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Hur dimensionerar för avloppsvatten med avvikande sammansättning

Spillvatten från hushåll har en sammansättning som är framtagen utifrån en 

kommunal standard och genomsnitt. 

Ett sådant vatten har ett fast förhållande mellan Q – flöde och BOD -den 

biologiska belastningen.

På enskilda avlopp kan detta förhållande ha stora skillnader och påverkar 

förmågan att rena vatten, eftersom de flesta produkter för avloppsrening är 

utformade för att rena efter den kommunala sammansättningen 

och standard.

Vi kommer att förklara hur olika sammansättningar påverkar en 

avloppsanläggning och vad man skall tänka på när man projekterar och 

dimensionerar ett enskilt avlopp.

Exempel på sådan avloppsvatten: Restaurangkök, pensionat/hotell, rastplatser, 

slakterier m m

Vi kommer att också att belysa belastning från fritidshus hur det skiljer sig från 

dimensionering av permanenthushåll.

Dimensionering av avloppsanläggningar med avvikande 

sammansättning

Vad är standardavloppsvatten i Sverige 

Urin Fek BDT Totalt
per/pers

Halt
mg/l

Ut 

BOD 5 15 28 48 280 30

P fosfor 1 0,5 2 2 12 1-3

N kväve 11 1,5 1,4 14 80 40

Visuell bild av sammansättning av 

standardvatten

WCBDT
En avloppsanläggning 
för 1 hushåll är 
konstruerad för ett 
specifikt förhållande av 
BDT och WC

Det krävs en viss 
volym/bäddstorlek för att 
bryta ner mängd BOD

Hur är avloppsanläggningar för hushållsspill konstruerade

Skall klara antingen:

Qmax eller BODmax

Standard 1 Hushåll:

BOD7 ---0,4 kg /dygn

Q        ---900 l/dygn

BOD7/l = 0,4 /l avloppsvatten

1. För stora flöden kan ge 

slamflykt

2. För stort BOD – biologisk 

överbelastning 
• Biomassa hinner inte brytas ner

• Slam och luktproblem

Vad är BOD?

BOD7  mg O2 /liter

Biologisk belastning

Ett mått på hur mycket vattnet förbrukar syre om det t ex släpps ut i recipient.

Avloppsanläggning är dimensionerad för en viss mängd BOD.

Om vi inte renar avloppsvatten får fiskar andra arter inget syre och dör.
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Vad är det som bryter ner BOD? 

Sker accelererat i ett reningsverk med 

hjälp av lufttillförsel och näring.

Långsammare i markbaserat, använder 

den luft som finns och behöver större 

yta.

Våra tarmbakterier i WC vattnet

aktiveras till mikroorganismer, för att 

bryta ner BOD.

Avvikande belastningsfall

W
C

BDT

Stor BOD belastning 
och brist på WC-
vattens 
mikroorganismer

Här: BOD/l =3 mg/l

Standard: BOD/l =0,4 mg/l

WC
B
D
T

Bara WC vatten – t ex rastplats

Här: BOD/l = 2 mg/l

Standard: BOD/l =0,4 mg/l

För stor mängd BOD i förhållande till dimensionerat flöde

Cafe/servering med säg 200 

måltider/dygn

Q= 2 m3/dygn

BOD= 3 kg BOD/dygn

W
C

BDT

Dimensionering 3 hushåll:

Q= 3    m3/dygn
BOD= 1,2 kg BOD /dygn

Vad kan man göra om man inte har tänkt på detta……..

1. Kolla att det finns fettavskiljare

2. Kolla att den töms 1 gång/mån

3. Förstärkning av BOD nedbrytning med biologisk förbehandling

För stort flöde 

Gör om och gör rätt!

Går inte att åtgärda i efterhand

Mest WC vatten

WC
B
D
T

Bensinstation  med säg 400 

besök

Q= 2 m3/dygn

BOD= 4 kg BOD/dygn

Dimensionering 3 hushåll:

Q= 3    m3/dygn
BOD= 1,2 kg BOD /dygn
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Vad kan man göra?

Fördel i detta fall:

Det finns gott om mikroorganismer för nerbrytning – anläggningar klarar då en 

viss överbelastning.

Kräver mkt tätare slamtömning

Större slamavskiljare före avloppsanläggning

Annars gör om och gör rätt…

Uträkningar på avvikande standard från verkliga fall:

• För hög BOD/Biologisk 

belastning i förhållande till aktiv 

volym/bädd

• Stor BOD belastning och brist 

på WC-vattens 

mikroorganismer

• Bara WC vatten – t ex rastplats

Avvikande sammansättning t ex 

restaurangverksamhet

W
C

BDT

Stor BOD belastning från köket och samtidigt brist på fekalier/WC.

Restaurang: BOD7 /liter avloppsvatten = 3 g/l 
Standard: BOD7/l = 0,4 /l avloppsvatten

Exempel: Varuhus med matservering

Varuhus med servering

pE L/pE/ g  BOD7 /pE Qdim m3/d BOD7 kg/dygn g BOD/l avloppsvatten

Dimensionering:

Antal toa besökare ink personal 800 5 12 4,0 9,6 2,4

Restaurang, servering 400 5 15 2,0 6,0 3

Hushåll 5 170 70 0,9 0,4 0,4

Total belastning 6,9 16,0

Prestanda ARV  

Reningsverk 40 pE 6.0 2,4

130 pE 19,5 7,8

200 pE 30,0 12,0

Fettavskiljare -3,0

Biologisk förbehandling* -10,0

Belastning

Hur ser det ut vid överbelastning på avlopp från restaurang

• Gulaktig och kraftig slamkaka i slamavskiljare och i reningsverket

• (WC slam är mörkbrunt)

• Flytslam i reningsverket

• Luktproblem – härsken lukt

Bensinstation/Rastplats

Bensinstation

pE L/pE/dygn g  BOD7 /pE/dygn Qdim m3/d BOD7 kg/dygn g BOD/l avloppsvatten

Dimensionering:

Personal 3 70 40 0,2 0,1

Besökare 350 4 10 1,4 3,5

Totalt belastning 1,6 3,6 2,2

Prestanda ARV  

15 pE 2,2 0,9 0,4

65 pE 9,8 3,9 0,4

Belastning
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Hur ser det ut med överbelastning p g a enbart WC

• Brist på syre --- för att försörja mikroorganismer

• Tanken är för liten

• Stor slamproduktion – vanlig slamtömningsfrekvens räcker inte

• Flytslam i reningsverket – bakterier har syrebrist

• Luktproblem 

• Nitrifikation i kväverening blir sämre eftersom vi har brist på syre 


