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Vi har siden 1949 leveret specialiseret og 

professionel rådgivning indenfor:

 Anlæg

 Byggeri

 Renovering

 Vandforsyning

Datterselskab DJ Miljø & Geoteknik P/S løser 

en bred vifte af opgaver inden for:

 Bygningsundersøgelser

 Geotekniske undersøgelser

 Jord & Grundvand

 Natur, Plan & Råstof

 Vibrations- & Støjmålinger



DJ & Co. A/S

LAR- & skybrudsekspert
Arbejder med alle typer af anlægsopgaver, hvor traditionel regnvandshåndtering 
som LAR, klimatilpasning og skybrudsikring indgår.

Interesseret og nysgerrig i alle former for og typer af regnvandshåndtering.

DJ-ID ApS

Partner og innovativ ingeniør
Fra idé til design og produktudvikling af nye klimatilpasningsprodukter til 
regnvandshåndtering.

Det er vores kreative side af ingeniørfaget. 

Her udvikler vi nye produkter, der kan være med til at skabe værdi for andre. 

Vi har særlig fokus på udvikling af produkter inden for håndtering af regnvand, 

der kan være med til at forhindre oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Andy Hoang



Typer af permeable belægninger

Andre typer af permeable belægninger:

 Asfalt

 Græs/kunstgræs

 Grus

 Gummi

 Græsarmering (hvis bærelaget er permeabelt)

 Fliser/belægningssten med (brede) fuger

 Håndtering af skybrud: Fugearealet skal udgøre mindst 10 % af det samlede areal

 Andre permeable fliser/belægningssten

 Astrup Cementstøberi A/S – godkendt efter tyske normer (ingen dansk tø-frost test)

 Permeable fliser/belægningssten

 MiPerStone fra Midtgaard A/S

Godkendt efter danske normer med tø-frost test



Udviklingspartner

 Tidligere ejer af Farum Beton

 Mere end 25 års erfaring

 Medlem af kontroludvalget i BetonVareKontrollern (BVK) 
under TeknoIogisk Institut (TI)

 Traditionelle fliser og belægningssten

 Permeable fliser og belægningssten – MiPerStone

 Ansøgt om ETV-godkendelse for miljøvenlig produktion

 Udvikling af nye produkter

 Nye permeable støjdæmpende produkter

 Et alternativ til Klimaflisen



Dagsorden

MiPerStone - Permeabel betonbelægning

d:RAin

U-TURN

Frederiksberg Klimasten

Bæredygtige permeable produkter

Skybrudsvej-koncept: Rock´N´Road



MiPerStone - Permeabel betonbelægning

 Infiltrationsevne igennem stenen er 0,73 l/s pr. m2 baseret 
på 2. generations permeabel beton

 Tø-frost testet af Teknologisk Institut

 Nem vedligeholdelse: Feje og suge min. 2-3 gange årligt

 Styrke som traditionel beton

 Renser overfladevandet for miljøfremmede stoffer, således at 
det både overholder kriterierne for nedsivning og udledning på 
langt de fleste veje

 Undersøgelse 
Kan permeabel beton tilbageholde mikroplast og miljøfremmede 
stoffer?

 Kan fås med NOxOff behandling

https://www.linkedin.com/pulse/kan-permeabel-beton-tilbageholde-mikroplast-og-stoffer-andy-hoang/


2. vs 3. generations permeabel beton



P-plads i Roskilde med 

MiPerStone belægninger

 2. generation MiPerStone

 Permeable InterLock sten 

(svarende til SF-Coloc sten)

 Etableret i 2015

 Roskilde Kommune vedligeholder 

den 3 gange årligt med almindelig 

suge-/fejemaskine

 Fuld funktionsdygtig i dag

De to billeder er taget på samme tid 
og sted i regnvejr i hver sin retning. 

Den ene retning er med impermeable 
belægningssten, mens den anden retning
er med permeable belægningssten.

Vejbrønden er en sikkerhedsfunktion, 
da det er første fuldskalaprojekt.



 Blev udviklet i forbindelse med 
et klimatilpasningsprojekt med 
det specifikke formål at fjerne 
og minimere vandsamlinger på 
overfladen

 Dimension: 30x30x24 cm 

b x l x h

d:RAin flise, vandrende og kantsten

Et permeabelt 

linjeafvandingssystem

d:RAin – et permeabelt linjeafvandingssystem

https://dj-co.dk/2018/06/26/drain/


Pilotprojekt på 

Amagerbrogade i KBH
 1. generation af d:RAin flisen

 135 m

 Færdigetableret i 2017

Vi er blevet klogere:

 Suge-/fejemaskine

 Suget i maskinen er placering ca. 30 cm 
fra kantstenen

 Udvikling af ny rensemetode

 Bitumén ved ny asfaltudlægning forhindrede 
nedsivning

 Nedsivningshastigheden er ikke hurtig nok

 Der står stadig vand efter kraftige nedbørs-
hændelser. Vandet er dog nedsivet dagen 
efter



Sankt Thomas Alle på 

Frederiksberg

 2. generation af d:RAin flisen blev 
placeret i afstand af ca.1,30 m fra 
kantstenen

 Bitumén lukkede for nedsivningen 
selvom der blev gjort opmærksom 
på problemet

 Stadig svært at vedligeholde 
belægningen, hvor bilerne er 
parkeret

 Vandet nedsiver uden problemer,  
hvor belægningen er vedligeholdt



Kreativ anvendelse af 

d:RAin flisen på 

Frederiksberg

 Holger Danskes Vej

 Speciel udgave af d:RAin flisen

 Fuld permeabel fra top til bund

 d:RAin med Rockflow som regnbede

 Rockflow (bæredygtige 

stenuldselement) fra Lapinus (en del 

af Rockwool Group) som bærelag

 Hulrumsprocent på 93-95% 

(forsinkelse/nedsivning)



Fordeling af regnvand til vej-/regnbed

Kreativ anvendelse af d:RAin flisen



d:RAin kantsten

Byggemodning af Ny Blovstrød, Allerød

 Under etablering

 Ingen vejbrønde på hoved-

boligvejene

 Kun d:RAin kantsten, ca. 1,3 km



d:RAin flisen fås også som

 Ledelinie

 Opmærksomhedsfelt

Leder vand og svagsynede i den 

rigtige retning

d:RAin flise, vandrende og kantsten kan leveres som 
radiuskant sten fra januar 2019

Dimension: 28 x 26 cm

Højden: 24 cm



 Efterspørgsel på en større dimension 
af d:RAin sten

 Svarer til ca. ø425 mm

 Inspireret af historiske åbne 
vandkanaler i udlandet

 Dimension: 62,5x40x30 cm

 By-inventar

 Transport og/eller nedsivning

 Klar til salg i februar 2019

Et multifunktionelt afvandingssystem

U-TURN – et åbent rende-/kanalsystem

Flensborg i Tyskland

https://dj-co.dk/2018/06/26/u-turn/


 Permeable græsarmeringssten

 Gør byen grønnere

 Forbedrer græssets vækstbetingelser og sikrer en 

mere ensartet og længerevarende grøn overflade

 Tilbageholder vand og ilt i stenen

 Græsareal udgør 78%

 Fordybninger der skaber gennemgående græsforbindelser 

og giver plads til, at de overjordiske rødder kan brede sig 

 Gør byen mere robust overfor skybrud

 Urban Heat Island Effect (fordampningseffekt) 

stenen er med at forhindre overophedning af byen 

 Tilbageholder op til 9 liter vand pr. m2 i stenen

 Designet til tung trafik

Frederiksberg Klimasten 

på P. G. Ramms Allé

Rullegræs anvendt til indvielsen



 Bearbejdede genbrugsmaterialer

 FilterStabil Faktablad FilterStabil

 Nedknust beton tilsat sømaterialer

 Høj permeabilitet

 Kan komprimeres til en høj proctor-værdi

 KlimaMuld Faktaark KlimaMuld

 Muld, sand og kompost tilsat perlesten

 Kan leveres i tre varianter

 Høj permeabilitet og vækstbetingelser under middel

 Middel permeabilitet og middel vækstbetingelser

 Lav permeabilitet og vækstbetingelser over middel

 Permeabiliteten justeres ved sammensætningen af 

mængden af muld, sand, kompost og perlesten

 Væksten justeres ved muldens næringsindhold

Bæredygtige permeable produkter

Ellevej, Frederiksværk

https://dj-co.dk/wp-content/uploads/2018/12/filterstabil-faktaark.pdf
https://dj-co.dk/wp-content/uploads/2018/12/klimamuld-faktaark.pdf


Kombination af markedets nyeste innovative 

produkter – en permeabel betonsten som 

overfladebelægning og et filtrerende 

materiale med høj volumenkapacitet og styrke 

som bærelag

 Midtgaards permeable MiPerStone

belægninger som overfladebelægning 

 Rockflow (bæredygtigt stenuldselement) 

fra Lapinus (en del af Rockwool Group) 

som bærelag

 Hulrumsprocent på 93-95% 

(forsinkelse/nedsivning)

Kan også kombineres med andre impermeable 

og permeable belægninger

Skybrudsvej-koncept: Rock´N´Road



Byrumsfornyelse på Frederiksberg

Langelands Plads bliver til en Rock´N´Road

skybrudsplads
 Under etablering

 På Langelands Plads skal der etableres en 
parkeringskælder i tre etager med 200 
parkeringspladser 

 Ca. 100 m3 forsinkelsesbassin oven på 
p-kælderen, trafikklasse T1 

 8 cm permeable belægninger i Chelsea 
udlægningsmønstre (15x15, 30x15, 30x30 og 
30x45 cm)

 2x5 cm Rockflow plader (bærelag)

 Ca. 500 m3 forsinkelsesbassin under de to 
Langelands veje, trafikklasse T3

 25 mm AB, 2x55 mm GAB 0 og 200 mm SG II

 50 cm Rockflow elementer (delvis bærelag)

Rockflow som en ”kloakledning”



Videreudvikling af Rock´N´Road

Vi arbejder på at gøre konceptet med 

permeabel beton anvendelig på T2- og T3 veje.

Konceptet kan være med til at nedbringe og 

afhjælpe fire af samfundets klima- og 

miljøproblemer:

 Urban Heat Island Effect

(fordampningseffekt)

 Luftforurening (NOx, kvælstofoxider med 

NOxOff behandling)

 Regnvand og skybrud

 Vandkvalitet (to-trinsrensning med 

permeable beton og Rockflow)



Spørgsmål

Tak for opmærksomheden


