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Mål med drenering: bedre økonomi?

– Bedre vekstforhold (økt avling, bedre kvalitet, sikkerhet)

– Bedre luftveksling - hindrer vassjuk jord

– Mindre ugras, redusert sprøyting

– Bedre gjødselutnyttelse – jevnere avling

– Bedre kjørbarhet 

– Raskere opptørkning. (I Norge er tidlig våronn svært viktig for kornavlingen.)

– Tidligere ute med feltoperasjoner (våronn og etter nedbør i vekstsesongen)

– Mindre kjøreskader og pakking

– Flere dager til jordarbeiding eller andre feltoperasjoner (rettidskostnader)

- Mindre lystgass?



Drenering - Når skal en grøfte?

Globalt perspektiv

– Utnytting av potensialet for matproduksjon

– God avling på dyrket jord sparer natur

Bondens perspektiv

– Langsiktig økonomisk vurdering
– Jordas bæreevne

- Driftsopplegg

- Maskinpark

– Plantenes behov – avling

- God rotutvikling – surstoff til røttene

- Vinterskader



Hvordan får vi vannet dit vi ønsker?

Forskjellige typer dreneringssystemer

– Avskjæringsgrøfter mot utmark

– Åpne grøfter

– Profilering, overflateforming

– Drensgrøfter

Sugegrøfter - Perforerte drensrør med grøftefilter

Samlegrøfter – Perforerte eller tette rørledninger

for å føre bort vannet



Valg av løsning

– Feilsøking i eldre anlegg

– Jorda gjennomtrengelighet for vann

– Grunnforhold, rustproblemer

– Terskel for utløpet?

– Avskjæring

– Årstidsvariasjon - flom, høy nedbørsintensitet, snø, 
tele

– Systematisk eller usystematisk grøfting



Drenering av våte områder der vannet 
samler seg kan være tilstrekkelig



Hva bestemmer jordas 

vanngjennomtrengelighet?
– Myr: Omdanningsgrad og opphavsmateriale

– Mineralske jordarter:

- Kornstørrelse

- Sortering

- Struktur, pakking, aurhelle

- Sprekker, meitemarkganger

- Organisk innhold - husdyrgjødsel



Valg av grøfteavstand



Grøfteavstand i meter på ulike jordarter 

ved systematisk grøfting (råd fra 1980-

tallet – økonomisk vurdering)

– Landsdel Nedbør (mm)Leire Morene Torv

– Nord-Norge 800 -1500 6 –8 8 –10 5 –10 

– Trøndelag          800 -1200 6 –8 8 –10 8 –12 

– Vestlandet         800 -2000 4 –7 4 –8 4 –6 

– Østlandet, nord  500 -700 6 –8 7 –10 8 –12 

– Østlandet, sør 600 -900 5 –8 6 –10 8 -10



Dimensjonering

– Q = A x q

– Q = vannføring

– A = anleggets nedbørfelt – hvor stort areal drenerer 
røret?

– q= valgt avrenningskoeffisient

– Drensledninger: 1 l/s/hektar

– Dimensjoner opp ved vanskelige leggeforhold, 
rustproblemer eller i grovsilt/finsand



Dimensjonering av sugegrøfter

– Lengde, bør være <200 meter

– Vanlige sugegrøfter: 50 mm

– Samlegrøfter: q=1-2 l/s/hektar

– Fall: 

50 mm = 1:200

100 mm = 1:300

150 mm = 1:400

Dette er selvfølgelig avhengig av leggeforhold

Øk dimensjon ved vanskelige leggeforhold



Planlegging av grøfter

– Fall

– Lengder

– Husk å legge sugegrøfter langs kotene, 

på tvers av fallet. Sugegrøftene skal fange opp 
vannstrømmen i jorda.

– Samlegrøfter legges i fallretningen

– Viktig å minimere gravearbeidet

– Husk at vannet renner ikke oppover!



Spesielle hensyn i utløpet av 

drensgrøfter

– Rett ledning (unngår motfall og ”elefantsnabel”)

– Tett ledning (røtter)

– Utsatt for tetting (Røtter, rust, slam, sopp)

– Drypphøyde (sedimentasjon i kanalen)

– Utstikk ( Utrasing, vegetasjon)

– Erosjonssikring under større utløp



Grøftespyling -

Vanligvis går en inn i grøftene fra utløpet i 

en kanal eller bekk.



Tiltak ved rustproblemer:

Samling av alle grøfter i kum for grøftespyling.



Gravemønster når rørene samles i kum



Filtermateriale

– 3 grunner: 

1. Minske innløpsmotstanden til røret

2. Hindre partikler, tilslamming av røret (Silt og finsand, 
ikke leire)

3. Beskytte mot ytre påvirkninger

Hva er viktigst hos deg?



Filtermateriale ved legging av drensgrøfter

Hvilken type filtermateriale?

– Grov sagflis

– Grus og sand – kornfordeling

Må ikke ha for mye finmateriale

– Pre-wrap

– PP450, PP700, PP1000

– Hvitmosetorv (ved nydyrking av myr)

– Matjord?

– Hva med pukk?



Pre-wrap – tepperør – rør med pårullet filter
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KOSTNAD?
Et drensrør med tykt filter har naturlig nok en høyere pris enn et tradisjonelt "rent" drensrør. 
Tepperør legges rett i grøfta som graves igjen med de samme massene som ble gravd opp.
Skal du sammenligne totalkostnader ved å legge filterrør kontra å legge vanlige rør med sagflis 
eller grus som filtermateriale så må du ta hensyn til følgende kostnader når det gjelder legging 
av tradisjonelle drensrør:
•Pris pr. m3 sagflis/grus
•Fraktpris pr. m3 sagflis/grus
•Antall m3 pr. dekar
•Ekstra traktor + henger
•Sjåfør traktor
•Medhjelper til å skuffe
•Meter rør lagt pr. dag. Rør ferdige med filter legges ofte raskere kontra drensrør med sagflis 
eller grus.



FARE!





Mengde filtermateriale

– Grus/sand: 2 m3 pr 100 meter grøft

– Sagflis: 1-1,5 m3 pr 100 meter grøft

(Legg røret inn til den ene siden av grøfta ved 
graveskuffe, så sparer en filtermasse)

– Pre-wrap forhåndspårullet filter

– PP450: Ved silt.

– PP700: Mineral og organisk jord, myr og stabil leire. Tåler noe 
jernutfelling.

– PP1000: Jernutfelling/rust. Ved jernutfelling SKAL jern/rust gå gjennom 
filteret og inn i røret, som så må spyles med jevne mellomrom.



Grøftedyp

– Ca 1 meter på mineraljord

– 1,2-1,5 meter på myr, men bør ligge på fast bunn

– Grøftedyp må tilpasses sjikt og leggetekniske forhold



Fare for tetting av drensrør, 

innløpsåpninger og 

filtermateriale

– Jernutfelling

– Tilslamming

– Nedbryting av organisk filter

– Sopp, slim

– Røtter

– Vannlås, fall



Legging av rør

– Dump ikke steiner eller stubber oppå røret

– Ikke vannlåser

– Praktisk tilpassing av gamle grøfter:

Koble til, eller fyll grus/pukk rundt slik at det blir god 
kontakt. Steingrøfter er spesielt viktig, da disse fører 
mye vann.

Kutting av gamle rør systematisk

Grav ned eller fjern gamle grøfterør ved profilering



Vedlikehold av drenering

– Feilsøking

– Sjekk utløp – jevnlig

– Grøftespyling

– Kanalvedlikehold, vegetasjon, oppgrunning

– Overflateforming – sikre overflateavrenning

– Supplering



Myrsynking og myrsvinn

– Myrsynking – sammenpressing av myra

Øket vekt på grunn av senking av grunnvanns-standen –
større myrsynking på dyp myr

Avhengig av myrtype

– Myrsvinn

Nedbryting av organisk materiale

0,5-1 cm pr år på permanent eng

1-3 cm pr år i åpen åker

Ta høyde for myrsynking/myrsvinn i utløpet!



Nedløpskummer og 
bortledning av vannet kan 

være tilstrekkelig



Dimensjonering av stikkrenner og 

lukkinger

– Finn nedbørfelt

– Velg avrenningskoeffisient

– Fall

– Bruk av nomogrammer

– Sikre fulltløpende rør - innløpsforhold



Avrenningskoeffisient

– Sikkerhetsvurdering – risiko i forhold til kostnader

– Nedbør og nedbørtopper

– Nedbørfeltet

- Størrelse, topografi, form, helling

- Bart fjell, vann, myr, bebyggelse, veier

- Dreneringssystemer

- Jordart og vegetasjon 

- Drensledninger: 1 l/s/hektar

- Kanaler: 5 l/s/hektar

- Lukkinger og erosjonssikring: 10 l/s/hektar



Nedbørfelt

– Inntegning på kart

– 90 grader på kotene

– Uregelmessigheter

- Menneskeskapte anlegg: kanaler, drenssystemer, 
veigrøfter

- Vannførende lag i sediment eller berg



Beregning av 
nedbørfelt



Risikovurdering ved 

dimensjonering
– Erosjonsfare ved ekstremflom – intervall?

– Behov for senking av grunnvannsspeilet

-Bæreevne og plantenes behov

-Planter som drukner

-Årstidsvariasjon – skal en dimensjonere for høsten?

– Tekniske anlegg som kan bli ødelagt

– Is, tilslamming, tilgroing, kvist



Kumulativ hyppighet av timesverdier for spesifikk avrenning
i forhold til gjennomsnittlig årlig avrenning

Skuterud nedbørfelt, 2000 (J.Deelstra)



Maksimum og døgnverdi for spesifikk avrenning 
fra

Skuterud, 1.10.2000 – 1.1.2001





Dimensjonering av kanaler

– Beregne vannføring – Q

– Utnytte fallet – begrense fallet

– Valg av sideskråning

– Bunnbredde

– Nødvendig dybde for drenering

– Minimering av gravearbeid

– Kontrollere erosjonsfare

– Nomogrammer



Velg riktig sideskråning



Bratte 

sidekanter 

undergraves og 

raser ned.

Bilde fra Hæra





Ved stor erosjonsfare må det steinsettes



Anbefalt løsning i Hæra, med redusert forbruk av stein, der en 

steinsetter nedre del, og jevner ut til mindre helling øverst.





Erosjonssikring i kanaler

– Vannets fart har størst betydning (Fart = 
Q/tverrsnittsareal)

Hva tåler de forskjellige jordartene?

Slam: 0,1 m/s

Løs leire, fin sand: 0,2-0,3 m/s

Fast leire, fast sand: 0,4-0,6 m/s

Fast myrjord: 0,5-0,8 m/s

Grus: 0,6-0,8 m/s

Fast Morene: 0,7-1 m/s

Vegetasjon bedrer forholdene mye.



Hvordan legge kanalene 

når det er mye fall
Lenger vei i landskapet

Ta ut fallet i stryk – erosjonssikre

Bratte partier kan erosjonssikres

Hold kontroll med dybden på 
kanalen, så den ikke blir for 
dyp. Det kan bli mye graving, 
særlig ved lav sideskråning.



Erosjonssikring

– Fiberduk dekket med erosjonssikker masse

– Terskler/stryk for å bremse farten

– Gradering - store steiner øverst

– Grastorv eller myrlomp med torva opp. 

– Vegetasjon

– Erosjonssikring i stryk, grøfteutløp, ytterkant av kanal

– Steinstørrelse?



Lukking  og planering – ofte samtidig

– Store lukkingsanlegg i marin leire kombinert med 
bakkeplanering på 60-70-80-tallet

– 400000 dekar er bakkeplanert i Norge

– Ca 40000 søknader om lukking- og senkingsanlegg.



Problemer i hydrotekniske 

anlegg på planerte felt
– Erosjon rundt kumnedløp

– Frostskader i kumnedløp og utløp – lekkasjer mellom 
kumringer og betongrør

– Skader på lukkingsanlegget – forskyvninger, lekkasjer 
eller dårlig rørkvalitet

– Erosjon i bekkekanter og kanaler

– Manglende overflatekummer – graving i dråg



Løsninger for 
bekkelukninger og andre

hydrotekniske anlegg
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Nedløp for overflatevann må plasseres inhult slik at det blir fall mot nedløpet fra 

alle kanter. Det skal være en overhøyde nedenfor på minst 0,5 meter. 

Det er også viktig at det er tilstrekkelig antall med nedløp for overflatevann, slik at ikke 

overflatevann fra for store arealer samler seg i drågene. Litt avhengig av terreng og jordart 

må innløpskummer plasseres med 30-100 meter avstand i dråget. 
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Der det erfaringsmessig blir drågerosjon, kan en anlegge grasdekt vannvei eller 

unngå å pløye for å bremse erosjonen. Vannveiene bør ha et fall på 2-5 promille.

Overflatevann må ikke renne ut over fyllingskanten, dersom det ikke finnes et riktig 

dimensjonert og erosjonssikret overløp nedover fyllingskanten. 

Da må en føre vannet ned i tett kum, og føre vannet ut i ledning nedenfor fyllingen. 

Erosjonssikret overløp bør finnes også ved valg av kum, for å sikre mot erosjon i 

ekstremepisoder.
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Avskjæringsgrøfter mot utmark er viktige for å redusere 

erosjonsproblemene. Systematisk drenering av planeringsfelt minsker også 

overflateavrenningen. Mye av erosjonsskadene kommer de første årene etter planering, så 

grøfting bør foretas kort tid etter planering. En kan legge godt fall på grøftene for å 

hindre problemer etter setninger. Det er viktig å koble til eldre grøftesystemer som blir 

kuttet ved planeringen.
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Hvordan stoppe 
erosjon i 

fyllingskanter 
der det samler 
seg mye vann? 
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Utløp i raviner må sikres



Skader i utløp av lukkinger –

Frostskader og lekkasjer



Erstatt siste rør med langt rør, 

og større dimensjon



Utbedring av planeringsskråninger



Erosjon ved utløp 

hovedledning.

Eksempel på utbedring



Nedløpskummer, både viktige for reduksjon av 

erosjon, og kilde til store skader (vanskelig å unngå

erosjon rundt kummen)

Problem 1: 
Erosjon rundt 

kummen

Problem 2: 
Partiklene og 
fosforet ledes 

rett ut i 
bekken

Reduserer 
vann-mengde

i dråg og 
reduserer 
overflate-
erosjon



Slik ser de fleste nedløpskummer ut. En 

kan lure på hvorfor en har laget kum og 

rist i det hele tatt?









Anbefalt kumløsning

Kilde: Vigerust og Bjerkholt

Motfall etter kummen

Kum ved siden av 

hovedledning. Duk og 

pukk for å hindre 

frostbevegelser

Tetting med duk, eller 

duk og drenerende 

pukk



12.11.2018 75



12.11.2018 76



Innløpskummer med motfall er viktig for å 
sikre mot erosjon
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Terreng

Innløp for lukking 

med anbefalt rist

Utløp av 

lukking 



Løsninger for renovering:

– Ny ledning som ikke ligger så dypt

– Avlastningsledning

– Få dreneringsledninger vekk fra bunnledningen –
eget system for drensvann

– Reparere kummer

– Stopp problemene før de kommer for langt!



. 

Dype bunnledninger kan gi 

enorme erosjonsskader
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Svært dype kummer er potensielle skadesteder:

Koble vekk overflatekummer og beholde 

innløpskummer knyttet til dreneringssystemet



Strømperenovering:

Mulig, men kostbart – 2000 pr m?

Konkurransedyktig på dype ledninger?
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Overflateavrenningen 

samles i en 

sedimentasjonsdam i 

vegetasjonssonen, og 

føres ut i steinsikret 

overløp.



For dyrt å reparere? 

Løsning: Gjenåpning av lukket bekk



Rekkefølge ved grøftearbeid og 

nydyrking
– Hovedgrøftene tas først, få sikkert avløp

– På tidligere dyrka jord kan grøftingen starte straks

– Ved nydyrking kan det være aktuelt å la området få 
stå og renne ut

– Avskjæringsgrøfter viktig

– Alltid avskjæringsgrøfter mot udyrket mark



Profilering av tidligere dyrka jord

– Hvorfor er området vått?

– Myrsynking

– Passer ikke til lukket drenering-tett myr

– Ligger lavt i forhold til vann

– Vannet samler seg i forsenkinger på overflata

– Tette lag



helling 3-6%
Profilering



Maskiner i arbeid



Forming av teigens overflate

Skaver av 
ca 0,5m 

ned Gamle overflaten





Bruk av 
slådd for 
å jevne 
profilet




