Vandgennemtrængelige
belægninger

_______________________________________________________________________________________

Hvad er vandgennemtrængelige belægninger?
En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større
knaster på belægningen tvinger større fuger frem på belægningsarealet.
Når man snakker om vandgennemtrængelige belægninger, er det vigtigt ikke kun at fokusere på
selve belægningsstenen. Opbygning af underlaget samt fugematerialet spiller en meget afgørende
rolle for om en vandgennemtrængelig belægning, hurtig og effektiv kan aflede regnvand.
Betongruppen RBR har udviklet en vandgennemtrængelig belægning og i samarbejde med et
rådgivende ingeniørfirma – NIRAS A/S – beskrevet og afprøvet opbygning af bærelag og
fugemateriale.

Sådan fungerer vandgennemtrængelige belægninger:
-

Vandet trænger igennem belægningen ①
og afretningslaget ② med kurs mod
bærelaget ③

-

Midlertidig fastholdelse af vandet foregår i
bærelaget

-

Til sidst passerer vandet igennem til den
naturlige underbund ④

-

Mindste hældning kan være 10 ‰ i stedet
for 20 ‰ for normal belægning

Hvorfor skal vi anvende vandgennemtrængelige belægninger?
Der er et øget behov for vandgennemtrængelige belægninger pga.:




Mere ekstremt vejr, kraftigere regnskyl
Forøgelse af overflader med betonbelægning
Beskyttelse af grundvandet

Vandgennemtrængelige belægninger er en god løsning til håndtering af overfladevand i f.eks.
boligområder:






Afleder hurtig og effektiv regnvand, så risikoen for oversvømmelser minimeres
Til aflastning af afløbssystemer i tilfælde af kraftige regnskyl
For at forhindre oversvømmelse af lavtliggende arealer
Til minimering af forurening i søer og vandløb
For at undgå hydraulisk overbelastning af vandløb
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Hvor kan vandgennemtrængelige belægninger anvendes?
Vandgennemtrængelige belægninger bør anvendes hvor regnvand kan forårsage oversvømmelser.
I offentlige rum kan vandgennemtrængelige belægninger med fordel anvendes ved større
befæstede arealer som f.eks.:





Torvepladser og gågader
Parkeringspladser
Villaveje
Logistikpladser

I private rum kan der anvendes vandgennemtrængelige belægninger til f.eks.:



Indkørsler
Terrasser og gangarealer

Hvilke materialer skal bruges?
Belægninger:




Fliser/belægninger med store fuger eller
mellemrum. RBR’s miljøsten: 21x21x9 og
30x60x8
Afledning > 230 l/sek./ha (alt efter fugematerialet)

Bærelaget:



Granitskærver
Beregninger af undergrunden for at afklare om
dræning er nødvendig

Afretningslaget:





Egnet til afretningslag (jf. DS/EN 13242)
Skal være vandgennemtrængelig
Materialet må ikke indeholde 0/1 mm fraktion
Må ikke kunne sammenblandes med bærelaget

Fugemateriale:




Der anbefales 2/5 mm
Fugematerialet må ikke indeholde 0/1 mm fraktion
Bør være det samme materiale, som til afretningslaget
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Hvordan etableres arealer med vandgennemtrængelige

belægninger?
For at opnå det bedste resultat for arealer med vandgennemtrængelige belægninger, skal
opbygningen være i orden. Efter praktiske forsøg i samarbejde med NIRAS A/S, foreslås følgende
opbygning:
1. Der graves af ned til råjord
2. Over råjorden lægges 10 cm 2-5 mm skærver
(knust granit). Kan undlades hvis
bundsikringslaget er godt.
3. Herefter lægges 22 cm 16-22 mm skærver
(knust granit)
4. Der påføres 3 cm (efter komprimering)
afretningslag af 2-5 mm skærver (knust granit)
5. Når afretningslaget er afrettet lægges de
vandgennemtrængelige belægninger
6. Der fuges med 2-5 mm skærver (knust granit)

Når der etableres et areal med vandgennemtrængelige belægninger, skal der især tages hensyn til
følgende faktorer:
1.
2.
3.
4.

Undergrund/grundvand (gennemtrængelighed og vandniveau)
Trafikbelastning
Vejrstatistik – nedbør i mm
Anvendelse

Undergrund/grundvand:
•

Kategorier af gennemtrængelighed og systemer:
•

God

k > 10-5m/s

system A

•

Dårlig

k < 10-5 m/s

system B
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Guide til jordbundsklassificering:
Jordtype

Gennemtrængelighed
K (m/s)

Bæreevne (Em)
MPa

Moræneler
Sandet ler/silt
Dårligt sorterende sand
Godt sorterende sand
Godt sorterende sandet grus

10-8 til 10-5
10-7 til 10-5
5 x 10-7 til 5 x 10-5
5 x 10-6 til 10-4
10-5 til 10-3

5 til 30
20 til 50
40 til 70
70 til 150
100 til 300

Ved højt grundvandsspejl < 0,5 fra underside bærelag bør bæreevnen af underbund vurderes
nærmere.

Trafikbelastning:
Trafikklasser
- defineret ved 2 sporet vej med normal bredde
Trafik
klasse

Lastbiler pr. døgn
Begge retninger i alt

Dimensioneringstrafik
NÆ10/år

T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Kun lette køretøjer (<3,5t)
Mindre end 1
Mindre end 75
75-150
150-600
600-1.400
1.400-2.000
Mere en 2.000

75
7.300
18.300
73.000
180.000
300.000
500.000





Vandgennemtrængelig belægning kan umiddelbart bruges ved trafikkategori T0 - T2
Ved trafik i kategori T3 - T7 kræves yderligere beregninger af bæreevnen
Ved pladser vurderes trafikkens fordeling på pladsen
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Vejrstatistik – nedbør i mm:
•

Krav til fliser med hensyn til gennemtrængelighed er baseret på nedbørsstatistik

•

Dimensioneringen skal ske efter gældende regnrækker, jf. gældende normer og IDA’s
skrifter 27, 28 og 29

•

Til mindre arealer kan bruges 140 l/s pr. ha, hvis oversvømmelse vil give mindre skader og
230 l/s pr. ha, hvis oversvømmelse vil give større skader – ved svære skader skal der
dimensioneres efter regnrækker

•

Det anbefales, at tallet x 2 (som sikkerhed) – er indregnet i senere formler

•

Af stor betydning er den samlede lagring kapacitet på dit system eller projekt, som i høj
grad afhænger af tykkelsen på opbygning af bærelaget, samt af underbunden

•

Såfremt designkriterier overholdes, opfyldes krav til ”bassinstørrelse” beregnet jf. skrift 28
med gentagelse = 2 år

Beregning af tykkelsen af bærelaget
-

Procentdel af mellemrum/plads i bærelagets materiale (H)

-

Forholdet mellem den samlede overflade med vandgennemtrængelig belægning

Eksempel:
-

25% hulrum i bærelaget (f.eks. skærver eller knust beton), H=0,25

-

100 m2 af vandgennemtrængelig belægning (f.eks. vej)

-

50 m2 af ikke vandgennemtrængelig belægning (f.eks. fortov)

-

50 m2 tag på bygning, som afvander direkte på belægning

-

Regnskyl på 10 min, der optræder hvert 10 år: 230 l/s pr. ha.

230 l/s pr. ha = 23µm/s = 0,023mm/s.
10 min. = 600 sek.
R= 0,023 mm/s x 600 sek = 13,8 mm. (dimensionsgivende regn)
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Formlen er:
(2 x R x total areal) / (vandgennemtrængelig areal x H)
2 x er den tidligere nævnte sikkerhed.
Altså:
(2 x 13,8 mm x 200 m2) / (100 m2 x 0,25) = 221 mm
•

Sammenlign dette med den samlede tykkelse af bærelagstypen, der er påkrævet ud fra den
forventede trafikbelastning

•

Tykkelsen må ikke formindskes, men gerne forøges, så den passer til trafikbelastningen

•

Såfremt krav til den samlede belægningsopbygning som følge af jordbundsforhold og
trafikbelastning er større end den krævede opbygning for vandtilbageholdelse, skal der
suppleres med underliggende bundsikringssand

Få evt. yderligere information på www.laridanmark.dk

Vedligeholdelse af vandgennemtrængelige belægningsarealer
For vedligeholdelse af vandgennemtrængelige belægninger gælder stort set det samme som for
almindelige belægninger. Da fugen er afgørende for, at vandet i første omgang ledes fra overfladen og ned i
bærelaget, er det dog vigtigt, at være særlig omhyggelig med vedligeholdelse af fugerne.
Følgende vejledning bør følges:
-

Normal rengøring med fejemaskine

-

Fjernelse af ukrudt og løvfald

-

Forebyggelse mod at fugematerialet forsvinder

-

Regelmæssig inspektion af fuger inkl. opfyldning

-

Efterfyldning af fuger ved behov

-

Renses med vakuum-sugning mindst hvert 5 år hvorefter fugerne genfyldes
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Et praktisk eksempel
RBR har i samarbejde med NIRAS A/S gennemført et praktisk forsøg med vandgennemtrængelige
belægninger for at påvise effekten.
Forudsætninger
Lagopbygningen er beregnet ud fra drænnormen:
-

Derved sikres den fornødne permeabilitet i filtret – dvs. at regnvandet kan bortledes.
Samtidig sikrer normen, at råjorden og filterlagene ikke sammenblandes.

Den fornødne permeabilitet sikres ud fra formlen:
-

d15 i materialet med den største stenstørrelse skal være mindst 4 gange større end d15 i materialet
med den mindste stenstørrelse.

Sikring mod at råjorden og filter lagene sammenblandes, sker ud fra følgende 3 formler, hentet fra ”Norm
fra dræning”:
-

-

-

Formel 1 (krav):
d15 (diameter ved 15% gennemfald ved sigteprøve) i materialet med den største stenstørrelse må
højst være 5 gange større end d85 (diameter ved 58% gennemfald) i materialet med den mindste
stenstørrelse.
Formel 2 (krav):
d50 i materialet med den største sten-størrelse må højst være 25 gange større end d50 i materialet
med den mindste stenstørrelse.
Formel 3 (anbefales):
d15 i materialet med den største sten størrelse må højst være 25 gange større end d15 i materialet
med den mindste stenstørrelse.

Undersøgelser
-

Der blev udført geotekniske undersøgelser, hvor der blev foretaget sigteanalyser.
Ud fra kornkurver kunne belægningslagene dimensioneres.
Der blev foretaget permeabilitetsundersøgelser, hvorved systemtype kunne vælges.
Afstand til grundvand blev undersøgt.

Jordens permeabilitet (k):
-

Der blev lavet et hul med bunden i
underkantbelægningens opbygning.
Hullet fyldtes og efterfyldtes med vand.
Beregnet vandgennemtrængelighed k=3,3 x 10-6
m/s,
System B, men tæt på system A.
Grundvandet var max. 50 cm under belægningen.
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Grussammensætning:
-

Den eksisterende råjord havde en max. stenstørrelse på 4 mm.
Ud fra de tidligere nævnte formler, blev det beregnet, at der skulle bruges følgende 2 fraktioner:
- Nederst og øverst: 2/5 mm.
- Mellemlaget: 16/22 mm.

Permeabilitet:
-

Valgte system A (uden drænledninger) for at teste systemets anvendelighed på prøvebelægningen.

Bæreevne vejopbygning:
-

På baggrund af omkringliggende forhold og trafikbelastningen blev det valgt ikke at supplere med
bundsikringssand, selvom dette ville være et krav rent vejteknisk.

Registreret af NIRAS A/S 2 måneder efter etablering af belægning:
•

Ved alm. regnvejr blev pladsen afvandet fint. Der står ingen vand på belægningen efterfølgende,
som der gjorde på de andre slags belægninger i området – heller ikke ved lunker.

•

Ved kraftigt regnvejr kunne pladsen ikke lede vandet hurtigt nok væk. Kort tid efter regnens ophør
var pladsen tør. At vandet ikke ledes hurtigt nok væk, skyldtes permeabilitet på k=3,3x10-6 m/s og
højt grundvand – som vi valgte at se bort fra. Løsningen kunne have være etableret med dræn
(system B).

•

Der er ikke konstateret sporkøringer.

•

Der blev konstateret nogle mindre lunker på 5-6 mm målt på en 2,5 m retskinne. De stammede fra
udførelsen.
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Udførelsen

Der udgraves til underkant
af prøvebelægningens
opbygning

Udlægning af 2/5 mm
skærver

Udlægning af 2/5 mm
skærver som afretningslag

Lægning af den
vandgennemtrængelige
belægning

Udlægning af 16/22 mm
skærver

Fuget med 2/5 mm skærver

Belægningen er udført og
efterfuget

Betongruppen RBR A/S ∙ Industrivej 8 ∙ DK-6800 Varde ∙ Tlf. +45 76 95 11 22 ∙ Fax +45 76 95 11 ∙ rbr@rbr.dk

