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Metodik för kartläggning av avloppsströmmar   
en fallstudie i Perstorp Industripark 

Villkor och kapacitet för avloppsreningsverk blir en allt större fråga för många kommu-
ner och industrier som har egna avloppsreningsverk. Ombyggnader och kapacitetsutö-
kande av avloppsreningsverk är kostsamma. För att kunna motivera denna typ av inve-
steringar gäller det att ha kännedom om flödena av avloppsvatten som avloppsrenings-
verket ska rena. Frågan är hur får man koll på flödena om man inte har det?  

I Sverige finns det ett par studier gjorda på hur man ska arbeta med tillskottsvatten i kommunala 
avloppsledningsnät, men för avloppsledningsnät i industriparker finns det inte lika många stu-
dier. Därför har en fallstudie i Perstorp Industripark gjorts. Avloppsvatten kan delas upp i två 
kategorier, spillvatten och tillskottsvatten. Spillvatten är förorenat vatten som måste renas i av-
loppsreningsverket. Tillskottsvatten är dagvatten som leds i avloppsledningarna, dräneringsvat-
ten eller inläckage av dricksvatten eller grundvatten till avloppsledningarna.Många kommunala 
VA-förvaltare använder sig utav nattmätningar för att lokalisera tillskottsvatten. Under nätter 
antas inget avloppsflöde och det flöde som mäts under natten antas därför vara tillskottsvatten. 
Denna metod fungerar inte i en industripark där fabrikerna genererar avloppsvatten 24 timmar 
om dygnet, 365 dagar om året. Av flödet till avloppsreningsverket i Perstorp Industripark är 20-
30 % okänt. För att ta reda på var vattnet kommer ifrån har ett förslag till metodik tagits fram, 
anpassade efter en industriparks förutsättningar.  

Ena delen av metodiken bygger på att använda befintlig mätning i industriparken och få en 
uppfattning av hur stor del av flödet till reningsverket som kan hänvisas till nederbörd. För att 
få denna uppfattning kan metoden fiktivt anslutna ytor användas. Andra delen av metodiken 
bygger på att dela upp industriparken i mindre delar efter förutsättningar och sedan prioritera 
mellan olika områden som behöver undersökas. Mycket av arbetet är att komma ut och okulärt 
studera området och brunnarna. Egenskaper som industriparken kan delas upp i är:  

 Finns flödesmätning, schablon eller saknar området helt en 
siffra för flöde. 

 Material i avloppsledningarna i området. 
 Ålder på avloppsledningarna 
 Skicket på ledningarna 

När området är uppdelat i mindre delområden  utförs mätningar på de områden som inte har 
någon mätning eller något schablonvärde för avloppsflödet. Mätningen kan vara till grund för 
schablonvärde för området. Med resurserna och tiden som examensarbetet, Identifiering av 
okända avloppsströmmar -en studie i Perstorp industripark, har fått, har cirka en tredjedel av 
det okända flödet till avloppsreningsverket kunnat förklarats. Med fortsatt arbete i industripar-
ken är förhoppningen att kunna förklara så stor del av flödet som möjligt och att kunna bygga 
bort inläcklage i ledningar. 
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