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Hvordan fungerer filtreringsmasse? 

 Et drensfilter er en porøs masse som omkranser et perforert drensrør for å utføre 
følgende funksjoner: 

 

• Filtreringsfunksjon: Å forhindre definerte jordpartikler å komme inn i drensrøret hvor de 
kan feste seg og til slutt tette røret. 

 

• Hydraulisk funksjon: Å tilby et porøst medium rundt røret med relativt høy 
gjennomtrengelighet for å redusere inngangsmotstanden for vannet. 

2 PE DRENSRØR MED TYKKE FILTRE FRA ARA MASKIN AS  



3 

Filtreringsmaterialer for drensrør 

Et dreneringsfilter kan være:  
 

 

• Naturgrus 
            OBS! Singel eller pukk må IKKE brukes! Dette har ingen 

            filtreringseffekt.  

             

 
 

• Sagflis 

 

 

 
 

• Tykt filtermateriale av fiber 
                (må ikke forveksles med geotekstil-filter!) 
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 Naturgrus: 

 

 
• Ved bruk av grus kreves mye logistikk samt bruk av ekstra maskiner. I tillegg kan kjøreskader oppstå pga. 

materialets tyngde.  

• Vanligvis anses bruk av naturgrus å være effektivt som filtreringsmasse. Men, store mengder tungt 
materiale må transporteres til området og ut i feltet hvor dreneringen foregår. 

• Transport og anskaffelseskostnadene er høye, spesielt når råstoffet må transporteres over lengre 
avstander. 

 

 

      Sagflis 

 

 
• Sagflis har tradisjonelt vært mye brukt som filtreringsmasse i Norge. Men det er også stor variasjon på 

denne. Tendensen har vært at det ukritisk har vært brukt sagflis som filtreringsmasse uten å vite noe om 
størrelsen på partiklene (bør være minimum 1 mm store) eller hvor mye finstoff sagflisen inneholder. Det 
må påregnes mellom 2,5 og 3 m3 pr. mål. 

• Prisen på sagflis har etterhvert også blitt høy. Fra 120 til 150 kr/m3 + transport er ikke uvanlig. 

• Legging av sagflis krever også ekstra utstyr i form av traktor og tilhenger samt personer til å betjene denne 
og leggingen av sagflisen. 
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Forskjellige typer fiberfiltre 

 

Fiberfiltrene er laget av: 

Syntetiske fibre i ulike blandinger og formasjoner 
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ARADREN PE med fiberfiltre 
Utviklingen av pre-pakkede, tykke fiberfiltre startet på 1960-tallet i Nord-Tyskland. Utviklingen har 
siden pågått kontinuerlig, og filtrenes funksjonalitet og egenskaper er grundig forsket på, testet og 
utprøvd. 
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PP300 PP450 PP700 PP1000 
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Fiberfiltre er de mest effektive filtrene i undergrunns  

dreneringssystemer 
 

 Fordelene er: 
 

• Filtrene produseres i henhold til en på forhånd angitt spesifikasjon. Gjennomtrengeligheten i filteret 
kan presist defineres ved å blande forskjellige fibre. 

 

• Filteret er konsekvent likt og uten variasjoner på hele drensrørets lengde, noe som sikrer samme 
filtreringseffekt over alt. Du unngår «helligdager». 

 

• Et filterrør har slisser OG filter rundt hele. I forhold til et 50/60 rør med slisser bare på oversiden vil et 
drensrør med slisser rundt hele ta unna vannet raskere. Med rundslissede rør er sannsynligheten for at 
alle slissene går tett også mindre i forhold til et rør med slisser kun på oversiden. ET FAKTUM ER AT 
OPP TIL 2/3 AV VANNET KOMMER INN I DRENSRØRET FRA UNDERSIDEN! 

 

• Filterrør på rull er enkle å transportere samt svært enkle å legge. Du sparer kostnadene forbundet med 
bruk av grus eller sagflis, og samtidig gjøres jobben raskere da ventetiden forbundet med logistikken 
rundt flis eller grus ikke er til stede. 

 

• Et PP-filterrør tåler å spyles med en grøftespyler uten at filteret ødelegges. 
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FIBERFILTERETS FUNKSJON 
 

En viktig forutsetning for at et fiberfilter skal fungere godt er etableringen av et såkalt 
naturlig filter i fiberfilteret. Når det første vannet etter installasjonen av drenerings-
systemet trenger inn i filtrene så vil de fineste jordpartiklene bli vasket bort fra 
drensrørets  umiddelbare nærhet og bli dratt med inn i filteret. Grunnet fiberfilterets 
oppbygning vil et system av vedheftende finpartikler dannes som et «eget» partikkelfilter i 
fiberfilteret.  
 
Fiberfilterets effektivitet: Beskyttelse mot igjenslamming av grovkornet jord. Finkornede 
jordpartikler (< 0,200 mm) skal trenge inn i fiberfilteret for å bygge opp et eget 
partikkelfilter i fiberfilteret. 
 
Vannabsorbering: Opptak av vann økes med opp til 6 ganger sammenlignet med et rør 
uten filter ettersom inntrengningsmotstanden reduseres ved hjelp av fiberfilteret. 



• Med et tykt fiberfilter oppnås en høyere infiltrasjonshastighet av grunnvannet inn i 
drensrøret sammenlignet med et drensrør uten filter eller et rør med et tynt geotekstil filter 
ettersom grunnvannet fordeles mye lettere langs røret ved bruk av et tykt filter. 

 

8 

På et rør uten filter må vannet trenge  
gjennom kompakte jordmasser for å finne 
veien til de enkelte slissene på drensrøret. 

På et filterrør vil vannet lett fordeles i filteret og 
enkelt finne veien til slissene i røret.  
 
Vannet dreneres 4 til 6 ganger raskere med 
et tykt fiberfilter! 

PE DRENSRØR MED TYKKE FILTRE FRA ARA MASKIN AS  



Syntetiske, tykke fiberfiltre. PP 

 

Disse er laget av: 
 

• En blanding av polypropylen-fibre fra 17 decitex til 220 decitex. (decitex = tykkelsen på 
fibrene. 17 decitex vil si at 10 000 m veier 17 gram) Blandingen av fibrene, vekten og 
tykkelsen definerer porestørrelsen og dermed gjennomtrengeligheten på filteret.  

• For eksempel PP700. Dette slipper ikke gjennom partikler som er større enn 700 tusendels 
millimeter (Mikrometer) 

• De største fordelene med et PP filter er at de ikke råtner opp, fiberen i filtret suger ikke vann, 
og PP-filteret har svært liten vanninntrengingsmotstand. 

• Drensrør helt opp til 200 mm i diameter kan fås med denne filtertypen. 
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De mest brukte syntetiske filtrene i dag er PP450, PP700 og PP1000 
 

PP450 

Spesifikasjoner i henhold til KOMO Standard: 
Spesifisert gjennomtrengelighet: 450µ (Mikron) 

Spesifisert gjennomsnittlig filtertykkelse: 5,0mm 

Spesifisert minimum filtertykkelse: >3,0mm 

Spesifisert vekt: 400g/m² 
 

PP700 

Spesifikasjoner i henhold til KOMO Standard 
Spesifisert gjennomtrengelighet: 700µ 

Spesifisert filtertykkelse: 6,0mm 

Spesifisert minimum filtertykkelse: >4,0mm 

Spesifisert vekt: 550g/m² 

 

PP1000 

Spesifikasjoner i henhold til KOMO Standard 
Spesifisert gjennomtrengelighet: 1000µ 

Spesifisert filtertykkelse: 6,0mm 

Spesifisert minimum filtertykkelse: >4,0mm 

Spesifisert vekt: 650g/m² 

 
KOMO Certifikat nr. 32254/87 
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Hvilket filter hvor? 
 

Oversikten nedenfor er kun veiledende og valg av filtertype avhenger helt av hvilken sammensetning jorden på skiftene du skal 
drenere har. Ta jordprøver! 

• PP-filter:  
 
PP300 og 450: For siltjord 

 

PP700: Universalfilter for norske forhold. Leire, organisk jord og myr. Kan også brukes der hvor det er 
noe jernutfelling (rust).  

 

PP1000: For jordsmonn med jernutfelling (rust). Rusten fester seg ikke i filteret og tetter dette men vil 
gå gjennom og inn drensrøret. Obs! Ved jernutfelling må legging av rør planlegges så de kan spyles med 
jevne mellomrom!  
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For å sikre kvaliteten på filtrene er standard testparametere og 

testmetoder utviklet under følgende spesifikasjoner: 

 

• ISO 554. Standard for omgivelsene ved testing – gitte spesifikasjoner. 

• ISO 565. Testsilene: Metallduk og perforert metallplate. Standard størrelser på filtrenes 
åpninger. 

• ISO 9 862. Geotekstiler – Prøver og preparering av materialer for testing. 

• ISO 9 863. Geotekstiler – Fastslå tykkelse under fastsatte trykk. 

• ISO 9 864. Geotekstiler – Bestemmelse av masse per arealenhet. 

• ISO 10 318. Geotekstiler – Terminologi. 

• EN ISO 10 320. Geotekstiler og geotekstil-relaterte produkter - identifisering på stedet. 

• EN ISO 12 956. Geotekstiler og geotekstil-relaterte produkter – Fastslå de karakteristiske 

åpningenes størrelse. 
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I Europa og i mange andre land utenfor Europa brukes standarden KOMO for                     
kvalitetssikring av drensrør og tykke fiberfiltre for drensrør. 
 
PE drensrørene er produsert i henhold til den Nederlandske KOMO standard BRL 1410 og er godkjent 
med sertifikat nr. K4338-03. Og er godkjent for bruk ned til minus 18° celsius. 
 
Filtrene er godkjent under den nye KOMO standarden NEN 7090. Sertifikat nr. 32254/87. 
 
Selskaper som er sertifisert til å produsere tykke filtre i henhold til KOMO-standarden kontrolleres minst 
en gang pr. måned i forhold til kvalitet av KIWA.  

 
    (KIWA er en Nederlandsk uavhengig verdensomspennende organisasjon som kun jobber med kontroll og  kvalitetssikring) 

 KOMO er det Nederlandske kvalitetsmerket for bygge- og anleggsprodukter og 
administreres av den Nederlandske stiftelsen for kvalitetssikring i bygge- og 
anleggsbransjen. (SBK) 
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Kvalitetssikring under produksjon av fiberfiltre i følge 
spesifiserte standarder 

Måling av filtertykkelse 

Måling av filtertykkelse 
ved et angitt trykk 

Veiing 
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Test av 
gjennomtrengelighet 
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