
Renere vand og et grønnere miljø
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Eksempler på anvendelse af d:RAin

Kantstensafgrænsning med afvanding mellem kørebane og fortov.

Vandfordelingssystem til vej- eller regnbede på kørebaneareal 
– som koncept-idé

d:RAin spuleenhed med corten stål
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.

d:RAin har en tættere befæstelse end de permeable belægningstyper fra ovenstående forsøg, hvilket tyder på 
at d:RAin 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)  Specialværktøjet er udviklet af Entreprenør Lars Voss ApS.
5)  Infiltrationsforsøget er foretaget af Entreprenør Lars Voss ApS og Midtgaard A/S. Rapport kan rekvireres.
6) Andre udformninger og dimensioner efter opgavens størrelse.

– Et permeabelt linjeafvandingssystem
d:RAin stenen er udført i beton og er først og fremmest et linjedræn, som findes i 
fire varianter. Det unikke ved d:RAin er, at den øverste del af stenen er permeabel, 
dvs. nedsivning foregår igennem stenen, mens den nedre del er impermeabel. Hullet 
i stenen virker som et rør, hvor det nedsivende vand ledes videre til kloakken eller 
recipienten.

Anvendelse
d:RAin finder særlig anvendelse på veje, stier, torve og pladser med begrænset fald, hvor systemet 
kan minimere vandsamlinger på overfladen. 
d:RAin kan erstatte traditionelle vejbrønde samt reducere brugen af store sandfangsbrønde, hvilket  
medfører mindre vedligeholdelse og dermed færre omkostninger.

Fordele
• Filtrerer sandpartikler og renser1)  

vejvandet. Det medfører renere vand  
og et grønnere miljø.

• Frostsikker2). 
• Øger fremkommeligheden og  
trafiksikkerheden på vejene, da  
systemet bidrager til mindre glatte  
belægninger og overflader i vådt føre, 
selv på steder med ringe fald.

• Tåler tung trafiklast og kan bruges  
på alle vej- og stityper.

• Vedligeholdelsesvenlig3).
• Gode tilslutningsmuligheder til brønde 

og ledninger.
• Designet, så den falder naturligt  

sammen med omgivelserne.
• Let at lægge med et specialværktøj4).
• Kan afproppes med ø110 mm  

PP-kloakprop.
• Den permeable beton opfylder  

styrkekrav til traditionelle  
betonprodukter/-kantsten.

• Kan TV-inspiceres og spules via  
spuleenhed.

Varianter
• d:RAin flisen ser på overfladen  

ud som en almindelig betonflise, 
men den fungerer også som  
et linjedræn. Ved at indfarve  
d:RAin flisen i Super Hvid kan  
den anvendes som 30 cm  
kørebaneafmærkning mellem  
kørebane og svingbane, cykelbane 
eller parkeringsbåse.

• d:RAin vandrenden har samme 
overfladeform som traditionelle 
betonvandrender. Forskellen er,  
at d:RAin vandrenden kan  
transportere vandet både på  
overfladen samt inde i hullet.

• d:RAin endestenen fungerer  
som en start- og afslutningssten  
for d:RAin vandrenden, men den  
fungerer også som tilpasningssten 
ved retningsændring for  
vandrenden.

• d:RAin kantstenen er en  
sammensmeltning af et linjedræn, 
en kantsten og en vejbrønd, dvs.  
en kantstensafgrænsning med 
indbygget afvanding. Den kan 
kombineres med d:RAin flisen 
som dykket kantsten ved  
overkørsler.

Produktfakta

Den øverste del af d:RAin, 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. 

Kvalitet
d:RAin er CE-mærket.

Deklarationsblad med øvrige
 oplysninger kan rekvireres.

Nedsivningshastighed5) på
2.640 mm/time pr. m2

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

Produktfakta

d:RAin er i modulmål 
30 x 30 cm og fås i fire 
varianter6) i  mange farver. 
De kan kombineres 
indbyrdes samt med 
andre fliser, og man kan 
dermed opnå spændende 
udlægningsmønstre.

Vandrende Endesten KantstenFlise
Dimension 30 x 30 cm

Højde 24 cm

Hul-dimension ø110 mm

Vægt 40 kg

Dimension 30 x 30 cm

Højde 22-24 cm

Hul-dimension ø110 mm

Vægt 40 kg

Dimension 30 x 30 cm

Højde 22-24 cm

Hul-dimension ø110 mm

Vægt 40 kg

Dimension 30 x 30 cm

Højde 24-34 cm

Hul-dimension ø110 mm

Vægt 42 kg



d=RAin
Regn ud – det kan vi

d:RAin er udviklet af Dines Jørgensen & Co. A/S og Midtgaard A/S-(som nu er overgået til 
Sydkystens Betonstøberi) i forbindelse med gennemførelsen af et klimatilpasningsprojekt 
med det specifikke formål at fjerne og minimere vandsamlinger på overfladen.

              
            

   

Saunte Bygade 44B • 3100 Hornbæk • Tlf. 49 13 13 81
CVR nr. 40 92 94 36
sydbeton@sydbeton.dk • www.sydbeton.dk

Produktion og lager
Blommeskoven 4 • 4281 Gørlev

Salg

Rådgivning

Dines Jørgensen & Co. A/S er en virksomhed med en stærk knowhow, der i mere end 65 år 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

Sydkystens Betonstøberi ApS

              
              
          

     

Sydkystens Betonstøberi, 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.
Sydkystens Betonstøberi producerer, udover traditionelle fliser og belægningssten, også permeable 
fliser og belægningssten – MiPerStone.




