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Sammanfattning 

Denna rapport har utförts som ett examensarbete för att avsluta mina studier till 

byggnadsingenjör på Umeå universitet. Rapporten redovisar resultatet från en jämförande 

studie av fördröjningsmagasin för dagvatten. För- och nackdelar kommer att belysas för att 

göra det lättare att veta vilken typ av fördröjningsmagasin som bör väljas. I rapporten ligger 

fokus på ekonomi. Offerter har tagits in från återförsäljare, entreprenörer och tidigare projekt. 

Information har samlats från rapporter, återförsäljare och samtal med yrkesmän. Olika platser 

och marktyper kräver olika fördröjnings lösningar för dagvatten. Även om skillnaderna 

mellan priser är stora går det mycket sällan att välja det billigaste. Förutsättningarna sorterar 

ut den bästa lösningen och priset blir lidande. Öppna dagvattenlösningar som 

fördröjningsdiken är klart billigast men de tar samtidigt upp mycket värdefull yta som inte 

kan användas till någonting annat. Plaströrsmagasin och betongrörsmagasin är välfungerande 

alternativ med sina för- och nackdelar så som enkelhet och ofta stor erfarenhet. Kassetter är 

ett intressant alternativ som inte alltid kan användas om bland annat grundvattnet är för högt. 

Rapporten kan användas som underlag vid val av fördröjningsmagasin. 

Abstract 

This report has been conducted as a thesis to finish my studies to become an engineer at 

Umeå University. The report presents the results of a comparative study of delay tray for 

stormwater. Advantages and disadvantages will be highlighted to make it easier to know 

which type of delay tray that should be used. Quotes have been collected from dealers, 

contractors and former projects. Information has been gathered from reports, retailers and 

discussions with industry professionals. Different locations and soil types require different 

delay solutions for stormwater. Although the differences between the prices are huge, you can 

rarely choose the cheapest one. The conditions sort out the best solution and the price will 

suffer. Open stormwater solutions like delay trenches are clearly the cheapest but it also takes 

up a lot valuable surface that cannot be used for anything else. Plastic pipes magazine and 

concrete pipe magazine is functioning alternative with its pros and cons. Stormwater 

attenuation systems are an interesting option that cannot always be used. The report can be 

used as a basis for selection of delay tray for stormwater. 
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Tack 

Tack till framförallt WSP group, Samhällsbyggnad, VA avdelningen Umeå som har hjälpt 

mig med material, kontakter, kunskap och gjort det möjligt att ta fram rapporten. Men även 

till en rad andra företag som hjälpt till med diverse. Mina handledare på WSP group och på 

Umeå universitet. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Städerna blir allt större, fler parkeringar, vägar och torg anläggs. I och med att fler väljer att 

flytta in till städerna ökar andelen hårdgjorda ytor ständigt och behovet av hanteringen för 

dagvatten höjs. Samtidigt tycks kraftig nederbörd gå mot en allt vanligare trend. Våra 

dagvatten och avloppssystem klarar inte alltid att ta hand om de största flödestopparna, och då 

krävs det att dagvattnet kan lagras någonstans under tiden. Idag måste problemen ofta lösas 

med fördröjningsmagasin för att det inte skall bli översvämning och orsaka skador (SMHI, 

2015). 

 

 

Figur 1 visar en illustration från tillverkaren Uponor, hur ett typiskt dagvattensystem kan se ut 

med plaströrsfördröjningsmagasin. Detta kan exempelvis vara under en stor parkering intill en 

stormarknad. De fyra större rören intill varandra utgör magasinet, de mindre är brunnar och 

dagvattenledningar.  

 

 
Figur 1. Illustration av plaströrsmagasin. Bilden hämtad från (Uponor, 2015) 

 

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD), är ett begrepp som har funnits med länge. 

LOD innebär att dagvattnet hanteras lokalt genom exempelvis infiltration i marken, 

fördröjningsmagasin eller annan avledning (UMEVA, 2015). 

 

Utomlands arbetas det mer aktivt med fördröjningsmagasin som lokal magasinering av 

dagvatten då de ofta saknar samma tillgång till färskvatten som vi har. Ett 

fördröjningsmagasin blir då en viktig del av vattenförsörjningen då dagvatten kan lagras på 

plats (Planing Report, 2015) (Rainwater harvesting association of Australia, 2015). 

 

Idag när det projekteras för ett fördröjningsmagasin saknas ofta en tydlig rutin eller bakgrund 

till varför ett visst fördröjningsmagasin väljs. Ofta använder sig projektören av lösningar som 

har fungerat bra vid tidigare projekt utan att ta hänsyn till någon studie i planeringen. 

Plaströrsmagasin eller betongrörsmagasin som är två av de vanligare lösningarna projekteras 

ofta in i projekt utan att större vikt läggs vid att undersöka om lösningen hade kunnat 

genomföras på något annat vis eller kanske till och med bättre och billigare. Betongrör- och 

plaströrsmagasin är en välbeprövad metod som sällan bjuder på några överraskningar. En 
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något nyare lösning är kassetter som många saknar motsvarande förtroende för och erfarenhet 

av.  

 

Då det finns många typer av fördröjningsmagasin finns det utrymme för en sammanställande 

jämförelse med för- och nackdelar mellan de olika varianterna. Den här studien har utförts på 

uppdrag av WSP group i syfte att jämföra ett antal olika fördröjningsmagasin för att se om det 

går att ta fram några generella riktlinjer som kan underlätta samt förbättra valet av 

fördröjningsmagasin. 

1.2 Frågeställningar 

 Är samma lösning för fördröjningsmagasin alltid bäst? 

 Vilka lösningar är bäst beroende på markförhållanden? 

 Vilka lösningar är bäst beroende på kapacitet? 

1.3 Syfte och mål 

Genom att jämföra olika typer av fördröjningsmagasin med avseende på storlek, ekonomi 

samt omgivningens förutsättningar, syftar studien till att skapa bättre beslutsgrunder inför val 

av fördröjningsmagasin. 

 

Målet är att utifrån en metodisk jämförelse och utvärdering kunna fastställa vilken lösning 

som är att föredra med avseende på de parametrar som medtagits i jämförelsen samt att arbeta 

fram en ekonomisk graf som visar kostnader för inköp av material och schaktarbete för 

respektive fördröjningsmagasin i olika dimensioner. Denna rapport skall kunna användas som 

underlag till att välja vilken typ av fördröjningsmagasin som lämpar sig bäst beroende på 

olika förutsättningar. 

1.4 Fokus och avgränsningar 

Det finns många olika typer av fördröjningsmagasin. Det här arbetet studerar och utvärderar 

fem av de mer vanliga typerna tagits med i studien.  

 

Fördröjningsmagasin som skall jämföras: 

 

 Kassetter 

 Stenkistor 

 Betongrörsmagasin 

 Plaströrsmagasin 

 Fördröjningsdike 
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2 Metod och genomförande 

Rapporten är en jämförande studie av olika typer av fördröjningsmagasin. 

Nedan deklareras hur rapporten har tagits fram och hur vägningen mellan de olika typerna av 

fördröjningsmagasin har utförts. 

2.1 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som har använts till att framställa denna rapport är utvärderande 

forskning. Denna typ av forskning påvisar en utvärdering av helheten eller delar av ett område 

och i detta fall, fördröjningsmagasin. Utvärderande forskning använts för en objektiv 

granskning samt en analys av möjliga förbättringar (Andersson och Borgbrant, 1998). 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Insamling av data har gjorts löpande under arbetet med rapporten. Produktinformation från 

olika tillverkare har använts kritiskt. Offerter har tagits in från olika leverantörer och jämförts 

med varandra för att öka reliabiliteten på priserna.  

2.2.1 Litteraturstudie 
Stora delar av rapporten är baserad på litteratur som har varit tillgänglig på WSP groups 

kontor i Umeå. Olika publikationer från Svenskt Vatten har även använts frekvent. Litteratur i 

form av rapporter från internetdatabasen DIVA har använts. Även litteratur av Vattenpriset 

vinnare, professor och teknologie doktor Peter Stahre har använts flitigt. 

2.2.2 Offerter och referensprojekt 
Offerter har tagits in av både tillverkare och återförsäljare. Även offerter från tidigare projekt 

av fördröjningsmagasin har använts i studien. 

2.2.3 Möten och samtal 
Möten och samtal har genomförts med tre olika säljare samt två olika entreprenörer. Vidare 

har produktinformationsdokument har tagits in vid möten med återförsäljare för att bredda 

informationskällorna. Även samtal med VA-ingenjörer hos WSP har gjorts.  

2.3 Analysmetoder 

I kommande underavsnitt beskrivs betygskriterierna och tillvägagångssättet vid 

betygsättningen av de olika lösningarna för fördröjningsmagasin, samt hur 

kalkylberäkningarna har genomförts. 

2.3.1 Betygssättning för jämförelse av fördröjningsmagasin  
En betygsskala, 1 – 5 har använts där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg. 

2.3.1.1 Inköp 

Kategorin inköp grundar sig på ekonomin bakom inköp av produkten samt markarbetet. 

Fördröjningsmagasinen betygsätts efter att högst pris ger lägst betyg medan lägst pris ger 

högst betyg. Är det flera magasin som har motsvarande priser så får de samma betyg. Det har 
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inte tagits hänsyn till livslängd eller underhåll i den här kategorin. Skillnaderna mellan 

betygen är jämnt fördelade mellan högsta och lägsta pris. 

2.3.1.2 Krav på förutsättningar 

Under förutsättningar ges betyg efter hur många krav på förutsättningar som 

fördröjningsmagasinet har (se mer under kapitel 3 Fördröjningsmagasin). Lägst betyg ges om 

det finns många olika krav på förutsättningar medan högst betyg ges om knappt några krav på 

förutsättningar finns. Magnituden på krav spelar även roll. Om fördröjningsmagasinet har ett 

krav som inte går att bemöta förutom i enstaka fall, till exempel att magasinet måste vara 

ytligt anlagt, anses det som ett högt krav och ger ett lågt betyg. 

2.3.1.3 Installation 

Betyg på installation har getts efter hur kritisk installationen är. Lägst betyg ges till de 

fördröjningsmagasin som har en komplicerad installation med stor inverkan på hur väl 

fördröjningsmagasinet opererar. Högst betyg ges till de fördröjningsmagasinen med en simpel 

installation med liten inverkan på fördröjningsmagasinets funktion.  

2.3.1.4 Livslängd 

Betyget på livslängd ges efter hur lång livslängd fördröjningsmagasinet har. Lägst betyg ges 

till de fördröjningsmagasinen med kort livslängd och högst betyg till fördröjningsmagasinen 

med längst livslängd. Om livslängden är under 15 år ges betyg 1 medan en förväntad 

livslängd på ca 100 år ger betyg 5. Om fördröjningsmagasinet däremot i stor utsträckning är 

beroende av underhåll kan det komma att sänka betyget. 

2.3.1.5 Möjlighet till underhåll 

Under möjlighet till underhåll ges betyg på hur väl det går att underhålla 

fördröjningsmagasinet. Finns det möjlighet till diverse brunnar eller utrymme för spolning, är 

inspektion möjligt. Lägst betyg ges till de fördröjningsmagasinen som saknar möjlighet till 

underhåll och högst betyg till de fördröjningsmagasinen med mycket goda förutsättningar till 

underhåll. 

2.3.1.6 Totalt 

En totalsumma på de betyg som utdelats kommer sedan att presenteras för att visa vilket 

fördröjningsmagasin som presterar bäst med avseende på de olika parametrarna. 

2.3.2 Kalkyluppbyggnad för kostnadsjämförelse 
De ekonomiska parametrar som behandlas i den här studien är kostnader för inköp av 

magasinet samt erforderligt markarbete. 

2.3.2.1 Inköp 

Till inköp räknas kostnaderna för samtliga delar till magasinet. Till varje magasin skall en 

nedstigningsbrunn och en tillsynsbrunn ingå. Flödesreglering skall inte ingå. 

Offerter har tagits in och jämförts med varandra. Offerterna publiceras inte i rapporten, men 

kalkylpriserna kan förutsättas hålla en marknadsmässig nivå, då flera offerter tagits in och 

jämförts för att få en så rättvisande kalkyljämförelse som möjligt. För att få jämförbara priser 

har offertpriserna jämkats, genom att de delar av offerterna som inte varit direkt nödvändiga 

extraherats från kalkylpriset. Kalkylpriserna för studiens jämförelse av de olika 

fördröjningsmagasinen har sedan bestämts genom interpolering av de jämkade offertpriserna 

för respektive fördröjningsmagasin 
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2.3.2.2 Markarbete 

Under markarbete använts schaktkostnader för diverse fördröjningsmagasin i olika storlekar. 

Djupet är satt till 1,5 m från överkant av magasin till marknivå.  

Priser som använts i beräkningarna: 

Schakt fall A 100 Kr/m
3
 

Schakt fall B 175 Kr/m
3
 

Fyllning fall A 60 Kr/m
3 

(Resterande fyllning) 

Fyllning fall B 250 Kr/m
3
 (Kringfyllning) 

Ledningsbädd 60 Kr/m
2
 

Geotextilduk 60 Kr/m
2
 

Beklädningsdike 55 Kr/m
2
 

Bergfyll 275 Kr/m
3 

 

Figur 2 illustrerar de olika jordmassorna i en ledningsgrav. 

Figur 2. Olika fyllningskategorier i en ledningsgrav. 

 

Därefter har priset för de olika schaktvolymerna räknats ut. 

  



6 

 

3 Fördröjningsmagasin 

Följande kapitel handlar om principen bakom hur ett fördröjningsmagasin arbetar 

samt även om de olika fördröjningsmagasinstyperna som jämförs i studien. 

3.1 Principen bakom ett fördröjningsmagasin 

Principen för de flesta fördröjningsmagasin är densamma. Vid en flödestopp tar 

magasinet emot en större mängd dagvatten för att släppa vidare en mindre del till 

dagvattennätet och magasinera resterande (se Figur 3). 

 

 
Figur 3. Princip för fördröjningsmagasin. TB (tillsynsbrunn), NB (nedstigningsbrunn). 

 

Figur 4 visar när flödestoppen är över och det befintliga dagvattennätet klarar att 

hantera tillskottet. Nivån i fördröjningsmagasinet sjunker därmed. 

 

 
Figur 4. Princip för fördröjningsmagasin. TB (tillsynsbrunn), NB (nedstigningsbrunn). 

 

Det finns flera olika typer av fördröjningsmagasin. Många är anpassade för olika 

förhållanden beroende på vad det är för mark eller hur god yta det finns att förfoga 

över och har därmed olika för och nackdelar. Fem olika typer av fördröjningsmagasin 

av vanligare typ behandlas i studien. 

3.2 Kassetter 

Kassetter är en lösning där hopfällbara plastbackar använts med mycket hålrum ca: 95 - 97 %. 

Dessa använts för att bygga upp ett större magasin under marken där vatten kan lagras. De är 

ofta tillverkade av polyetenplast (PE-plast) som har lång hållbarhet och är billig att framställa. 
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En kassetts volym är vanligtvis om cirka 300 l. För att bygga ihop kassetterna till ett stort 

magasin använts speciella clips som håller dem samman. För att få ett magasin på 3 m³ 

monteras ca tio stycken kassetter tillsammans och bildar ett stort magasin. Utformningen på 

magasinet kan varieras utifrån platsens förutsättningar. Magasinet bör ligga över 

grundvattennivån. Kassetterna måste kläs in i en geotextilduk för att förhindra löv, annan 

smuts och skräp från att komma in och sätta igen magasinet (Dahl, 2015). För att magasinen 

inte ska sätta igen eller att delar av utrymmet tas upp är det viktigt att det finns möjlighet till 

rensning/spolning. Kassetter lämpar sig väl för infiltrationssystem men går att använda som 

ett tätt magasin om de kläs in i en vattentät duk som svetsas ihop. Ett skyddande lager måste 

även ligga utanpå duken för att förhindra att stenar eller liknande gör hål på duken. Denna 

installation är kritisk och omfattande, vilket gör att denna lösning sällan tillämpas. Kassetter 

är billiga i inköp och frakten är enkel då de kan demonteras och staplas. Möjlighet till god 

underhållning finns vid installation av till exempel tillsynsbrunn. Livslängden beror på 

plasttypen, då kassetter ofta består av PE-plast är livslängden densamma som hos 

plaströrsmagasin (ca 100år). Hållbarheten är tillräcklig för installation under väg eller 

parkering men lämpar sig sämre till att vara under en byggnad. Bärigheten är god och det går 

att få lastklass D400 (Pipelife, 2015). 

 

Kassetter med sin volymeffektivitet och flexibilitet kan tänkas vara en bra lösning i många 

situationer men har även en del nackdelar som sin möjlighet att operera som ett tätt magasin. 

Då måste en vattentät duk användas som dessutom bjuder på en komplicerad installation som 

blir svårare desto större magasinet är. Duken måste svetsas ihop och paketeras väl. Det måste 

även ligga ett skyddande lager mellan marken och duken för att den inte ska gå hål på den. 

Figur 5 visar hur en av dessa kassettmoduler kan se ut. Olika fabrikat har sina egna designer 

medan principen är densamma. Denna kassett kommer ifrån tillverkaren Mardam agentur i 

Skåne. 

 

 
Figur 5. Kassettmodul. Bilden hämtad från (Mardam agentur, 2015) 

 

 

Figur 6 visar hur ett färdigt magasin av kassetter ser ut.  
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Figur 6. Sammansatta kassettmoduler till ett stort magasin. Bilden hämtad från (Rent dagvatten, 2015) 

3.3 Stenkistor  

Stenkistor är en billig lösning. Speciellt när det finns fri tillgång till sten om det har schaktats 

berg eller för att marken är stenrik. Måste sten köpas in blir lösningen betydligt dyrare. 

Stenkistor är dock inte speciellt volymeffektiva då stenen tar upp ca 70 % av volymen och 

endast 30 % går till tomrum där vatten kan samlas (Dahl, 2015). Stenkistor lämpar sig bäst till 

infiltrationssystem, vattnet lagras först i hålrummen mellan stenarna för att sedan infiltreras i 

marken. Innan dagvattnet kommer till stenkistorna får det passera ett filter eller ett 

sandbrunnfång som skiljer bort sand och andra större partiklar för att stenkistorna inte ska 

sätta igen. Det finns alltid föroreningar och partiklar i dagvattnet efter det har runnit av en väg 

eller en hård yta vilket ger att stenkistor har kort hållbarhet och lösningen står sig oftast bara 

upp till ett par årtionden innan dessa måste brytas upp och göras om då underhållsmöjligheter 

saknas (Stahre, 1981). Principen hur vatten lagras i mellanrum mellan sten i en stenkista 

illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7. Princip för stenkista. 
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3.4 Betongrörsmagasin 

Betongrörsmagasin är betongrör som anläggs under jord för att kunna magasinera dagvatten 

tills dagvattnet kan hanteras av det befintliga dagvattennätet. Principen (se princip under 3.1 

Principen bakom ett fördröjningsmagasin) är den samma som för övriga underjordiska 

fördröjningsmagasin, fast betongrör använts istället för att utgöra magasinen. 

Underhållningsmöjligheterna är goda då speciella delar såsom nedstigningsbrunn och 

tillsynsbrunn lätt installeras. Magasinen kan lätt anpassas efter storlek och hållbarheten 

förväntas vara över 100år (Alfarör, 2015). Betongrörsmagasin klarar större block och stenar i 

fyllningsmaterialet än plaströr. Vanliga dimensioner är 800 mm och 1000 mm men även 

andra och framförallt större dimensioner förekommer (Dahl, 2015). Figur 8 och Figur 9 visar 

arbetet vid installation av betongrörsmagasin. 

 

 
Figur 8. Installation av betongrörsmagasin. Bilden hämtad från (Meag Va-system, 2015) 

 

 
Figur 9. Utlagt betongrörsmagasin. Bilden hämtad från (Meag Va-system, 2015) 
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3.5 Plaströrsmagasin 

Plaströrsmagasin är en av de vanligaste typerna av underjordiskt fördröjningsmagasin. 

Principen (se princip under 3.1 Principen bakom ett fördröjningsmagasin) är identisk för 

samtliga rörmagasin. Installationen blir enklare och billigare på grund av att vikten är 

betydligt lägre med ett rörmagasin av plast. Man behöver då inte alltid maskiner till 

installationen. Dock blir installationen tyngre för montören eftersom lyfthjälp inte alltid 

använts. Ett problem uppstår om grundvattnet är eller blir högre än magasinet, då grundvattnet 

kan trycka upp rören och förstöra både magasinen och det som är ovanför, då rören är lätta 

och lyftkraften är stor. Problemet motverkas med förankring av någon form eller genom att 

tyngder läggs ovanpå rören. Underhållningsmöjligheterna är goda då speciella delar, såsom 

nedstigningsbrunn och tillsynsbrunn, lätt installeras. Plaströrsmagasin är vanlig i 

dimensionerna 800 mm och 1000 mm men förekommer även både i mindre och framförallt 

större dimensioner (Dahl, 2015). Livslängden på plaströr är starkt beroende av vilken 

temperatur de utsätts för. Vanligtvis rör det sig om ca 100 år för plaströr som är nedgrävda 

(Uponor Infrastruktur, 2008). 

3.5.1 Styvhetsklasser för plast 
Olika material har olika styvhetsklasser. Styvhetsklassen bestäms efter rörmaterialets 

elasticitetsmodul (E-modul) samt rörväggens tröghetsmoment. Plastledningar med självfall 

klassificeras vanligtvis i SN-klasser (nominell styvhet). Vanliga exempel för dessa är: SN2, 

SN4, SN8 och SN16, där SN16 är styvast. Siffran i beteckningen visar ringstyvheten i kN/m
2
 

(Uponor, 2015). Figur 10 visar installation av ett plaströrsmagasin med tillhörande 

tillsynsbrunn. 

 
Figur 10. Installation av plaströrsmagasin med tillsynsbrunn. Bilden hämtad från (NSVA, 2015) 

3.6 Fördröjningsdike 

Ett fördröjningsdike är ett öppet fördröjningsmagasin som opererar ovanför mark. Det kan 

vara ett dike, en svacka eller en sänka där vattnet kan lagras. Med fördel kan gräsbeväxt yta 

användas för vegetationens filteregenskaper och långsamma rinntid. Ett fördröjningsdike 

fungerar även som ett infiltrationsmagasin då dagvattnet tränger ner i marken (Stahre, 1981). 

Underhållningsmöjligheterna är goda eftersom diket anläggs ovan jord och därmed medger en 

god tillgänglighet. Sköts underhållet av diket så är livslängden lång. Ett vanligt 

fördröjningsdike visas i Figur 11. 
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Figur 11. Fördröjningsdike. 

3.7 Infiltration- perkolationsmagasin 

Infiltration är vattnets inträngning i marken medan perkolation är när vattnet förflyttas i 

marken. 

 

Ett infiltrations- perkolationsmagasin är ett fördröjningsmagasin där dagvattnet infiltreras i 

marken istället för att ledas ut i dagvattennätet (DV-nätet). Det finns flera fördelar med ett 

infiltrations jämfört med ett slutet magasin: minskade föroreningsbelastningar på 

ytvattendrag, ökad avlastning av stora och kortvariga flöden till reningsverk samt minskade 

kostnader för anläggning av DV-nät (Stahre, 1981). 

 

Det krävs att marktypen är av godare perkolations typ. Berg, lera och silt lämpar sig inte 

särskilt bra för att vatten skall kunna infiltreras då de här marktyperna har alldeles för låg 

porositet (ihåligheter) (Naturvårdsverket, 2002). 

 

Ett infiltration- perkolationsmagasin kan vara anlagt på flera olika vis. Gemensamt för dem är 

att de opererar på så vis att vattnet tas om hand på plats genom att vattnet sjunker in i marken. 

Olika marktyper har olika god infiltrations och perkolationsförmåga vilka är beroende av flera 

olika faktorer, viktigaste av dessa är: 

 

 Vegetation 

 Jordartsförhållanden 

 Grundvattenförhållanden 

 Det infiltrerande vattnets kvalitet 

 (Stahre, 1981) 

 

Vegetation fördröjer rinntiden så att vattnet stannar kvar på den aktuella platsen för att sedan 

absorberas i marken i större utsträckning än hos hårdgjorda ytor. 

 

Jordartsförhållanden påverkar vilken genomsläpplighet marken har (se mer under avsnitt 4.1 

Marktyper). 
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Grundvattenförhållandet är av betydelse då avståndet till grundvattnet avgör i hur stora 

jordmassor som vattnet kan infiltreras genom. 

 

Med vattnets kvalitet menas hur mycket smuts och partiklar som finns i dagvattnet. Är det 

mycket föroreningar sätter det igen porerna i marken. 

 

Utifrån ovanstående parametrar lämpar sig inte alla platser till att husera ett infiltration- 

perkolationssystem. En god vegetation på marken är ett bra sätt att börja ett 

fördröjningsmagasin. Vegetationen fungerar på viss nivå som ett filter, vilket förhindrar 

igenslamning av markens ytliga porer. Ett perkolationsmagasin kan inte anläggas under 

grundvattnet, då skulle hela magasinet vara fyllt med vatten (Stahre, 1981). 
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4 Teori och bakgrund 

Följande kapitel är teori och bakgrund till hur jämförelsen av de olika fördröjningsmagasinen 

har genomförts. Vilken marktyp det är har stor inverkan på hur lösningen kommer att se ut. 

Olika marktyper har olika förutsättningar och möjligheter. Grundvattnet är en av de 

förutsättningar som måste tas i beaktan. Medan installationen med dess olika moment har stor 

inverkar på ekonomin. 

4.1 Marktyper 

Hur stor vattenmängd som kan infiltreras genom naturliga jordar är direkt beroende av 

markens effektiva porositet. Markens effektiva porositet är de hålrum som finns i jorden. 

Exempelvis har en stenhög mer hålrum än en hög med lera, alltså har stenhögen högre 

porositet.  

 

Grus och sand är mycket tacksamt för perkolation. I Figur 12 visas olika jordtypers 

perkolationshastigheter av vatten. Grus lämpar sig bäst för ett infiltrations- 

perkolationssystem. Efter kommer sand, silt och slutligen lera som inte alls lämpar sig bra 

(Stahre, 1981). 

 

 
Figur 12. Strömningshastighet i olika jordar. (Naturvårdsverket, 2002) 

4.2 Grundvatten 

Grundvatten (gv) är vattnet i den mättade zonen i marken. Ofta talas det om 

“grundvattennivå” och då menas vilket djup som den mättade zonen ligger (NE, 2015). 

 

Grundvattnets nivå har stor inverkan på hur ett fördröjningsmagasin kan anläggas. Behöver 

fördröjningsmagasinet ligga under denna nivå är ofta ett tätt magasin ett måste (se vidare 

under kapitel 3  
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Fördröjningsmagasin). 

4.3 Installation 

Kvaliteten på det färdiga fördröjningsmagasinet är direkt beroende av hur installationsarbetet 

har utförts. Uponor Infrastruktur, 2008 uppger att det finns undersökningar som visar att 

skador oftare kan knytas till bygg- och projekteringsfel än till materialfel eller sämre 

driftförhållanden. Oavsett hur avancerad magasinets konstruktion är, är installatörens arbete 

det som är mest avgörande för slutresultatet.  

 

Figur 13 visar en genomskärning av en ledningsgrav som uppfyller Svensk byggtjänsts mått. 

 
Figur 13. Ledningsgrav med mått från Svenska byggtjänst AMA. (Svensk byggtjänst, 2013) 

4.3.1 Läggningsdjup 
Med läggningsdjup menas vilket djup under marken som ett magasin skall anläggas. 

Vanligtvis mäts detta från nedre-innerkant upp till mark men ibland ifrån inner-överkant upp 

till mark. Det är flera parametrar som påverkar vilket läggningsdjup ett fördröjningsmagasin 

skall ha. Beroende på vilken typ och vilket material som använts krävs olika styvhetsklasser 

på magasinets ledningsrör (se mer under avsnitt 3.5.1 Styvhetsklasser för plast). Beroende på 

hur djupt ett ledningsrör läggs försummas de övre krafterna mer och på ca 4 meters djup 

påverkar knappt normal trafikbelastning. Jordlasterna ökar däremot med anläggningsdjupet. 

Grundvattnet spelar även in, speciellt vid användning av stenkistor, kassetter eller 

plaströrsmagasin. Dessa bör ej ligga under grundvattennivån. Användes plaströrsmagasin kan 

detta leda till att magasinen lyfts upp på grund av flytkraften och förstör marken ovanför. Är 

det ett perkolationssystem tar grundvattnet en massa kapacitet av magasinet. Dimensionen på 

magasinet har också en stor inverkan på vilket läggningsdjup som skall tillämpas (Uponor 

Infrastruktur, 2008). 

4.3.2 Fyllning 
Följande delar ingår i momentet att fylla en ledningsgrav eller ett schakt (se  

Figur 13). Olika tillverkare har olika rekommendationer om hur detta skall genomföras. 

Skillnaderna är små och metoden är mycket lik oberoende på vilket typ av schakt som fylls. 

4.3.2.1 Ledningsbädd 

Det är viktigt att ledningsbädden är jämn, plan, frostfri och inte innehåller några lösa block 

eller stenar. Bottenförstärkning kan vara aktuellt i mycket lösa jordar. En ledningsbädd måste 
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vara tillräckligt fast för att det skall kunna utföras arbete ovanpå schaktbottnen, men även för 

att kunna bära upp det som skall anläggas (Uponor Infrastruktur, 2008). 

4.3.2.2 Kringfyllning 

Redan schaktat material kan med fördel användas till kringfyllning med förutsättning att 

materialet är fritt från sten. Kringfyllningen fyller hela gravens bredd och även till minst 0,3 

m över magasinets hjässa. Om packning behövs, förekommer det i lager om 0,15 - 0,20 m. 

Ingen packning görs direkt ovanför magasinet (Uponor Infrastruktur, 2008). 

4.3.2.3 Restfyllning 

Resterande återfyllning kan göras med det tidigare uppschaktade materialet om det inte 

förekommer alldeles för stora stenar. Resterande fyllning görs upp till önskad marknivå 

(Uponor Infrastruktur, 2008). 

4.4 Pengar att spara 

Sällan går det att använda sig av den billigaste lösningen för fördröjningsmagasin, men det 

finns pengar att spara utöver själva anläggningskostnaden. UMEVA hos Umeå kommun ger 

exempelvis ersättning till markägare som hjälper till att fördröja sitt dagvatten och därmed 

minska belastningen på det kommunala dagvattennätet (DV-nätet) (UMEVA, 2015). 
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5 Jämförelse 

Det här är vad studien har kommit fram till efter analys enligt metoder beskrivna i kapitel 2 

Metod och genomförande. 

5.1 Betygsatt jämförelse 

Nedan deklareras bakgrunden till betygen för de olika fördröjningsmagasinen samt för- och 

nackdelar hos respektive fördröjningsmagasin. I slutet av kapitlet, i avsnitten 5.1.6 

Betygssummering och 5.2 Ekonomisk jämförelse, återfinns sammanställningar av betyg och 

ekonomisk jämförelse för de olika fördröjningsmagasinen 

5.1.1 Kassetter 
 

Inköp Kassetter har ungefär samma totala kostnader som stenkistor. 

Nästan mitt emellan betongrör och fördröjningsdike. 

 

Krav på förutsättningar Kassetter kräver att grundvattennivån är under lägsta punkten i 

magasinet. 

 

Installation Installationen är något komplicerad med duken kring magasinen 

som måste vara tät. 

 

Livslängd Kassetterna består vanligen av PE-plast som har långlivslängd. 

 

Möjlighet till underhåll Underhållet sköts via installerade rensbrunnar. Möjlighet till 

nedstigning saknas. 

 

Totalt Ett totalt betygsvärde om 16, vilket anses som ett snittbetyg i 

studien.   

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

 Lång livslängd 

 Mycket god volymeffektivitet 

 Goda underhållsmöjligheter 

 Materialet har låg kostnad 

 En något komplicerad installation 

 Beroende i stor utsträckning av 

grundvattennivån 

 Arbetet har stor inverkan på 

funktionen 

5.1.2 Stenkistor 
 

Inköp En stenkista har ungefär samma totala kostnader som kassetter, 

ungefär mitt emellan betongrör och fördröjningsdike. 

 

Krav på förutsättningar Stenkistor kräver att grundvattennivån är under lägsta punkten i 

magasinet. Dessutom krävs en betydligt större volym än hos 

kassetter. 

 

Installation Installationen är något komplicerad med duken kring magasinen 
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som måste vara tät. I förhållande till enklare installation hos 

övriga fördröjningsmagasin. 

 

Livslängd Stenkistor sätter lätt igen då ingen möjlighet till rensning ges. 

Detta resulterar till en kort livslängd i förhållande till övriga 

lösningar. 

 

Möjlighet till underhåll Ingen möjlighet till rensning eller spolning finns. 

 

Totalt Ett totalt betygsvärde om 9 är det lägsta betyget i studien och får 

anses som dåligt.   

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

 Går snabbt att anlägga  

 Materialet har låg kostnad 

 En något komplicerad installation 

 I stor utsträckning beroende av 

grundvattennivån 

 Arbetet har stor inverkan på 

funktionen 

 Kort livslängd 

 Mycket dålig volymeffektivitet 

 Dåliga underhållsmöjligheter 

5.1.3 Betongrörsmagasin 
 

Inköp Betongrör är dyrast i studien och får därför lägst betyg. 

 

Krav på förutsättningar Betongrör är nästan helt utan krav på förutsättningar. Ett visst 

djup krävs dock för att kunna anlägga betongrör med viss 

tjocklek.  

 

Installation Installationen måste utföras med maskin, men utöver det är den 

enkel och påminner om vanlig rörläggning. Ett något lägre betyg 

än Dike får betongrör på grund av att installationen är mer 

omfattande. 

 

Livslängd Betongrör har lång livslängd. 

 

Möjlighet till underhåll Underhållet sköts via installerade rensbrunnar samt 

nedstigningsbrunnar. Något sämre än dike som är helt exponerat.  

 

Totalt Ett totalt betygsvärde om 19 är ett bra betyg, som delas med två 

andra fördröjningsmagasinslösningar.   

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

 Lång livslängd 

 Goda underhållsmöjligheter 

 Inga speciella förutsättningar krävs 

 Dyrt 
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 Okomplicerad installation 

5.1.4 Plaströrsmagasin 
 

Inköp Plaströrsmagasin har hög kostnad i både inköp och markarbete 

och är näst dyrast i studien. 

 

Krav på förutsättningar Kravet på förutsättningar är ganska låga. Grundvattennivån bör 

inte stiga för mycket över botten på plaströrsmagasinet. 

Lösningar finns men innebär ytterligare kostnader. 

 

Installation Installationen kan utföras för hand, men utöver det är den enkel 

och påminner om vanlig rörläggning. I jämförelse med 

betongrör så krävs ingen maskin men innebär då högre fysisk 

belastning för arbetarna. 

 

Livslängd Plaströrsmagasin består vanligen av PE-plast som har lång 

livslängd. 

 

Möjlighet till underhåll Underhållet sköts via installerade rensbrunnar samt 

tillsynsbrunnar. Möjlighet till nedstigningsbrunn finns. 

 

Totalt Ett totalt betygsvärde om 19 är ett bra betyg, som delas med två 

andra fördröjningsmagasinslösningar. 

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

 Lång livslängd 

 Goda underhållsmöjligheter 

 Okomplicerad installation 

 Beroende i viss utsträckning av 

grundvattennivån 

 

5.1.5 Fördröjningsdike 
 

Inköp Fördröjningsdike är billigast i studien. 

 

Krav på förutsättningar Ett fördröjningsdike kräver att det finns möjlighet för en ytlig 

lösning. 

 

Installation Installationen är mycket simpel. 

 

Livslängd Livslängden är varierande och beror mycket på vegetation. 

 

Möjlighet till underhåll Möjligheten till underhåll och inspektion är mycket god. 

 

Totalt Ett totalt betygsvärde om 19 är ett bra betyg, som delas med 

två andra fördröjningsmagasinslösningar. 

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

 Billigt  Sällan möjlighet till ett ytligt magasin 
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 Goda underhållsmöjligheter 

 Snabb installation 

5.1.6 Betygssummering 
 

Tabell 1 visar en sammanställning av betygsättningen som har gjorts på de olika 

fördröjningsmagasinen (se mer under avsnitt 2.3.1 Betygssättning för jämförelse av 

fördröjningsmagasin). Betygen 1 – 5 har satts, där 1 är sämst och 5 är bäst. Raden Totalt 

motsvarar en summering av samtliga betyg hos varje enskilt magasin där maxpoäng är 25. 

Kolumnen Totalt till höger motsvarar en summering av samtliga betyg i varje enskild 

kategori. 

Tabell 1. Betygsatta magasin. 

 Kassett Stenkista Betongrör Plaströr Dike Totalt 

Inköp 3 3 1 2 5 14 

Förutsättningar 3 2 5 4 1 15 

Installation 2 2 4 4 5 17 

Livslängd 5 1 5 5 3 19 

Underhåll 3 1 4 4 5 17 

Totalt 16 9 19 19 19  

5.2 Ekonomisk jämförelse 

Priserna för de olika magasinen skiljer sig kraftigt från varandra. Figur 14 samt Figur 15 visar 

de ekonomiska skillnaderna mellan de olika magasintyperna i studien. I studien har fyra olika 

storlekar på magasin tagits med i beräkning.  

Fördröjningsdike är den i särklass billigaste lösningen till dagvattenfördröjning oberoende av 

storlek. Därefter kommer kassetter i magasin upp till 5 m
3
. I magasin med större volym än 5 

m
3 

är stenkista en något billigare lösning än kassetter. Efter dessa tre magasintyper kommer 

plaströrsmagasin som kostar ungefär som ett betongrörsmagasin i storleken 5 m
3
. I större 

volymer är plaströrsmagasin betydligt billigare än betong som är dyrast i studien. Figur 
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Figur 14. Pris för olika typer av fördröjningsmagasin med dimensionerna 5 m3, 12 m3, 25 m3 och 50 m3. 

 

 

Figur 15. Prissammanband mellan olika fördröjningsmagasin. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Figur 14 samt Figur 15 visar de prismässiga skillnaderna mellan de olika 

fördröjningsmagasinen tydligt. Priserna är i stor utsträckning beroende på kund, återförsäljare 

och mängd men även beroende på avtal och förhandlingsläge i stor utsträckning. Avstånd och 

fraktalternativ har mindre betydelse i dessa prissammanhang. Till exempel kostar det bara ett 

par tusen kronor extra att köra en lastbil 20 – 30 mil längre. 

Det är förutsättningarna och behovet som styr vilken typ av fördröjningsmagasin som bör 

användas. Det är inte så enkelt att ett betongmagasin är dyrast och ett fördröjningsdike är 

billigast. Många kompletterande lösningar som till exempel förankring eller speciellt 

markarbete kan komma att behöva användas för att få en lösning att fungera och kan komma 

att dra upp den slutliga totala kostnaden.  

Är det viktigt att fördröjningsmagasinet ligger under jord och grundvattennivån är hög finns 

det inte speciellt många alternativ utöver betongrörsmagasin som fungerar väl. Ett 

plaströrsmagasin kan vara aktuellt med förankring men då är det ytterligare en kostnad som är 

oviss och som varierar från fall till fall. En tät kassett lösning med duk kan också fungera men 

det är en känslig konstruktion med låg vikt som bjuder på en stor lyftkraft. 

Kassetter är ett intressant alternativ då de är flexibla till sin form, samt billiga i inköp och 

distribuering. En mera komplicerad installation är dock att beakta. Möjligheten till att 

utveckla kassetter till ett tätt magasin finns, men är komplicerat och bjuder på flera 

komplikationer. 

Då endast en del av alla tillverkare, lösningar och entreprenörer har tagits med i beräkning är 

denna rapport inte absolut. Rapporten skapar ett förtydligande av vad som gäller vid olika 

fördröjningsmagasinslösningar, med förhoppningen om att läsaren skall våga gå en annan väg 

än plast- och betongrörsmagasin. 

6.1 Är samma lösning alltid bäst? 

Beroende på olika förutsättningar och behov kan alla lösningar vara ”det bästa alternativet”. 

Sett till ekonomi, som är en viktig parameter i den här studien, är fördröjningsdike den bästa 

lösningen. Möjligheten att lösa dagvattenfördröjningen med ett fördröjningsdike är dock 

väldigt begränsat och det är mycket sällan som det går att lösa i centrala delar av en stad även 

om priset är nedemot mellan en tiondel till en sjättedel (se Figur 14) av de övriga lösningarna. 

Platsen ett öppet fördröjningsmagasin upptar är alldeles för eftertraktad och då väljs det ofta 

att anlägga ett fördröjningsmagasin under mark istället.  

Handlar det om en dagvattenfördröjning som är kortvarig och är något mindre till storleken, 

kan istället en stenkista vara den bästa lösningen.  

Finns det gott om utrymme att arbeta med ned till grundvattnet och magasinet skall vara stort 

är plaströrsmagasin en bra lösning. Om ett magasin med mindre volym erfordras, medan 

nivån ned till grundvattnet är stor kan kassetter vara en bra lösning. 
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6.2 Vilka lösningar är bäst beroende på markförhållanden? 

Olika markförhållanden har mindre inverkan på vilken typ av fördröjningsmagasin som 

använts. Många marktyper lämpar sig klart sämre för infiltrationssystem men då detta inte är 

en jämförande parameter i studien har det inte någon inverkan. Schaktningen ser ganska 

liknande ut på samtliga lösningar utöver stenkistor som tar upp ca tre gånger mera utrymme 

men inte ens då spelar det någon större roll. Kostnaden för schaktning är en sådan liten del i 

sammanhanget att det inte påverkar vilken lösning som blir bäst. Schaktning ser ganska 

liknande ut i de olika jordtyperna som jämförts i studien och påverkar slutkostnaden ytterst 

lite.  

6.3 Vilka lösningar är bäst beroende på övriga förutsättningar? 

Beroende på vilka förutsättningar som finns, är det stor skillnad på vilka fördröjningsmagasin 

som kan användas. Finns det möjligheter till ett ytligt fördröjningsmagasin är ett 

fördröjningsdike den bästa lösningen. Det går fortast och är överlägset billigast. Finns det inte 

möjlighet till ett ytligt fördröjningsmagasin fungerar inte alternativet fördröjningsdike och 

något av de övriga alternativen blir aktuellt istället.  

Samma sak gäller för infiltration- perkolationsmagasin, om jorden inte är lämplig för 

infiltration- perkolation (se mer under avsnitt 4.1 Marktyper) kan inte heller ett sådant system 

dimensioneras. Det går att anlägga ett sådant system ändå, men då försummas den 

infiltrerande effekten och dimensioneringen blir densamma som för ett slutet system men med 

en något försumbar vinst. 

6.4 Betygsdiskussion 

Den betygsparameter i Tabell 1 som fick lägst totalsumma är inköp. Det kan tolkas som att 

den parametern är den som är mest kritisk då flest magasintyper fått låga betyg på den 

parametern. Däremot är livslängd den parameter som flest typer av fördröjningsmagasin fått 

högt betyg på, vilket tyder på att livslängden inte är en avgörande faktor. 

Under kategorin Inköp är dike i särklass bäst. Detta med hänsyn av att dike är den mest 

fördelaktiga fördröjningstypen när det kommer till inköpskostnad. 

Under Livslängd sticker stenkista ut med sin korta livslängd i jämförelse mot de övriga 

fördröjningsmagasin. Detta till stor del på grund av avsaknaden av möjlighet till underhåll. 

Även senare, under parametern underhåll, sticker stenkista ut. Då övriga alternativ har 

möjligheter till underhåll saknar här stenkista ett bra alternativ. 

6.5 Studiens relevans och fortsatt arbete 

Betydelsen av denna rapport är svår bedömd, men det bör finnas användning av resultaten i 

denna rapport. Få publikationer jämför flera olika fördröjningsmagasin utan inriktar sig 

istället på sin specifika lösning. Personer och företag som arbetar med fördröjningsmagasin 

och då främst de som hitintills begränsat sig till att bara arbeta med en eller ett fåtal varianter, 

torde ha nytta av den här rapporten. 
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Ett fortsatt arbete skulle dessutom kunna göras med samma jämförelsemetod för att bredda 

jämförelsen.  

Det finns utrymme för ett fortsatt arbete angående kassetter. Rörmagasinen är en väl beprövad 

metod medan det för kassetter saknas samma erfarenhet, samtidigt som de är tillräckligt 

intressanta för att få in fler och nya reflektioner över. Tillexempel är det ont om uppgifter 

kring hur väl de opererar som ett tätt magasin, och hur de påverkas utav högt grundvatten som 

ett tätt magasin. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

All forskning ställs mot frågan om resultatet är trovärdigt. Det pratas om reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet handlar om forskningens trovärdighet och hur pålitligt resultatet är. 

Validitet handlar om hur vida resultatet är relevant till den forskning som genomförts 

(Bryman, 2008). 

Rapporten är uppbyggd på information ifrån flera olika källor och tillverkare. Information 

som har tagits in har först diskuterats med yrkesmän för att öka indatans och resultatens 

reliabilitet. Priser är en faktor som har varierat. Efter diskussion med yrkesmän samt 

jämförelse av data från flera återförsäljare har priserna bestämts till en nivå som kan anses 

realistisk. 

Information ifrån tillverkare kan motivera en flackande pålitlighet. Detta har bemötts genom 

diskussioner med yrkesmän och jämförelser från andra tillverkare. 
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