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ACO MIRI Teknik
Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation  
av MIRI fettavskiljare.

Utdrag ur komplett teknikkatalog 2009 för ACO fett-och oljeavskiljare, minipumpanläggningar,  

bakvattenventiler, spol- och rensbrunnar.
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MIRI fettavskiljare
för markförläggning och inomhusinstallation 

enligt SS-EN 1825
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Teknik • Fettavskiljare

 Allmänt
Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det 
finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas 
ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskil-
jare för följande typer av verksamhet: 

bageri mottagningskök café 
livsmedelsbutik konditori catering 
hamburgerbar storkök grill 
charkuteri gatukök slakteri 
pizzeria friteringsanläggning salladsbar 
rökeri restaurang fiskindustri 

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avloppsledningar 
och pumpstationer. Fettet ansamlas i ledningsnätet och kan 
då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av 
orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Ansamlat 
fett kan också ge problem med bildning av svavelväte, som 
medför risk för frätskador i ledningar samt risker ur arbets-
miljösynpunkt.

  Funktion
Den vanligaste typen av fettavskiljare är den gravimetriska. 
Avskiljaren har stor volym så att det fetthaltiga spillvattnet 
får lång uppehållstid i tanken. Fettet får då tid att avskil-
jas så att det kan flyta upp till ytan. Konstruktionen är så 
utformad att det renade vattnet tas ut till avloppet nära 
avskiljarens botten, medan det avskiljda fettet ansamlas i 
avskiljarens övre del.

Avskiljningsförmågan beror på fettets egenskaper (densitet 
och partikelstorlek) samt av vattnets temperatur. 
Exempel på smältpunkter (ungefärliga):

Sojabönsolja -12 °C Palmkärnsolja 22 °C
Smörfett  21 °C Torskleverolja  -3 °C
Olivolja   -6 °C Talg (nöt, får) 38 °C

FETT

SLAM

VATTEN

TEKNIK • FETTAVSKILJARE 

 Projektering
Myndighetskrav (kommuner, VA-verk. Lokala krav och anvis-
ningar skall beaktas)
Godkänd, flödestestad fettavskiljare skall väljas.

Övervakningslarm
Skall installeras om inte lokala myndigheter medger annat.

Luftningsledning
Avskiljaren skall förses med ventilationsledning enligt Bo-
verkets Byggregler BBR 2006 kap. 6:641:
”Spillvatteninstallationer för självfall skall vara utformade 
och luftade så att tryckförändringar som bryter vattenlås 
inte uppstår. Luftningsledningar skall anordnas så att  
olägenheter på grund av elak lukt eller fuktpåslag på bygg-
nadsdelar inte uppstår. Luftning av spillvatteninstallationer 
får inte ske via byggnaders ventilationssystem.
Råd: Avskiljare, som kan innehålla brandfarliga eller explo-
siva gaser, olja eller fett eller som kan utveckla övertryck, 
bör luftas genom separata luftningsledningar.” 
Enligt SS-EN 1825 skall ventilationsledning från fettavskilj-
are ha samma dimension som fettavskiljarens inlopps- 
dimension. Avskiljare skall alltid ha separat avluftning till 
ytterluften, normalt över hustak. Vakuumventil får inte an-
vändas.

Inspektionslock
Skall vara odörtäta och låsbara och försedda med texten 
avskiljare.

Placering
Placera avskiljaren så att tömningsbilen lätt kommer åt att 
tömma. Slamsugning bör kunna utföras direkt genom av-
skiljarens inspektionslock. Om slamsugning ej kan utföras 
genom inspektionslocken kan fast tömningsrör monteras. 
(Fasta tömningsrör gäller inomhusmonterad avskiljare)

Utrustning i fettavskiljarens utrymme
Utrymmet bör vara försett med golvbrunn. Tappställe med 
varmvatten och slangställ bör finnas i närheten för renspol-
ning av avskiljare och golv. Utrymmet skall vara försett med 
undertrycksventilation.

Inkoppling av andra utslagsenheter
Vattenklosett får inte kopplas till fettavskiljare  
(BBR 2006 kap. 6:641).

 
Pumpning
Pumpning till en fettavskiljare bör aldrig ske. Anläggningen 
bör planeras för självfall så att pumpning kan utföras efter 
avskiljaren.
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 Dimensionering 1 · Dimensionering  
 spillvattenflöde
Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fast-
ställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

NS =  Qs x fd x fr x ft x fm där:

NS = Avskiljarens nominella storlek, normalflöde i l/s
Qs = Summa spillvattenflöde l/s
Fd = Det avskilda fettets densitetsfaktor
Ft = Korrektionsfaktor för vattnets temperatur
Fr = Korrektionsfaktor för användande av spol- och 
  rengöringsmedel
Fm = Korrektionsfaktor för onormalt mycket fett

Det dimensionerande spillvattenflödet beräknas som sum-
man av det sannolika samtidiga spillvattenflödet från anta-
let enheter enligt tabell och exempel nedan.

fd  = 1,0 för fetter som normalt förekommer i köks-
  avlopp 1,5 för fett med densitet >0,94

fr  = 1,0 om rengöringsmedel aldrig används   
  1,3 om rengöringsmedel används ibland eller alltid

ft = 1,0 vid temperaturer <60 °C
  1,3 om temperaturer >60 °C förekommer

fm = 1,0 vid normal mängd fett och >1,0 vid onormalt   
  mycket fett

Beräkning 
Beräkna maximala spillvattenflödet i liter/s (faktor Qs) med 
kännedom om tappställen, kokgrytor, diskmaskiner, spol-
tvätt och liknande samt med  hänsyn till sannolikheten för 
samtidig användning. Gör eventuella tillägg för fett med 
hög densitet (faktor fd), hög spillvattentemperatur (faktor 
ft), rengöringsmedel (faktor fr) och onormalt mycket fett 
(faktor fm). Följ beräkningsgången enl. nedan.

Välj:
Avskiljare med storlek (normflöde) = det beräknade NS-
talet eller närmast större. 

Teknik • Fettavskiljare

Apparat                Ansl./Dim. Flöde                     Samtidighetsfaktor vid antal st 

   l/s 1 2 3 4 >5 

Kokgryta 25 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 

Kokgryta 50 2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Tippbar gryta, utlopp  Ø70 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Tippbar gryta, utlopp  Ø100 3,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Spollåda med vattenlås Ø40 0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Spollåda med vattenlås Ø50 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Spollåda utan vattenlås Ø40 2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Spollåda utan vattenlås Ø50 4,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2  

Tippbart stekbord  1,0 0,45 ,31 0,25 0,21 0,2

Fast stekbord  0,1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Diskmaskin  2,0 0,60 0,50 0,40 0,34 0,3

Högtryckstvätt/ångtvätt  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Tappventil för rengöring  DN 15 0,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 

(ej ansluten till specifik DN 20 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 

utrustning) DN 25 1,7 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Scraper  1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Grönsaksskölj  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2

Beräkningsexempel: Restaurangkök Formel: Q = Antal enheter x enhetens spec.flöde
 x samtidighetsfaktorn.

I köket finns: Antal x flöde x samtidighetsfaktor
2 st kokgrytor ansl.25 2 x 1 l/s x 0,31 = 0,62 l/s
1 st kokgryta ansl.50 1 x 2 l/s x 0,45 = 0,90 l/s
5 st spollådor (diskbänkar) med vattenlås ansl.40 5 x 0,8 l/s x 0,2 = 0,80 l/s
11 st spollådor (diskbänkar) med vattenlås ansl.50 11 x 1,5 l/s x 0,2 = 3,30 l/s
2 st ångaggregat (högtryckstvätt) 2 x 2 l/s x 0,31 = 1,24 l/s
2 st diskmaskiner 2 x 2 x 0,5  = 2,00l/s
 Summa Qs = 8,86l/s
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fd  = 1
ft  = 1
fr=1,3
NS = Qs x fr
NS = 8,86 x 1,3 = 11,5 l/s

Välj:
MIRI FAM storlek 15.

 2  6,40 5,44 3,33 2,82 1,28
 4  3,47 2,95 1,80 1,53 0,69
 6  2,32 1,97 1,20 1,02 0,46
 8  1,74 1,47 0,90 0,76 0,35
 12  1,16 0,98 0,60 0,51 0,23
 16  0,87 0,74 0,45 0,38 0,17
 24  0,58 0,49 0,30 0,26 0,12
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 Dimensionering 2 · Typ av anläggning
Beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 med utgångspunkt 
från den typ av verksamhet som genererar det fetthaltiga 
vattnet.
Denna dimensioneringsmetod är alldeles utmärkt att an-
vända när man inte vet vad för utrustning som finns i köket 
vid förprojektering.
I SS-EN 1825-2 beskrivs ovanstående beräkning och hänvi-
sar till fem olika typer av restauranger:

1. Hotell, gourmetrestaurang
2. Lunchrestaurang, pizzeria m.fl
3. Snabbmatsrestauranger
4. Sjukhusrestaurang
5. Catering, personalmatsal, storkök

Formeln bygger på att olika typer av restauranger förbrukar 
olika mycket vatten och man anger antal driftstimmar per 
dag, antal portioner, specifik vattenförbrukning per portion 
och en därtill hörande flödesfaktor.

Formel: M x Vm x Ff/ H x 3600 där
M  = Antal portioner per dag
Vm  = Specifik vattenförbrukning per dag
Ff   = Flödesfaktorn
H  = Drifttiden per dag (öppettiden)

ACO har gjort det enkelt att använda denna dimensione-
ringsmetod enligt följande tabell:

Teknik • Fettavskiljare

Beräkningsexempel: Restaurang (lunchrestaurang) med 
12 timmars drifttid och 500 serverade portioner.
Gå in i tabellen vid 12 tim. och kolumnen ”Restaurang”. 
Där finns faktorn 0,98 
Diskmedelsfaktorn fr = 1,3
Dimensionerande flöde NS = 1,3 x 0,98 x 500/100 = 6,4 l/s

Välj: 
•	 Vid	inomhusinstallation	MIRI	FLEX	eller	MIRI	INOX		 	

storlek 7.
•	 Vid	markförläggning	MIRI	FAM,	MIRI	INOX-M,	MIRI	CSG 

storlek 7.

 Dimensionering 3 · Special
Vid dimensionering av fettavskiljare för charkuterier, slakte-
rier och liknande verksamheter gäller särskilda föreskrifter 
enligt EN 1825-2.

Max. spillvattenflöde för charkuterier, l/s per 100kg kött/
dygn

Genomsnittlig Anläggningens kapacitet, kg/vecka
drifttid,
tim./dygn -500 500 - 1000 1000 - 4000 

  6  2,78  2,43  1,85  
 8  2,08  1,82  1,39 
 10  1,67  1,46  1,11  
 12  1,39  1,21  0,92  
 16  1,04  0,91  0,70
 24  0,70  0,61  0,46

Observera att spillvattenflödet är beräknat i l/s för 100 kg kött/
dygn. 

Beräkningsexempel: Charkuteri med 10 timmar drift och 
produktion av 160 kg per dygn = 800 kg per vecka.

Diskmedelsfaktor fr = 1,3 
Dimensionerande flöde Ns = 1,3 x 1,46 x 1,6 = 3 l/s

Välj:
MIRI	MODUL,	MIRI	INOX	eller	MIRI	FLEX	storlek	4	vid	in-
omhusinstallation,	alt.	MIRI	FAM,	MIRI	INOX-M,	MIRI	CSG	
storlek 4 vid markförläggning.

Observera att spillvattenflödet är beräknat i l/s för 100 portioner 
/dygn.
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 Slamfång
MIRI fettavskiljare har integrerat eller separat slamfång 
med lagringsvolym minst enligt SS-EN 1825-1, dvs:
100 [liter] x normflödet (avskiljarstorleken). 

Om man för anläggningar med mycket stora slammängder 
vill ha större slamvolym kan man välja en större fettavskil-
jare eller installera en separat slamavskiljare, exempelvis 
med volymen 200 [liter] x normflödet (avskiljarstorleken). 

Fettavskiljare för slakterier skall ha slamvolym motsvaran-
de 200 x normflödet.

Spillvatten med snabbt rötande ämnen som tillförs en  
fettavskiljare, ex.vis spillvatten från fiskindustri, skall inte 
ha förkopplad slamdel. Detta för att vattnet inte skall röta. 
Grövre ämnen skall istället hållas tillbaka med en förkopp-
lad silanordning.

 Avluftning inomhusinstallerad  
 avskiljare
Krav enligt BBR 2006
Fettavskiljare skall ventileras separat över hustak.

 Uppehållstid · Ytbelastning
I en del äldre normer och i lokala föreskrifter kan krav på 
viss minsta uppehållstid och viss minsta ytbelastning före-
komma.

För vissa industriapplikationer såsom mejeri, glasstillverk-
ning, chokladtillverkning, etc. är det nödvändigt att ha en 
lång uppehållstid i avskiljaren - mellan 1 till 2 timmar.

Uppehållstid och ytbelastning beräknas enligt följande:

Flöde:  Qh [m3/h] = 3,6 x Qs [l/s] 
Uppehållstid:  Ut = Veff  / Qh   
Ytbelastning:  Yb [m3/m2h] = Qh / A [m2] 

 Avluftning markförlagd avskiljare 
Avluftningsledning MIRI VENT får endast användas om 
avskiljaren ligger långt från huskropp. Normalt skall 
avskiljaren ventileras ovan hustak.

DN 110

DN 75

DN 110

DN 110

min 250

min 250

Avlopp

lutning 20 ‰

OBS! 1500 mm

Teknik • Fettavskiljare
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 Inomhusplacering
Fettvskiljare MIRI MODUL, MIRI FLEX och MIRI INOX 220 
är avsedda för inhomhusinstallation.

• Placera avskiljaren så att avloppsledningarna blir så 
korta och lätt rensbara som möjligt.

• Placera avskiljaren så att tömningsbilen lätt kommer 
åt att tömma. Slamsugning bör kunna göras direkt 
i avskiljaren eller via fast tömningsrör och utvändigt pla-
cerat tömningsskåp. 

• Tappställe med varmvatten och slangställ bör finnas  
i närheten för renspolning av avskiljaren.

• Spillvatten från WC får inte kopplas till fettavskiljare; 
viktigt t.ex. vid gatukök. Tvättställ och liknande kan dä-
remot ansIutas.

 Markförläggning · Fettavskiljare av 
 glasfiberarmerad polyester eller  
 rostfritt syrafritt stål
Allmänt
Avskiljaren placeras på frostfritt djup och så att avlopps-
ledningarna blir så korta och lätt rensbara som möjligt. 
Placera avskiljaren så att tömningsbilen lätt kommer åt att 
tömma. Tappställe med varmvatten och slangställ bör om 
möjligt finnas i närheten för renspolning av avskiljaren.

Korrekt halshöjd
För att få korrekt halshöjd måste vid beställning anges  
måttet A = avståndet mellan färdig mark och vattengång 
inlopp (plushöjd färdig mark – plushöjd vattengång inlopp = A).

Teknik • Fettavskiljare

Förstärkning
Om avskiljaren skall placeras djupare än A = 2 000 mm skall  
den tillverkas i förstärkt utförande, vilket innebär tjockare  
godstjocklek än normalt.

Schakt
Schakt skall utföras minst 600 mm bredare och längre än 
avskiljarens yttermått (eller så att god åtkomlighet runt av-
skiljaren erhålls) samt till ett sådant djup att erforderlig 
grusbädd kan erhållas.
På schaktbotten lägges en minst 300 mm tjock bädd av 
stenfritt grus kornstorlek 2–8 mm. Väg av schaktbotten så 
att den är vågrät och packa väl.
Lyft ned avskiljaren och väg av den i lod och våg. För att sta-
bilisera avskiljaren, fyll upp med vatten till 300 mm höjd. 
Fyll upp med stenfritt grus 2–8 mm till denna höjd och 
packa väl.

Återfyllning
300 mm närmast avskiljaren återfylles med stenfritt grus 
kornstorlek 2–8 mm som påföres etappvis i 300 mm lager. 
Återfyllningen komprimeras med 100–200 kg vibrations-
platta enligt Anläggnings AMA eller enligt handling. 

Förläggning i lösa jordlager eller vid högt grundvattenstånd
Avskiljaren får ej förläggas i lösa jordlager såsom lös lera, 
dy, torv etc. Om risk för högt grundvattenstånd föreligger 
skall avskiljaren förankras vid en underliggande förankrings- 
platta.

Förankring vid platsgjuten förankringsplatta
Förankringsplattan skall göras 400 mm längre och 400 mm 
bredare än avskiljarens yttermått. Tjockleken dimensione-
ras så att man erhåller min. 20 % säkerhet mot lyftkraf-
ter. Normalt räcker en 200 mm tjock platta. Detta är dock 
endast en rekommendation. För exeptionella fall måste en 
statiker konsulteras.

0,3 m grus

A
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80 mm

Fästbygel, vy från sidanPlacering fästpunkter

Teknik • Fettavskiljare

Förankringsplattans storlek och förankringspunkternas 
placering framgår av figur och tabell nedan. 
Förankringsplattan måste armeras. Armeringsritning till-
handahålles ej av ACO Nordic. För att avskiljaren inte skall 
skava mot betongplattan skall en minst 100 mm tjock 
markskiva placeras under avskiljaren.

Förankringssatser
För MIRI avskiljare finns förankringssatser med wire och 
ingjutningsbygel. Antal fästen och placering av förankrings-
byglar framgår av tabell nedan. Metalldelar skall vara av 
rostfritt syrafritt stål.

Förankringsvajer Markskiva Grundplatta

Avskiljare Antal fästen A B C D E

FAM-2 4 1800 1500 1300 550 700

FAM-3 4 2300 1500 1300 700 900

FAM-4 4 2700 1500 1300 750 1200

FAM-7 4 3100 1800 1600 850 1300

FAM-10 6 4000 1800 1600 800 1200

FAM-15 6 4700 2100 1900 900 1400

FAM-20 8 4800 2500 2300 750 1100

FAM-25 10 5400 2500 2300 600 1050

Inox 222M 4 1900 1200 1000 575 750

Inox 224M 4 2700 1200 1000 675 1350

Inox 227M 6 3900 1200 1000 600 1350

Inox 2210M 8 5100 1300 1100 615 1290
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Trafiklast
Om avskiljaren placeras där fordonstrafik kan förekomma 
närmare än 1 meter från cisternkanten, måste den skyd-
das med en platsgjuten tryckutjämningsplatta. Plattan 
skall placeras ca 300–400 mm ovanför avskiljarens hjässa 
på en väl avjämnad och komprimerad grusbädd. Avskilja-
rens hals(ar) får inte gjutas fast i plattan. 
Plattans storlek och tjocklek framgår av tabell nedan. Ta-
bellen utgör endast rekommendation vid torra förhållan-
den. Vid andra förhållanden bör en statiker konsulteras.

Teknik • Fettavskiljare

Armerad betongplatta kval. 11 K 250. 
Armering kval. KS 40 Ø 12 cc, 2 st runt kant Ø 10.
Tabellen utgör endast rekommendation vid normala förhål-
landen. Vid andra markförhållanden rekommenderar vi att 
statiker konsulteras för eventuellt ytterligare förstärknings-
arbeten.

Avskiljare Personbil Lastbil -normal Lastbil -tung

Bredd Axeltryck 15 kN Axeltryck 70 kN Axeltryck 100 kN

mm Hjultryck 10 kN Hjultryck 42 kN Hjultryck 60 kN

≥ 1200 T = 130 mm T = 180 mm T = 200 mm

B = 250 mm B = 500 mm B = 1000 mm

≥ 1500 T = 150 mm T = 200 mm T = 240 mm

B = 250 mm B = 500 mm B = 1000 mm

≥ 2000 T = 180 mm T = 230 mm T = 280 mm

B = 250 mm B = 500 mm B = 1000 mm

B

B

B

B

TArmering

5 
cm



44

2009.05.14

 Markförläggning · Fettavskiljare 
  av betong
Allmänt
Avskiljaren placeras på frostfritt djup och så att avlopps-
ledningarna blir så korta och lätt rensbara som möjligt. 
Placera avskiljaren så att tömningsbilen lätt kommer åt att 
tömma. Tappställe med varmvatten och slangställ bör fin-
nas i närheten för renspolning av avskiljaren. 

Korrekt halshöjd
För att få korrekt halshöjd måste vid beställning anges 
måttet  A = avståndet mellan färdig mark och vattengång 
inlopp (plushöjd färdig mark – plushöjd vattengång inlopp. 

Schakt
Schakt skall utföras minst 600 mm bredare och längre än 
avskiljarens yttermått (eller så att god åtkomlighet runt av-
skiljaren erhållas) och vara utfört med en vågrät, avjämnad 
schaktbotten.
Eventuell fyllning efter urgrävning skall ha samma pack-
ningsgrad som övrig schaktbotten (1).
Vid bergschakt tätas och packas botten. Kvarstående berg-
gaddar får inte ligga närmare avskiljaren än 150 mm (2).
Vid tveksamma förhållanden, kontakta statiker för korrekt 
förläggning och återfyllning.
Lyft ner avskiljaren och väg in den i lod och våg. För att sta-
bilisera avskiljaren, fyll upp med vatten till 300 mm höjd. 
Fyll upp med stenfritt grus 2–8 mm i höjd med vattennivå 
och packa väl.

Återfyllning
Resterande fyllning packas enligt Anläggnings AMA eller 
handlingar. Stenar större än halva lagertjockleken eller 
större än 200 mm får ej användas.

Kringfyllning 300 mm ovanför och runt avskiljarens sidor 
påföres och packas i lager enligt Anläggnings AMA eller 
handlingar. Största kornstorlek 100 mm.

Avskiljarbädd av månggraderat material med största korn- 
storlek 60 mm. Tjocklek min. 150 mm. Vid svåra grund-
vattenförhållanden utförs bädden med grovgrus och mark-
duk för att undvika urspolning av avskiljarbädden.
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Normer och anvisningar för projektering, dimensionering  
och installation

Fettavskiljare

ACO MIRI Teknik

ACO Nordic produktsortiment

Avskiljare

Pumpstationer

Rostfria rör och rördelar

Rostfria golvbrunnar

Linjeavvattning

Punktavvattning
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