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D-Rainclean® sin infiltrasjonsrenne består av en 

plastikkrenne fylt med substrat for rensing av 

overvann. Plastikkrennen har innvendige mål H/B/L = 

366/300/500 mm, og har 8 åpninger med diameter = 

100mm. Når forurenset overvann har passert 

substratlaget i D-Rainclean®, blir det rensede vannet 

ledet til infiltrasjon i de 8 åpningene i bunnen av 

rennen.  

D-Rainclean® oppnår sin gode rensekapasitet på 

grunn av utvalgte naturlige mineraler med høy 

utvekslingskapasitet og filtereffekt. Mengden av 

«oljedrypp» på trafikkarealer får nesten en fullstendig 

nedbrytning. Ved ulykker med opp til 10 liter olje/meter 

bindes oljen i 24 timer i substratet. 

Består av 

Forurensningsstoffer fra vei: Tungmetaller fra veitrafikk 

(fra UBAA prosjektet (FKZ 202 242 220/02) Kilde: Lang) 

Aktuelle undersøkelser fra Umweltbundesamt*(det tyske 

miljødepartementet) viser at spredning av tungmetaller til 

vannmiljøer og jord må reduseres betydelig med egnede 

tiltak. I Tyskland kommer det årlig ca. 930 t kobber, 80 t 

bly og 2078 t zink fra trafikk som ledes til vannmiljøer og 

til jorden. I 2001 nådde man ikke ved LAWA-målestedene 

opp til den tilsiktede kvalitetsklasse – ll eller bedre – for 

vannmiljøet – for kobber på 66% og for zink på 86%! 

(LAWA=Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Wasser(Fellesorganisasjonen hos den tyske stat/de tyske 

delstater for vann)) 

Funke tilbyr markedet en profesjonell løsning til 

håndtering av belastet overvann, ved å ha utviklet D-

Rainclean®, som er en kombinasjon av en PP-

infiltrasjonsrenne og et substrat. Fra veier, 

parkeringsplasser, gård- og takarealer fanger D-

Rainclean® opp regnvann, som til dels er belastet med 

høye konsentrasjoner av forurensede stoffer, og renser 

det til en ufarlig tilstand ut i jorden. D-Rainclean® 

oppfyller dermed kravene i DWA’s (den tyske foreningen 

for vann, spillvann og avfall) arbeidsblad A 138. 

*Rapport utarbeidet av det tyske miljødepartementet «Utslipp av 

kobber, zink og bly til vannmiljø og jord – Analyse av 

emisjonsveier og mulige forholdsregler til emisjonsreduksjon), 

11.2004. 

 



 

Optimalisert system 

Takket være den spesielle sammensetningen av D-

Rainclean®-substratet svarer renseeffekten som et 

minimum til den «umettede jordsonen». To 

målsetninger, som i deres virkemåte egentlig 

motsier hverandre, var avgjørende ved utviklingen. 

A) Holde tilbake så mange filtrerbare faste 

stoffer(AFS), og dermed de partikulært 

bundne tungmetallene, som mulig. 

B) Høyest mulig vedvarende 

permeabilitetskoeffesient(kf-verdi) for å 

sikre funksjonen av infiltrasjonsbassenget. 

Dette ble oppnådd ved hjelp av en målrettet stor 

kornstørrelsesfordeling. På den måten er D-

Rainclean®-substratet vesentlig mindre mottakelig 

for slamtilførsel enn alminnelig humusholdig jord. 

Likevel tilbakeholdes ca. 99% av de filtrerbare faste 

stoffene(AFS). Sedimentene, som blir transportert 

med i regnvannshendelsen, stoppes i en 

dybdefiltrering i de øverste 5-10cm. På den måten 

minimeres risikoen for dannelse av en lavt 

gjennomtrengende skorpe på overflaten av D-

Rainclean®-substratet, i motsetning til alminnelig 

jord eller substrater med overflatefiltrering.  

D-Rainclean® med støpejernsrist i klasse D400 

D-Rainclean® som åpen renne 

Utløpsbaner 

D-Rainclean® med støpejernsrist i klasse B 125 



 

Renne                   
Farge: sort,                   
Mål 500x400x366mm med 
integrert midtskott.     
Materiale: PP. 

Substrat          

14 l/sekk 

Støpejernsrist     

Kl. D 400 inkl. 

ramme og 

barnesikring 

 

(mulighet til å låse risten 

med bolter) 

Ut over rennen og substratet byr ytterligere komponenter av D-

Rainclean® – systemet på ideelle løsninger i mange 

forskjellige monteringssituasjoner. Det finnes en åpen versjon 

for tilsåing/planting og en lukket versjon med kjørbar 

støpejernsrist av klasse D 400. Det finnes også en utførelse 

med støpejernsrist i klasse B 125. På denne varianten 

forbindes karmen støtsikkert med rennen av fjærer i rustfritt 

stål, og dekselet spennes, etter ileggingen, i karmen med en 

klemmefjær. Trykkavledningen ved anvendelse av 

støpjernsristen i kl. B skjer via D-Rainclean®-rennen. Ved 

bærende underlag, i utførelsen, trenger man derfor ikke å 

benytte betong ved montering.  

Midtskottet, som er integrert i hvert renneelement, skaper 

sikkerhet for horisontal strømning f.eks. ved en oljeulykke, der 

oljen eventuelt kan sige ukontrollert i rennen.  



 

Big bag substrat              

1,5m
3
(til anvendelse ved stort forbruk) 

 

Endestykke                

til venstre el. høyre side      

Mål: 250x400x366 mm 

Monteringsnøkkel 

Nødoverløpselement  

med tilslutning på venstre 

eller høyre side DN/OD 

110mm 

Mål:500x400x366mm 

Støpejernsrist               

kl. B 125 inkl. støpejernsrist og 

forbindelsesklemmer av fjærstål 

samt barnesikring 

Ved en ulykke skiftes substratet i det aktuelle 

segmentet. Ved eventuelt fall på rennen, vil ikke 

substratet vandre til laveste punkt på rennen. Hver 

renne har en sentrisk integrert sylinder med åpen 

bunn, som sikrer systemets høye hydrauliske 

kapasitet, selv ved kraftig regn. Sylinderen sørger for 

at sediment/first flush(AFS), som kan påvirke 

rennens substrat i forhold til permeabilitet, fordeles 

utenfor sylinderen. Sylinderens innvendige flate 

belastes minimalt, og sylinderens substrat beholder 

sin opprinnelige permeabilitet i lang tid. 

Anlegg til rensing og infiltrasjon av regnvann 

dimensjoneres iht. DWA-A 138. Til 

dimensjoneringen fastsettes en 

overskridelseshyppighet
*1

, ved desentraliserte 

anlegg som regel n=0,2 a
-1

(tilsvarende Tn
*2

=5år) til 

n=1,0a
-1

. Til avledning av det overskytende 

regnvann ved ekstrem-regn, som overskrider 

dimensjoneringshyppigheten, kan det etter eget 

ønske prosjekteres nødoverløp. Med endestykket 

kan det opprettes en faglig korrekt avslutning av 

rennen. De konstruksjonsmessige og tekniske 

egenskapene til D-Raintank®-infiltrasjonselementer 

skaper en forutsetning for at D-Rainclean®-systemet 

kan monteres i jord med lav infiltrasjonsevne. 
*1Overskridelsesfrekvens n i 1/a: Antall begivenheter på lang sikt som 

overstiger en statistisk verdi ila ett år(metningshastighet og gjenvunnen 

kapasitetshastighet)                                               
*2Gjenvunnen kapasitetshastighet Tn: Middeltiden eller 

overskridelsestiden(gjensidig av frekvens)(Kilde: DWA-A 117) 

Infiltrasjonsrenne med 

substrat 



 

Adsorpsjonsområde 

/utveksling av ioner 

Vannbeholder 

Filter 

Organisk matrise 

Koloniseringsrom 

Ph-bufferområde 

Syrebegrenser 

Substratets 

bestanddeler vist 

skjematisk – 

kornstørrelsen er 

ikke vist i rett 

målestokk 

Substratet! 

D-Rainclean® substratet består av utvalgte komponenter 

som hver oppfyller en eller flere funksjoner. Derfor har 

den ferdige substratblandingen et bredt virkningsområde, 

som omfatter filtrering, adsorpsjon, utveksling av ioner, 

tilbakeholdelse av fosfat og mye annet. 

Filtereffekt                                  

En stor del av de forurensede stoffene i overflatevannet 

er partikulært bundet og henger som regel på de fineste 

partiklene.(AFS – fra filtrerbare partikler). De faste 

partiklene, og dermed også de forurensede stoffene som 

henger fast i disse, holdes tilbake på grunn av D-

Rainclean® substratets fremdragende filtereffekt. Dette 

skjer med den såkalte dybdefiltreringen. De fine kornene 

fordeler seg i de øverste 5-10cm av substratet. I forhold 

til overflatefiltrering har dette en fordel ved at risikoen for 

fortetting av overflaten reduseres og ikke skaper en 

oppdemming av vannet.  

Tungmetallsorpsjon/desorpsjon og utfelling   

Oppløste tungmetaller utsettes i D-Rainclean® for 

forskjellige prosesser: Mens nikkel holdes tilbake med 

sorpsjon, blir bly, kadmium, kobber og zink i substratet 

ved sorpsjon og utfelling. Kadmium hører sammen med 

zink og nikkel til de mobile og relativt lett flyttbare 

tungmetallene. Spesielt ved kadmium er den konstant 

høye pH-verdien i D-Rainclean® derfor veldig viktig. Bly 

forholder seg veldig immobilt i jorden. På samme måte 

som ved kobber, bindes bly ved spesifikke 

adsorpsjonsprosesser. Kvikksølv bindes i en meget 

immobil form, fortrinnsvis til den organiske substans, 

som D-Rainclean® inneholder. Krom bindes komplekst 

ved høyere pH-verdier, spesielt med jernioner i meget 

tungtoppløselig Cr(OH)3 og Cr2O3. 

Vanntilbakeholdelseskapasitet            

Mikrobiologien i jorden sørger spesielt i den varme 

årstiden for en viktig nedbrytningskapasitet. 

Forutsetningen for dette er en tilstrekkelig fuktighet i D-

Rainclean® substratet. Opprettholdelse av kraften 

oppnås ved et stort porevolum, en passende mengde 

organiske stoffer og et høyt forhold til vannabsorbenter i 

D-Rainclean® substratet. Infiltrasjonsrennen til D-

Rainclean® sørger for et vannreservoar på ca. 3,0 liter 

pr. meter i bunnen av rennen. 

Tabell 1: Grenseverdier i henhold til grunnvann 

etter Bundes-Bodenschutzgesetz 

Sorpsjon av forurensede stoffer                    

Når vannet har strømmet gjennom substratet testes 

verdiene med hensyn til evalueringen av veien jord – 

grunnvann i henhold til § 8, stk. 1, pkt. 2. nr. 1 i den tyske 

jordbeskyttelsesloven(Tabell 1). Sorpsjonsisotermene for 

de relevante tungmetallene bly og zink ble registrert for 

jord og D-Rainclean®. 

Laboratorieundersøkelser                                  

D-Rainclean® substratet viste, i forhold til en «god jord»- 

betydning, bedre adsorpsjonsresultater. På den måten 

adsorberes i gjennomsnitt ca. 90 % av andelen zink. Ved 

bly ligger denne betydelig høyere med 99 %. Om man når 

opp til grensekonsentrasjonene av prøveverdiene for 

vurdering av veien jord-grunnvann, blir D-Rainclean® 

substratets opptagelsesevne vurdert som oppbrukt. Dette 

er avhengig av trafikkmengden etter ca. 15-20 år(se den 

grafiske fremstillingen på s. 8). Etter dette tidsløpet 

anbefales det å skifte ut substratet. Jfr. bestemmelser fra 

DIBt-godkjennelsen bør metningsgraden og substratets 

resterende levetid kontrolleres hvert 10. år ved å fastsette 

det bundne zink-innholdet i substratet. 

Hydraulisk ytelse                                

D-Rainclean® substratet har en 

gjennomtrengelighetskoeffesient for vannet under driften 

på 9 x 10
-4

 m/s, og det råder dermed over en tilstrekkelig 

infiltrasjonskapasitet. Den høye permeabilitetens ytelse er 

resultatet av en stor spredt 

partikkelstørrelsesfordelingskurve med trappet 

kornstørrelse. 

 



 

Verdien 9 x 10
-4

 m/s er en redusert kf-verdi, som oppstår 

etter kort driftstid. Samtidig sørger en passende 

oppholdstid for at vannet som skal renses i D-Rainclean® 

systemet, for en tilstrekkelig adsorpsjon av de 

forurensede stoffene.  

Et vannreservoar i rennens bunn sørger for at substratet 

ikke tørker ut under lengre tørkeperioder. På denne 

måten bevares mikrobiologien i jorden, som er viktig for 

et «levende» jordsmonn. 

 

 

 
Vannreservoar i det nederste området 

Organisk forurensede stoffer                       

D-Rainclean® substratet har en organisk matrise og et 

spesifikt aktivt kull, som fremmer bindingen og 

nedbrytningen av organisk forurensede stoffer. 

Mineraloljehydrokarboner og halogenert lettflyktige 

hydrokarboner brytes lett ned i en konsentrasjon og en 

tilstand(residual fordeling), slik som den som regel 

forekommer på trafikkerte arealer. De fjernes dermed fra 

systemet. Når mikroorganismene i D-Rainclean®-rennen 

setter seg på fuktige overflater, er størrelsen på den 

samlede overflaten en viktig karakteristikk for kapasiteten 

av organiske stoffer sin nedbrytning. D-Rainclean® har 

en veldig stor total overflate. 

Veisalt                                    

For å kontrollere om det ved anvendelse av veisalt (som 

regel NaCl) er risiko for at adsorpsjonsplasser av natrium 

kan blokkeres og at allerede bundne skadelige stoffer 

kan vaskes ut igjen, er veisaltets kort- og langtidseffekt 

på D-Rainclean®-substratets ytelse og levetid blitt 

undersøkt. Resultatene viser at adsorpsjonskapasiteten 

av tungmetaller i D-Rainclean® substratet påvirkes i 

svært liten grad av bare natriumklorid. Selv ved 

støtbelastning med natriumklorid i takt med den faktiske 

praksis, registreres ingen tilførsel av allerede bundne 

tungmetaller i jorden. Tungmetallene blir ved anvendelse 

av veisalt bundet permanent i substratet.  

Oljebinding og nedbrytning                         

Trenger oljedråper ned i D-Rainclean® substratet, finner 

oljen, i det vann-umettede området, et stort porerom. 

Dermed mister oljen sin flyteevne og ligger som en tynn 

hinne på porerommets overflate. Med denne etableringen 

kan mikroorganismen best angripe oljen. Med et 

porevolum på minst 60 % byr D-Rainclean® substratet på 

optimale forutsetninger for dette. D-Rainclean® substratet 

har fremdragende egenskaper til å binde oljen. Selv om 

det er gjennomvått, kan det ved en ulykke straks ta opp 

mot 10 liter olje pr. løpende meter infiltrasjonsrenne og i 

ca. 24 timer forhindre utslipp til jorden. I denne perioden 

bør det forurensede substratet fjernes fra 

infiltrasjonsrennen og leveres i henhold til 

bestemmelsene. 

Fosfatbinding                                 

D-Rainclean® har en forbedret absorpsjonskapasitet for 

fosfat. Dette er en kapasitet som er viktig for rensing av 

vassdraget. 

Egnet til beplantning                       

Beplantning av D-Rainclean® rennen er ikke nødvendig, 

men om man ønsker, er det mulig. Selv om substratet er 

veldig næringsfattig, kan man beplante med 

pachysandra, mahonie, vinca minor eller cotoneaster. 

pH-verdi                                 

Karbonat-bufferområdet til D-Rainclean® substratet ligger 

over pH 7,2. 

Livet i jorden: edderkopper, rundorm, midd, collemboler 

(springhaler), enchytraeidae, billelarver (10.000/m renne til 

30.000/m renne) 

Kationutvekslingskapasiteten                  

Kationutvekslingskapasiteten (KAKpot) definerer 

maksimum mengde absorberbare kationer, for eksempel 

tungmetaller. På utvekslingene, som er preget av 

iontypen, er det tilsiktet en KAKpot på minst 20cmolc/kg. 

Verdien oppnås hovedsakelig ved å tilsette adsorberende 

komponenter og zeolitter. D-Rainclean® substratets evne 

til å fungere som ione-utveksler sørger for en binding av 

tungmetalionene. Et aktivt bidrag til å beskytte 

grunnvannet!                   

 



 

Vedlikehold og pleie                             

D-Rainclean® er ett infiltrasjonsbasseng som skal 

vedlikeholdes like mye som ethvert annet anlegg av 

samme type. Dog er arbeidsinnsatsen her relativt lav på 

grunn av redusert lysintensitet og at det dermed bare 

vokser mindre planter og moser. Det anbefales en visuell 

kontroll i regelmessige intervaller som først utføres en 

gang i halvåret. Senere økes dette til årlig kontroll evt. 

tilpasset forurensningsgraden. Løv og andre planterester 

kan være i rennen, så lenge ikke hele 

«oppbevaringsrommet» er fylt opp. Planterestene brukes i 

jordfaunaen som næringsgrunnlag, og jordfaunaen holder 

substratet løst og gjennomtrengelig. «Skitt» som ligger i 

rennen, skal selvfølgelig fjernes. Senest etter 10 år bør 

infiltrasjonsevnen til substratet kontrolleres ved hjelp av en 

enkel infiltrasjonstest. Ved alminnelig belastningsgrad er 

det mulig å avhende substratet på deponier i klasse 2, 

eller klasse 1 ved moderat forurensing. (Avgjørende for 

valg av deponiklasse er eluatverdiene og ikke samlet 

innhold). 

Avhending/deponering                             

Ikke benyttet D-Rainclean® substrat oppfyller kravene til 

klassifiseringsgrunnlaget for jord «Z0» i henhold til 

meddelelse nr. 20 av Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA)(de tyske delstaters fellesorganisasjon for avfall). 

Mettet substrat møtes alltid med klassifikasjonsverdien 

Z2, med unntak av avrenning som stammer fra rene 

metalltak. Avhengig av inngangen av forurensinger og 

etter testing, er det mulig å oppnå klassifiseringsverdi Z1.  

Avhengig av substratets belastningstilstand plasseres 

benyttet D-Rainclean® substrat i en bestemt 

tilstandsklasse, som går fra klasse 1 til klasse 5. Eventuell 

klasse avhenger av substratets levetid og mengden av 

forurensede stoffer. Ved normal belastningsgrad er en 

avhending av substratet på et deponeringsanlegg i 

kategorien 2, eller ved en moderat mengde av 

forurensede stoffer aktuell for klasse 1.           

Levetid for substratet                                   

Lett belastning – ca. 20 år.                                      

Vann fra takarealer, gårdsarealer, sykkelstier, fortau, 

parkeringsplasser til personbiler og veier med maks 300 

(ÅDT) i døgnet(kategori 1-5 ATV A 138). 

Middels belastning – ca. 18 år                    

Vann fra takareal på nærings- og industriområder med 

signifikant luftforurensing, veier med 300 opp til 

5000(ÅDT) i døgnet(kategori 6-8 ATV A 138). 

Sterk belastning – ca. 15 år                     

Areal på industriområder, parkeringsplasser til personbiler 

med hyppig trafikk, veier med 5000 opp til 15000 (ÅDT) i 

døgnet(kategori 9-11 ATV A 138).   

Levetid for D-Rainclean-substratet ved 

forskjellige belastninger. 

 

ÅDT = Årlig gjennomsnittlig døgntrafikk 

D-Rainclean® infiltrasjonsrennens funksjonalitet og yteevne, 

som har vært installert siden 2002, bekreftes av resultatene fra 

undersøkelser av byggeprosjekter. 



 

Behandling       av 

regnvann med    DIBt-

godkjennelse 

I 2006 fikk virksomheten Funke 

Kunststoffe GmbH den generelle 

byggetilsynsmessige godkjennelse 

på D-Rainclean® av det Tyske 

Institutt for Byggeteknikk(DIBt). DIBt-

godkjennelser tildeles byggevarer og 

design innenfor de tyske 

byggereglementenes område, hvor 

det ikke finnes generelt anerkjente 

tekniske regler, spesielt DIN 

standarder, eller som i vesentlig grad 

avviker fra disse. Godkjennelsene er 

en pålitelig dokumentasjon for 

byggevarenes brukervennlighet eller 

dokumentasjon for designet sin 

anvendelighet med henblikk på 

byggetekniske krav til bygge- og 

anleggsarbeid. Funke Kunststoffe 

GmbH er stolt av å være det første 

selskapet til oppnå denne 

godkjenningen for et system som 

brukes for behandling av forurenset 

regnvann.  

Godkjennelsen betyr en ekstra 

sikkerhet for byggherrer og brukere. 

Med D-Rainclean® får disse et 

definert og godkjent system til 

profesjonell håndtering av forurenset 

regnvann. 

DIBt-godkjennelsen av D-Rainclean® 

infiltrasjonsrenne ble i 2011 forlenget 

ytterligere 5 år på bakgrunn av flere 

års positive erfaringer. Samtlige 

tester innenfor rammene av DIBt-

godkjennelsesprosedyrene er 

gjennomført for et tilkoblingsforhold 

AS:AU=1:40. Det tilsvarer 12m
2
 

tilsluttet areal pr. løpende meter D-

Rainclean® infiltrasjonsrenne. 



D-Rainclean® -   Anvendelsesmuligheter 

1) D-Rainclean® uten 

støpejernsrist(åpen) 

Snitt 

Plan 
Plan 

Plan 

Snitt 

Snitt 

Snitt 

2) D-Rainclean® med høy kant(åpen) 

Snitt 

3) D-Rainclean® klasse D 400, med HS®-drensrør 

4) D-Rainclean® med støpejernsrist klasse D 400 

Forbehold om tekniske endringer 

2) D-Rainclean® med støpejernsrist 

klasse D400(lukket) 



 

5) D-Rainclean® med støpejernsrist klasse B 125 

(lukket) 

7) D-Rainclean® med støpejernsdeksel klasse B 125 

(lukket) 

Snitt 

Snitt 

Plan -Kan kombineres med drensrør 

 

 

 

Informasjon om andre anvendelsesmuligheter     

–eksempler kan rekvireres. 

Fig. 1: D-Rainclean® infiltrasjonsrenne uten 

støpejernsdeksel(åpen) – Snittegning/Plantegning 

Fig. 2: D-Rainclean® infiltrasjonsrenne med 

støpejernsdeksel klasse D400(lukket) – 

Snittegning/Plantegning 

Fig. 3: Installasjonseksempel D-Rainclean® 

infiltrasjonsrenne med høy kant(åpen) 

Avgrensning av D-Rainclean® med en høy kant kan 

for eksempel anbefales mellom rekker av 

parkeringsplasser. 

Fig. 4: Installasjonseksempel D-Rainclean® 

infiltrasjonsrenne klasse D400, med HS®-drensrør 

I kombinasjon med en rørinfiltrasjonsgrøft og HS®-

drensrør kan D-Rainclean® systemet også installeres 

i bakken med minimal infiltrasjonsmulighet for vann. 

Anvendelsesområder er arealer med høy 

trafikkbelastning, hvor betongfundamentet skal gå opp 

til kjørebanens øverste kant. Det kreves statiske krav 

og ekspansjonsklasser for en betongkvalitet på minst 

B20.   

Fig. 5: Installasjonseksempel D-Rainclean® 

infiltrasjonsrenne med støpejernsdeksel klasse D 

400 

Trafikkerte arealer med normal trafikkbelastning er 

anvendelsesområder til installasjon av 

infiltrasjonsrennen med støpejernsrist (500mm x 

360mm). Den er konstruert med en ramme og rist av 

støpejern og er egnet til belastningsklasse D 400. 

Det anbefales en kant med betongkantstein, om 

bredden skal oppfylle de statiske krav. 

Fig. 6: D-Rainclean® infiltrasjonsrenne med 

støpejernsrist klasse B125(lukket) – 

Snittegning/plantegning 

Arealer med permanent trafikk, eller trafikk av og til, 

kun med personbil, benytter man installasjon av 

infiltrasjonsrenne med støpejernsrist klasse B(500 x 

382 mm). Den er levert med en ramme og rist av 

støpejern og egnet til belastningsklasse B125. 

Fig. 7: Installasjonseksempel D-Rainclean® 

infiltrasjonsrenne med støpejernsdeksel klasse 

B125(lukket) 

Til utførelsen har man ikke bruk for en bakstøtte av 

betong. Her er det tilstrekkelig med en lagvis 

komprimering på siden med komprimeringsegnet 

grus.   



 

Beregningseksempel            
Ved et parkeringsareal på 900m

2
(Ared=590m

2
) – som er 

tilstrekkelig for ca. 38 parkeringsplasser til personbiler – i 

følge regndata for Düsseldorf (n=0,2a
-1

) er det brukt for 

32 meter D-Rainclean® -renner. Eksempelet baserer seg 

på 16 meter i en lukket utførelse med støpejernsrist med 

belastningsklasse B125 og 16 meter åpen renne. I forhold 

til påslipp via det kommunale nettet, resulterer det i en 

mer rentabel løsning, med en besparelse på opp mot 

40 %! 

Tatt i betraktning de ulike innsatsfaktorene som 

oljeutskiller, sandfang, inspeksjonskum, drensrør etc. 

løper omkostningene ved en ordinær håndtering av 

overflatevann uten D-Rainclean® infiltrasjonsrenne, og 

kan bli en dyr løsning, sammenlignet med D-

Raincleanrennen. 

Andre fordeler med D-Rainclean® løsningen:               

 - avlastning av va-anlegg og renseanlegg               

 - mindre vedlikehold                              

 - regnvannet infiltreres lokalt – bidrag til grunnvannet  

Va Systemer AS             

Industrivegen 36    www.va-systemer.no              

2680 Vågå, Norge   Tlf. 974 20 101      

    va-systemer@va-systemer.no         

 

 

Notat                                    

Mer informasjon om D-Rainclean® finnes i «Teknisk 

informasjon», som kan rekvireres hos oss.        

Fordeler 

 dokumentert høy hydraulisk ytelse i tiår 
 fremdragende tilbakeholdelse av faste partikler 
 minimal risiko for fortetting på grunn av en optimal 
kornkurve 
 høy tilbakeholdelse av oppløste, forurensede stoffer 
ved bruk av effektive adsorbere 
 aktiv mikrobiologi i jorden, som fører til en livskraftig 
jordsone 
 ikke bare tilbakeholdelse, men også nedbrytning av 
organisk forurensede stoffer 
 motstandsdyktig ved bruk av veisalt 
 enkel utskifting av substrat i deler av rennen, ved 
ulykke med oljeutslipp 
 etablering med nivåforskjell/fall i rennen er mulig 
uten ekstra forholdsregler på grunn av integrert 
midtskott i hvert renneelement 
 lett installasjon av plastikkelementene 
 mulighet for en åpen, og en versjon i kl.B og D, som 
er kjøresikker 
 betongarbeid er ikke nødvendig ved en åpen 
utførelse, eller med en kjøresterk rist i kl.B 
 substratet egner seg fremdragende til anvendelse 
på store områder(basseng, grøfter) 
 infiltrasjon direkte ved «utslippspunktet», uten 
behov for rør eller pukk 
 ingen oppbygning av et hydraulisk uberegnelig 
sedimentlag på/i filtermediet            

Eksempel på håndtering av 

overvann på 

parkeringsplass 


