
Matavfallskvarnarnas effekt på 
ledningsnätet 

Jonathan Mattsson 
Doktorand, Stadens Vatten 

LTU 



Åsikter om Matavfallskvarnar (MAK) 

Positiva Negativa 

MAK kommer leda till en 
bakterieexplosion i 
ledningarna 

Med MAK kommer 
avlagringar att minska 

Vårt ledningsnät är för 
gammalt för att klara av 
fraktion från MAK 

Smidigt sätt att 
transportera matavfall 



MAK i Sverige 

Implementerat 

Utreds 

Smedjebacken 

Surahammar 

Stad Antal MAK 

Bokenäs 150 

Skogaberg 120 

Gällivare & Göteborg Utreds 

Kalmar 150 

Karlstad 110 

Malmö  210 

Smedjebacken 660 

Staffanstorp 60 

Stockholm ? 

Surahammar  2000 



Extra Belastning från MAK till avlopp 

• Från en litteraturstudie fastslogs en extra 
belastning till: 

• 21 – 49 % suspenderat material 
• 22 – 77 % för BOD 
• 14 – 77% för fett 
 
Källa: Galil & Shpiner (2001) 



Syfte 

• Att undersöka långtidseffekter av MAK på 
ledningsnät från Surahammar via 
kamerainspektion. 

• Speciellt förekomsten av finare sediment, 
fettavlagringar samt biologisk påväxt.  

• Undersöka relativa betydelsen av MAK kontra 
e.g. självrens, ledningens status 
 



Metod: Urval av ledningar 

• Villaområden vid 
ändledningar på VA-
nätet valdes ut för 
inspektion. 

• Som referensledningar 
valdes liknande 
ledningar ut i 
Hallstahammar. 

• Totalt inspekterades 9 
km ledning. 

= MAK i hushåll  



Metod: Gradering av avlagringar 

• P93 användes för att gradera 
avlagringar i ledningsnätet. 

• Graderingsskala: 1-4, beroende på 
hur mycket av krossektionen som 
täcktes. 

• Längden på avlagringarna fastställdes 
också. 



Resultat 
Dokumenterade avlagringar 
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Fler avlagringar samt en större procentuell 
utbredning i MAK-ledningar 
Dock mycket få större avlagringar 



Finsediment 
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Grått – Grad 1 
Svart – Grad 2 
Ränder – Grad 3 
Rutad – Grad 4 

OBS! Något fler MAK-
ledningar inspekterades. 



Fettavlagringar 
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Biologisk påväxt 

0

10

20

30

0 10 20 30 40

Av
la

gr
in

ge
ns

 lä
ng

d 
(m

) 

Lutning (‰) 

0

10

20

30

0 10 20 30 40
Av

la
gr

in
ge

ns
 lä

ng
d 

(m
) 

Lutning (‰) 

MAK ledningar Ej MAK ledningar 



Viktig faktor: Svackor 

Arean för samtliga svackor för varje ledning 
summerades och dividerades med ledningslängden. 



Statistisk analys: ANOVA 

• Nivån av avlagringar i ledningsnät analyserades 
statistiskt med ANOVA. 

• Med en hög belastning av MAK ökade nivån av 
avlagringar, i synnerhet sediment (p<0,05) 

• Ledningar med svag lutning kombinerat med 
svackor speciellt utsatta för avlagringar (p<0,05). 
 



MAK och vissa typer av avfall 

• Äggskal var synligt på många platser 



Summering: MAK och ledningsnät 

Typ av påverkan Indikation från denna studie 

Positiv påverkan (i.e. avlagringar 
minskar) 

Stöds ej 

Ingen påverkan överhuvudtaget Dikteras av ledningens status 

Negativ påverkan (i.e. avlagringar 
ökar) 

Dikteras av ledningens status 



Praktiska implikationer 

Två alternativ tänkbara för att hantera påverkan 
från MAK: 
1. Närmare undersökning av ledningsnät för att 

kontrollera status. 
2. Information till hushåll om vad som kan 

placeras i, och inte ska placeras i, MAK. 
 



Hur tillförlitlig är TV-inspektion? 

• Intermittent flöde i de inspekterade ledningarna. 
• Spolas avlagringarna nedåt? 



Slutsatser 

• Påverkan av MAK på ledningsnät styrs till stor 
del av statusen på enskilda ledningar. 

• Generellt sätt hade MAK en mindre påverkan 
eftersom få större avlagringar kunde observeras. 

• Mest påtagliga påverkan: Äggskal. 
• Inventering av ledningsnät och/eller information 

om typ av avfall som går ned i MAK kan vara 
nödvändigt när införande planeras. 



Tack! 
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