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Overvann kan håndteres etter 3-leddstrategien: 

1) fang opp og infiltrer alle mindre nedbørmengder, 
2) forsink og fordrøy større episoder og 3) 
sikre trygge flomveier for store nedbørmengder (2). 
En gresskledd vannveg er et åpent overvannstiltak 
der hovedhensikten er å oppnå langsom og trygg 
transport av overvannet (ledd 2 og 3 i 3-leddstrat-
egien). Dette er illustrert i figur 1. Langsom trans-
port reduserer flomtoppen og gir mulighet for in-
filtrasjon av overvannet underveis. Forurensinger 
holdes tilbake, hovedsakelig gjennom sedimenter-
ing, infiltrasjon i jorda og filtrering gjennom veg-
etasjonsdekket. Tiltaket kan brukes som alternativ 
til overvannshåndtering via rørsystem, og kan lede 
vann fra små flater som tak, til større nedbørfelt 
som P-plasser og veger, til andre LOD-løsninger 
eller bekker. Gresskledde vannveger er utformet 
med brede, grunne tverrsnitt for at normal vann-
føring skal gå under vegetasjonshøyden, fordi veg-
etasjonen bremser vannstrømmen. 

Underliggende masser kan bestå av et filterme-
dium. Utløpet kan heves over grøftebunnen for å 
lagre overvann til det infiltrerer.  Gresskledde van-
nveger har ikke et permanent vannspeil. 
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Gresskledde vannveger er et tiltak for åpen overvannshåndtering. Gjennom transport, infil-
trasjon og forbedring av vannkvaliteten kan gresskledde vannveger knytte ulike LOD-tiltak 
(Lokal OvervannsDisponering) sammen og redusere belastningen på disse. De kan inngå som 
elementer i park- og rekreasjonsområder og kan brukes som snødeponi om vinteren. Gress-
kledde vannveger er populære tiltak i utlandet og forefinnes under mange navn: Swales 
(England og USA), vadi eller V (Danmark), Svackdiken (Sverige) og Mulden-Rigolen (Tyskland). 
Dette faktaarket gjennomgår grunnprinsippene for utforming av gresskledde vannveger og 
mulige fordeler og ulemper. 
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GRESSKLEDDE VANNVEIER KAN HÅNDTERE 
STORE VANNMENGDER

Figur 1 Gresskledd vannveg med filtermedium og 
underdrenering
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Fordeler
• Kan erstatte overvannsledninger
• Knytter forskjellige LOD-tiltak sammen og re-

duserer belastningen ved å redusere maksimal 
vannføring, vannvolum og total masse foruren-
sninger

• Det grunne, brede tverrsnittet forenkler ved-
likehold

• Passer godt langs veger, slake sidekanter gir økt 
trafikksikkerhet.

• Kan fungere som snødeponi der vannvegen ikke 
skal håndtere flomvann

• Godt egnet til å fange opp avrenning fra eien-
dommer og veger

• Mulig å ettermontere for å oppgradere over-
vannshåndteringen

Ulemper
• Vanskelig å benytte i bratt terreng
• Kan oppstå erosjonsproblemer
• Arealbeslag og eventuelt filtermedium med un-

derdrenering kan være fordyrende
• Manglende erfaring i norsk klima mht. anleg-

ging funksjon og driftskostnader.
• Plenklipping med tunge traktorklippere kan 

skade gressdekket når jorda er fuktig
• Varierende renseeffekt gjør at gresskledde van-

nveger ikke er egnet som eneste rensetiltak 
med mindre den utformes for å fordrøye og in-
filtrere avrenningen.

Eksempler
På Urridaholt, like ved Reykjavik, Island, er 
gresskledde vannveger en sentral del av over-
vannshåndteringen. Gresskledde vannveger er lagt 
på parkeringsplasser og langs veger (figur 3-6). 
Avrenning fra eiendommer og veger som ikke in-
filtreres lokalt fanges opp i de gresskledde van-
nvegene. De gresskledde vannvegene infiltrerer 
overvannet og gir langsom transport ut av områ-
det. En stor gresskledd vannveg fungerer som en 
barriere mot direkte avrenning til Urridavatnet. 
Ved å heve utløpet har denne et magasinvolum 
for å lagre overvann til det rekker å infiltrere. De 
gresskledde vannvegene er en del av en helhet-
lig overvannshåndtering som innebærer foruren-
sningkontroll, infiltrasjon av overvann på stedet 
(kildekontroll), langsom transport og kontroll ned-
strøms (infiltrasjon gjennom gresskledd vannveg 
og våtmark som barriere mot resipient). (3, 4). Da 
avløpssystemet i Augustenborg, Malmø, måtte op-
pgraderes valgte kommunen å benytte fellesled-
ningen til spillvann og la overvannet renne i bl.a. 
gressdekte vannveier (figur 2).

 

Strategi
Avhengig av topografi, grunnforhold og ønsket 
virkning etter 3-punktstradegien, legges følgende 
punkter til grunn ved planlegging: 

• Den gresskledde vannvegen dimensjoneres for 
at en normal nedbørshendelse skal passere un-
der en antatt vegetasjonshøyde med lav has-
tighet

• En stor nedbørshendelse skal ledes gjennom 
den gresskledde vannvegen uten at det oppstår 
erosjonskader

• En ekstrem nedbørshendelse skal passere gjen-
nom den gresskledde vannvegen uten at det 
oppstår oversvømmelse

Anlegging av gresskledd vannveg
• Vurder området der en gresskledd vannveg skal 

brukes. 
1. Vurder om det er tilgjengelige arealer til å 

anlegge en gresskledd vannveg
2. Vurder terrenget og behov for tiltak i bratte 

partier. Dersom gradienten blir større enn 
5 % må det gjøres vannhastighetsreduser-
ende tiltak. Veldig flatt terreng kan utløse 
behov for drenering (<1 %)

3. Vurder om det er behov for drenering på 
grunn av underliggende impermeable mass-
er

4. Vurder virkningen av å infiltrere overvann 
og om det kan oppstå usikkerhet rundt sta-
biliteten i veger, fundamenter og landkar

• Bestem linjeføringen for den gresskledde van-
nvegen. Linjeføringen har stor påvirkning på 
den estetiske oppfatningen og landskapsarki-
tekt     bør involveres. Det bør også koordineres 
mot andre fagpersoner som anleggsgartner, VA 
ingeniør og vegingeniør.

 

Figur 2 Gresskledd vannveg i Augustenborg. 
Foto: T. Leidstedt, Mark&Miljö Projekt AB

• Vurder behovet for rensing av vannet, og be-
stem volumet som skal fordrøyes for å infiltrere 
avrenningen der vannkvaliteten skal forbedres 
fra en dimensjonerende nedbørshendelse.

• Hvis infiltrasjonskapasiteten skal økes, bytt 
ut stedegne masser med filtermedium og 
drenering. Anbefalt minimumsverdi er 10 cm/
timen som norske regnbed  (5) Filterets dybde 
bør være større enn 40 cm. Sandig jord med 
hagekompost og evt. litt god lokal matjord er 
egnet som filtermedium. Dreneringen bør være 
minst 100 mm og legges i et 300 mm drener-
ende lag (f.eks pukk) (6) med fiberduk mellom 
drenslag og filtermedium. For å opprettholde 
god infiltrasjon, må ikke jorda komprimeres 
hverken under etablering eller under drift. 
Dette betyr at tunge anleggsmaskiner ikke kan 
kjøre over.

• Avrenningen fra en dimensjonerende nor-
mal nedbørshendelse som skal forbedre 
vannkvaliteten skal passere under vegetasjon-
shøyden med en hastighet lavere enn 0,15 m/s 
og en teoretisk oppholdstid på mer enn 9 minut-
ter. Bestem nødvendige dimensjoner, f.eks med 
Mannings formel (se faktaboks). Typiske verdier 
for Mannings n-verdi er 0,03-0,15 (7).

• Bestem avrenningen fra en stor nedbørshen-
delse som skal passere uten at det oppstår 
skader fra erosjon utifra en risikoanalyse. Eros-
jon i gresskledde kanaler oppstår når hastighet-
en blir større enn 1,2-1,5 m/s (8). 

• Bestem avrenningen fra en ekstrem nedbørshen-
delse som skal passere uten at den gresskledde 
kanalen flommer over. Det bør være minimum 
8 cm fra denne dybden og opp til kanten på 
vannvegen. 

• I bratte partier kan det installeres terskeldam-
mer eller trappefall for å redusere hastigheten.

• Innløp og utløp må utformes slik at det ikke 
oppstår erosjon. Et eksempel på dette er vist 
i figur 3. Innløpet kan være spredt innløp 
langs hele siden, konsentrerte punkter langs 
siden eller som et konsentrert innløp i toppen. 
Konsentrerte innløp bør derfor steinlegges. 
Sidekantene bør ikke være brattere enn 3:1 for 
å hindre erosjon, uavhengig av type innløp. 

• Vedlikeholdet består i regelmessig klipping og 
rydding av søppel, å sørge for et helt og fint 
gressdekke og reparasjoner av erosjonsskader 
etter behov.

Figur 3 Erosjonsikring av konsentrert innløp med 
steinlegging.  Urridaholt, Island. Foto: Tore Leland

Figur 4 ”Avskjærende” gresskledd forsenking 
mellom Urridavatn og bebyggelsen på Urridaholt 
fordrøyer og infiltrerer overvannet. Urridaholt, 
Island. Foto: Tore Leland 

Figur 5 Gresskledde forsenkinger tåler ikke belast-
ningen fra kjøretøyer. Her er kantene forsterket 
med belegningsstein. Urridaholt, Island. Foto: 
Tore Leland 
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Figur 7 Ettermontering av gresskledd forsenking 
på en parkeringsplass i Reykjavik. Foto: Tore 
Leland

Figur 6 Bratte partier forseres med trappefall. 
Utløpet er hevet over bunnivået i grøfta for å la 
overvannet infiltrere. Urridaholt, Island. Foto: 
Tore Leland
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Mannings formel
Vannføringen i åpne kanaler kan beskrives med 
Mannings formel. Mannings n-verdier beskriver 
ruheten i kanalen, økende ruhet gir en større verdi. 
Våt perimeter er alle lengder i tverrsnittet som er i 
kontakt med vannet. Å øke den våte perimeteren, 
øke ruheten og/eller redusere den hydrauliske gra-
dienten reduserer hastigheten.

Dette faktaarket baserer seg på deler av Tore 
Leland sin masteroppgave (9). Sveinn T. Thorolfs-
son har initiert denne og fungert som veileder.


