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• Afløbstekniker, civil-
ingeniør, kloakmester i 
mere end 40 år.

• Fotograf

• Intensivt studeret LOD 
- Lokal Anvendelse af 
Regnvand i 20 år i 
flere verdensdele

• Fotosamling > 50.000 
LAR / LOD-billeder. -
Eksempler, detaljer etc.

• Erling Holm ApS

• www.erlingholm.com



20 20 åårs ERFA om D&V af LODrs ERFA om D&V af LOD

•• Ingen D&V = Ingen funktion efter kort tidIngen D&V = Ingen funktion efter kort tid

•• Beboere behandler anlBeboere behandler anlææg meget forskelligtg meget forskelligt

•• D&V er hele spektret fra godt til totalt D&V er hele spektret fra godt til totalt 
mangelfuldtmangelfuldt

•• D&V skal ikke vD&V skal ikke væære noget man taler om, re noget man taler om, 
men noget der sker AKTIVTmen noget der sker AKTIVT

•• Ansvaret for D&V skal vAnsvaret for D&V skal væære klart fra dag 1re klart fra dag 1



Vedligeholdelse Vedligeholdelse 
af de der er bedst til arbejdet af de der er bedst til arbejdet ……

•• Pasning og udskiftning af Pasning og udskiftning af jord / jord / 

vvæækstlagkstlag, planter, buske, , planter, buske, 
trtrææer er -- Fjerne affald, slFjerne affald, slåå grgrææs, s, 
feje omliggende arealer mv.feje omliggende arealer mv.

•• Rense og vedligeholde indlRense og vedligeholde indløøb, b, 
overloverløøb, udlb, udløøb. Rense underb. Rense under--
drdrææn, brn, brøønde, rnde, røørr

•• Reparere beton, bygvReparere beton, bygvæærkerrker

•• Team ParkTeam Park

•• Team AflTeam Afløøbb

•• Team AnlTeam Anlæægg



Tidlige faser Tidlige faser 
i en LODi en LOD--procesproces
•• Erkend, at nogle LODErkend, at nogle LOD--

anlanlæægstyper krgstyper krææver mere ver mere 
og oftere D&V end andre.og oftere D&V end andre.

•• Bedste placering af anlBedste placering af anlææg g 
i terri terræænet, og i forhold til net, og i forhold til 

””naboernaboer”” ��

•• Brug flere anlBrug flere anlææg g 
sammen. (sammen. (””The trainThe train””). ). --
For hydraulik (mere For hydraulik (mere 
plads) og for rensning. plads) og for rensning. 



Vand Vand ……

•• lløøber nedadber nedad

•• tager den letteste vejtager den letteste vej

•• stopper i en lavning /                                        stopper i en lavning /                                        
hul i terrhul i terræænet net –– og stiger opog stiger op

�Mennesket vil altid nå stadig 
højere, men vandet løber 
fortsat mod det laveste punkt”
Taoist



Placering af anlPlacering af anlæægg

SSøørg forrg for
plads nokplads nok



KombiKombi--anlanlææg med plads:g med plads:
CykelCykel-- og gangstier, regnbede, og gangstier, regnbede, 

nedsivningsflader, magasiner i jordennedsivningsflader, magasiner i jorden



RisikovurderingRisikovurdering
•• Bly, kobber og zink:Bly, kobber og zink:

Der mDer måå ikke anvendes tage, lodrette og skrikke anvendes tage, lodrette og skråå facadefacade--
inddinddæækninger eller tagrender af bly, kobber eller zink.kninger eller tagrender af bly, kobber eller zink.

•• Salt:Salt:

Der skal anvendes vDer skal anvendes våådsaltning da veje og cykelstier udgdsaltning da veje og cykelstier udgøør r 
mere end 5% af det areal, der afvander til nedsivning.mere end 5% af det areal, der afvander til nedsivning.

•• Organiske stoffer:Organiske stoffer:

Tunge organiske stoffer som tung olie og tunge PAHTunge organiske stoffer som tung olie og tunge PAH’’er er 
forventes sammen med metaller at blive tilbageholdt i de forventes sammen med metaller at blive tilbageholdt i de 
øøverste jordlag.  Lettere oliekomponenter, de lette PAHverste jordlag.  Lettere oliekomponenter, de lette PAH’’er er 
og blog bløødgdgøørerne forventes at blive biologisk omsat i jordens rerne forventes at blive biologisk omsat i jordens 
øøverste iltholdige lag og rodzone.verste iltholdige lag og rodzone.

•• Mikroorganismer:Mikroorganismer:

Mikroorganismer vil reduceres igennem nedsivningen i den Mikroorganismer vil reduceres igennem nedsivningen i den 
umumæættede zone pga. filtreringen.ttede zone pga. filtreringen.



FFØØLG MED under bygning:LG MED under bygning:

FFøølg jorddlg jorddæækning:kning:



Planen for D&V

Illustrationer. Sprog.Illustrationer. Sprog.

•• ArbejdsplanArbejdsplan til fx til fx 
grundejerforeninggrundejerforening

•• Fotos og beskrivelserFotos og beskrivelser af af 
de enkelte anlde enkelte anlæægsdelegsdele

•• Hands onHands on:                :                
Hvad skal der ses efter ? Hvad skal der ses efter ? 
Hvad skal der gHvad skal der gøøres ? res ? 
Hvorfor skal det gHvorfor skal det gøøres ?res ?

Hvor ofte skal det gHvor ofte skal det gøøres ?res ?



De enkelte dele af anlDe enkelte dele af anlæægget gget ……
VIS og FORKLAR VIS og FORKLAR –– IKKE tekniskIKKE teknisk

•• 2. 2. -- Faskine i jorden i Faskine i jorden i 
midten af boligvejene midten af boligvejene 
GrubelGrubeløøkken, Rundhkken, Rundhøøjsjs--
krogen og krogen og ……

•• Under grUnder grææsset i midten af sset i midten af 
boligvejene er der en stboligvejene er der en støørre rre 
samling af mindre sten (faskine), samling af mindre sten (faskine), 
som opsamler store dele af vandet som opsamler store dele af vandet 
fra vejen, og lader vandet sive fra vejen, og lader vandet sive 
videre ned i jorden.videre ned i jorden.

•• I jordoverfladen er der 1 eller 2 I jordoverfladen er der 1 eller 2 
overloverløøbsbrbsbrøønde, hvor vand ved nde, hvor vand ved 
store nedbstore nedbøør kan lr kan løøbe direkte ned be direkte ned 

i faskinen.i faskinen.



D&V for de enkelte anlD&V for de enkelte anlæægsdele gsdele 

•• Det er meget vigtigt, at grDet er meget vigtigt, at grææs 3s 3--4 gange i 4 gange i 
sommerperioden slsommerperioden slåås og fjernes omkring riste og s og fjernes omkring riste og 
hvor vand skal kunne lhvor vand skal kunne løøbe frit, fx fra veje og be frit, fx fra veje og 
stier. Opgroede grstier. Opgroede grææskanter skskanter skææres vres vææk hvert k hvert 
3.3.--4. 4. åår (kanterne "vokser" af sand og vejstr (kanterne "vokser" af sand og vejstøøv).v).

•• Ristene pRistene påå overloverløøbsbrbsbrøøndene skal altid holdes fri ndene skal altid holdes fri 
for jord og affald. Brfor jord og affald. Brøøndene skal tndene skal tøømmes af en mmes af en 
slamsuger 1 gang om slamsuger 1 gang om ååret og efter store nedbret og efter store nedbøør, r, 
hvis der er spor af, at jord er skyllet ned hvis der er spor af, at jord er skyllet ned 
gennem risten. gennem risten. -- Ristene, kuppelriste, kan Ristene, kuppelriste, kan 
forsigtigt tages op af brforsigtigt tages op af brøønden nden 



TTøømning Rensningmning Rensning

TTøømning Rensningmning Rensning

D&V af LODD&V af LOD
RengRengøøring af vejering af veje



•• Uddannelse og Uddannelse og æændret praksisndret praksis

er ofte den mest coster ofte den mest cost--effektive effektive 
mmååde til at reducere vandforurening de til at reducere vandforurening 
i ti tæætte dele af byen. tte dele af byen. 

•• Stramme planer for Stramme planer for 

rengrengøøring af gaderring af gader

•• TTøømning af vejmning af vej--

brbrøønde / sandfangnde / sandfang

•• Omhyggelig Omhyggelig 

fjernelse af fjernelse af ””saltetsaltet--

sandsand”” i vinterperioden. i vinterperioden. 



Tak for opmTak for opmæærksomhedenrksomheden


