
 Installasjonsveiledning        

SC-310 & SC-740  



Før du begynner 

Nødvendig materiale og utstyr: 

• 20-60mm selvkomprimerende masse    

• Fyll materiale      

• Fiberduk 

• StormTech kammer 

• StormTech endesykker 

• Stikksag el. for kutting i endestykker 

• Komprimator med maks vekt 5,5 tonn og maks dynamisk kraft på 9 tonn 

• Laser 

 

• For belagt overflate (asfalt, beleggningsstein, etc.) må minimum overdekning  

  av kamrene være 46 cm eksklusive belegningsmateriale 

 

• For belagt overflate (asfalt, beleggningsstein, etc.) må ikke overdekningen  

  av kamrene overstige 244 cm inkludert belegningsmateriale 

 

• For installasjoner uten belagt overflate der transportbelastning  

  kan forekomme, må minimum overdekning være 61 cm 

     

• For installasjoner uten belagt overflate der transportbelastning  

  kan forekomme, må maksimal overdekning være 244 cm 

 

• Utførende entreprenør må informere prosjektansvarlig dersom underliggende  

   masser ikke samsvarer med det som er angitt i design kriteriet 

 

• Sjekk kamrene for transportskader før installasjon. Skadede kammer må  

  ikke brukes. Informer VA-systemer AS om eventuelle skader. 

 

• Type fiberduk og bruk av denne utføres i henhold til prosjekterende  

   ingeniørs anbefaling.  

 

 

Krav til installasjon 



Utgraving og forberedelser  
1. Grav ut og planér infiltrasjons-/fordrøynings-bassenget. Ta ut 0.5m ekstra i hver  

retning for å lette tilpasning av kamrene og sikre ønsket kompaksjon av fyllmateriale. 

 

2. Graveområdet bør ikke inneholde store vannmengder under installasjon.  

Drenering/pumping av fordøyningsbassenget bør opprettholdes under installasjonen. 

 

3. Legg underlagsmasse i henhold til beskrivelse fra prosjektingeniør. 

 

4. Dekk til underlagsmasse med geotekstil 

 

5. Legg geotekstil rundt og langs kanten av fordrøyningsbassenget i henhold til  

prosjektingeniørens anbefalinger. 

 

6. Fordel knust masse (20-50mm) som fundamenteringslag. Tykkelsen av  

fundamenteringslag bestemmes av prosjektingeniør. 

 

7. Kompakter fundamenteringslaget 



Installering av kammer/innløpsrør 

1. Legg ut innløpsrør/system i henhold til prosjektskisse. 

 

2. Når første kammer legges skal enden ‘’Build rows in this direction’’ ligge fra 

Utkanten av bassenget, og pilene skal peke i den retningen kamrene skal legges. 

 

3. Kamrene må legges riktig vei med kun 1 overlapp. 

 

4. Det bør/skal legges spylbar duk (leveres av VA-Systemer AS) under raden/ 

Rekken som er koblet mot sandfang/sluk/samlekum. Denne skal legges dobbelt. 

 

5. Sett første kammer-rekken på plass, (som regel rekken som er koblet mot sluk 

med spylbar duk under) nye rekker legges så med en minimumsavstand på 15 cm . 

 

6. Skjær hull i endeplaten i henhold til innløpsrørets størrelse og høyde. Hull for 

innløpsrør bør ligge på bunnen, dette for å kunne spyle ut slam fra den spylbare 

duken. 

 

7. Legg fiberduk over eventuelle åpninger rundt rør/mellom rør og endelokk, for 

å hindre at omfyllings-masse kommer inn i magasinet. 

 

8. Dobbeltsjekk at minimumsavstand mellom kamrene er 15 cm. 

 

 

Min 15 cm  



Montering/Omfylling av kammer 



Fordeling av omfyllingsmasser 

1. Angulær selvkomprimerende masse brukes. 

 

2. Stabiliser kammer-rekken ved å strø massen ‘’midt oppå’’ kammer-

rekken. Påse avstanden mellom kammer-rekken. 

 

3. Fyll opp jevnt rundt kamrene i lag på ca 30 cm. 

 

4. Belast/kjør ikke oppå kammeret før minimum overdekning er 

oppnådd, dvs 46 cm. 

 

5. Når det er minimum 15 cm overdekning over kammer med 

omfyllingsmasse, (fraksjon 20-60 mm) legges fiberduk før 

oppfylling med bærlag til minimum 46 cm overdekning.             

(61 cm dersom det ikke skal legges asfalt/belegningsstein) 

 

6. Fortsett fylling til ønsket overdekning, fra ca 2 til 4 meter (SC-

serien) overdekning må en representant fra VA Systemer AS være 

tilstede. 

 

 



Tegninger/Skisser 



Tegninger/Skisser 



Akseltrykk 

Fyllingsgrad 

(cm over kammer) 

Maksimalt akseltrykk 

(tonn)* 

15 3,6 

30 7,2 

46 med dekke  14,5 

61+ uten dekke 14,5 

Fyllingsgrad  

(cm over kammer) 

 

Sporvidde (cm) Maksimalt marktrykk 

(tonn/m2)** 

 

 

 

15 

30 5.2 

45 4.4 

60 3.9 

75 3.7 

90 3.5 

 

 

 

30 

30 7.5 

45 5.8 

60 4.9 

75 4.4 

90 4.1 

 

 

 

45 

30 9.8 

45 7.2 

60 5.9 

75 5.2 

90 4.6 

Tabell 1: Maksimalt akseltrykk ved forskjellig overdekning 

Tabell 2: Maksimalt marktrykk for forskjellige sporvidder 

 

** Maksimalt marktrykk er beregnet ut fra kjøretøyets totalvekt delt på total 

kontaktflate mellom kjøretøy og  bakke. 

* For å kunne foreta transport med last, eller tippe lass over kamrene må 

kamrene ha minst 91 cm overdekning. 



StormTech 

endestykke 

"Isolator"rekken er en rad av kammer som skal samle opp eventuelle 

sedimenter som vaskes inn i fordrøyningsbassenget. Inn i Isolator-rekken går 

det et mannhull som muliggjør inspeksjon og spyling. Anlegget kan derved 

vedlikeholdes og det får økt levetid. 

 

Direkte under Isolator-rekken legges et kraftig geotekstil som er sterkt nok til 

å tåle spyling og rensing. Geotekstilet under Isolator-rekken bør stikke minst 

20 cm ut på hver side, og det bør unngås å få skjøt i geotekstilet inne i 

Isolator-rekken.  

 

 

Rør for inspeksjon og 

tilkomst for 

spyling/rensing. 

 

Inspeksjonsrør for 

monitorering av 

anlegget. 

 

.                                                         Endelokk     

 

. 

Mellom fundamenteringslag og kammer-rekken 

legges en vevd geotekstil med utstikk min. 20 

cm til hver side. 

 

Min 60cm 

  
 

Oppsamlings-

kum med 

inspeksjonsrør. 



VA-systemer AS 

Industrivegen 36, 2680 Vågå 

Tel.: +47 97420101 

Tel.: +47 97430101 

e-mail: va-systemer@va-systemer.no 

www.va-systemer.no 

Spørsmål / Veiledning ??? 

 

 

Kontakt 
 


