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MONTERING
Instruktionerna nedan för montering av Stora-Drain-rännor anges i
överensstämmelse med krav i standarden EN 14 33 (§ 7.17 “tillverkaren ska
leverera skriftliga anvisningar och grundläggande principer för en
standardinstallation”).
Byggföretag har ansvar för att installationen genomförs i enlighet med
förhållandena på monteringsplatsen och att den överensstämmer med gällande
lokala säkerhetsföreskrifter och andra regler.
Stora-Drain-rännor är för montage av typ M enligt definitionen i standarden EN
14 33 eftersom de “behöver ett ytterligare stöd för att anpassa rännor till höga
horisontella och / eller vertikala krafter som de kan exponeras för i monterat
tillstånd”. Ytterligare stöd innebär ett lastupptagande fundament och
betonggjutning av rännor. Betongen ska ha en lämplig hållfasthet beroende på
belastningsklass (se tabellen på sidan 18).
För det första, ska man vara säker på att det underliggande lagret är lämpligt för
den belastning det ska stödja. Egentligen är det underliggande lagrets funktion
att absorbera och distribuera krafter som kommer från ytan – dessa kan utgöra
en risk för avvattningssystemets funktion. Därför ska de förberedas på ett lämpligt
sätt och stampas till för att upprätthålla en bärkapacitet som är lämplig för respektive
belastningsklass.
Steg 1
Storlek på hål där rännor ska monteras ska bestämmas inte bara med beaktande
av rännans och dräneringsrörens storlek (där det är tillämpligt (1)), utan även
med hänsyn till ett lämpligt utrymme för lastupptagande fundament S.
Om dräneringslinjen ska utföras “efteråt” på en redan existerande yta, ska det hål
som behövs för montering av rännor bestämmas inte bara med beaktande av
rännans och dräneringsrörens storlek (där det är tillämpligt (1)), utan även med
hänsyn till ett lämpligt utrymme för lastupptagande fundament S och för
kringgjutning E. Hålets mått visas i Översiktstabellen. För detta steg se till att det
underliggande lagret är lämpligt för den belastning det ska bära.
Steg 2
Gör betongfundamentet S med den höjd som framgår av specifikationen och
förbered rör för koppling av rännornas utlopp.
Betong har en hög tryckhållfasthet; den har dock en låg drag- och böjhållfasthet
(ungefär 10 % av tryckhållfastheten). När spänningsbelastningarna är väldigt
stora (belastningsklasser E600, F900, men även D400 då cykler för lastning och
lossning förekommer ofta – t.ex. regelbundet passerande fordon), sk a d ärför e n
armeringsstomm e med lä tt vikt a nvä ndas (elsvetsat armeringsnät eller Ø10
stänger med 15 cm mellanrum).
Steg 3
Rännorna ska monteras med start från flödesutloppet (pilen på ränndelar visar
vattenflödets riktning). Bygg kringgjutning E upp till den maximala höjden som
tillåts av ytbeläggningen. Utforma den efter behov baserat på ritningen på nästa
sida. För in och fäst det galler som behövs i förväg för att förebygga att rännorna
deformeras till följd av tryck från torkande betong och för att monteringen ska gå
snabbare. Skydda gallren med en PVC-folie så att man inte behöver rengöra dem
från eventuella betongrester.
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Steg 4
Efter montering ska ytbeläggningen anbringas ca. 3-5 mm högre än gallret för att
möjliggöra en optimal avledning av ytvatten och skydda rännkant (se detaljer på
nästa sida). Avlägsna skyddsfolien.
(1) Inkoppling till avloppssystemet kan göras på 3 olika sätt:
A) sandfång
B) horisontellt utlopp
C) vertikalt utlopp
För att få ett horisontellt utlopp ska en förformad gavel användas. Vissa rännor är
försedda med ett förformat utlopp i botten, för att öppna ett vertikalt utlopp
räcker det med att slå ut det med en hammare och en mejsel (var försiktig när du
slår i rännan för att undvika skador på den inre delen).

koppling av
sandfång

A)
koppling av
horisontellt
utlopp

Rekommendationer:
• värden för S och E, beroende på förväntad belastningsklass, visas i tabellen
nedan.
• rännorna monteras ihop med spont- och notkopplingstekniken (hane / hona);
för att säkerställa att rännorna blir vattentäta rekommenderas att en elastisk
polyuretantätning används som är lämplig för respektive installation (man
bör kontakta en specialist i frågan för att få råd om en lämplig produkt
beroende på typ av vätska som ska dräneras).
• förutom motståndskarakteristiken i tabellen nedan är det även viktigt att
betongen har egenskaper enligt nedan:

B)
koppling av
vertikalt utlopp

-

•

konsistensklass S4 (flytande) eller S3 (halvflytande), uppmätt med
Abrams metod; tack vare denna egenskap är det lätt att förflytta
betongen i konstruktionen och nå de minst åtkomliga områdena;
Maximal diameter på stenaggregat (Dmax) = 15 mm; tack vare denna
egenskap kan betongen enkelt nå de minst åtkomliga områden;
vattentäthet; för att nå denna parameter ska man använda ett lågt
vattencementtal (0.4 - 0.5 rekommenderas) och en tillräcklig mängd
cement (300 - 400 kg / m3) samt se till att betongen torkar ordentligt
och att gjutarbetet skyddas på ett lämpligt sätt.
om monteringen görs i närheten av aggressiva förhållanden / produkter
(havsområde, väldigt kalla länder, sulfater etc.), ska man framställa en
cementblandning som är beständig mot penetration av aggressiva ämnen
(särskilt ska man lägga fokus på blandnings-, läggnings- och
torkningsprocessen; en specialist i ämnet bör kontaktas för att finna bästa
lösning).

C)
Belastningsklass (EN 1433)

A15

B125

C250

D400

E600

F900

Tillämplig kraft (en kN)

15

125

250

400

600

90 0

Minsta höjd S på betongfundament (mm)

100

100

150

200

200

25 0

Minsta bredd E på kringgjutning (mm)

100

100

150

200

200

25 0

C12 / 15
C20 / 2 5
XF4

C20 / 25
C25 / 3 0
XF4

C25 / 30
C30 / 37
XF4

C25 / 30*
C30 / 37
XF4

C30 / 37
C35 / 4 5
XF4

C35 / 4 5
C40 / 5 0
XF4

Klass för betongens tryckhållfasthet (EN 2 06)
Klass för betongens tryckhållfasthet (EN 20 6-1) om
betongen är exponerad för frost-töcykler.

* Om installationen i vägkorsningar kommer att påverkas av tung trafik (särskilt lastbilar), ska klass C30 / 37
för betongshållfasthet användas.
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Montering av STORA Self

Montering av STORA PARKING/RESIDENTIAL

Beläggning
(A15-B125)

Beläggning
(A15-B125-C250)
Små marksten nära rännan ska inkluderas i
lateral förstärkningsbetong

Små marksten nära rännan ska
inkluderas i lateral förstärkningsbetong
1. Beläggning
2. Sandbädd
3. Bärlager
4. Underlag
5. Förstärkningsbetonglager

1.
2.
E

3.

4.

3.

E
S

5.

Betongbeläggning
(A15-B125-C250)
1. Betongbeläggning
2. Bärlager
3. Underlag
4. Förstärkningsbetonglager
5. Expansionsfog

Fogens minsta avstånd
från ränna

1.
2.

2.

4.

Betongbeläggning
(A15-B125)
5.

1.

S

5.

E

5.
1.
2.

E
S

4.

3.

4.

Asfalt
(A15-B125-C250)

Asfalt
(A15-B125)
1.
2.
E
3.
4.

1. Betongbeläggning
2. Bärlager
3. Underlag
4. Förstärkningsbetonglager
5. Expansionsfog

Fogens minsta avstånd från
rännkant = ca. 1 m

S
3.

1. Beläggning
2. Sandbädd
3. Bärlager
4. Underlag
5. Förstärkningsbetonglager

5.

S

1. Asfaltlager (ca. 3 cm)
2. Bindlager (bituminös blandning
- BINDER, ca. 8 cm)
3. Bärlager (ca. 10 cm)
4. Underlag (ca. 40 cm)
5. Förstärkningsbetonglager

1.
2.
E
3.
4.

3-5 mm

5.

S

1. Asfaltlager (ca. 3 cm)
2. Bindlager (bituminös blandning
- BINDER, ca. 8 cm)
3. Bärlager (ca. 10 cm)
4. Underlag (ca. 40 cm)
5. Förstärkningsbetonglager

3-5 mm
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Montering av STORA Technical / Super
Betongbeläggning för gator och vägar
(D400-E600-F 900)
5.

1. Betongbeläggning
2. Bärlager
3. Underlag
4. Förstärkningsbetonglager
5. Expansionsfog

Fogens minsta avstånd från
rännkant = ca. 1m

1.
2.

E
S

3.

4.

Asfalt
(Vanlig trafik)
(D400)
1. Asfaltlager (ca. 4 cm)
2. Bindlager (bituminös blandning –
BINDER, ca. 10 cm)
3. Bärlager (ca. 15 cm)
4. Underlag (ca. 50 cm)
5. Förstärkningsbetonglager

1.
2.
E
3.
4.

5.

S

Asfalt
(Tung trafik)
(E600-F 900)
1.
2.
E
3.
4.

5.

S

1. Asfaltlager (c. 4 cm)
2. Bindlager (bituminös blandning –
- BINDER, ca. 10 cm)
3. Bärlager (ca. 15 cm)
4. Underlag (ca. 50 cm)
5. Förstärkningsbetonglager

3-5 mm

Asfaltlager kan appliceras för rännor vid mindre belastningar; vid högre
belastningar ska rännor monteras helt i ett lateralt betongförstärkningslager.
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Observera:
Om dräneringslinjen exponeras
för horisontell belastning (till
exempel
gjutarbete
för
industriplattor, parkeringsplatser
och parkeringsdäck), ska man
lägga effektiva expansionsfogar
parallellt med rännorna för att
undvika att rännor spricker när
betongskivor utvidgas: en bra
lösning kan vara att lägga
expa nsionsfogar 1 - 1.5 meter
från rännkant.
Det rekommenderas även att en
fog läggs vinkelrätt gentemot
rännorna; en specialist ska
rådfrågas för bästa lösning.

Ritningarna presenteras i
informationssyfte och som exempel;
ritningarna är inte skalenligt upprättade .

TOLAGO INFRA AB
Holmsmalma
731 94 Köping
Tel.: 0221- 810 08
E-post: info@tolago.se
www.tolago.se

INCOMA S.A.
Zwaarveld 32
(B) 9220 Hamme
Tel.: +32 52 49 98 99
Fax: +32 52 47 07 76
E-post: info@imcoma.com
www.stora-drain.be

