HELNOR BASIC

NO Monteringsveiledning

1. Generelt

Sikkerhetsinstruksjoner

Fordelene dine

Juridiske opplysninger

Viktig

Helnor basic brukes til anlegg som behandler overvann.
Følgende enheter av Helnor basic kan fås for å garantere best mulig installering av slike anlegg:
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Basic enhet.

Basic topplate 0.33 m.

Sideplate 0.66 m.

Sideplate 0.33 m.

Basic sandfangskum (kan intergreres med basic
inspeksjon element. 100L (Ø600).

Basic overgang. (Ø315-500)

Basic overgang. (Ø200 / Ø250)

Basic utlufting. (Ø160)
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1.2 HELNOR BASIC rengjøringsmodul
Type
Dimensions L × W × H [mm]
Storage volume
Design
Mat. no.
Packaging

Basic rengjøringsmodul 0.66 m.

RAUSIKKO Box 8.6 SC
800 × 800 × 660
400 litres
With cleaning channel (250 mm)
and
camera access
14138601086
4 units/pallet

Type
Dimensions L
Storage volum
Design
Mat. no.
Packaging

Basic rengjøringsmodul 0.33 m.

Type
Dimensions
L × W × H [mm]
Material
Function
Mat. no.
Packaging unit

Front panel SC
280 × 250 × 30
PP (black)
Side closures
14139101001
pc

Front tilkoplingsrist.

1.3 Systemoppbygging
Geotextile filter RAUMAT E
Variant
RAUMAT 3E 150
Weight per square metre
150
Infiltrasjonanlegget pakkes inn med en fiberduk som slipper gjennom vann.
Geotextile robustness class (GRK) 3
× W [mm]
100.00 × 5.00
Ved krav om tette anlegg (fordrøyning) benyttesDimensions
PE membran ogLfiberduk.
Packaging unit
1 roll
Helnor basic modulene kommer stablet i hverandre for optimal transport, og kan monteres i lengde, bredde og
Roll diameter [cm]
31
høyde retning etter tegning/anvisning
Mat. no.
12318841500
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RAUM
150
3
100.0
1 roll
31
1231

Med vertikal oppbygning er det mulig å kombinere bokser med byggehøyde 660 mm (type 0.66 for hele laget) og
med byggehøyde 360 mm (type 0.33 for halve laget).
Helnor Basic er spyle og inspiser bar.
Ønskes markedets beste rengjøringsmulighet benyttes vår rengjøringsmodul.
Ved behov for høye anlegg kan oppbyggingen gjøres halv forbandt.

Helnor basic 0,66m

Helnor basic 0,33m
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2. Forutsetninger og krav til installering
Helnor basic for infiltrering, magasinering og inspeksjonsmuligheter,
tilfredsstiller kravene for tung trafikk med overdekning på minst 0,8 m,
samt maks. monteringsdybde på 4,0 m.
Boks- eller magasineringssystem skal ikke være høyere enn 2,7 m.
Grunnen under boksene må ha tilstrekkelig bæreevne. Eventuelt kreves det tiltak for å øke bæreevnen.
Systemet skal ikke installeres hvis det permanent eller periodisk opptrer grunn-, sjikt- eller oppdemt vann. Avstand
fra høyeste grunnvannstand må minst være 1m.
Under forholdene som beskrives ovenfor og med hensyn til forutsetningene som beskrives nedenfor for installasjonen, skal bakken over og på siden av boksene ikke belastes med mer trafikklast enn tilsvarende SLW 60 ifølge
DIN 1072 (tunge lastebiler på 60 tonn og hjullast 100 kN eller en erstatningsflate på 33,3 kN/m²).
Disse kravene gjelder også under hele byggearbeidet. Byggeplassen skal organiseres slik at det tar hensyn til dette.
Merk spesielt at ingen kraner, containere, bygg- eller sjaktmasser skal plasseres oppå boks- eller magasineringssystemet, siden dette kan gi høyere overflatebelastning enn det som er spesifisert ovenfor.
Installeringsforhold som avviker fra dette – spesielt når det gjelder større monteringsdybde, må i hvert enkelt tilfelle
sjekkes slik at de overensstemmer med anbefalingen til Helnor.

SLW 60
GOK
≥ 0,8 m
≤ 4,0 m
≤ 2,7 m
0,1 m
Feinkies/Splitt

GW

≥ 1,0 m

* Standardkrav for installering.
Endelig godkjenning av avvikende installeringsforhold skal gjøres av byggfirmaet som har påtatt seg oppdraget eller
prosjektansvarlig eller konsulent.

Under klassifiserte trafikkflater skal man følge retningslinjer for standardisering av
overbygning.
*) Tilgrensende mark av jordtype G1 til G3 ifølge DWA arbeidsblad A 127 (kohesjonsjord og kohesjonssvak jord samt
silt (bæreevnen til materialet)).

6

3. Transport og lagring
Stablene kan losses med gaffeltruck eller hjullaster. Vær forsiktig under lossingen!
Stablene må ikke falle eller veltes. Av hensyn til sikkerheten anbefaler vi alltid å
transportere pallene på arbeidsplassen hver for seg.
Helnor basic kan lagres utendørs. De må settes på jevnt og fast underlag. Ikke sett mer enn 2 paller oppå hverandre.
De bør ikke lagres utendørs i mer enn ett år. Skadde bokser skal ikke installeres.

Transport av en pall med basisenheter.

Boksene må lagres slik at de er beskyttet mot direkte sollys (lagring i skygge eller
under lys fiberduk, pass på at det ikke blir for varmt under beskyttelsen).
Boksene må avkjøles til temperaturen i omgivelsene før de settes ned i bakken.
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4. Anleggsområde og overdekning
Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter mot ulykker ved markarbeider og gjeldende normer for graving av byggegrop.
Lengden til grøften/anleggsområdet skal tilsvare lengden av bokssystemet pluss alburom for arbeiderne. Minimum
1m på hver side er å anbefale.
Dybden til grøften/anleggsområdet for bokssystemet eller et magasin skal tilsvare høyden til bokssystemet pluss
høyden av overdekningen samt høyden av makadamlaget eller fingrusen (ca. 10 cm, se nedenfor).
Dybden til et boksesystem med infiltrasjonslag skal tilsvare dybden av infiltrasjonslaget og boksesystemet
(ifølge beregning) pluss tykkelsen av matjordlaget (normalt 0,30 m) og overdekningen (ca 10 cm, se nedenfor).
Bunnen av gropen skal være fri for stein, være jevn. Bæreevnen og gjennomtrengeligheten til bunnen må samsvare
med den tilgrensende marka.

Forberedt byggesjakt.

På bunnen skal det legges 16/32 e.l pukk som komprimeres til en jevn og slett flate.
Fyllmassen skal gjøres jevn og slett ved hjelp av egnede maskiner.
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5. Montere boksene
Helnor basic sammenføyes uten ekstra koblingselementer. Elementene settes
sammen ved hjelp av innebygde låseknaster.

Utformingen av basisenhetene for sammenføying.

5.1 Helnor basic 0.66 m.
Når en boks 0.66 skal settes sammen, plasseres bærepælene til to basisenheter ovenfor hverandre slik at de passer
sammen eksakt (se bildet). De to basisenhetene festes i hverandre med noen loddrette slag.

Sammenføying av en boks 0.66 m.

Sammenføyd boks 0.66 m.

9

5.2 Helnor basic 0.66 m. med sideplate
Sideplatene skal bare festes på ytterkanten til boksesystemet.

Sidene til de oppstablede boksene lukkes med sideplater. Ved monteringen skal en sideplate legges til en boks 0.66
(se bildet) og tappene til sideplater plasseres slik at de passer eksakt i basisenheten. Sideplatene festes
på basisenhetene med vannrette slag.

Montering av et sideplatene på en boks 0.66 m.

Montert sideplater.

5.3 Helnor basic 0.33 m.
Når du skal sette sammen en boks 0.33, plasserer du sideplatene over bærepælene til basisenheten slik
at de to basisenhetene passer eksakt sammen (se bildet). Fest dekkplata på basisenheten med noen loddrette slag.

Sette sammen en boks Helnor basic 0.33 m.
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Sammensatt boks Helnor basic 0.33 m.

5.4 Helnor basic 0.33 m. sideplate
Sidene til boksesystemet lukkes på kantene med en sideplate. Ved monteringen skal en sideplate legges mot en
boks 0.33 (se bildet) og tappene til sideplatene plasseres slik at de passer mot basisenheten. Sideplatene festes
med vannrette slag.

Montering av sideplate på en boks 0.33 m.

Med montert sideplate.

Unngå at fiberduken setter seg fast mellom basic enheten og sideplaten, ellers kan
ikke korrekt sammenkobling av byggedelene garanteres.
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6. Oppbygningen av anlegget
Den totale bredden, lengden, høyden og det totale volumet samt plasseringen av modulene går fram av tilbudsunderlaget og i noen tilfeller konsulentdokumentet.

6.1 Inspeksjonskanal og retningsmarkering
Basic enheten bygges sammen slik at det oppstår en gjennomgående inspeksjonskanal (se bildet).

Inspeksjonskanal.

6.1 Retningsmarkeringer i inspeksjonskanalen.

Hvis flere basic enheter bygges sammen i tett rekkefølge, må alle markeringspilene
vise samme vei.
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6.2 Montering i flere lag
Når et basic anlegg bygges sammen i flere lag, skal elementene festes i hverandre ved hjelp av innebygde knaster.

Hvis to basic enheter plasseres eksakt på hverandre,
blir de automatisk sammenføyd av knastene.
Modulene må flukte eksakt når de settes oppå
hverandre (se bildet).

Knaster på over- og undersida av basic boksene.

Sette sammen Helnor basic.

Plassering av kanalene ved bygging i flere lag.
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6.3 Bygging i flere lag med Helnor basic
Hvis en basisenhet plasseres på en Helnor basic, føyes de sammen automatisk ved hjelp av knastene.

Helnor basic montert på rengjøringsmodul.

Knaster på Helnor rengjøringsmodul.

6.4 Montering i forband skjøter
Anlegg med høyde på totalt 1 m eller mer bygges opp i mur med alle modulene montert for i forhold til
hverandre (se figur 1, side 10). Dermed må én av basic modulene per rad kappes på markeringen.

Basic enheten kappes langs markeringen.
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Basic enheten ferdig kappet og klar til montering.

Begynnelsen på et oppbygd boksesystem med rengjøringsmodul.

Når kappede basic moduler settes sammen, må det sjekkes om koblingsanordningene
på sideplatene ligger korrekt an mot kanten på boksesystemet. Forsiden til snittflatene plasseres mot neste basic modul.

0.33 m.

0.66 m.

Montering av det andre laget i forband.

0.99 m.

1.32 m.

Figur 1: Anbefalt montering av Helnor basic.
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6.5 Indre hjørne
Ved det indre hjørnet av et infiltrasjon eller fordrøyningsanlegg skal kanten av begge sideplatene inn mot hjørnet
(type 0.66 m. eller 0.33 m.) kappes med ei fintannet sag som beskrevet nedenfor:

Det indre hjørnet av et infiltrasjons/ fordrøyningsanlegg av Helnor basic 0.66 m..

Sideplaten 0.66 kappes langs ytterkanten.
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6.6 Inspeksjon, tilkoblinger og ventilasjon
Inspeksjonselementet kan brukes som innløp, inspeksjon, og i forbindelse med spylekanaler. inspeksjonen kan også
monteres med et 100l sandfang ø600.

Basic inspeksjonelement.

Montering av basic inspeksjonselement.
•
•
•
•
•
•

Inspeksjonelementet plasseres på samme måte som basic elementet.
Inspeksjonselementet er ikke bare en inspeksjon.
Den har mulighet for valgfri tilkopling på alle sider.
Den kan brukes alene som innløpsmodul, eller i sammen med rengjøringsmodulene.
Inspeksjonselementet kan også brukes som sandfang. Da monteres det inne et ø600 rør som som har et volum
på 100L.
Som inspeksjonmodul benyttes toppringen og ett ø600mm stigerør.
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Packaging
Mat. no.

50 units/pallet
16082171083

Tilkoblingsadapter DN 200 og 250 monteres som følger:

Type
Dimensions L × W × H [mm]
Material
Function
Packaging
Mat. no.

RAUSIKKO base element SX
800 × 800 × 330
PP (black)
Base element with camera access
34 units/pallet
16082051083

1. De tilhørende sideplatene kappes med ei fintannet sag (f.eks. stikksag) langs snittflatene som er markert
med rødt nederst.
Choose your own combinations!

d 1 × cover plate SX;

One SX 8.6 box comprises 2 × RAUSIKKO base elements SX;
2. Adapteren settes midt på den kappede flaten og festes på sideplaten
med
4 selvborrende
storage
volume:
406 litres syrefaste skruer
(følger ikke med leveransen).
A half height SX 8.3 box comprises 1 × RAUSIKKO base element SX and
3. Deretter klikkes sideplaten på den tilhørende Helnor basic elementet.
storage volume: 217 litres

Type
Dimensions L × W × H [mm]
Material
Function
Packaging
Mat. no.

RAUSIKKO side panels 8.6 SX
800 × 660 × 60
PP (black)
Side closures
38 units/pallet
16082151086

Tilkoblingsadapter DN 315–500
monteres som
Type
RAUSIKKO
sidefølger:
panels 8.3 SX
Dimensions
L × W × H [mm]
800 × 330 × 60
1. Tilkoblingsadapteren kappes til ønsket diameter med ei fintannet sag (f.eks. stikksag). Til dette formålet er
Material adapteren forsynt med sirkelformede
PP (black)
kappmerker for koblingene DN 315, DN 400 og DN 500. Adapteren må kappes
Function langs markeringene for å sikre tilstrekkelig
Side closures
innstikksdybde for tilkoblingsrøret.
2.
Deretter
festes
tilkoblingsadapteren
med
4 selvborrende syrefaste skruer (følger ikke med leveransen) på hjørnet
Packaging
76 units/pallet
Det skal ikke monteres sideplater på denne boksen.
Mat. no. til Helnor basic element 0.66 m.16082161083
6
3. Deretter smøres rørtilkoblingen til adapteren med glidemiddel og muffa til røret skyves forsiktig på.

Ferdig med Helnor tilkopling.
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Type
Dimensions L × W × H [mm]
Material
Function
Packaging
Mat. no.

RAUSIKKO base element SX
800 × 800 × 330
PP (black)
Base element with camera access
34 units/pallet
16082051083

Type
Dimensions LxW
Material
Function
Packaging
Mat. no.

d 1 × cover plate SX;
Choose your own combinations!
One SX 8.6 box comprises 2 × RAUSIKKO base elements SX;

For sidetilkoblinger kan sideplatene 0.33 m. eller 0.66 m. kappes. Sideplatene
er forsynt
med forberedte hullmerker
storage volume: 406
litres
for tilkobling av rør DN 200 til DN 250.
A half height SX 8.3 box comprises 1 × RAUSIKKO base element SX and 1 × cover plate
storage volume: 217 litres

DN 250

DN 250

DN 200

DN 200

RAUSIKKO side panels 8.6 SX
800 × 660 × 60
Material
PP (black)
Function
Side closures
Malen til sideplatene kappes ved hjelp av ei fintannet sag. Strukturen
til gitteret må ikke skades.
Avgrad snittflatene
Packaging
38 units/pallet
hvis nødvendig. Skyv så den spisse enden på røret inn.
Mat. no.
16082151086

Sideplate 0.33 m.

Type
Dimensions L × W × H [mm]
Material
Function
Packaging
Mat. no.

Kappet sideplate.

Type

Dimensions
L ×m.
W × H [mm]
Sidepalte
0.66

RAUSIKKO side panels 8.3 SX
800 × 330 × 60
PP (black)
Side closures
6
76 units/pallet
16082161083

Type
Dimensions L ×
Material
Function
Packaging
Mat. no.

Helnor basic med åpen sideplate og påsatt rør.

Innstikksdybden til rørene kan (i forhold til ytterflaten av boksen) utgjøre maks 5 cm. Det må settes inn en
ventilasjonsplate for at luft som trenger ned ved overfylling av boksesystemet eller boksmagasinet skal kunne
strømme ut. Til det formålet plasseres det ei ventilasjonsplate oppå helnor basic modulen med rørdimensjon
160mm. Dette festes med strips. På ventilasjonsplata settes et rør 160 mm som føres til inspeksjonsmoulen, eller
annen kum med lufting.

Ventilasjonsplate.

Ventilasjonsplate på basic modul.
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6.7 Legging av fiberduk
Anlegget pakkes inn med fiberduk med kvalitet på min 150g/m² for å hindre at det trenger inn fine sandog jordpartikler. Fiberduken skal legges på tvers av lengdeaksen til gropa.

Lengden til fiberdukstykkene = 2x høyden + 2x
bredden av grøft/anleggsområde + 0,50 m overlapping. Også i lengderetningen og på kortsidene skal
de overlappe med ca. 0,5 m.
Begge endene av fiberduken skal festes provisorisk i
gropa i kantene eller veggene.

Grøft/anleggsområde med fiberduk lagt ut.
Klipp fiberduken i kryss for rørinngangene.
Når boksene er lagt ned og alle tilkoblinger er gjort, skal fiberduken løsnes fra kantene av gropa og legges over
anlegget med 0,5m ovberlapping. Fiberduken skal ligge tett inntil boksene. Vær nøye med å unngå at det trenger inn
jord mellom anlegget og fiberduken.
Anlegget skal dekkes med fiberduk på kortsida med overlapping ca. 0,50 m.

Fordrøyningsanlegg (tette anlegg)
Hvis boksene bare skal brukes til magasinering av overvann, skal de kles med en vanntett membran i stedet for
fiberduk. Membranen skal beskyttes på begge sider med minst 400 g/m² fiberduk som vern mot mekaniske påvirkninger.
Hjørnene og koblingspunktene må kles spesielt omhyggelig.
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Membran av plast må sveises. Vær nøye med å unngå skader på geomembranen under sveisingen.

7 Fylling av grøft/anleggsområde
Rundt anlegget skal det fylles igjen med komprimerbare masseri 0,3m tykke lag. I bunnen skal laget
kompakteres med ei lett til middels tung vibrasjonsplate som har komprimeringskraft på maks 3 tonn.
Proctor-tettheten og infiltrasjonsevnen til fyllmaterialet skal minst være tilsvarende jordsmonnet rundt gropa.
Før anlegget dekkes med eksisterende masser anbefales det å legge ca 10cm med sand over for
å jevne ut ujevnheter.
Oppå dette legges jorda med en lett gravemaskin eller hjullaster, maksvekt 15 tonn.
Det skal ikke kjøres over anlegget med hjullaster/gravemaskin maks vekt 15 tonn hvis overfyllingen av anlegget er
under 50cm.
Ikke bruk noe annet enn den nevnte vibrasjonsplata til å komprimere de første lagene (ingen stampemaskiner!) Når
gropa er fylt opp til 0,3 m høyde, kan tyngre vibrasjonsplater brukes (maks. komprimeringskraft 6 tonn).
Tunge byggmaskiner med hjultrykk opp til 50 kN (SLW 30) skal ikke brukes nær gropa før den er fylt opp med kompakt masse i opp til 0,8 m høyde.
Anlegg med infiltrasjonsgrøft skal ikke utstyres med overløp før fiberduken er lagt på. Deretter legges et 0,10 m tykt
sandsjikt på boksesystemet og så det 0,30 m lag med matjord/eksisterende masser. Siden tilpasses laget
til helningen og dekkes med tilplanting hvis nødvendig.
Vær oppmerksom på at infiltrasjonsgrøfter med underjordisk anlegg ikke skal kjøres over med byggmaskiner. Ved
overløpet til infiltrasjonsgrøfta skal sand- og matjordssjiktet ha en traktformet utførelse. Trakta fylles med grov grus i
kornstørrelse 8–32 slik at det dekker overløpet til infiltrasjonsgrøfta.
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8 Driftsforhold
Hvis mulig skal ikke infiltrasjonsanlegget settes i drift før innløpsområdet er gjort ferdig og beplantet.
Drenering må sikres i byggeperioden.
Fordi det må unngås at røttene trenger inn i anlegget, skal det bare plantes planter med overflaterøtter i nærheten
av infiltrasjonsanlegget.
Avstanden mellom kanten av anlegget og eksisterende og nyplantede trær må være minst halvparten av diameteren
til trekrona.
Hvis det ikke er mulig å holde en slik minsteavstand, må oversida av boksesystemet og den siden som er vendt mot
treet, dekkes med med en fiberduk som beskytter det mot røtter. Kantene av fiberduken skal overlappe minst 0,5 m.
Helnor inspeksjonelementer, inn og utløpt fra rørene fra renserørene må sjekkes etter at anlegget er satt i drift og
deretter minst én gang i halvåret og etter sterke ulykker. Fjern eventuelt synlig smuss eller forurensninger.

Spyle- og fordelerledninger til Helnor
basic rengjøringsmodul.

Infiltrasjonsgrøft med underjordisk anlegg i ferdig
tilstand.

Hvis nødvendig kan spyle- og fordelingsledningene til Helnor basic
høytrykksspyles med opp til 120 bar. Sandfanget til inn/utløps kummene.
Hvis det er benyttet sandfang i inspeksjon elementet kan slam etc også suges opp fra
denne.
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Bruk, tilpassing og bearbeiding av produktene skjer uten at vi har kontroll over det og derfor ligger ansvaret for det
utelukkende på den som bruker/tilpasser/bearbeider produktene. Forutsatt at det ikke foreligger noen annen
skriftlig avtale med Helnor, påtar vi oss ikke annet erstatningsansvar enn det som går fram av leveranse- og
betalingsvilkårene våre, som er lagt ut på www.helnor.no Dette gjelder også for eventuelle garantikrav, idet
garantien gjelder konsistent kvalitet på produktene våre i samsvar med spesifikasjonene. Med forbehold
for tekniske endringer.
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