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Dreneringsbehovet er en funksjon av: 
 

•Nedbør  (Norge dobbelt så mye som Sverige) 

•Vanning –  praksis og tekniske løsninger 

•Jordtype – silt, leire, sand og ulike sjikt 

•Krav til gresskvalitet  

•Krav om lang sesong og få dager med stengte baner 



Fairway som ikke kan klippes gir ikke mye greenfee 







Bilder: Peter Jones 

Skyldes dårlig infiltrasjons-kapasitet. 

Tett overflate. Kan endre seg mye 

gjennom en sesong.   

Skyldes dårlig 

drenering. Høy 

grunnvannstand 

Vannproblemer kan ha 

to prinsipielt 

forskjellige årsaker 



Noen forsøker løse dreneringsproblemene bare med 

profilering av banen og sluk  



Definisjon drenering 

Drenering er å trekke vann ut av porene  i 

jorda. 

 

”Overflatedrenering” er å fjerne vann som 

renner eller står i dammer oppå bakken 
 

BEGGE DELER ER NØDVENDIG I ET 

GOLFANLEGG 



Hvorfor drenering? 

•Gir luftfylte porer i jorda og bedre rotutvikling.  
Oksygen er en forutsetning for at planterøtter skal vokse 

•Gir marken bedre bæreevne.  
 Mindre pakkeskader og dermed flere luftfylte porer. 

 Bedre fremkommelighet med maskiner 

•En tørrere overflate 
Mindre tilfeldig vann og stengte baner  

Mindre sjukdomsproblemer 

•Gir fordeler for kulturplanter framfor ugras med 
svakt rotsystem (Tunrapp, krypsoleie, mose) 

•Høyere jordtemperatur om våren  
 gir tidligere åpning og lenger sesong  

•Mindre overvintringsskader 
Is er det mest ødeleggende vinterskaden i Norge 





Hvorfor er drenering enda viktigere i Norge 

enn i andre land? 

Fordi den gjennomsnittlige nedbøren i 

Norge er over 1400 mm i året. Det er 

omtrent dobbelt så mye som i Sverige og 

Danmark!  

Men det er store lokale variasjoner!  

Fordi regnet i Norge faller mindre intenst og 

over mange dager 



Tror du det der kommer 

til å fungere? 

Vi har alltid 

gjort det 

slik 

Dessuten skal 

jeg fylle på 

med grus 







2. Fysiske lover i jorda 



Dreneringsgrus? 



Textural break 

Bilder fra Martyn Jones 





Saturation 

=vannmetning 



Drainage 

Still saturated 
Hengende 

vannspeil 



Fysiske prinsipper 

•Gravitasjon trekker vann mot jordens sentrum 
Vann har en tendens til å renne nedover 

•Vannmolekyler henger lett fast i hverandre  
Det dannes dråper 

•Vann har evne til å henge seg fast på mange 
overflater (som ikke er vannavstøtende) 

•Små porer har større kapillærkraft (sugekraft) 
enn store porer. 
Vann vil bevege seg fra store porer til små porer 

•(Vannet beveger seg fra vått mot fuktig) 

•(Vannet beveger seg mot høye 
konsentrasjoner av salt) 



Hvor 

dypt 

skal 

røret 

ligge? 



Tilstrekkelig dreneringshøyde må anvendes 

 for å få ut fritt vann fra jorda 



Dreneringsrør 

Jordoverflaten til venstre 

blir mye tørrere enn 

jordoverflaten vil høyre! 

 

 

h 
h 



Some properties of single sized sands 
(Adams et al, 1994) 

Description and           Particle            Critical            Saturated   

particle size                diameter           tension              hydraulic     

range (mm)                    (mm)                (mm)            conductivity                                                                                                                                                                                                                                                                           

              (mm h-1) 

Very fine sand               0.100                 900                        130            

(0.06 - 0.125) 

Fine sand                       0.200                 400                        450           

(0.125 - 0.25)  

Medium sand                0.400                 220                      1500          

(0.25 - 0.5) 

Coarse sand                   0.800                 120                      5500           

(0.5 - 1.0)                     
Tabell fra Martyn Jones, Gresskurs 2005  



   

Test: Hvilken av disse tre gir den tørreste  overflaten? 



Forstår du nå hvorfor 

dette ikke vil fungere? 

Vi har alltid 

gjort det på 

dette viset 

Dessuten skal 

jeg fylle på 

med grus 



Vannet beveger seg ikke alltid slik vi hadde tenkt. 

Hva er det som bestemmer hvor vannet går? 



Denne måten å 

bygge greener 

krever meget stor 

nøyaktighet når det 

gjelder 

sandkvalitet, 

organisk materiale 

og grus. Dette 

krever god 

kunnskap! 



USGA-golf green 

Dersom jorden er 

våt, slik at grus kan 

forsvinne, kan det 

brukes geotekstil, 

men den må legges 

under dreneringrør 

Dreneringsrør 

Ø100mm graves 

med fall ned i jorda 

med maks 5 meter 

avstand.  

Altenativ: 

‘Flatpipes’ 

30 cm +/- 2,5 cm 

vekstmasse, basert 

på sand, se tabell 1 

Minst 10 cm grus, 

som i tabell 2 

Stabil, naturlig jord 

Illustrasjon: 

Agnar Kvalbein 

Green-

konstruksjon 

med 

hengende 

vannspeil  



Dybde 

cm 

Volum % 

vann  Mm vann 

Akkumu-

lert mm 

vann 

5 9 4.5 4.5 

10 12 6 10.5 

15 15 7.5 18.0 

20 35 17.5 35.5 

25 40 20 55.5 



Et lag med grov sand tvinger 

vannet rundt.  

Grus over 

dreneringsrør 

vil normalt 

forbli tørr.  



Mange aksepterer 

hvordan USGA-greenen 

virker, men de vil ikke 

overføre denne 

kunnskapen til vanlige 

grøfter (diker) 









Konklusjoner 

1. Dybden på dreneringen er avgjørende for 

hvor effektiv dreneringen er 

2. Vann går ikke fra små porer inn i store 

porer før det er et trykk som presser vannet 

ut av de små porene.  grus i grøfter gir 

ikke bedre drenering , men kan føre bort 

vann fra overflaten (fungere som sluk) 



3. Greener og greenområder  



Mange bygger greener riktig. 

Problemene dukker opp i 

områder rundt fordi man ikke 

skiller jorden fra greenen med 

en vannsperre. 





Sand 

Leirholdig 

morene 

Vannet suges ut av 

sanden fordi 

kapillærkreftene i jorda 

er større enn i sanden 





Dyp drenering rundt en green vil tappe utkanten 

av greenen for vann dersom det mangler en sperre 

Drenering-

rør 



Drenering rundt en USGA-green 

Plastskille 

mellom 

vekstmasse 

og jord 

Overflateprofilert, 

grusfyllt grøft der 

det kan renne 

overflatevann inn fra 

høyereliggende 

terreng. NB smal 

grusfylling.  

Vanlig 

dreneringsgrøft 

rundt hele 

greenen. Dybde 

tilpasset 

jordtypen, 60 – 

120 cm  



Problem: Vann fra 

overliggende terreng 

renner inn på greenen  





God avskjæring av vann fra overliggende terreng 

krever profiler som kan klippes og en kombinasjon av 

sluk og dyp drenering 



Grus, minst 10 cm 

30  

30  

20  

40  

En USGA green har 30 cm vekstmasse, men 
tykkelsen bør variere på sterkt ondulerte greener. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snitt gjennom del av etasjegreen  
med varierende tykkelse på vekstmassen 





Steinar Selle viser 

fram et sluk for å ta 

unna overflatevann. 

Viktig på en golfbane! 

4.Overflate-

drenering ! 







Noen sluk 

fungerer som 

ballfangere 

og rottefeller 





Sluk ved en green på 

København golfklubb 

(helt nytt) 

 

Hvorfor er det kliss 

vått rundt sluket? 

 

h 

Fordi utløpet fra sluket 

ikke ligger dypere enn 

den kritiske 

dreneringshøyden.  



Sluk type  

Robert Trent Jones 

Bjaavann golfklubb 

 

Foto: Terje Haugen 

Legg merke til at vannet står her! 



Foto: Jarle 

Haugnæss 

Renovering av Oslo golfklubb høsten 2007 til juni 2009 



Foto: Jarle 

Haugnæss 



Minumum fall i gress 1:70 eller 1,5 % 

(på fotballbaner og tees vil dette oppleves som 

flatt) 

Større fall bør tilstrebes på fairway for å unngå 

små søkk der vann blir stående. 

T-stykke fungerer 

som dykkert og 

bedrer lufting. Tas 

av ved rensing 

Plasser kummen på 

en ‘pute’ av 

dreneringsgrus eller 

6 mm pukk.  

Stødig.  

Lett å justere til 

riktig høyde.  

Samledrenering som også 

fungerer som drenering av 

jorda. Hindrer ‘pudling’ 

rundt sluket.  

Må dimensjoneres for 

overflatevann ! 

Forslag til 

rimelig sluk 

Fordeler med grunne 

kummer:  

Billigere, lettere å tømme 

for slam og rusk.  

Men det forutsetter at det 

ligger dyp jord-drenering 

like i nærheten! 



5. Sandcaping 





Ny teknikk: Sand-caping  

Første gang gjort systematisk  i Norge på fairway på Oslo golfklubb.  

 

Normal drenering i opprinnelig jord. Lagt på 20 cm sand før såing.  

 

Erfaringer så langt: Svært god drenering. Aldri stående vann.  

 

Minus: vann kan bevege seg sidelengs i sandprofilet når det heller, og dette 

skaper våte områder i overgang til rough. Også problem der rough er mye 

trafikkert.  



Betrakninger om Sand-caping:  

Flott system, men det må anlegges 

og stelles riktig  

Drenering av jorda 

og tørkeperioder 

er viktig for å 

unngå dannelse av 

black layer på 

grunn av 

midlertdig 

vannspeil 

Temporært 

vannspeil 

Røttene må ha 

kontakt med 

jorda. Ellers må 

det vannes som 

til sandjord, og 

det øker faren 

for black layer 

Sanden 

er ustabil 

før 

plante-

dekket er 

etablert 

skikkelig 

Sand krever et 

intenst 

vedlikehold for å 

unngå skadelig 

filtoppbygging. 



Konklusjon:  

 

Sand-caping av fairway gir en bane 

som aldri behøver stenge på grunn 

av nedbør, men skjøtselen krever 

god kompetanse og store 

vedlikeholdsressurser gjennom hele 

golfbanens levetid.  



6. Vakuumdrenering  





USGA-golf green 

Sug i en relativt 

tørr green 

Lufta finner veien der det er minst motstand, i 

hullkoppen eller i tørkeflekker.  



USGA-golf green 
Sug i en våt green 

Alle porer er fylt med vann. Moderat sug vil effektivt drenere ut vannet. Når 

vannspeilet er borte vil luft suges jevnt ned gjennom vekstmassen i 

sammenhengende luftkanaler.  

 

Hvis kraftig regn eller stående vann på overflaten, vil vannet effektivt suges ned 

i profilet og dreneres bort.  



USGA-golf green 

Sug i en frossen green 

Ingen effekt hvis sammenhengende islag.  



USGA-golf green 

Trykk i en relativt 

tørr green 

Lufta vil finne vei der det er minst motstand. Der lufta 

beveger seg oppover vil jorda tørke ut og porene utvides. 

Lufta går lettere og lettere i de tørreste områdene. Stor fare 

for utvikling av tørrflekker hvis man kjører systemet over 

litt for lang tid.  



USGA-golf green 
Trykk i en våt green 

Alle porer nederst er fylt med vann.  

 

Lufta vil ‘boble’ opp på noen punkter gjennom vannspeilet. Vannet vil ikke 

komme til overflaten hvis ikke hele profilen er mettet med vann  (i kraftig 

regnvær).  

 

Ingen uttørking, men flekkvis utskifting av jordluft.  



USGA-golf green 

Trykk i en frossen green 

Trykket vil kunne løfte hele greenen opp! Brudd i 

ismassen / gressmatta vil kunne gi punktvis 

utblåsning og ødelagt green.  



Mine slutninger:  

 

Systemet bidrar effektivt til å fjerne vann som står i eller på 

greenen ved å bruke vakuum. 

 

Vakuum kan brukes til å lufte en fuktig green. Jevnt nedsug 

av luft inntil et visst punkt av uttørking.   

 

Trykk sender lufta gjennom greenen punktvis og kan være 

skadelig hvis brukt over lang tid på en relativt tørr green. 

 

Systemet fungerer ikke om vinteren ved sammenhengende 

islag i greenen (og det er det normale)  

 



Riktig bruk av vakumdrenering: 

 

Sug ved sterk nedbør i sesongen når vann blir stående 

på overflaten eller i filtlaget. 

 

Sug om høsten etter nedbørfor å holde greenen så tørr 

som mulig fram mot frost. Dette kan gi en green som 

kan ta i mot en del smeltevann. 

Men det kan også føre til sterkere utvasking av 

næringsstoffer og soppmidler.  

 

 

Effekt av blåsing ? Ingen positiv.  

 

 



7. Fairwaydrenering 



Grunnvannstand 

Grunnvannstand i 

tørkeperioder 

Fri vannflate er 

forlengelse av 

grunnvannspeilet 

 

Grunnvann i terrenget 



Det er ikke alltid så enkelt i virkeligheten. 

Ulike jordtyper og sig fra høyereliggende påvirker 

grunnvannspeilet.  

Her fra grunnundersøkelser på hull 18 Vestfold GK 











I praksis brukes slike dreneringsrør. Korrugert 

plast med små hull som vannet kan renne inn i. 

Mange dimensjoner og utallige koblingsdeler.  



Dypt 

nok 

Stødig bunn med jevnt fall. Grus er 

enklere å jevne 

Dreneringsrør inntil en side av grøfta 

Godt filtermateriale* dekker rørets åpninger 

Forsiktig tilbakefylt tørr jord  

Noen punkter for å legge et dreneringsrør riktig 

* Beste filtermateriale er sagspon fra tømmer som kløyves på langs 



Lukkede grøfter må 

legges med riktig fall. 

Vannet renner ikke 

oppover! 

 Et gruslag i bunnen 

gjør det enkelt å 

justere fallet. 

Rørene bør dekkes 

med et filtermateriale 

av sagflis eller fin 

grus. 



Når fyller vi grus helt opp? 

• I lavpunkter der vi ønsker at overflatevann skal slippe ned i 

dreneringsrørene. Da vil grus fungere som sluk. 

• Tips: Sett en striesekk full av lecakuler ned i slike 

lavpunkter.  



Om dette bidrar til drenering av jorda er avhengig av dybden på grøfta. 

Men når slissene fylles med grus vil overflatevann lettere presses ned og 

forsvinne.  Dette er derfor god overflatedrenering. 



Oppsummering / konklusjon 

•Drenering er avgjørende viktig for å lykkes med et 

golfanlegg 

•Det er svært kostbart å drenere etter at gressmatta 

er etablert.  

•Drenering påvirker kvaliteten på gressmatta sterkt 

og er en lønnsom investering på nesten alle 

jordtyper også fordi sesongen blir lengre og antall 

dager med stengt bane reduseres. 





Genialt: Strømkabel i 

spyleslangen som gjør at den 

kan peiles. Slik finner du hvor 

grøfta slutter eller er helt tett.  



Mange andre problemstillinger: 

 

- planlegging og dimensjonering 

- rustproblemer (jernutfelling) 

- plassering av kummer 

 inspeksjon 

 slamkontroll 

 resirkulering av næring 

- sikring av uløp 

- kanaler og erosjon 

- helhetlig planlegging av drenering og vann som 

resipient, biotop og kilde til vanning 
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