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UDKAST
- Et multifunktionelt afvandingssystem Hvad gør U-TURN multifunktionel?

Ved at tilføje yderligere et element  
således at der er fem U-TURN elementer, 
omdannes gadebilledet til en fysisk  
aktivitetsplads for børn med klatre- og  
legetunneler i 3 niveauer samt  
opholdsplads for voksne omgivet af  
rislende vand og duften af blomster. 

Tilføjer man et eller to ekstra U-TURN 
elementer bliver gadebilledet 
udsmykket med byinventar som bænke i 
to niveauer til hhv. børn og voksne. 

Vender man det øverste U-TURN element 
1800, således at der dannes et firkantet 
rør5), kan U-TURN fungere:

To U-TURN elementer kan benyttes som en 
åben vandkanal med dobbelt kapacitet og 
med mulighed for at have blomsterkummer 
i gadebilledet. 

Ved at anvende et eller flere U-TURN elementer kan der opbygges forskellige former 
og samtidig kan kapaciteten til at håndtere større regnmængder forøges på en fleksibel 
måde uden at tilgængeligheden for byens borgere ændres.

• Som passage for kørestolsbrugere 
eller trafikanter ved overkørsler eller 
på tværs af vejen. 

• Som skybrudskanal ved placering i 
midten af en vej med omvendt  
tagprofil som en integreret del af 
skybrudsvejen.

• Som klimafortov idet bundfladen har  
dimension svarende til en halv  
fortovsflise.

• Som permeable rør med mulighed for 
nedsivning og samtidig transport af 
vandet.

1) 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.

U-TURN har en tættere befæstelse end de permeable belægningstyper fra ovenstående forsøg, hvilket tyder på 
at U-TURN har en bedre rensningsevne.

2)  Den permeable beton er frosttestet af Teknologisk Institut.
3)  Ved at feje og suge min. to gange årligt kan man opnå en optimal nedsivning af regnvandet igennem stenen.
4)  Infiltrationsforsøget er foretaget af Entreprenør Lars Voss ApS og Midtgaard A/S. Rapport kan rekvireres.
5)  Kapacitet svarende til en ø425 mm ledning.

Man kan etablere et åbent sandfang 
ved at kombinere skybrudskanalen med 
den åbne vandkanal, idet sidstnævnte  
fungerer som sandfang.

Kvalitet

U-TURN er
CE-mærket.

Deklarationsblad med  
øvrige  oplysninger  

kan rekvireres.
Dimension 62,5 x 40 x 30 cm

Indvendige mål 32,5 x 40 x 20 cm

Vægt Ca. 100 kg

2 varianter, men ens i udformning
• Permeabel og impermeabel.
• Den permeable beton filtrerer sand- og større partikler fra samtidig med, at vejvandet 

bliver renset1) for suspenderet stof, olie, kulbrinter, fosfor, kvælstof og tungmetaller. 
• Kun vandmolekyler eller mindre kan trænge igennem den permeable beton.
• Den permeable beton er frostsikker2) 
• Begge varianter tåler tung trafiklast.
• Let at udlægge som traditionelle fortovsfliser.
• Minimerer vandsamlinger på overfladen.
• Vedligeholdelsesvenlig3).
• Den permeable beton opfylder styrken til traditionelle betonprodukter.
• Nedsivningshastighed4) på 2.640 mm/time pr. m2 (0,73 l/s pr. m2) igennem stenen,  

uden at tage fugerne i beregning.
• Kan spules og tv-inspiceres.
• Fås i mange farver.

Produktfakta 

Den permeable beton i  
U-TURN 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.

U-TURN waterway systemet er et åbent rende-/kanalsystem udført i beton. Systemet 
kan gøre opsamling af regnvand til noget anderledes og spændende samt tilføre fysiske, 
sociale og miljømæssige værdier til byrummet. Systemet er inspireret af historiske åbne 
vandkanaler i udlandet, hvor byens beboere, barnevogne og øvrige trafikanter uhindret og 
ubesværet kan passere over dem. 

Multifunktionel

Buen i U-TURN
kan bl.a. anvendes

som blomsterkumme.
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U-TURN er udviklet af Midtgaard A/S og Dines Jørgensen & Co. A/S 
i forbindelse med klimatilpasning med multifunktionelle 
regnvandsløsninger med merværdi.

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.

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


