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Prinsippoppbygging permeabelt dekke

A Belegningsstein 6-10 cm

B Settelag 2/8  - 2/12 mm

C Bærelag 4/32 mm

D Forsterkningslag 20/120 mm

• Ingen finstoff i oppbyggingen

• Fugemasse 2/4 – 2/5mm

Lagtykkelse vil bl.a være avhenging av:

• Grunnforhold

• Trafikkbelastning

• Vannmagasinering

• Frostdimensjonering



Nødvendig informasjon ved 

vurdering/bruk av permeable dekker

• Grunnforhold – Hvilke stedlige masser, 

➢ Vann må kunne trenge ned i bakken – kan brukes de 

fleste steder - må evt videretransporteres

• Være plass (avstand til grunnvann)

• Infiltrasjonsevne (infiltrasjonstest)

• Informasjon om tilliggende områder

• Planlagt fra start – riktig oppbygging

• Mindre egnet - Fjell, leirgrunn, bratt helning

• Forurensende områder



Hva er med å gjør et dekke permeabelt ?

• Oppbyggingen

• Fugene og utsparingene i belegg/heller

• Fugebredde avgjør kapasiteten

• Fugeavstand kan skapes på flere måter

– Fugeknast på produktet

– Ulike typer avstandsholdere



Fordeler ved bruk av permeable dekker

• Meget stor dreneringsevne

• Store flater – minimalt fall – økt infiltrasjon

• Redusere annet type avløp

• Kombinere tette og åpne soner – (gå soner)



Infiltrasjonsevne/kapasitet/dimensjonering

• Enorm kapasitet på nytt dekke

• Konservativ beregning – 10 x dimensjonerende 

kapasitet

• Tettes ca. 95% og likevel opprettholde ønsket evne

• Tetting skjer i fugenes øverste lag – 15 - 20 mm

• Våre drenerende belegg åpenhet fra 3,2 % til ca. 

12%  



Permeabelt dekke designes etter 10% virkning

Infiltrasjonsevne kan gjenetableres ved refuging



Vanngjennomtrenging i overflaten

• Multiloc Dren fuget med 2-5 mm 

fugemasse

• 12% åpning i dekket

• Initiell permeabilitet =5700 l/s*ha 

• Etter 10-12 år (10%) = 570 l/s*ha

• Dimensjonerende regn (IVF kurve for 

Stavanger-Madla) = 244 l/s*ha

• Fugemassen kan gå 95% tett og 

stadig håndtere dimensjonerende 

nedbør

• Anbefalt avrenningsfaktor 0,3 – 0,5 

(Borgwardt 2015)

Borgwardt (2015)

Resultater fra 204 målinger 

fra hele verden.

Infiltrasjonsrate pr % åpning 

i et nytt permeabelt dekke 

for 2-5 mm fugemasse. 

Reduksjon i infiltrasjonsrate 

pr % åpning i et eldre 

permeabelt dekke for 2-5 

mm fugemasse.

Stabilt etter 8-12 år = 

designkriterie



Typisk bruk av permeable dekker

• Eksisterende VA-nett er sprengt

• Behov for fordrøyning av overflatevann før avløp

• Områder hvor grunnforholdene har god 

infiltrasjonsevne

• Grunnvannstand ønskes opprettholdt

• Parkeringsplasser/kjellere

• Industriarealer/oppstillingplasser (også tungt 

belastede områder)



Lyngdal Sentrum



Permeable dekker

Gressarmering Borg Multiloc Dren



Plaza Dren Gangbaneheller Dren



Flexi Dren Plaza Quattro


