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Förord 

Examensarbetet utgör det avslutande momentet på min högskoleingenjörsutbildning med 

inriktning Berg- och anläggningsteknik vid Bergsskolan, Filipstad. På uppdrag av NCC 

Industry Stenmaterial har arbetet med att producera permeabla bärlager och bestämma dess 

bärighet, porositet, permeabilitet, kornstorleksfördelningskurva och produktionssätt utförts i 

NCCs bergtäkt i Eker, Örebro och i Kjula, Eskilstuna. Rapportförfattaren är väldigt tacksam 

för att fått möjligheten att göra detta intressanta och lärorika examensarbete och hoppas 

resultaten kommer vara till nytta vid byggnation av permeabla konstruktioner. 

Ett stort tack till uppdragsgivaren Per Murén, NCC, och handledarna Tomas Ragén, NCC, 

och Jan Bida, Bergsskolan, för hjälp med tid, kunskap och engagemang. Ett stort tack vill 

även ges till följande personer på NCC: Andreas Hirscher, Yngve Albertsson och Magnus 

Sabel för stor hjälp vid framtagning av material. 

 

Örebro, maj 2016 

Harri Karldorff  
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II 
 

Sammanfattning 

I detta examensarbete framtogs två bärlagermaterial med hög dränerande förmåga från NCCs 

bergtäkt i Kjula samt standardprodukt 0/32 mm som användes som referens. De sökta 

egenskaperna som beaktades var hög permeabilitet, hög porositet, god bärighet och 

kostnadseffektiv produktion. Tester gjordes på materialens porositet, permeabilitet, vattenkvot 

och materialens kornstorleksfördelning analyserades.  

Materialet framtogs genom att avskilja 0/16 i ingående till kross och sedan sikta fram 

sortering 0/32 mm. Materialet analyserades i laboratorium där korndensitet och 

kornstorleksfördelning bestämdes. Vattenkvoten fastställdes genom torkning i ugn och 

permeabiliteten mättes med rörpermeameter. 

Resultaten visade att den viktigaste parametern för ett materials permeabilitet är andelen 

finmaterial (<0.063 mm) och genom förändring av ingående material till kross kan 

permeabiliteten och porositeten förändras i utgående materialet. Mätning av materialens 

egenskaper visade att permeabiliteten förbättrades till k = 4.4 * 10-3 m/s jämfört med 

referensmaterialet k = 1.8 * 10-4 m/s. Materialets porositet n ökade från n = 32.58 %, för 

referensmaterialet, till n = 37.96 %. 

 

  

 

 

 

 

 

Nyckelord: dränerande bärlager, utjämningsmagasin, permeabilitet, porositet, andel 

finmaterial. 
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Abstract 

This thesis describes the development of two base course products with high drainage 

capacity. These products had been manufactured in NCCs quarry in Kjula. A standard base 

course 0/32 mm was used as a reference. The significant properties were high permeability, 

high porosity, good load capacity and cost-effective production. Tests were carried out on 

porosity, permeability, water content and particle size distribution of the material. 

The material was manufactured by separating 0/16 fraction in the feed to crusher and then 

screening out the particles 0/32 mm grading. The material was analyzed in the laboratory 

there the particle density and particle size distribution were prepared. Water ratio were 

determined by drying in an oven and permeability measured with constant head. 

The results showed that the major parameter of a material's permeability is the amount of 

fines (<0.063 mm) and by changing the feed to the crusher, the permeability and porosity 

changes in the output material. Analysis showed that the permeability increased to k = 4.4 * 

10-3 m/s in comparison with the material used for reference k = 1.8 * 10-4 m/s. The porosity n 

of the material increased from n = 32.58 %, for the material used for reference, to n = 37.96 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: draining base course, water leveling magazine, permeability, porosity, amount of 

fine materials. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I takt med att städerna växer och klimatet förändras krävs förändrade sätt att ta hand om 

dagvatten på ett effektivt sätt. Mer belagda markytor och tak i städerna minskar jordens 

naturliga omhändertagande av dagvatten. Detta och den förväntade ökade nederbörden ställer 

större krav på dränerande material som exempelvis kan användas vid parkeringsplatser, torg, 

gator, cykelbanor eller andra öppna ytor. Det har bland annat i Belgien, Danmark och USA 

tagits fram dränerande bär- och förstärkningslager som används vid vägkonstruktioner och 

andra öppna ytor som till exempelvis parkeringsplatser. 

En effekt av det förändrade klimatet är intensivare korttidsnederbörd (Olsson & Josefsson, 

2015). En varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga och ge högre regnintensitet. För att 

beskriva framtida relativa förändringen i extrem korttidsnederbörd används begreppet 

klimatfaktor. För Sveriges del uppskattas klimatfaktorn till 1,1 vid mitten av seklet och 1,25 

vid slutet av seklet. Detta ställer krav på nya system för att ta hand om den ökande mängden 

dagvatten då de befintliga systemen kan anse underdimensionerade. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är inte etablering av nya underjordiska dagvattensystem lämpligt. Ett bättre sätt ur 

ett ekonomisk- och miljömässigt perspektiv är att använda ballastmaterial som har dränerande 

egenskaper och som kan användas som utjämningsmagasin vid extrem korttidsnederbörd. 

För att försöka lösa kommande problem med ökande nederbörd, urbanisering och 

underdimensionerade dagvattensystem har branschen med CBI Betonginstitutet som 

koordinator skapat projektet ”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor”. Projektet som 

delfinansieras av Vinnova skall bland annat försöka ta fram nya markytor som kan bära 

trafiklaster men även ta hand om dagvatten (CBI Betonginstitutet, 2016). I projektet ingår 

NCC som har startat delprojekt för att se vilka kunskaper och lösningar som redan finns. En 

lösning som finns inom NCCs danska verksamhet är DrænAf® och DrænStabil® som är 

ballastprodukter med god porositet och hög permeabilitet (NCC, 2016). 

Denna rapport kan ses som en del av NCCs delprojekt och kommer behandla produktion av 

obundna bärlager med dränerande egenskaper.  
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1.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att ta fram dränerande obundna bärlager 0/32 mm dvs. en 

ballastprodukt med hög permeabilitet och hög bärighet från bergkrossanläggning. Eftersom 

det används mer och mer mobila krossar då de är flexibla och flyttbara kommer rapporten 

inrikta sig enbart på produktion i mobila krossar. Arbetet kommer huvudsakligen ske i NCCs 

bergtäkt i Eker utanför Örebro. 

1.3 Problemställning 

• Hur framställs dränerande obundna bärlager i mobila krossar på ett rationellt sätt?  

• Går det att avskilja finmaterial eller måste utgående från mobilkross delas upp och 

proportioneras?  

• Vilka egenskaper har dränerande obundna bärlager 0/32 mm jämfört med 

standardprodukten 0/32 mm?  

1.4 Mål 

Rapportens mål är att ta fram ett eller flera dränerande 0/32 mm obundna bärlager samt påvisa 

skillnader mellan standardprodukten 0/32 mm och dränerande produkter gällande bärighet, 

porositet, permeabilitet, kornstorleksfördelningskurva och produktionssätt. Det kommer även 

tas fram en enkel lathund som kan användas vid andra krossanläggningar där dränerande 

bärlager skall produceras.  

1.5 Avgränsningar och fokus 

• Rapporten kommer inte behandla bergtäkternas ingående bergarter och dess petrologi, 

dvs. uppkomst, bildningssätt och egenskaper.  

• Rapporten kommer inte behandla materialens nötningsegenskaper, motstånd mot 

fragmentering, packningsegenskaper och organisk halt. 

• Fokus kommer läggas på rationellt och kostnadseffektivt produktionssätt av 0/32 mm 

bärlager med dränerande egenskaper och god bärighet. 
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2 Teori 

2.1 Jords uppbyggnad och grundbegrepp 

En jord består av tre olika beståndsdelar: fast substans, porvatten och porgas (Axelsson, 

1998). Den fasta substansen som kan beskrivas som en jords skelett består huvudsakligen av 

mineral- och jordpartiklar. Hålrummen i skelettet innehåller porvatten eller porgas eller ibland 

både och. Porvattnet innehåller lösta salter medans porgasens innehåll beror på gasens 

ursprung. Porgas ovan grundvattennivån innehåller luft medans porgas under 

grundvattennivån innehåller blanda annat metan, väte, svavel och koldioxid som bildats då 

organiskt material brutits ner. 

 

Figur 1 Jords tre faser (Larsson, 2008). 

Det är relationen mellan en jords olika beståndsdelar som ger en jord dess geotekniska 

egenskaper (Larsson, 2008). Relationen kan uttryckas i storheter som vattenkvot, 

vattenmättnadsgrad, densitet, portal, porositet och tunghet. Vattenkvoten w är förhållandet 

mellan porvattnets massa och den fasta substansen massa 
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� =	
��

��

 (1) 

Vattenmättnadsgrad Sr anger hur stor del av porvolymen som är fylld med vatten 

�� =	
	�

	

 (2) 

Densitet kan beskrivas på olika sätt. Kompaktdensiteten ρs är kvoten mellan fasta fasens 

massa och fasta volym 

�� =	
��

	�
 (3) 

Skrymdensiteten ρ är förhållandet mellan den totala massan och volymen 

� = 	
�

	
 (4) 

Portalet e betecknar förhållandet mellan porvolymen och den fasta substansens volym 

� = 	
	


	�
 (5) 

medans porositeten n är förhållandet mellan porvolymen och den totala volymen 

 = 	
	


	
 (6) 

Porositeten kan även beräknas genom 

 = 1 −	
�

��(� + 1)
 (7) 

En jords tunghet γ beräknas genom att multiplicera skrymdensiteten med jordaccelerationen g 

� = 	� ∗ � (8) 

Jordaccelerationen sätt oftast till 10 m/s2 och det innebär att γ får enheten kN/m3. Jords 

tunghet ovan grundvattenytan varierar mellan 11 – 20 kN/m3 och den ökar om jord innehåller 

block och sten (Larsson, 2008). Tunghet för jordar presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1 Typiska värden på jords tunghet (Larsson, 2008). 

 

 

2.2 Kornstorleksfördelning  

En jords kornstorleksfördelning påverkar bland annat dess permeabilitet och även dess 

packningsgrad. Kornstorleksfördelning en är främst viktig för grovkorniga jordar och bestäms 

med hjälp av siktning som kan göras både torr och blöt. Finns det mycket finpartiklar som är 

<0.063 mm måste materialet tvättas innan siktning (Larsson, 2008). Resultatet av siktningen 

presenteras vanligtvis i ett diagram där ackumulerat passerande korn plottas mot 

partikelstorlek. För att lättare kunna urskilja värden ur diagrammet sätts ordinatan till linjär 

skala och abskissan till logaritmisk skala (Wills & Napier-Munn, 2006). Figur 2 visar 

kornstorleksfördelningskurva framtagen med siktning. 
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Figur 2 Kornstorleksfördelningskurva (Wills & Napier-Munn, 2006). 

I praktiken kan laboratoriesiktning ske ner till 0.063 mm men i fullskalig produktion brukar 

minsta sikt vara 2 mm. Ett annat sätt att grafiskt visa ett materials kornstorleksfördelning 

visas i Figur 3 

 

Figur 3 Kornstorleksfördelning för ballastmaterial. 
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2.3 Permeabilitet 

Permeabilitet k beskriver hur mycket vätska, oftast vatten, som passerar ett visst material en 

viss tidsenhet. Andra ord för permeabilitet är hydraulisk konduktivitet och 

vattengenomsläpplighet. I geotekniken används traditionellt benämningen permeabilitet och 

det är underförstått att det är vattenströmning genom jordmaterial som avses (SGF:s 

Laboratoriekommitté, 2005). Permeabilitet kan beräknas med hjälp av Darcys lag 

� = � ∗ � = �
ℎ

�
 (9) 

där 

v = genomsnittlig strömningshastighet beräknad på total yta vinkelrätt mot 

strömningsriktningen [m/s] 

k = permeabilitet [m/s] 

h = tryckfall på sträckan 1 [mvp] (meter vattenpelare) 

l = längd i strömningsriktningen med tryckskillnad h [m] 

i = hydraulisk gradient dvs. förlust i tryckhöjd per längdenhet i strömningsriktningen (i = h/l) 

[sortlöst tal] 

När strömning sker genom grus och sten kan ej Darcys lag användas, detta på grund av att 

strömningen blir turbulent (Larsson, 2008). Permeabiliteten k kan för grovkorniga jordar 

bestämmas med hjälp av den effektiva kornstorleken d10 

� = � ∗	���
� (0,7 + 0,003$) (10) 

där 

k = permeabilitet [m/s] 

C = koefficient som för löst lagrad natursand är 1,2*10-2. Värdet varierar mellan 1,5*10-2 för 

ensgraderad jord till 0,6*10-2 för välgraderad fast lagrad jord 

d10 = effektiv kornstorlek [mm]. Motsvarande maskvidden hos sikt som släpper igenom 10 

viktprocent av materialet. 

t = vattentemperatur [⁰C] 

Då permeabiliteten i ett material främst beror på porstorlek och total porvolym räcker oftast 

överslagsvärden. Överslagsvärden för enskilda jordfraktioner presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2 Överslagsvärden på permeabilitet för olika jordfraktioner och kornstorlekar (SGF:s Laboratoriekommitté, 

2005). 

 

Permeabiliteten kan även bestämmas med en rad olika laboratoriemetoder som 

rörpermeameter, nippelpermeameter, ödometer och triaxialapparat med permeabilitetscell 

(SGF:s Laboratoriekommitté, 2005).  

Metoden med permeameter av rörtyp rekommenderas för grovkorniga jordar med förväntad 

permeabilitet på 10-2 – 10-5 m/s (Larsson, 2008; SGF:s Laboratoriekommitté, 2005). En 

rörpermeameter består av ett rör där materialet packas och vattenmättas. Sedan leds vatten 

igenom materialet och passerande vattenmängd Q under en viss tid noteras. Rörets botten kan 

bestå av filtersten, siktduk, geotextilduk eller annat material som har högre permeabilitet än 

det testade materialet. Figur 4 visar hur en rörpermeameter kan se ut. 

 

Figur 4 Permeameter av rörtyp (Larsson, 2008). 
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Permeabiliteten beräknas sedan ur formel 

� = 	
%�

&$ℎ
 (11) 

där 

k = permeabilitet [cm/s] 

Q = genomströmmad vattenmängd under tiden t [cm3] 

h = tryckhöjd från vattenbehållarens vattenyta till provets underkant [cm] 

A = provets tvärsnittsarea [cm2] 

t = tid för genomströmning av vattenmängd Q [s] 

l = provets längd [cm] 

Materialets minsta provstorlek, höjd och diameter, skall vara minst 5 ggr större än största 

ingående kornstorlek för månggraderade material och 10 ggr större för ensgraderade material. 

Provets tvärsnittsarea skall vara minst 1000 mm2 för finkorniga jordprover och 2000 mm2 för 

grovkornig jord (SGF:s Laboratoriekommitté, 2005; SIS-CEN ISO/TS 17892-11:2005, 2005). 

Dawson (1999) visade att det är många olika egenskaper som påverkar ett materials 

permeabilitet (Tabell 3). Stor mängd finmaterial och månggraderat material har stor betydelse 

för materialets minskade permeabilitet. Eftersom materialets olika egenskaper knappast kan 

förändras oberoende av varandra skall Tabell 3 läsas med försiktighet (Dawson, 1999).     

Tabell 3 Påverkan av inneboende och tillverkade egenskaper hos granulärt material i beläggningslager (Dawson, 

1999). 
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2.4 Porositet 

Som tidigare nämnts är porositet ett mått på det tomrum i ett material och är förhållandet 

mellan tomrummens volym och den totala volymen. Porositet inom geotekniken betecknas n 

och beror på materialens sammansättning. Leror kan ha så hög porositet som 75 % medan en 

jord innehållandes grus och viss del finmaterial har porositet som varierar mellan 28 – 36 % 

(Trafikverket, 2011; Larsson, 2008). Sprängsten och krossad sprängsten har porositet på 40 

%. Porositet n beräknas med formel (7). 

2.5 Bärighet 

Bärighet är ett vägtekniskt begrepp för att beskriva vägens förmåga att ta upp last. Bärighet 

kan beskrivas genom mätning av deformation eller genom att mäta töjningen i en viss punkt 

(Agardh & Parhamifar, 2014). För att bestämma bärighet kan statisk plattbelastning (se Figur 

5), yttäckande packningskontroll (YPK), fallvikt eller HVS-maskin (Heavy Vehicle 

Simulator) användas. Vid mätning med statisk plattbelastning belastas materialet två gånger 

av en cirkulär platta med avlastning mellan belastningarna och för varje kontrollpunkt 

redovisas: 

• Tryck- och sättningsdiagram 

• Deformationsmodulerna från de två belastningsserierna (Ev1 och Ev2) 

• Bärighetskvoten Ev2/Ev1 

Deformationsmodulen Ev2 är ett mått på materialets bärighet och kvoten Ev2/Ev1 kan ses som 

ett mått på materialets packning (Hellman, 2011). 
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Figur 5 Statisk plattbelastning med hjullastare som mothåll. (Hellman, 2011). 

Uthus (2007) har visat att bärighet och motståndet mot permanenta deformationer påverkas 

positivt när materialet innehåller stora mängder finmaterial (<0.063 mm). Dock är materialet 

mer känsligt för stora vattenmängder och när vattenmängden nått en viss punkt visar hennes 

forskning att materialets elastiska modul och motståndet mot permanenta deformationer 

minskar. Figur 6 visar motståndet mot deformationer i material med relativt mycket 

finmaterial minskar med ökad vattenmättnadsgrad Sr. 

 

Figur 6 Motstånd mot deformation för material med mycket finmaterial vid olika vattenmättnadsgrader Sr (Uthus, 

2007). 
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2.6 Obundet grusbärlager  

Bärlagrets uppgift är att fördela laster som uppkommer av trafik till de underliggande lagren i 

vägkonstruktionen (Agardh & Parhamifar, 2014). Materialet är oftast av krossat berg och 

skall materialet användas vid vägbyggnation där beställaren är Trafikverket ställs det höga 

krav på materialets egenskaper så som nötningsegenskaper, motstånd mot fragmentering, 

finmaterialkvalitet, kornstorleksfördelning, packningsegenskaper, petrografi och organisk halt 

(Trafikverket, 2011). Består materialet av naturgrus skall även materialets krossytegrad 

deklareras för att materialet skall få användas till Trafikverket. Uthus (2007) visar att 

avrundade material, såsom naturgrus, har bättre packningsbarhet än flisiga, kantiga material. 

Men på grund av dess jämna yta är friktionen mellan kornen låg. Detta leder till sämre 

bärighet och sämre motstånd mot permanenta deformationer.  Uthus (2007) visar vidare att 

avrundade material har högre styrka och är starkt förknippat med materialets torrdensitet. 

Hennes slutsats är att materialets elastiska modul och motståndet mot permanenta 

deformationer ökar med ökad torrdensitet. 

I konventionella vägöverbyggnader i Sverige används ofta det obundna bärlagret med 

kornstorlek 0/31,5 mm (0/32 mm). Trafikverket kräver i vissa fall att kornstorleken på 

bärlagret skall vara 0/45 mm (Trafikverket, 2011). Tabell 4 visar Trafikverkets krav på andel 

passerande under- och överkorn för respektive sikt för bärlager. 

Tabell 4 Krav på kornstorleksfördelning för material till bärlager till belagda vägar, deklarerat material 

(Trafikverket, 2011). 

Material 0/31,5 lagertjocklek ≤ 120 mm       

Sikt mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Övre % 7 15 21 28 38 51 70 99  

Undre % 2 5 11 17 26 39 58 85 100 

Material 0/45 mm lagertjocklek > 120 mm       

Sikt mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Övre % 7 15 21 28 38 51 70 99  

Undre % 2 5 11 17 26 39 58 85 100 
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Bärlagret läggs ovan ett förstärkningslager av krossat material med största kornstorlek mellan 

60 - 130 mm. Dess uppgift är att göra vägöverbyggnaden tung samt fördela trafikens 

belastningar vidare ner i undergrunden (Agardh & Parhamifar, 2014). Figur 7 visar 

uppbyggnaden av vägkonstruktion i olika lager. 

 

Figur 7 Olika lagertyper i vägkonstruktion (Kunskap Direkt, 2016). 

 

2.7 Klimat 

Som tidigare nämnts kommer det förändrade klimaten med mer och kraftigare nederbörd 

ställa större krav på vägkonstruktioners funktion att ta hand om, magasinera och transportera 

bort dagvatten. Den förväntade temperaturökningen kommer dock inte påverka de obundna 

materialen i så stor grad utan det är den minskade tillfrysningen vid varmare klimat som 

kommer påverka egenskaperna (Lerfald & Hoff, 2007). Tabell 5 visar de viktigaste 

klimatparametrarna och dess påverkan på obundna material. 

Tabell 5 Klimatförändringars påverkan på obundna bärlager (Lerfald & Hoff, 2007). 

Klimatparameter Skademekanism 

Nederbörd Reducerad bärighet, permanenta deformationer 

Mildare vintrar Reducerad period med tjäle – längre perioder med skadeutveckling 

Varmare somrar Liten direkt effekt 

Flera tjällossningar per 

vintersäsong 

Flera perioder med stor nedgång i bärighet, permanenta 

deformationer 

Flera frysningar/tining per 

vintersäsong 

Omlagringar av stenpartiklar som ger permanenta deformationer 
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Material som genomgår upprepade tillfrysningar och tjällossningar får bland annat förändrad 

permeabilitet samt omfördelning av partiklar (Sipola, 2011; Lerfald & Hoff, 2007). Detta 

bidrar till exempelvis förändrade geotekniska egenskaper så som densitet, vattenkvot, 

vattenmättnadsgrad samt porositet. Förändrad vattenmättnadsgrad är sedan tidigare 

konstaterat starkt förknippad med motståndet mot permanenta deformationer. 

2.8 Produktion av standardprodukten 0/32 mm 

I Sverige producerades 77 miljoner ton ballast ur täkter under 2014 och av dessa utgjordes 85 

% av krossat berg (SGU, 2015). Utöver detta tillkommer produktionen av så kallad 

entreprenadberg. Entreprenadberg är bergmaterial som uppkommer vid tunnelarbeten samt 

arbeten i bergrum och grundläggningsarbeten.  

Ett vanligt produktionssätt för 0/32 mm är att ta ut materialet med hjälp av sikt efter 

materialet krossats 2 – 3 gånger.  

2.9 Kunskapsläget, dränerande bärlager 

Som tidigare nämnts har dränerande bärlager producerats ibland annat i Belgien, Danmark 

och USA och då främst i samband med kompletta konstruktioner innehållandes permeabla 

beläggningar av exempelvis dränerande asfalt eller porös betong (Office of Asset 

Management, Pavements, and Construction, 2015; NCC, 2016). På senare tid har även 

forskning och produktion skett i Kina. Bland annat har det fastställs att beläggningar med 

permeabla bärlager har större förmåga att transportera bort vatten än konventionella 

konstruktioner med bärlager och extern dränering (Cui, et al., 2011). Borttransport av 

vattenmassorna sker också snabbare och det har bevisats att vatteninnehållet i beläggningen 

effektivt har reducerats. Detta leder till säkrare vägar då bland annat risken för vattenplaning 

minskar.  

Följande underkapitel kommer behandla ett urval av känd tillämpning och forskning gällande 

dränerande vägkonstruktioner i ett urval av länder. Då det primära användningsområdet för 

bärlager är till vägkonstruktion och då tillsammans med asfaltbundet bärlager kommer 

kompletta konstruktioner med bundna som obundna bärlager belysas.   
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2.9.1 USA 

Dränerande beläggningar har sedan 1980-talet används runt om i USA i olika klimat där 

funktionen har varit att ta hand om, magasinera och transportera bort stora regnmängder. 

Skillnaderna mellan konventionella och dränerande beläggningar är att den porösa asfalten 

läggs ovan ett tunt utjämningslager som i sin tur ligger på ett krossat material bestående av 

likformiga korn med 40 % porositet som fungerar som utjämningsmagasin. Figur 8 visar hur 

en dränerande konstruktion med porös asfalt (porous asphalt) och utjämningsmagasin (stone 

reservoir) kan konstrueras ovan undergrunden (uncompacted subgrade). 

 

Figur 8 Tvärsnitt av porös beläggning med utjämningsmagasin (Office of Asset Management, Pavements, and 

Construction, 2015). 

2.9.2 Danmark 

I Danmark har arbetet med permeabla beläggningar och ytor kallats för LAR- och LUR-

lösningar (Naturstyrelsen, 2016). I det löpande arbetet med LAR, Lokal Afledning af 

Regnvand, har Naturstyrelsen tillsammans med kommuner och andra samarbetspartners tagit 

fram bland annat konstruktionsritningar så husägare och byggbolag kan dimensionera 

utjämningsmagasin, regnbassänger och dränerande gräsplaner. Här finns även 

rekommendationer för bärlager till dränerande konstruktioner. Exempelvis rekommenderar 

Köpenhamns kommun att bärlagret skall innehålla krossat berg av storleken 5/20 mm 
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(Københavns Kommune, 2011). I LUR, Lokal Udnyttelse af Regnvand, är arbetet inriktat på 

att ta till vara på regnvatten. Det kan t.ex. vara att använda vattnet till tvätt- och toalettvatten.  

När det gäller storskalig, industriell produktion i Danmark har NCC tagit fram dränerande 

produkter där DrænStabil® är ett dränerande obundet bärlager med uppmätt permeabilitet på 

> 5 x 10-4 m/s. DrænStabil® består av krosstat material i storleken 0/32 mm med ≤ 3 vikt-% 

finmaterial (NCC, 2016). 

2.9.3 Belgien 

Även i Belgien har arbetet med permeabla lösningar inriktat sig på fullständiga lösningar med 

permeabla beläggningar, permeabla utjämningslager, permeabla bärlager samt permeabla 

undergrunder. Användningsområdet har primärt varit parkeringsplatser och sedan år 2003 har 

det lagts ut över en miljon kvadratmeter gatsten med permeabla underliggande material 

(Beeldens, 2015).  

Vid anläggning av permeabla konstruktioner är design och material av väsentlig vikt. För att 

uppnå hög porositet och undvika att hålrummen i materialet täpps igen krävs att porositeten 

ökar med djupet på konstruktionen. För ett material skall bli permeabelt får det inte innehålla 

stora mängder finmaterial (<0.063 mm) och materialet skall vara av hög kvalitet med gott 

motstånd mot fragmentering, Los Angeles koefficient (LA), samt goda nötningsegenskaper, 

micro-Deval koefficient (MDE). Tabell 6 visar Belgiens rekommendationer som bland annat 

har inkluderas i landets standardiserade entreprenadavtal SB 250 – Qualiroutes.   

Tabell 6 Materialkrav (Beeldens, 2015). 

Lager Materialtyp Kravspecifikation 

Undergrund obundet material 

0/32 mm – 2/32 mm 

- finmaterial (<0.063 mm) < 3 vikt-% 

- kornstorleksfördelning < 2 mm < 25 

vikt-% 

Bärlager bundet material: porös 

betong 

- permeabilitet < 4*10-4 m/s 

Utjämningslager obundet material 

0/6.3 mm – 2/6.3 mm 

- finmaterial (<0.063 mm) < 3 vikt-% 

- LA < 20 

- MDE < 15 
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2.9.4 Sverige  

I Sverige har forskning och utveckling främst inriktat sig på framtagandet av permeabla 

beläggningar och asfaltbundna bärlager. Exempelvis har försök gjort med permeabla 

beläggningar tillsammans med asfaltbundet bärlager för att studera bärigheten hos 

vägöverbyggnad med dränerande asfaltbundet bärlager (Wahlman & Stahle, 1995). Tester 

utfördes på tre olika provsträckor: 

1. Referenssträcka med konventionell tät grusbitumenöverbyggnad 

2. Konventionell grusbitumenöverbyggnad men med dränerande 

asfaltbundet bärlager. 

3. Öppen överbyggnad 

Resultatet visade att en dränerande konstruktion kan ha högre bärighet än motsvarande 

grusbitumenöverbyggnad. Detta på grund av att belastningarna i undergrunden blir lägre 

eftersom lasterna i bärlagret sprids bättre (Wahlman & Stahle, 1995). 

I Sverige finns bland annat NCCs produkt Viacobase D som är en dränerande asfaltbundet 

bärlager (NCC, 2016).  

Under 2013 – 2015 genomfördes ett FoU – projekt med stöd från Vinnova. Resultaten visade 

att det är möjligt att utforma dränerande konstruktioner lämpade för stadsmiljöer, men det 

saknas dimensioneringsmetoder och indata (Hellman, 2012). Vinnova finansierade därför ett 

fortsättningsprojekt 2015 – 2017 där SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, samt CBI är 

projektledare och stora delar av arbetet sker hos VTI, Statens väg- och 

transportforskningsinstitut, i Linköping. Testbäddar för provning av permeabilitet och 

bärighet byggs upp och bland annat används HVS-maskin för fullskaliga prov. I arbetet utför 

NCC leverans och inbyggnad av obundna material medan bland annat Starka bygger 

dränerade ytor. Mätningar av första etappen visar på goda värden.  
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3 Metod 

Tester kommer göras på de framtagna materialens permeabilitet, porositet, vattenkvot och 

bärighet. Testerna kommer även göras på standardprodukten 0/32 mm för att få 

referensvärden och det kommer skapas kornstorleksfördelningsdiagram för samtliga material.  

3.1 Materialframställning 

Som tidigare belyst är mängden finmaterial en av de viktigaste faktorerna för materialets 

permeabilitet, porositet och bärighet. För att försöka producera fram 0/32 mm bärlager med 

hög dränerande förmåga, god porositet samt hög bärighet diskuterades det med NCCs 

platschef i Eker samt krossmaskinist (Ragén & Hirscher, 2016-03-30). Det framkom att ett 

bärlager med minsta kornstorlek 1 mm respektive 2 mm (1/32 mm och 2/32 mm) skulle 

kunna vara ett material med de eftersökta egenskaperna. Problem, på grund av maskinens 

beskaffenhet, med att ta sikta bort 0/2 mm ur 0/32 direkt i befintlig krossanläggning i Eker 

ledde fram till samtal med NCCs laboratorium i Västerås (Sabel, 2016-03-31). Det föreslogs 

att ur materialet 0/32 mm kan det i laboratoriemiljö torrsiktas bort 0/1 mm och 0/2 mm i korta 

siktsekvenser för att efterlikna siktning i stor skala som sker vid krossanläggningar. Det skulle 

innebära att fraktioner som tas fram är 1/32 mm och 2/32 mm med medföljande finmaterial (< 

0.063 mm). Även denna metod skulle visa sig svår efter vidare diskussioner, främst för 

mängden material som behövdes produceras i laboratoriemiljö. 

Efter intervju med krossmaskinist bestämdes det att materialet som efterfrågades skulle tas 

fram i NCCs bergtäkt i Kjula, Eskilstuna där mobilkross och sikt kunde kalibreras på ett 

önskvärt sätt (Albertsson, 2016-04-20).  

3.2 Permeabilitetsmätning 

För att mäta materialets permeabilitet k kommer metoden rörpermeameter användas. Tiden 

anpassas efter materialet och passerande vattenmängden Q kommer noteras med jämna 

intervall under testet. Formeln för att bestämma materialets permeabilitet (11) förkortas då 

variabeln h = l så permeabiliteten beräknas med 

� = 	
%

&$
 (12) 
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där 

k = permeabilitet [cm/s] 

Q = genomströmmad vattenmängd under tiden t [cm3] 

A = provets tvärsnittsarea [cm2] 

t = tid för genomströmning av vattenmängd Q [s] 

Provets kommer packas och vattenmättas. Dess tvärsnittsarea kommer vara 268,8 cm2 samt 

provets höjd kommer vara minst 16 cm för att följa tidigare nämnda krav. Det kommer 

användas en geotextilduk i rörets botten. Vattentemperaturen T kommer mätas under testet 

och materialets permeabilitet k kommer eventuellt korrigeras enligt Tabell 7 och formel för 

korrigering av genomströmmande vattentemperatur  

� = 	' ∗	�( (13) 

där 

 k = permeabilitet [cm/s] 

kT = materialets permeabilitet vid uppmätt temperatur T [cm/s] 

α = korrektions faktor tagen från Tabell 7. 

Tabell 7 Korrektions faktor α för hänsyn till vattnets viskositet (SIS-CEN ISO/TS 17892-11:2005, 2005). 

Vattentemperatur T ⁰C  5 10 15 20 25 

Korrektions faktor α 1.158 1.000 0.874 0.771 0.686 

3.2.1 Utrustning bestämning permeabilitet 

• Hink 

• Rörpermeameter med geotextilduk 

• Vattenbehållare eller vattenslang 

• Tidtagarur 

• Kärl för uppsamling av vatten 

• Termometer 

• Våg 

• Miniräknare 

• Penna 

• Protokoll 
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3.3 Vattenkvot 

För att beräkna materialets porositet n måste först vattenkvoten w bestämmas. Vid bestämning 

av vattenkvoten w skall analysprovets vikt beräknas med hjälp av värdet på den övre 

kornstorleksgränsen D i mm och skall vara minst 0,2 D om D ≥ 1,0 mm (SS-EN 1097-5:2008, 

2009). För material 0/32 mm skulle det innebära minsta analysvikt skall vara 6,4 kg. 

Analysprovet torkas sedan i ugn vid 110 ⁰C (± 10 ⁰C) till konstant vikt uppnåtts och sedan 

beräknas vattenkvoten w med formel 

� =	
)� −	)*

)*

	+	100% (14) 

där 

M1 = vikt fuktigt analysprov [kg] 

M3 = vikt torrt analysprov [kg] 

3.3.1 Utrustning bestämning av vattenkvot 

• Behållare för analysprov 

• Plåt 

• Ugn 

• Våg 

• Miniräknare 

• Penna 

• Protokoll 

3.4 Porositet 

Materialets porositet n kommer bestämmas med hjälp av formel  

 = 1 −	
�

�-(� + 1)
 (15) 

där 

ρ = materialets skrymdensitet, packat tillstånd [kg/l] 

ρk = korndensiteten [kg/l] 

w = materialets vattenkvot 
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Då permeabiliteten är intressant vid en viss porositet kommer dessa två egenskaper 

bestämmas under samma förutsättningar. Det innebär att skrymdensiteten ρ beräknas efter det 

materialet packas i rörpermeameter. Eftersom kompaktdensitet ρs för material i regel är 

densamma som korndensiteten ρk sätts ρs = ρk (Larsson, 2008). Korndensiteten ρk kommer 

bestämmas i laboratorium med pyknometer (SS-EN 1097-6:2013, 2013). 

3.5 Bärighet 

För bestämning av bärighet kommer statisk plattbelastning användas då detta är den mest 

lämpliga metoden för i fält bestämma elasticitets- och deformationsegenskaper hos obundna 

material (Agardh & Parhamifar, 2014; Sabel, 2016-03-31). Det är denna metod, alternativt 

yttäckande packningskontroll (YPK), som Trafikverket i sin kravbeskrivning TRVKB 10 

Obundna lager kräver av konstruktören för bestämning av deformationsmodulerna Ev1 och 

Ev2 (Trafikverket, 2011). 
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4 Resultat 

4.1 Materialframställning 

I Kjula framtogs det två material med hjälp av mobil krossanläggning av typen Svedala 

”Mulle” 4000 där materialens ingående partikelstorleken till kross var 0/150 mm respektive 

16/300 mm. Krossen var inställd på att sikta av partiklar med storleken 0/16 mm innan 

materialet krossades. Efter krossning siktades 0/32 mm ut och samlades upp i storsäck. 

Referensmaterialet 0/32 mm framställdes på vedertaget sätt och hämtades från upplag i Eker. 

4.2 Kornstorleksfördelning  

Materialen skickades till laboratorium där kornstorleksfördelning togs fram. Figur 9, Figur 10 

och Figur 11 visar framtagen kornstorleksfördelning för respektive material.  

 

Figur 9 Kornstorleksfördelning 0/32 mm Eker. 
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Figur 10 Kornstorleksfördelning 0/32 mm Kjula Test 1. 

 

Figur 11 Kornstorleksfördelning 0/32 mm Kjula Test 2. 

 

4.3 Vattenkvot 

Ur materialen togs det analysprov på materialen som torkades i ugn. Vattenkvoten w 

beräknades sedan med formel (14) och resultaten redovisas i Tabell 8. 
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Tabell 8 Materialens vattenkvot w och analysprovets vikt. 

Material Analysprovets vikt kg Vattenkvot w vikt-% 

0/32 Eker 1.443 1.33  

0/32 Kjula Test 1 1.415 0.50  

0/32 Kjula Test 2 1.363 0.29  

 

4.4 Densitet och packningsgrad 

Provmaterialets volym V, massa m och skrymdensitet ρ0 bestämdes och materialet packades 

för att efterlikna förhållanden i fält. Skrymdensiteten för det packade materialet ρ beräknades 

och presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9 Materialens beräknade skrymdensitet ρ0, skrymdensitet efter packning ρ och procentuell förändring av 
densitet efter packning. 

Material Skrymdensitet ρ0 kg/l Skrymdensitet ρ efter 

packning kg/l 

Förändring av 

skrymdensitet % 

0/32 Eker 1.54 1.79 16.2 

0/32 Kjula Test 1 1.53 1.76 15.0 

0/32 Kjula Test 2 1.46 1.68 15.1 

 

4.5 Permeabilitet 

Provet vattenmättades under 10 minuter och sedan startades mätningen av materialets 

permeabilitet k. Vattenflödet reglerades så det precis täckte provets yta. Mättiden t bestämdes 

till 70 minuter samt var tionde minut skulle passerande vattenmängd Q noteras. För materialet 

0/32 Kjula Test 2 var mättiden t = 70 minuter för lång, materialet hade för hög permeabilitet. 

Mättiden t för materialet sattes till 35 minuter med avläsning av passerande vattenmängd Q 

var femte minut. Även det var för lång tid så avläsning gjordes var tredje minut och testet 

pågick i 23 minuter. Resultaten presenteras grafiskt i Figur 12, Figur 13 och Figur 14. Med 

linjär regressionsanalys ges materialets flödeshastighet QL med formel  

%
.
= 	

∆	

∆$
 

 

(16) 
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där 

∆V = passerande vattenmängd under aktuellt intervall [cm3] 

∆t = aktuellt intervall [s] 

Förklaringsgraden eller determinationskoefficienten R2 är en koefficient som anger hur stor 

del av variationerna i den beroende variabeln (Q) som kan förklaras av variationer i den 

oberoende variabeln (t) under förutsättning att sambandet mellan Q och t är linjärt. 

Koefficienten kan anta värden mellan 0 och 1 och ett högt värde tyder på säker analys. 

 

Figur 12 Passerande vattenmängd Q för referensobjekt 0/32 Eker. Linjär regressionsanalys ger materialets 
flödeshastighet QL = 2886.5 cm3/600 sekunder. 

y = 2886,5x + 0,1429
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Figur 13 Passerande vattenmängd Q för material 0/32 Kjula Test 1. Linjär regressionsanalys ger materialets 
flödeshastighet QL = 6766.8 cm3/600 sekunder. 

 

Figur 14 Passerande vattenmängd Q för material 0/32 Kjula Test 2. Linjär regressionsanalys ger materialets 
flödeshastighet QL = 20025.0 cm3/180 sekunder. 
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där 

QL = materialets flödeshastighet på valt intervall [cm3/s] 

A = provets tvärsnittsarea [cm2] 

Justering på grund av avvikande vattentemperatur T görs med formel för korrigering av 

genomströmmande vattentemperatur (13) för 0/32 Kjula Test 2 då temperaturen T avvek från 

10 ⁰C. Vattnets temperatur T uppgick vid testet till 8 ⁰C. Med räta linjens ekvation y = kx + m 

och Tabell 7 beräknades α för T = 8 ⁰C till 1.062. Materialens uppmäta permeabilitet k 

presenteras i Tabell 10. 

Tabell 10 Materialens uppmätta permeabilitet k. 

Material Materialets 

flödeshastighet QL  

cm3/s  

Provets 

tvärsnittsarea A 

cm2 

Korrektions faktor 

α för hänsyn till 

vattnets viskositet 

Permeabilitet k 

cm/s 

0/32 Eker 2886.5/600 = 4.8 268.8 1.000 1.8 * 10-2 

0/32 Kjula Test 1 6766.8/600 = 11.3 268.8 1.000 4.2 * 10-2 

0/32 Kjula Test 2 20025.0/180 = 111.3 268.8 1.062 4.4 * 10-1 

 

4.6 Porositet 

Materialens porositet n beräknades med formel (15) och redovisas i Tabell 11. Materialens 

korndensitet ρk togs fram i laboratorium tillsammans med kornstorleksfördelning (se Bilaga 1, 

Bilaga 2 och Bilaga 3). 

Tabell 11 Materialens porositet n. 

Material Korndensiteten ρk 

kg/l 

Porositet n % 

0/32 Eker 2.62 32.58 

0/32 Kjula Test 1 2.72 34.52 

0/32 Kjula Test 2 2.70 37.96 
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4.7 Bärighet 

Mätningar på materialens bärighet har ej kunnat göras inom arbetets tidsram.  
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5 Diskussion 

5.1 Materialframställning 

Materialet 0/32 Kjula Test 2 såg vid första anblicken ut att innehålla få småpartiklar. Detta 

bekräftades av kornstorleksfördelningen och sedermera vid mätningen av materialets 

permeabilitet. Stor andel finpartiklar är tidigare konstaterat hämmande för ett materials 

permeabilitet. Rapportförfattaren anser att metoden med att avskilja finmaterial i ingående till 

kross är den mest rationella och kostnadseffektiva sättet att producera 0/32 mm bärlager med 

hög permeabilitet.  

5.2 Permeabilitet 

0/32 Kjula Test 2 var väldigt permeabel, det var svårt att vattenmätta provet innan test. Det 

användes vattenslag med högt tryck och svårigheter uppstod att täcka provets yta med vatten. 

Här kan metoden förbättras med annan utrustning dock anser rapportförfattaren att mätningen 

gav ett korrekt resultat. Med större kapacitet för uppsamling av passerande vattenmängd Q 

kan mätningen av 0/32 Kjula Test 2 fortskrida längre. Även här anser rapportförfattaren att 

mättiden t inte påverkar resultaten.  

Det kan påpekas vid mätning av referensmaterialet 0/32 Eker skapades skikt i 

rörpermeametern där mindre partiklar transporterades av vattnet och ansamlades nära 

geotextilduken i botten på provet. Dessa observationer gjordes ej på materialen från Kjula.   

5.3 Vattenkvot 

På grund av begränsningar av vågens kapacitet uppnåddes inte kravet på 0.2 D kg för 

analysprovets vikt. Detta skall ej påverka resultatet då analysprovet var representativt för 

materialet. 

5.4 Porositet 

Här visar resultaten minskad andel småpartiklar (0 – 2 mm) ökar materialets porositet vid 

jämförbar kompaktering. Detta är inget nytt då det bevisats av NCC (2016) och Uthus(2007). 

Här anses de små avvikelserna i materialens korndensitet ρk ha mindre betydelse.  
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5.5 Bärighet 

Detta avsnitt behandlas ej då inga resultat inkommit vid färdigställandet av detta arbete.
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6 Slutsatser 

Målet med detta arbeta var att producera ett eller flera dränerande 0/32 mm obundna bärlager 

samt påvisa skillnader mellan standardprodukten 0/32 mm och dränerande produkter gällande 

produktionssätt, kornstorleksfördelningskurva, permeabilitet, porositet och bärighet. När det 

gäller produktionssätt visar analysen att avskiljning av material med partikelstorlek 0 – 16 

mm innan krossning är en lämplig metod för att producera material med önskvärd 

kornstorleksfördelning och hög permeabilitet. Mätningar visar att permeabilitet kan öka till k 

= 4.4 * 10-1 cm/s jämfört med referensmaterialet k = 1.8 * 10-2 cm/s på grund av modifiering 

av ingående material. Materialets porositet n ökade från n = 32.58 %, för referensmaterialet, 

till n = 37.96 % för materialet 0/32 Kjula Test 2. Minskad mängd av mindre partiklar ökar 

materialens porositet men kan förändra dess bärighet i negativ bemärkelse. Analys av bärighet 

har ej gjorts då inga mätningar har utförts vid tidpunkten för sammanställningen av arbetet. 

Rapportförfattaren anser att materialen som framtagits i Kjula inte kommer uppvisa betydande 

skillnader gällandes dess bärighet jämför standardprodukten 0/32 mm. Detta grundar sig på de 

små variationerna i ingående partikelstorlek som synliggöres i materialens 

kornstorleksfördelning (se Figur 9, Figur 10 och Figur 11).  

Vidare dras slutsatsen att andelen partiklar med partikelstorlek < 2 mm och andelen 

finmaterial (<0.063 mm) är de viktigaste parametrarna för ett materials permeabilitet och av 

dessa två är finmaterialhalten den viktigaste. Dessa slutsatser grundar sig på analys av 

kornstorleksfördelningen samt permeabilitet hos materialen. Enligt Figur 9 innehåller 

referensmaterialet 19 vikt-% partiklar med kornstorlek < 2 mm och 2,7 vikt-% finmaterial. 

Det framtagna materialet som påvisar högst permeabilitet, 0/32 Kjula Test 2, innehåller 15 

vikt-% partiklar med kornstorlek < 2 mm och 1,2 vikt-% finmaterial (se Figur 11). 

Skillnaderna kan anses små men har stor betydelse för materialens permeabilitet och porositet. 

Resultaten bekräftar därmed teorin att materialens partikelstorlek har stor betydelse för dess 

permeabilitet. 

Arbetet har visat att bärlagermaterial med låg finmaterialhalt har bättre permeabilitet och 

passar därför till bärlager och utjämningsmagasin vid parkeringsplatser, torg, gator, 

cykelbanor eller andra öppna ytor.  
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6.1 Lathund 

För att producera bärlager med ingående partikelstorlek 0/32 mm och erhålla egenskaper som 

hög permeabilitet, hög bärighet och god porositet rekommenderas följande: 

1. Avskilj exempelvis 0/16 mm eller 0/45 mm ur ingående till kross. 

2. Sikta av 0/16 mm från ingående så eventuella kvarvarande partiklar tas bort 

3. Krossa materialet och sikta av 0/32 mm bärlager på lämpligt sätt
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7 Rekommendationer för vidare studier 

Här kommer rekommendationer för fortsatta studier 

• Försök producera bärlager direkt i första kross-steget och bestäm materialets 

permeabilitet, porositet och eventuellt bärighet. 

• Analysera olika materials flisighetsindex och dess relation till materialets 

permeabilitet, porositet och bärighet. 

• Bestämning av permeabilitet, porositet och bärighet av kompletta lösningar 

innehållandes dränerande förstärknings-, bär- och slitlager. 

• Vid permeabilitet k > 1 * 10-2 m/s bör annan utrustning användas. 
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Bilaga 2. Kornstorleksfördelning 0/32 Kjula Test 1 
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Bilaga 3. Kornstorleksfördelning 0/32 Kjula Test 2 

 



 Dränerande bärlagermaterial - 
Produktion och egenskaper av bärlagermaterial i 

bergtäkterna Kjula och Eker 
 
 
 

  
41 

 

Bilaga 4. Testprotokoll vattenkvot, 0/32 Eker 
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Bilaga 5. Testprotokoll vattenkvot, 0/32 Kjula Test 1 
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Bilaga 6. Testprotokoll vattenkvot, 0/32 Kjula Test 2 
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Bilaga 7. Testprotokoll permeabilitet, 0/32 Eker 
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Bilaga 8. Testprotokoll permeabilitet, 0/32 Kjula Test 1 
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Bilaga 9. Testprotokoll permeabilitet, 0/32 Kjula Test 2 

 


