunnelen med deraf følgende nedsat funktion. 

Tunlerne dækkes med geotextil ihht. Anvisning ved hhv. Finkornet materiale 

og 16/32mm kornstørrelse. Der anvendes en overdimensioneret geotextil på 

tunnelrækkerne, så det kan følge den ribbede struktur og kan fyldes helt 

med jord imellem ribberne. Overstrækning af filterstof skal undgås i hulrum. 

Stoffet skal have en minimumsbredde på 2,5 m til direkte dækning af tunnel 

over tunlen og ned langs siderne. 

Det er ikke nødvendigt at omslutte tunnelrækkerne i geotextil, hvis der 

fyldes op med 16/32 mm grus. Her bruges geotextil kun som et adskillende 

lag til det endelige jorddække. Se anvisning. 

Tunnelbunden er generelt dækket af geotextil, hvis der skal være 
rensemulighed eller der er risiko for højt grundvand. 

Vær opmærksom på at grundvand i årets våde måneder skal være minimum 
1m under tunnelbund. 

Hvis rør ledes gennem geotextilen, skal stoffet skæres på det rette sted med 
understørrelse, så røret kan føres tæt gennem snittene. Overlapninger skal 
være mindst 50cm. 

Det brugte filterstof skal opfylde følgende krav: 

Geotextil robusthed klasse: GRK 5 

Mindste bredde: 2,5 m 

Brudstyrke: - 3500 N, i henhold til EN ISO 12236 
Maks. trækstyrke i længderetningen/diagonal:                 24 / 28 kN/m i henhold til EN ISO 10319 

Max.trækstyrke langsgående / diagonal: 70 / 80% 

Åbning bredde: 0,06 mm 

Vandgennemtrængelighed VIH50: 36 l/sm2 
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5    Oversigt over installationstrin 

 

Udgravning 

Montering skal foregå som angivet i oversigten. 

I den forbindelse skal BR18, DS432, DIN 18300 ("Ground work 

operations"), DIN 4124 ("Udgravninger og grøfter, dæmninger, 

gruber") og om nødvendigt DIN 4123 ("bygningssikkerhed inden for 

rammerne af udgravning") overholdes. 

- Etablering af et vandret, jævnt og stabilt basislag 

- (til infiltrationsformål skal permeabiliteten af den komprimerede 

undergrund mindst svare til den permeabilitet, der er nævnt i 

planspecifikationerne.) 

- Et adskillende lag af geotextil anvendes ved jordoverfladen og 

ved siderne af udgravning, når der anvendes 16/32 mm grus 

som opfyldningsmateriale.  

- Når opfyldningsmaterialet er finkornet, skal tunnelen tæt 

omsluttes med geotextil hele vejen rundt. 

- Geotextil placeres under tunnelrækken. 

- Jordoverfladen anlægges med passende fald og bæreevne som 

nævnt i planspecifikationerne. 

Udlægning af tunnelelementerne og etablering af 

rørforbindelser 

Inden tunnelen lægges, skal tilstrømnings- og 

inspektionsbrøndene installeres på den rette position og i den 

rette højde, og tunnelbunden skal være forberedt med geotextil. 

Placer DRAINMAX-elementer i rækker. 

- Startsektion monteres i indløbssiden. 

- Elementerne forbindes med hinanden ved overlapning. 

Endehætten lukker tunnelrækken. 

- Herefter skal du placere den næste række parallelt i henhold til 

den afstand, der er angivet i layoutplanen. 

Billede 5: Udgravning 

Billede 6: dyn. 
Pladebelastningstest ved 
jordoverfladen 

Billede 7: Geotextil udlægges 

Billede 8: Indløb til tunnel 

Billede 9: Montering af to tunler 
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- Dæk rækkerne af tunler med geotextil. Husk overlap på 

minimum 50cm ved brug af baner. 

- Undgå overstrakt stof ved hulrum ifbm. Jorddækning. 

- (Hvis du bruger 16/32 grus, er det ikke nødvendigt at 

tunnelrækkerne dækkes direkte.) 

- Fastgør i bund med sand/grus for at fastgøre geotextil. 

-  

Sideopfyldning af tunnelelementer 

Tunnelelementerne fyldes op fra begge sider og top med 

egnet opfyldningsmateriale i ensartede lag på maksimalt 20 

cm 

- Den ensartede komprimering af genopfyldningslag 

udføres med håndholdt pladevibrator. 

- Ved dybe udgravninger sikres mod sammenstyrtning. 

Dækning af tunnelelementerne 

Der skal tages hensyn til bæreevnen for forbundne 

konstruktioner på vejene ved dækning af 

tunnelelementerne. 

- Genopfyldningsmaterialet med blandet 

klassificeringskurve konsolideres i lag over 

tunnelskulderen indtil den krævede bæreevne er 

opnået. 

- Ved brug af 16/32 mm grus fyldes det op til 10 cm over 

tunnelskulderen fyldt op og dækkes fladt med et 

separat lag geotextil. 

- Geotextil slås ned fra alle sider (mindst 50 cm 

overlapning). Der fyldes yderligere op og komprimeres i 

lag med ikke-bindende jordmateriale, indtil den 

krævede kapacitet på 45 kN/m² er opnået. 

Opbygning til asfalt 

Endelig er overbygningen klar til vejopbygning ihht. projekt.. 

Billede 10: Beklædning med geotextil 

Billede 11: Tildækning/fastgørelse geotextil 

Billede 12: Komprimering med en lille 
pladevibrator mellem tunnelrækker 

Billede 13: Dækning af 
tunnelelementerne 
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 6.1 Eftersyn og vedligeholdelse 

Tunlen skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt. 

Du kan få oplysninger om vedligeholdelse af INTEWA-tunlen på www.intewa.de. 

En fordel ved DRAINMAX ® Tunnelsystem er dets åbne hule struktur. 
Du kan inspicere og rense tunnelens bund og væg fuldstændigt ved hjælp af passende forbindelsesrør. 
 
Inspektion og rensning er nødvendig for langvarig optimal infiltrationsydelse. 
 

Infiltrationskapaciteten kan registreres og undersøges ved at måle ændringen i vandstanden. 

Hvis infiltrationskapaciteten afviger mere end 25 % fra installationens ibrugtagning, skal årsagen bestemmes ved 

en kamerainspektion, f.eks. skal tykkelsen af sedimentationslaget kontrolleres. 

Tunlen kan rengøres ved hjælp af højtryksrensning med jetdyse. Lokale slamsuger/-spulingsfirmaer har det 

nødvendige udstyr til ekstraktion, skylning og rengøring af dette. 

Du kan finde detaljerede oplysninger om inspektions og veedligeholdelse på www.intewa.de . 

 
 

Efter rensning skal systemet kontrolleres for funktion. 

 

Billede 14: Billede: Slamsuger/-spulingsbil Billede 15: Højtryksrensning 
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INTEWA DRAINMAX ® 

Tunnel er ekstremt populær i ind- og udland med mere end 25.000 installerede m³. 

Se www.intewa.de .  

 

 

 

 

 

6.3 Garanti og producentens garantier 

Denne brugervejledning viser den tilsigtede anvendelse og beskriver den underjordiske installation af DRAIN-

MAX® tunnel. Hvis de anvendes til andre formål end de tilsigtede, eller under andre forhold end vejledning 

foreskriver bortfalder garanti og reklamationsret. 

6.2 Referencer 

Billede 16: Referencer 
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7. Kontakt os 

For eventuelle forespørgsler, bestilling af reservedele eller rådgivning/reklamation bedes du kontakte INNOVATE 

DK på tlf. 29108001 / 71901709. 



WWW.INNOVATEDK.COM . AFD. NORD 29 10 80 01 . AFD. SYD 71 90 17 09

DIN VA-LEVERANDØR


