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Et permeabelt dobbelt afvandingssystem
Rent vand og et grønt miljø



– Et permeabelt dobbelt afvandingssystem
d;way – divided rainwaterway system er udført i beton og opsamler det rene tagvand 
og det forurende vejvand adskilt i ét system. Et system med fokus på problemstillingerne, 
som er kommet i takt med klimaforandringerne:

• Manglen på rent drikkevand og større udfordringer med forurening af  
drikkevandsressourcerne.

• Øget fokus på uhensigtsmæssige indvirkninger på miljø og natur.
• Stigende regnvandsmængder som skal håndteres lokalt.

Det særlige ved systemet er, at det er en ny måde at håndtere regnvandet på i  
byområderne. Hermed forøges muligheden for at genbruge regnvandet som en  
ressource. d;way kan endvidere understøtte og aflaste eksisterende kloaksystemer.  
Alle betondelene tåler tung trafiklast og kan bruges på alle vejtyper.

Fordele
• Minimerer vandsamlinger på 

overfladen.
• Designet så den indgår som et 

naturligt element i bybilledets 
vejudstyr. 

• Den permeable beton opfylder 
styrkekrav til traditionelle  
betonprodukter/-kantsten.

• Kan TV-inspiceres og spules.
• Let at lægge med hydraulisk 

kantstensstang udviklet af  
Entreprenør Lars Voss ApS.

Kun vandmolekyler 
eller mindre 

kan trænge igennem 
den permeable beton.

Nedsivningshastighed1) på
2.640 mm/time pr. m2

(0,73 l/s pr. m2) igennem 
stenen uden at tage fugerne
i beregning.

Produktfakta
 

Produktfakta 

Den øverste del af d;way, som 
er permeabel, har en sugeevne 
på min. 50 mm vand pr. time
– og i øvrigt op til 10-12 % af  
den permeable del af stenen. 
Stenen er fremstillet uden brug 
af miljøfremmede stoffer. 

Køreflise

Dimension 31,75 x 40 x 10-11,5 cm

Vægt Ca. 25 kg

Kantflise (som kantsten)

Dimension 31,75 x 40 x 20-21,5 cm

Vægt Ca. 50 kg

Vægt i granit Ca. 60 kg

Fortovsflise (Københavnerflise)

Dimension 62,5 x 80 x 10-11,5 cm

Vægt Ca. 100 kg

Halv fortovsflise

Dimension 62,5 x 40 x 10-11,5 cm

Vægt Ca. 50 kg

Fliser til d;way  
– fås som permeable og impermeable.  
   Betonfliserne kan leveres i forskellige farver, og kantflisen kan også leveres i granit. 

Mini d;way underdel er kun til håndtering 
af vej- og overfladevand.

Dimension 62,5 x 40 x 20 cm

Kammerdimension 17,25 x40 x10 cm

Vægt Ca. 100 kg

d;way underdel

Dimension 62,5 x 40 x 50 cm

Kammerdimension 17,25 x 40 x 40 cm

Vægt Ca. 200 kg



I det ene kammer opsamles tagvandet, som f.eks. 
kan ledes tilbage til boligen og indgå i vandforbruget 
til:
• toiletskyl 
• tøjvask 
• vanding af træer eller planter i haven
• direkte nedsivning til dannelse af grundvand. 

Dette kammer lukkes med en impermeabel kantflise 
i beton eller granit, der fungerer som kantsten langs 
kørebanen.
De to kamre tætnes med fin flydende pudscement og 
holder dermed tag- og vejvand adskilt. 

I det andet kammer opsamles vejvandet ved 
først at løbe igennem den permeable beton  
køreflise. 
Her bliver sand og større partikler filtreret fra 
samtidig med at vejvandet renses2) for suspenderet 
stof, kulbrinter, olie, fosfor, kvælstof og tungmetaller.

Den permeable beton er frostsikker3) og 
vedligeholdelsesvenlig4). 

Hvert kammer har en kapacitet svarende til  
en ø300bt ledning.

d;way som delvis permeabel kantstensafgrænsning til 
håndtering af separeret tag- og vejvand.  

d;way som permeabel kantstensafgrænsning til håndtering af vejvand  
samt som klimafortov udformet som Københavnerfortov til håndtering af sti- og tagvand.
Blomsterkummer i corten stål er vist som konceptidé.

1)  Infiltrationsforsøget er foretaget af Entreprenør Lars Voss ApS og Midtgaard A/S. Rapport kan rekvireres.
2) Jf. slutrapporten fra Miljøministeriet – Naturstyrelsen: ”Fuldskalaforsøg med permeable belægninger til afledning 
   af regnvand”, september 2014, viser resultaterne på samtlige prøver på alle seks permeable belægningstyper:

 -  at indholdet af organiske forbindelser (kulbrinter/PAH) er så lavt, at det er under detektionsgrænsen
 -  at den fundne mængde af tungmetallerne cadmium, kobber og zink overholder grundvandskvalitetskriteriet
 - at grundvandskvalitetskriteriet for bly ikke er overholdt
 - at indholdet af bly, kobber og zink reduceres mellem 40-80 %
 - at jo tættere befæstelsen er, desto bedre er rensningseffekten.

d;way har en tættere befæstelse end de permeable belægningstyper fra ovenstående forsøg, hvilket tyder på 
at d;way har en bedre rensningsevne.

3)  Den permeable beton er frosttestet af Teknologisk Institut.
4)  Ved at feje og suge min. to gange årligt kan man opnå en optimal nedsivning af regnvandet igennem stenen.

Kvalitet
d;way er CE-mærket.

Deklarationsblad med øvrige
 oplysninger kan rekvireres.



d;way er udviklet af Midtgaard A/S og Dines Jørgensen & Co. A/S 
i forbindelse med klimatilpasning med det specifikke formål
at optimere brugen af regnvandet som en ressource i byområder.

MIDTGAARD A/S
Sankt Ols Gade 13 • 4000 Roskilde • Tlf. 40 40 15 44
CVR nr. 30 35 63 30
info@midtgaard-as.dk • www.midtgaard-as.dk

Produktion og lager
Lejrvej 43 • 3500 Værløse
Blommeskoven 4 • 4281 Gørlev

Salg

Midtgaard A/S, der har mere end 20 års erfaring, er en innovativ virksomhed, som udvikler og producerer  
nye kvalitetsprodukter i beton – gerne i samarbejde med rådgivere og kunder.
Midtgaard A/S producerer, udover traditionelle fliser og belægningssten, også permeable fliser og  
belægningssten – MiPerStone.

RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

Rådgivning

Dines Jørgensen & Co. A/S er en virksomhed med en stærk knowhow, der i mere end 65 år har været  
leverandør af rådgivningsydelser inden for anlægs- og byggebranchen.

DINES JØRGENSEN & CO. A/S
Kirsebæralle 9 - 11 • 3400 Hillerød • Tlf. 48 26 06 66
CVR nr. 18 41 18 30
dj@dj-co.dk • www.dj-co.dk

Afdelinger
Energivej 3 • 4180 Sorø • Tlf. 57 86 06 66
Hestehaven 21 O, 1. sal • 5260  Odense S • Tlf. 48 29 06 66


