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Bare betong varer evig 

BASAL slisserenne

Slisserenne 150/200 
Styrkeklasse D 400 ihht NS-EN 124

Slisserenne 200/275 
Styrkeklasse F 900 ihht NS-EN 124



BARE BETONG VARER EVIG

BASAL slisserenne

BASAL slisserenne
- som på en effektiv måte opptar overflatevann gjennom 
langsgående slisser.

Funksjon
BASAL slisserenner er et system av betongelementer iht. EN 1433 utviklet for å lede vekk overflate-
vann fra større arealer med fast dekke, flyplasser, bussterminaler, kaiområder med containertrafikk 
og industriarealer. De er også velegnet til drenering av tunneler og ved innkjøring til lager og  
garasjer. Slisserennene bygges inn i bœrelaget i flukt med belegget, opptar vannet gjennom langs-
gående slisser og transporterer det bort på en enkel og sikker måte.
Systemet består av renne-, inspeksjons-, utløpselementer samt endepropper. Utløpselementene er 
utstyrt med tilslutning til overvannskum. Skjøtene mellom elementene er identiske med betongrør-
skjøter av type ig, og har samme tetthet. Dermed kan rennene legges med vinkler i horisontal-
planet og utgjøre et kontinuerlig tett system.

Fordeler
• Enkel avvanning av kjørbart areal med fast dekke

• Avrenning ved fall fra begge sider til horisontal renne

• Maksimalt 50 m mellom utløp fra renne til overvannsledning

• Enkel sikring mot vannskader ved innkjøring til lager og garasje

•  Robust system og enkelt vedlikehold

• Rist/ramme og slisserenne har fall mot midten
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Drift og vedlikehold
BASAL slisserenner er produsert i høyfast betong. Dette gir et meget tett materiale med sœrlig lav 
vannabsorpsjon og spesielt stor motstand mot aggressivt vann. Bestandigheten mot salting og 
frost vil også vœre meget god. Innspeksjons- og utløpselementet er utstyrt med låsbar og hengslet 
rist av støpejern. Dette gjør det enkelt å fjerne uønskede gjenstander fra rennesystemet samt utføre 
spyling. BASAL slisserenner har en vesentlig fordel fremfor andre rennetyper med kontinuerlige 
rister, der belastning fra trafikk erfaringsmessig forårsaker et betydelig vedlikeholdsbehov.

Leggeanvisning 
BASAL slisserrenner
• type 150/200, brukes for all vanlig trafikk  
 av styrkeklasse D400 iht. EN 124.  
 Vannføring er 20 liter pr. sekund ved maks  
 50 m mellom utløp.

• type 200/275, brukes også på store arealer og  
 der kravet til styrkeklasse er F900 iht EN 124.  
 Vannføring er 35 liter pr sekund ved maks  
 50 m mellom utløp.

Elementene monteres med spesialverktøy fra 
produsenten og settes på pukkfundament 
som angitt i Vegnormal 018, komprimert til 
95% Standard Proctor. Sidefylling med 2 lag 
pukk, dmax80mm, komprimert med vibrovalse. 
Det anbefales at omkringliggende dekke gis 
en overhøyde 10-20 mm, pga. evt. setninger.
Slisserennen legges normalt uten fall. Ved  
oljeholdig avløpsvann, kreves oljebestandige 
pakninger. Slisserennene leveres med slisse-
bredder 20 eller 30 mm, avhengig av evt.  
sykkeltrafikk langs rennen.

Slisserrenne 200/275
Styrkeklasse F900

Renneelement
Lengde: 2,25 m  Vekt: 1050 kg

Inspeksjonselement
Lengde: 1,0 m  Vekt: 450 kg

Utløpselement
Lengde: 1,0 m  Vekt: 650 kg

Slisserrenne 150/200
Styrkeklasse D400

Renneelement
Lengde: 1,25 m  Vekt: 250 kg

Inspeksjonselement
Lengde: 1,0 m  Vekt: 190 kg

Utløpselement
Lengde: 1,0 m  Vekt: 300 kg

Forsenkning for støpejerns-
ramme med mål 470 x 725

Forsenkning for støpejerns-
ramme med mål 280 x 450

Endepropp

25 m 50 m 50 m

Endepropp 

Inspeksjonselement

BASAL Slisserenne Utløpselement Utløpselement

Sandfang
Overvannsledning

Sandfang Sandfang

Illustrasjonen viser drenering ved BASAL slisserenner



	 1.		 Jaro AS			
	 	 www.jaro.no	
	 	 PB.	2181,	9508	Alta.	Tlf.	78	44	92	00

	 2.	 Holmen Betong AS
	 	 9322	Karlstad.	Tlf.	77	83	55	00

	 3.	 Beisfjord Sementvarefabrikk AS			
	 	 www.beisfjordsement.no	
	 	 Fjordvn.	203,	8522	Beisfjord.		
	 	 Tlf.	76	95	04	60

	 4.	 Sortland Sementvarefabrikk AS 
  www.sortlandsement.no 
	 	 Pb.	114,	8401	Sortland.	
	 	 Tlf	76	11	34	40

	 5.	 Midt-Norsk Betong Mosjøen AS			
	 	 www.midtnorsk-betong.no	
	 	 PB.	128,	8651	Mosjøen.		
	 	 Tlf	75	11	99	50

	 6.	 Midt-Norsk Betong Verdal AS		
	 	 www.mnbetong.no
	 	 Magnus	den	Godes	v.	15,	7650	Verdal.		
	 	 Tlf.	74	07	52	00

	 	 BetoNor AS			
	 	 www.betonor.no	
	 	 PB	295,	6801	Førde
	 7.	 avd.	Trondheim.		Tlf.	73	95	77	30
	 10.	 avd.	Førde.	Tlf		57	83	09	00
	 12.	 avd	Vingrom.	Tlf	61	26	22	91

	 8.	 Sylteosen Betong AS			
	 	 www.syltosen.no	
	 	 6440	Elnesvågen.	Tlf.	99	28	81	00

	 9.	 Brødr. Ulvestad Cementvarefab. AS
	 	 6315	Innfjorden.	Tlf.	71	22	81	26

BRØDR. ULVESTAD
CEMENTVAREFABRIKK AS

	 11.	 Ryfoss Betong AS
	 	 2973	Ryfoss.	Tlf.	61	36	76	50

	 13.	 Narmo Betong AS	
	 	 Birkebeinervn.	33,	2316	Hamar.		
	 	 Tlf.	62	52	60	00	

 27. Ølen Betong AS			
	 	 www.olenbetong.no
	 	 5582	Ølensvåg.	Tlf.	53	77	52	00
	 25.	 avd.	Bergen.	Tlf.	55	94	66	30
	 26.	 avd.	Haugesund.	Tlf.	52	72	65	90
	 14.	 avd.	Bærum.	Tlf.		67	13	80	33

  Loe Rørprodukter AS   
  www.loe.no
	 15.	 avd.	Oslo	Tlf.	22	49	91	48
	 16.	 avd.	Akershus.	Tlf	64	84	75	50
	 17.	 avd.	Buskerud.	Tlf	32	27	40	26
	 19.	 avd.	Østfold.	Tlf	69	28	56	20
	 20.	 avd.	Vestfold.	Tlf	33	33	38	30
	 22.	 avd.	Telemark.	Tlf.	35	59	40	89

	 18.	 Østfold Betongprodukter AS   
  www.ostfold-betongprodukter.no
	 	 Brandsrudvn.	19,	1850	Mysen.		
	 	 Tlf.	69	89	12	37

	 21.	 Hedrum Cementstøperi AS
	 	 Elvevn.	150,	3271	Larvik.		
	 	 Tlf.	33	11	40	22

  Nobi Norsk Betongindustri AS    
  www.nobi.no
	 23.	 avd.	Bergen.	Tlf	55	22	61	00
	 24.		 avd.	Askøy.	Tlf.	56	15	16	00

	 28.	 Skjæveland Cementstøperi AS   
  www.skjeveland.no
	 	 Fabrikkveien	164,	4323	Sandnes.		
	 	 Tlf.	51	60	99	50
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Basal AS, Karl Johansgate 12b,  0154 Oslo,  www.basal.no,  e-post basal@basal.no,  faks +47 22411300 
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