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Rasteplads Hærvejen

ACO har i samarbejde med Vejdirektoratet og M. J Eriks-
son A/S etableret linjeafvanding på rasteplads Hærvejen i 
både nord- og sydlig retning. Disse to rastepladser blev 
udført i forbindelse med etablering af  motorvej mellem 
Brande og Tørring, Ølholm Riis. Rastepladserne er desig-
net med udgangspunkt i det omgivende landskab – både i 
valget af  farver og materialer. Rastepladserne har derfor 
fået et råt udtryk med ubehandlet støbejern, corten-stål og 
enkle, sorte overflader. Vejdirektoratet har i den forbindel-
se valgt ACO MONOBLOCK RD200 i farven antracit, for at 
sikre tilstrækkelig afvandingskapacitet, dels for at få en 
diskret afvanding. 

  

ACO MONOBLOCK yder maksimal sikkerhed og stabilitet, 
da det ikke indeholder løse riste, låseskruer og lign. Med 
belastningsklasser i D400 og F900 holder ACO MO-
NOBLOCK til det hele. Kravet til trafiksikkerheden stiller 
store krav til de løsninger der vælges, ACO MONOBLOCK 
opfylder dem alle. Ydermere har ACO MONOBLOCK en 
meget høj hydraulisk kapacitet, så selv ekstreme mængder 
af  regnvand, ledes bort fra arealet. Til trods for de faste 
riste, er ACO MONOBLOCK nem at rense og vedligeholde. 
Renden har en selvrensende overflade og en profil der gør 
at selv mindre regnskyl, spuler renden fri for grus og sand. 
Med inspektionsenhed på 0,5 m. med lårbar rist, er der 
optimale muligheder for rensning af  linjeafvandingen.

Afvanding af rasteplads 
Hærvejen nord og syd
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Information

Projekt: Rasteplads Hærvejen

Lokation: Hærvejen, Jylland

Bygherre: Vejdirektoratet
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ACO Nordic A/S
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ACO Produkter: 

  Liniedræn type ACO DRAIN® Monoblock RD200
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Med etablering af  disse rastepladser er der skabt mulighed for, at trafikanter kan tage et 
hvil, her er både toilet faciliteter, legeplads til børnene og hundeskov.

Selv på en regnvejrsdag, er der ikke mulighed for vandpytter, da der er lavet ensidig fald 
hen til renden. Dette giver et godt helhedsindtryk og tilfredse gæster

ACO liniedræn model Monoblock 
RD200 i antracit farve sikre en yderst 
diskret og sikker afvanding.

Inspektionsenhed, med mulighed for 
rense renden. Denne er med låsbar 
riste i støbejern.


