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Sammanfattning 
 
I detta arbete utvärderas och jämförs de i dagsläget aktuella teknikerna för 
automatisering av avloppspumpstationer. Utifrån undersökningen kommer 
en rekommendation av ett system göras som sedan ska konstrueras och 
monteras ihop. Arbetet visar att trots energivinsterna som en extra investe-
ring i form av reglering ger så lönar det sig sällan om man inte byter pump 
samtidigt. Vid byte av pump kan man välja en pump som klarar det maxi-
mala flödet men samtidigt arbetar med högst effektivitet vid det vanligaste 
flödet. Då pumpar i avloppstationer ofta är överdimensionerade med avse-
ende på det vanligaste flödet betyder en nedreglering att pumpen hamnar för 
långt bort från konstruktionspunkten. Pumpen får då sämre verkningsgrad 
och efter en viss punkt klara pumpen att inte av att överstiga det statiska 
motståndet och därmed inte skapa något flöde alls. Av dessa anledningar 
rekommenderas av/på-styrning vilket är den ledande tekniken idag. 

Nyckelord: Avloppspumpstation, pumpstyrning, pumpkurvor, konstrukt-
ionspunkt 



Styrsystem till 
avloppspumpstation 
Vägledning vid val av 
automationsteknik 
Arian Edrissi 

 Abstract 
2020-01-29 

 

iii 

Abstract 
In this report the currently leading technologies for automation of sewage 
pump stations will be evaluated and compared. Based on this comparison a 
recommendation of a design will be done and the chosen control system will 
finally be assembled in a cabinet. The report shows that even thou there are 
energy savings to be done by using variable frequency drives it is rarely 
possible unless pumps are changed at the same time. When pumps are 
changed at the same time you have the opportunity to pick a pump that can 
handle the maximum inflow but at the same time have its best efficiency 
point at lower speed. Pumps in sewage pump stations are often over dimen-
sioned with regards to the most common inflow, lowering the speed will in 
this case result in lower efficiency and more losses. At one point the pump 
will not be able to overcome the static pressure in the system and will fail to 
produce any flow. Due to these reasons on/off control will be recommended 
which also is the most common method of today. 

Keywords: Sewage pump station, pump control, pump curve, Best Efficiency 
Point (BEP) 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund och motivering 

Hantering och distribuering av vatten har länge varit en angelägenhet för 
människan. Redan under antikens Rom fanns akvedukter och avloppsled-
ningar för att säkerställa färskvattenbehovet och för att avleda dag- och 
spillvatten. Dessa kunskaper och tekniker gick i glömskan efter Roms fall 
men blev åter ett område av intresse under 1800-talet då de växande städer-
nas allt svårare sanitära förhållanden skapade ett behov att leda bort vatten 
från tätbebyggelse. Till en början var det endast disk-och tvättvatten från 
hushållen och dagvatten som leddes bort men under 1900-talet började även 
WC anslutas. 

Idag avleds spill-, drän och dagvatten genom avloppsledningar mot närmsta 
reningsverk där det behandlas innan det återförs till naturen. Man strävar 
efter att i låta avloppsvattnet rinna med självfall men ofta är det nödvändigt 
att mellanlanda i en pumpstation där avloppsvattnet kan pumpas över höjd-
sträckningen i området [1]. 

 

1.2 Problemformulering 
När avloppsvattnet kommer till pumpstationen genom ett eller flera inflödes-
rör hamnar det i pumpsumpen, en behållare där vattnet samlas innan det 
pumpas vidare genom utflödesröret.  Styr- och reglersystem används för att 
hantera driften och säkerställa att vatten nivån inte blir så hög att sumpen 
bräddas över. Man vill inte heller att pumparna ska gå då nivån i sumpen är 
för låg vilket medför höga energi kostnader och ett onödigt högt slitage på 
pumpar. 

För att lättare kunna välja mellan de i dagsläget olika teknikerna har det här 
arbetet som syfte att fungera som stöd och vägledning vid val av automatise-
ringsfunktion. 
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Arbetet kommer göras på uppdrag och i samarbete med Omtec AB ett auto-
mationsföretag i Orsa som vill ha ett lösningsförslag av automationsteknik i 
form av en prototyp 

1.3 Avgränsningar 
Det här arbetet kommer ha sitt fokus på pumpstationens styrsystem och 
apparatskåpet inre komponenter som Programmable Logic Controler (PLC), 
nätaggregat och frekvensomriktare/mjukstartare. Besparingar genom byte av 
externa komponenter som pumpar, analoga och digitala sensorer och upp-
värmningssystem kommer inte ingå i arbetet utan anses vara givna. Rördi-
mensionering eller andra sätt att effektivisera stationen kommer inte heller att 
ses över. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Det här arbetets huvudsakliga mål är att undersöka och jämföra ledande 
tekniska lösningar för automation av pumpstationer. Baserad på denna 
undersökning kommer en rekommendation göras där tekniska och ekono-
miska aspekter tagits i beaktning. Rekommendationen kommer fungera som 
underlag för en prototyp av ett styrskåp som ska byggas och dokumenteras.  

Följande dokument ska levereras: 

 Kretsschema 

 Layout på apparatskåp med postbeteckningar angivna och måttsätt-
ning 

 Apparatlista 

 Prototyp på apparatskåp 

1.5 Bidrag 
Vid design, CAD-arbete, val av komponenter och konstruktion av styrskåp 
har Per Sinders på Omtec bidragit med vägledning och goda råd. I övrigt är 
det författaren som står för arbetet. 
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2 Teori 
Ett Vatten- och Avloppsystem (VA-systems) primära uppgift är alltid att 
upprätthålla de rådande kvalitetskraven på utgående vatten. 

Den ökade vatten- och energikonsumtion inom EU och världen och energibe-
sparingsprogrammen det lett till har tvingat fram en utveckling och effektivi-
sering genom hela VA-sektorn, från vattenverk genom vattenledningar, 
tillbaka till reningsverk genom avloppsledningar och pumpstationer. 

I Sverige driver Svensk Vatten Utveckling (SVU) denna fråga och i en rapport 
av G. Olsson pekas flera förbättringsområden ut med målet att fungera som 
underlag vid energieffektivisering av VA-system. Rätt dimensionerade rör-
ledningar, förbättrad hantering av biogas och spillvärme, effektivare luftning 
och syrereglering är tillsammans med pumpstyrning områden som mest 
påverkar systemets effektivitet [2]. 

En annan rapport från SVU visar hur Sveriges VA-sektor mellan 2005-2011 
minskade sin elkonsumtion med 5 %. 2011 förbrukades totalt 1,2 TWh el och 
0,5 TWh annan energi. Pumpstationer står för 14,5% av VA-sektorns elför-
brukning och anmärkningsvärt är att alla andra delar minskade sin förbruk-
ning under perioden förutom avloppsnätet (där pumpstationer räknas in) 
som ökade sin förbrukning med 20 %. Anledningarna till detta är inte säkert 
men man tror att tidigare felberäkningar på förbrukning, överdimension-
erade pumpar och varvtalstyrning som ibland kan leda till att motorer körs 
på varvtal med försämrad effektfaktor är de största bidragande faktorerna 
[3]. 

2.1 Pumpstation 
Pumpstationer består av en pumpsump där avloppsvattnet via inloppsrören 
rinner in och samlas innan det pumpas vidare av någon av stationens två 
pumpar. De två pumpar körs normalt växelvis men vid höga inflöden körs 
dom parallellt och genom att ha dubbel uppsättning uppfyller man då N-1 
kriteriet. Detta innebär att ett fel på en komponent inte får orsaka samman-
brott av hela systemet. 
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Pumparna är normalt dimensionerade efter maximalt inflöde. Då medel 
inflödet normalt är mycket lägre än det maximal medför detta att pumparna 
blir överdimensionerade. Med hjälp av varvtalsreglering kan man få ner 
förbrukningen med 20-60 % men det kan inte alltid kompensera för en dåligt 
dimensionerad pump [2], [4]. Ett allt för lågt varvtal medför att pumpen inte 
klarar att lyfta över uppfordringshöjden. Dessutom kan en nedreglering 
medföra att man hamnar för långt bort från pumpens konstruktionspunkt 
(BEP) vilket medför höga förluster. Det gäller att använda sig av en pump 
med rätt flödeskapacitet med avseende på det vanligaste inflödet. Mer om 
detta i kapitel 2.3. 

Stationernas storlek varierar. I figur 1 ser vi pumpstationen i Slättberg, Orsa 
som räknas till de mindre och kan anses som representativ för hur de flesta 
pumpstationer ser ut. 
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Figur 1 Avloppspumpstationen i Slättberg, Orsa 

  

Sumpen i stationen ligger under stugan i figur 1 och har en botten area på 
ungefär 3 m2 och ett djup på 5 m. Vanligt är att pumparna är dränkta i botten 
men i nybyggda stationer har man börjat installera torrställda. Detta är upp-
skattat av driftpersonal då det underlättar underhåll och felsök minimerar 
kontakt med avloppsvatten. I figur 2 ser vi insidan på stationen i Slättberg 
med två torrställda 4,2 kW Flygt pumpar. 
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Figur 2 De två avloppspumparna i Slättberg. Flygt N-serie 4,2 kW 

Uppfordringshöjden som pumparna i Slättberg måste komma över är 12 m 
sedan rinner det med självfall ner mot reningsverket i Orsa. I figur 3 ser vi 
backventilerna som utloppet är försedd med. Backventilerna förhindrar att 
den 12 m höga vattenpelaren rinner tillbaka mot sumpen när pumparna 
stängs av då de bara tillåter flöde i en riktning. 
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Figur 3 Backventil placerad under pump med flödets riktning i streckat 

En analog tryckgivare är placerad i sumpens botten för mätning av nivå och 
en nivåvakt används som extra säkerhet och utlöser start av båda pumpar vid 
risk för bräddning. En flödesmätare mäter och loggar utgående flöde, även 
nederbörd loggas med hjälp av en regnmätare på stationens utsida. Flöde- 
och regndata används i miljörapporter och beräkning av drifttid, energiåt-
gång och inläckage av dagvatten. Stationen är även utrustad med en frysvakt 
och närvaroindikering. Larmindikering och mätdata kommuniceras med 
hjälp av ett modem. 

Stationen har även ett bräddningsrör placerat vid sumpens övre kant så 
vattnet kan rinna ut i naturen vid ovanligt tung belastning eller funktionsfel 
[5]. 
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2.2 Styrning 
För en automatisering av pumpstationen krävs det någon form av styrsystem 
där information tas in. Beroende på inställningar och programmering skickar 
styrsystemet sedan ut order till pumpar och andra apparater. De grundläg-
gande komponenterna i ett styrsystem är: 

 PLC – Systemets hjärna, tar in information om olika 
tillstånd i processen och enligt förinställda program skickar den ut 
styrsignaler. 

 Nätaggregatet – Systemets hjärta, omvandlar nät-
spänning till 24 V eller 12 V DC. 

 Givare och sensorer – Systemets ögon, skickar in-
formation om olika tillstånd till PLC 

 Frekvensomriktare – Genom att omvandla nätspän-
ning till DC och sedan omvandla den till AC spänning med annan fre-
kvens och amplitud kan man steglöst variera motorns varvtal [6], [7], 
[12]. 

Den allra vanligaste styrmetoden av pumpstationer är av/på-styrning. Förde-
len med av/på-styrning är den enkla och billiga konstruktionen. Dock sker 
det på bekostnad av högre energiförbrukning då motorerna körs på maximalt 
varvtal oavsett belastning och får därför många start och stopp cykler som 
även ökar slitaget. Av/på- är ofta kompletterade med en mjukstartare som 
vid start begränsar startströmmar och därmed startmomentet vilket reduce-
rar slitage på pumpar [9]. 

I processindustrin är PID-reglering en ledande teknik och används även i 
vissa pumpstationer. Då kravet på noggrannhet är låg utesluts I-delen. En 
implementering av D-delen skulle kunna ge vissa energibesparingar men då 
en stor sump inte är känslig för snabba förändringar i inflöde används i regel 
endast regulatorns P-del. Med P-reglering av pumpstation kan man som med 
mjukstartaren försiktigt rampa upp strömmen och därmed få en jämnare drift 
och energibesparingar. Med en sådan regulator möjliggörs även implemente-
ring av intelligent styrning där pumparna sköter delar av underhållet själva. 
Exempel på lyckad implementering av intelligent styrning ges i en artikel från 
World pumps, 2011. Artikeln är en uppföljning av en studie på en avlopps-
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pumpstation i Skottland med ovanligt många driftfel på grund av förstop-
pade pumpar. Syftet med studien var att se om man med intelligent styrning 
kunde minska förstoppningarna. Förstoppningarna inte bara minskade utan 
upphörde helt vilket vidare ledde till minskade underhållskostnader energi-
förbrukning på 15 % [13]. 

En reglerteknik som det sker forskning kring är implementering av fuzzy 
logic. I sitt examensarbete visar K. Karlsson hur reglering med fuzzy logic 
eller fuzzy control kan sänka energiförbrukningen i avloppspumpstation. 
Fuzzy logic kräver till skillnad från traditionell reglering inga matematiska 
modeller av processen utan beskrivs med ett antal regler och tillstånd som 
beskrivs med vanligt talspråk. Arbetet visar att fuzzy logic har goda möjlig-
heter till energioptimering men eftersom tekniken i dagsläget endast är i 
utvecklingsstadiet kommer vi inte undersöka området ytterligare [4].  

2.3 Affinitetslagarna och varvtalsreglering av pumpar 
En pump karakteriseras av sin pumpkurva som visar förhållandet mellan 
pumptrycket/ uppfordringshöjden H och flödet Q. Figur 4 visar typiska 
pumpkurvor vid olika varvtal och man kan se att ju större flöde man försöker 
pumpa desto lägre tryck/ höjd klarar pumpen av. Ändrar man på varvtalet 
förändras även pumpkurvan vilket innebär att vid ett visst tryck/ höjd pro-
ducerar pumpen ett lägre flöde. Pumpkurvan visar hur mycket tryck/ höjd 
som kan levereras vid ett visst flöde. 
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Figur 4 Pumpkurvor vid olika varvtal n (100, 75 och 50 %) 

Pumpen ska skapa ett tryck som består till en del av lyfthöjden som är ett 
statiskt tryck som måste övervinnas innan pumpen kan skapa något flöde. 
Den andra delen består av friktionsförluster i pump och rör och är proport-
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ionell mot vätskans hastighet i kvadrat. Förhållandet mellan detta tryck/ höjd 
och flöde i ett system kan ses i tryck- eller lastkurvan som visar hur mycket 
tryck/ höjd som krävs vid ett visst flöde. I figur 5 ser vi lastkurvor för två 
typiska system, om friktionsförlusterna är relativt små kallar man det för 
lyftsystem och system med större friktionsförluster kallas förlustsystem. 
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Figur 5 Tryck/ lastkurva vid system med olika typ av förluster 

Best Efficiency Point (BEP) eller konstruktionspunkten är det varvtal (Q ~ n) 
där förlusterna för pumpen är som lägst och verkningsgraden är som högst. 
Arbetspunkten däremot är skärningspunkten mellan pump- och lastkurvan. 
Man strävar efter att hålla arbetspunkten så nära konstruktionspunkten som 
möjligt och därmed hålla energiförbrukningen nere. 

Sambandet mellan flöde och varvtal är linjärt och mellan flöde och effektbe-
hovet är lika förändringen av varvtal i kubik, det vill säga Q ~ n och P ~ n3. 
Detta samband förklaras av de så kallade affinitetslagarna som kortfattat 
innebär att om varvtalet (och därmed flödet) ändras kommer alltså effekten 
ändras mycket mer. En halvering av varvtal (0,5*n) till exempel skulle betyda 
en sänkning av effektbehovet med till en åttondel (0.125*n). Då flödet är 
proportionellt mot varvtalet innebär en halvering av varvtal en halvering av 
flöde. Pumpen kommer då att ta dubbelt så lång tid på sig att pumpa samma 
volym, detta kan leda till bräddning av sump och måste tas i beaktning [4], 
[14]. 
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Figur 6 Pumpkurvor vid tre olika varvtal och lastkurvor för två karakteristiska system 

Vid en sänkning av varvtal flyttas arbetspunkten till skärningspunkten mel-
lan den nya pumpkurvan och lastkurvan. I förlustsystem blir flödesskillna-
den inte så stor på grund av kurvans lutning och man avviker inte så mycket 
från BEP. Varvtalsändring i ett lyftsystem leder däremot till större flödes-
skillnad, figur 6 visar att vid en sänkning av varvtal med 50 % (n=50%) klarar 
inte pumpen av att skapa något flöde. Det är väsentligt att lägga samman 
energivinsterna som man gör med varvtalsreglering och förlusterna man får 
genom att avvika från BEP för att få en uppfattning om varvtalsreglering av 
pumpen bidrar med energibesparingar eller ej. Så rent praktiskt kan man inte 
sänka frekvensen (och därmed varvtal och flöde) hur mycket som helst, en 
tumregel som används i branschen är att man inte bör sänka frekvensen lägre 
än till 30 Hz, det vill säga med 40 % [9]. En sänkning av varvtal med 50 % 
som pumpkurvan i figur 4 visar är då smått orealistiskt och ska endast ses 
som illustrerande exempel. 

2.4 LCC-analys 
För att veta om en uppdatering av pumpstationen är berättigad måste man se 
över de vinster som finns att hämta gentemot de kostnader som finns under 
produkten/systemets totala livslängd. En Life Cycle Costing analys (LCC-
analys) är ett utmärkt verktyg för att få en förståelse för vad en pro-
dukt/system antas kosta under hela sin livslängd. En LCC-analys av en pro-
dukt/system är de totala kostnaderna för inköp, installation, drift, underhåll 
och bortskaffning under hela dess livslängd. Det tenderas ofta att lägga för 
mycket fokus på de initiala kostnaderna som inköp och installation. Detta 
sker på bekostnad av faktorer som kan påverka de löpande kostnaderna och 
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förbättrar prestandan. Med hjälp av en LCC-analys undviker man detta och 
får en mer korrekt bild av dess ”sanna” kostnad. 

Pumptillverkarna Xylem presenterar i en vitbok om pumpstationers LCC en 
analys av kostnadsfördelningen och ger råd och exempel på hur man bör 
utföra beräkningen. Enligt Xylem så står inköpskostnaderna för 10 % och 
energikostnader för runt 34 % av den totala kostnaden men LCC kan variera 
beroende på geografiskt läge, rådande elpris, lönenivåerna och olika länders 
lagar och avgifter.  

Xylem menar att en stations olika del kostnader består av: 

 Inköpskostnader - Inköp av systemets komponenter 
men även ingenjörsarbete, provning, inspektion, reservdelar och ut-
bildning ingår i den här delen. 

 Installation och driftsättningskostnader – Här ingår 
markarbete, fundament, koppling av rörledningar, eldragning, install-
ation av utrustning och aktuella driftsättningskostnader. 

 Energi – Här räknas den totala kostnaden av energin 
som stationen med sina pumpar, styrsystem, värme och annan el ut-
rustning konsumerar. Den här delen brukar utgöra en större del av 
stationens LCC. Elpriserna förväntas stiga i samband med omställ-
ningen till CO2-fri energi, detta gör det extra angeläget att se efter 
denna kostnad. 

 Driftkostnader – Den här delen inkluderar arbets-
timmar under normal drift, normalt slitage på stationen och städ- och 
rengöringskostnader. 

 Underhåll och reparation – De här kostnaderna är 
direkt relaterade till antalet planerade och oplanerade underhållstim-
mar. Det vanligaste oplanerade är då pumpen stannat på grund av 
igentäppning. Här räknas även kostnader för reservdelar in. 

 Miljökostnader – Hantering av spill och hälso- och 
miljöfarlig ämnen och miljöinspektionskostnader ingår i denna kate-
gori. 
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 Kostnad av driftstopp – Består främst av kostnader 
vid oväntat driftstopp. 

 Kostnad för urdrifttagning – Sluthantering av pump 
och övrig utrustning samt restaurering av lokal miljö. 

Ska man göra en komplett LCC-analys krävs det att värden för alla del kost-
nader finns med. Många av del kostnaderna är samma för olika produk-
ter/system och kan därför uteslutas och endast beräkna på delar av relevans 
för aktuellt projekt [8].  

Genom att utföra två analyser, en med den tänkta uppdateringen och en utan 
kan man se hur snabbt en investering betalar sig tillbaka och om de då högre 
initiala kostnaderna är motiverade. 
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3 Metod 
Detta arbete undersöker möjligheterna till energibesparingarna vid olika 
typer av reglering. De kostnader som inte är av relevans för projektet kan 
enligt Xylem räknas bort [8]. Själva stationen med sump och inloppsrör är 
befintliga och vi kan anta att installation av utrustning och aktuella driftsätt-
ningskostnader är likvärdiga för de olika systemen och kommer därför inte 
räknas på. Driftkostnader, underhåll och reparation, miljökostnader och 
kostnader för driftstopp och urdrifttagning är andra delar av stationens totala 
LCC som inte kommer tas i beräkning. Vid inköp räknas endast de särskilda 
inre komponenterna. Apparatskåp, ställdon, indikeringslampor och likande 
komponenter som krävs i båda systemen räknas inte med. Avgifter för prov-
ning, inspektion och utbildning anses lika för de båda systemen och kommer 
att bortses i beräkningar. Det är i energikostnader som eventuella besparing-
arna kommer att göras dock kommer inte energi för uppvärmning av station 
räknas med i detta arbete. 

Pumpstationen i Slättberg är som många andra stationer av/på-styrd. Vid 
studiebesöket erhölls även årsförbrukning (kWh) och månadsrapporter av 
utgående flöde från station (m3) 2018 vilka är illustrerade i figur 7. 
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Figur 7 Utgående flöde (m3) 2018 från pumpstationen i Slättberg. 

Som vi kan se variera flödet mycket med årstiderna. Under vinter och den 
torra sommaren jobbar pumparna mindre än under vår och höst då smält- 
och regnvatten läcker in i avloppsnätet och sumpen. Pumparna är som i 
många andra stationer dimensionerade efter det maximala flödet vilket under 
april och maj 2018 var upp till 18 gånger så högt än resten av året. Det ska 
tilläggas att detta år hade stora vårfloder och en ovanligt torr sommar men 
ger ändå en bra bild av årsvariationen. 

2018 förbrukade stationen i Slättberg totalt 8697 kWh vilket kommer använ-
das som referensförbrukning för en mindre station vid av/på-styrning. Även 
energikostnaderna som samma år var 13267 kr inklusive moms och kommer 
användas som referens. De simuleringar som utfördes på KTH av K. Karlsson 
[4] visar att en P-regulator kan ge energibesparingar på 20-60 % gentemot en 
vanlig av/på-styrning. Rapporten från Svenskt Vatten menar att de ligger 
mellan 20-50 % vilket är värdet som kommer användas i detta arbete då K. 
Karlsson även medger att 60 % endast är ett simuleringsresultat och att en 
verkliga maximala reducering troligtvis är 50 % [2]. En P-regulator kan där-
med anses sänka pumparnas förbrukning med 1740-4350 kWh/ år. 
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4 Resultat 
4.1 Val av regler- eller styrmetod 

I tabell 1 ser vi de särskilda kostnader de olika regleringstyperna har. Kost-
naderna är ungefärliga då det finns en uppsjö av olika tillverkare och återför-
säljare men de är i båda fall komponenter för en last i samma dimension som 
Slättbergs pumpstation. I ingenjörsarbete räknas de extra arbetstimmar i form 
av konstruktion och provning som ett system med varvtalsreglering kräver. 
Arvordet för sådant arbete ligger runt 700 kr/h enligt P. Sinders på Omtec [9]. 

Vid start med av/på-styrning används vanligen mjukstartare för att initial 
undvika strömspikar och därmed minska slitage men även för att kunna hålla 
dimensionering av övriga komponenter nere. I övrigt krävs inga övriga 
särskilda komponenter. P-reglering däremot kräver både frekvensomriktare, 
extra analogt utgångskort och ungefär 8 h extra arbete. 

Tabell 1 Särskilda kostnader för av/på- respektive P-reglering 

Kostnader Av/på-styrning P-reglering 

Mjukstartare 2 * 5978 kr - 

Frekvensomriktare - 2 * 8973 kr 

Analogt utgångskort - 2 * 3480 kr 

Ingenjörsarbete - 8 h * 700 kr 

Totalt 11956 kr 30506 kr 

 

Totalt krävs då en extra initial kostnad på 18550 kr för ett system med P-
reglering som kan ge energibesparingar på 20-50%. För pumpstationen i 
Slättberg skulle det innebära 2653-6634 kr mindre i energikostnader per år. 
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Figur 8 Kumulativa energibesparing vid tillämning med P-regulator och med 20% och 50% 
energibesparing per år 

I figur 8 ser vi att en P-regulator har en återbetalningstid på ungefär 3-7 år 
och detta styrks även av Xylem [8] som räknar återbetalningstiden till 4 år. 
Denna besparing förutsätter att nuvarande pump är av rätt dimension med 
avseende på arbetspunkt och max- och medelinflöde. Sänks varvtalet för 
mycket kan det statiska motståndet i rören bli för högt och pumpen klarar 
inte att skapa något flöde. Oftast är pumparna i stationer överdimensionerade 
och det hade troligtvis inte gått att som i K. Karlssons simulering att reglera 
ner varvtalet till 60 % utan att hamna för långt bort från BEP och klara av att 
överstiga den statiska belastningen. I sådana fall skulle varvtalsreglering 
endast innebära onödiga investeringskostnader, sänkt verkningsgrad och 
därmed högre förbrukning. 

Som vi kunde se i figur 4 varierar flödet från Slättbergs station kraftigt över 
året och pumparnas arbetspunkt är dimensionerad utefter det maximala 
flödet som 2018 var 18 gånger så stort jämfört med månaden med lägst max 
flöde. Varvtalsreglering skulle här troligtvis leda till en alldeles för lång 
förflyttning från optimala arbetspunkt, motorn jobbar då med försämrad 
verkningsgrad om den ens klarar av att överstiga det statiska trycket och 
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skapa något flöde. Av dessa anledningar väljs av/på-styrning som rekom-
mendation. 

4.2 Av/ på-styrning 
Av/på-styrning sker utan någon kontinuerlig återkoppling från sumpnivån 
och klassas därför inte som reglering. Istället kommer pumparna växelvis 
startas för fullt när nivån i sumpen överstiger en viss förinställd startnivå 
ända tills den når en viss förinställda stoppnivå. Vid kritiskt hög nivå ska 
även båda pumparna kunna startas. Processen illustreras i figur 9 där vi 
börjar med en PLC där önskad start- och stoppnivå ställs in. PLC skickar 
styrsignaler till pumparna som sitter i eller ovanför sumpen. Nivån mäts av 
en analoggivare (vanligtvis en tryckgivare botten av sumpen) men även en 
digital nivåvakt som extra säkerhetsåtgärd vid akut nivå. Uppmätt nivå i 
sump, pumpars utflöde, larm och status samt närvaro i station ska kunna 
loggas och övervakas via trådlöst modem.  
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Figur 9 Översiktlig blockschema av/på-styrning 

  

4.3 Dokumentation 
Kretsschema och övriga ritningar och listor har dokumenteras i Elprocad ic 5, 
ett av de ledande CAD-programmen i Sverige och hittas i bilaga A. Mer om 
detta i kapitel 5. 

4.4 Funktion 
Styrning av pumpar görs med mjukstartare och där startsignal från fås från 
PLC och med strömställares hand/auto läge. I läge hand körs pumpen direkt 
medans i läge auto väntar den tills sumpen nått sin förinställda startnivå och 
kör då för fullt tills den nått stoppnivån. Övriga värden som utflöde, tempe-
ratur, nederbörd, närvaro i station, fasbortfall och driftsvar och larm från 
mjukstartare övervakas och loggas vi modem. Ett nätaggregat driver DC 
kretsarna medans pumparna drivs av 400 V, 50 Hz. Figur 10 visar de grund-
läggande signaler och komponenter i systemet.  
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Figur 10 Grundläggande komponenter och signaler 

En nödstoppsknapp i apparatskåpet dörr och ska klara strömavbrott utan att 
behöva återställas. Nödstoppet ska alltid vara överordnad alla andra funkt-
ioner och förlopp vid alla driftsätt. Ett nödstopp ska leda till omedelbar 
bortkoppling av kraften till maskinens drivanordning (stoppkategori 0) och 
en återställning skall inte initiera en återstart [10]. Nödstoppsignal går från 
nödstoppsknapp via ett säkerhetsrelä som bryter pumpmatningen. Ett säker-
hetsrelä används för att uppfylla kraven på säkra stoppkretsar då det på ett 
tillförlitligt sätt övervakar signaler från alla säkerhetsanordningar vid alla 
tidpunkter och i nödläge snabbt slår ifrån aktuella kretsar. En återställning av 
säkerhetsrelät ska inte automatiskt starta pumpen utan endast möjliggöra en 
återstart. 
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Mjukstartare är dimensionerade att klara av en motorström på 7A och är med 
de övriga komponenter skyddade mot överströmmar i enlighet med standard 
[11] och komponenters datablad. 

PLC digitala in- och utgångar ska vara av typ 24VDC PNP och dess analoga 
in- och utgångar av typ 4-20mA. En analog nivågivare används för start- och 
stoppnivå tillsammans med nivåvakt som utlöser start av båda pumpar. Start 
av utlöst nivåvakt sker med en tidsfördröjning sinsemellan de båda pumpar-
na för att utvika att utlösa överströmsskydd. En analog flödesmätare mäter 
utgående flöde och loggar utgående volym (digitalt) och en fasvakt överva-
kar att hela systemet är spänningssatt. 

All data skickas via ett modem för loggning och övervakning till driftcentral. 
En UPS ser till att mata nödvändiga interna komponenter tillräckligt länge för 
modemet att hinna få iväg larm i händelse av fel  
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5 Konstruktion 
5.1 Kretsschema och apparatlista 

Första steget i konstruktion av skåpet var kretsschema och apparatlista. I 
detta arbete användes Elprocad ic5 då det är det program P. Sinders använ-
der. Om man inte har erfarenhet av Elprocad eller liknade program kan det 
vara lite knepigt att komma igång och förstå alla funktioner. I hjälp funktion-
en finns komma-igång-övningar men även instruktioner till mer komplice-
rade ritfunktioner. 

Kretsschema är ritat efter de in- och utsignaler i figur 10 men även enligt 
komponenters anvisningar.  

Fullständigt kretsschema hittas i bilaga A och apparatlista finns i bilaga B. 
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6 Diskussion 
Målsättningen för detta arbete var att undersöka aktuella tekniska lösningar 
för automatisering av avloppspumpstationer. Efter ett studiebesök och 
undersökning av de rådande systemen utvärderades de ekonomiska 
aspekterna och återbetalningstiden räknades ut. Detta tillsammans med 
flödesdata för Slättbergs station ledde till rekommendation av av/på-styrning 
vilket även är i dagsläget den ledande tekniken. 

6.1 Analys 
Analys av energibesparing vid olika regler metoder visas det att P-reglering 
har stor potential. Flera källor visa att en sänkning av varvtal kan ge bespa-
ringar på 20-50%. Detta gäller dock bara om man inte sänker varvtalet så pass 
mycket att man hamnar för långt bort från BEP. I sådana fall får varvtalsre-
glering endast motsatt effekt med högre förbrukning. 

Med en LCC-analys av de olika systemens särskilda kostnader och energi-
kostnaderna för stationen i Slättbergs 2018 beräknades återbetalningstiden för 
de olika systemen. Räknat med 20 % energibesparing blev återbetalningstiden 
nästan 7 år och med 50 % nästan 3 år. Slättbergs station är av det mindre 
slaget, investering- och energikostnaderna är små i jämförelse med andra 
delar av VA-sektor. Vid beräkningar på större system med högre investering- 
och förbrukningskostnader kan det vara klokt att räkna med ökning av 
energipriser, diskonteringsränta och förväntad livslängd på utrustning för att 
få en mer korrekt bild av den ekonomiska investeringen. 

Flödet från station variera kraftigt under året. Våren för med sig smältvatten 
som kan variera med 18 gånger enligt flödesdata från Slättbergs station. 
Pumparna i station är dimensionerade efter detta max flöde vilket leder till 
överdimensionering och onödigt hög energiförbrukning resten av året. Ur ett 
säkerhetsperspektiv är det dock positivt att överdimensionera pumpar då det 
minskar risken för bräddning. 

Komponenter i styrsystemet valdes efter inköpspris, förutsatt att de var 
kompatibla med resterande enheter och godkända av Per Sinders. Olika 
firmor har olika leverantörer och det är inte ovanligt med olika erbjudande 
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om man är trogen kund. Dessutom är de flesta märken mer eller mindre 
likvärdiga i prestation vilket betyder att man kan ersätta valda enheterna i 
systemet så man får bästa pris. 

Det finns flera program på marknaden för att rita kretsschema och den som 
tagits fram under detta arbete behöver nödvändigtvis inte vara det enda 
sättet. Andra komponenter kan ha andra in- och utgångar och bör då kopplas 
enligt tillhörande datablad. Även om systemet till viss del kan designas och 
ritas på annorlunda sätt så ska den övergripande funktionen vara densamma, 
pumparna ska gå när nivån nått en startpunkt och sluta när den nått en 
stoppunkt. 

6.2 Samhälleliga aspekter 
Att på ett säkert sätt hantera dag- och framförallt avloppsvatten är en fråga 
som berör alla. Alla utnyttjar denna infrastruktur och när den inte fungerar 
blir alla lidande. Att avleda vatten från bebyggelse och samla in det på re-
ningsverk bidrar till ett bättre hygieniskt tillstånd och mindre miljöpåverkan. 
I reningsverket kan avföring och andra miljöfarliga ämnen som spolas ner i 
våra avlopp hantera så att vattnet inte längre utgör någon fara och återföras 
till våra vattendrag och sjöar. 

Automatisering av en avloppspumpstation kan bidra med mindre energiför-
brukning och de miljövinster som det innebär men även färre bemannade 
timmar i station. I sumpen bildas även farliga gaser som utgör en hälsorisk 
för personal och det faktum att man har med mänsklig avföring att göra leder 
till att man önskar minimerad tid inne i station. 

6.3 Etiska aspekter 
Ingen känslig information från individer eller företag har samlats in i detta 
arbete. Att arbetets slutsats och resultat skulle kunna användas för att göra 
skada på person eller egendom är högst otroligt och några etiska aspekter bör 
då inte behövas ta i beaktning.   
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7 Slutsats 
I detta arbete har de ledande tekniska lösningar för automatisering av av-
loppspumpstationer utvärderats och jämförts. Metoderna av/på-styrning och 
P-reglering jämfördes med hänsyn till energiförbrukning, prestanda och 
investeringskostnader. 

Resultatet visar att P-reglering har klara fördelar när det kommer till energi-
förbrukning med 20-50% lägre förbrukning än av/på-styrning. Återbetal-
ningstiden för de extra initiala kostnaderna beräknas ligga mellan 3-7 år. 
Detta förutsätter dock att nedregleringen inte medför att man hamnar för 
långt bort från BEP vilket istället leder till ökad energiförbrukning om pum-
pens ens klarar av att skapa något flöde. 

Då pumparna i pumpstationer ofta är dimensionerade efter högsta flöde 
skulle stationen i Slättberg behöva regleras ner med över 90 % stora delar av 
året och lämpar sig då inte för reglering. 

Om val av teknik ska göras för större stationer med stor förbrukning, i sam-
band med pumpbyte eller vid ny pumpstation kan det dock vara lönsamt att 
välja reglering om man även ser till att välja pump som klarar max flödet 
men samtidigt har en arbetspunkt som ligger nära konstruktionspunkten vid 
det vanligaste flödet.  

Om man som i detta arbete endast jämför de olika teknikerna utan att avse att 
byta pump eller annan utrustning kan man konstatera att reglering inte lönar 
sig. 

7.1 Fortsatt arbete 
Då programmering av styrningsfunktionen låg utanför detta arbetes av-
gränsningar är skåpet inte funktionsdugligt innan detta blivit åtgärdat. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka möjligheterna till kostnadsbe-
sparingar dels genom att oavsett nivå hålla sumpen tömd vid tider på dygnet 
då elpriserna är lägre. Under de dyraste timmarna kan start av pumpar 
pausas såvida nivån inte når den kritiskt höga nivå då båda pumparna slås på 
för att undvika bräddning. 
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En annan besparings möjlighet genom programmering är planerad självren-
göring. Ett av de vanligaste felen på pumpstationer är förstoppade pumpar, 
personal måste då åtgärda felet på plats genom att manuellt köra pumpen 
fram och tillbaka. Om förstoppningen inte släpper måste pumpen hissas upp 
och rengöras för hand.  Förstoppningsdetektering skulle kräva ytterligare 
utrustning men genom regelbunden rensning skulle man kunna förebygga 
antalet kraftigare förstoppningar och därmed minska arbetskostnader och 
bespara personalen en otrevlig arbetsuppgift.
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Bilaga B 
Postbeteckning Benämning Fabrikat Typ-Nr Leverantör Blad Eldata Förråd-inköp Antal
A1 HMI ABB CP607 eco - 7 1
B1 24V UPS Omron SV8BA-24D24D120 - 3 1
C1-1 PLC ABB PM556-TP-ETH - 12 1
C1-2 PLC ABB DI562 - 9 1
C1-3 PLC ABB AI561 - 11 1
E1 Switch Voltek INS-8005 - 7 1
G1 Modem Recab Imon U300 - 7 1
K6 Tidrelä Omron H3DE-M1 AC/DC24-230 Omron 9 Multifunkton 24VDC 2 171736 1

Sockel Omron P2RF-08-E Omron G2R 2Pol Skruv 113539 5
K1 Relä Omron G2R-2-SNI-24VDC(S) Omron 4 2 Pol 24VDC 125380 5
T1 Spänningsaggreg Omron S8VK-S06024 Omron 1 24VDC 2.5A S8VK-S06024 1
P1 Signallampa Schneider XB4BVB4 Solar 12 24VDC Röd Komplett 37 326 38 1
X3 (19 st) Plint Allen Bradley 1492-LKD3 Solar Skruvlös brytbar 29 007 89 19
S2 Strömställare Schneider ZB4BK1333 Solar 4 Vred 3 läge Bel Grön 37 331 74 2

Kontaktdon Schneider ZB4BZ103 + ZBZB1 Solar 2 No + Led Vit 37 327 11+ 37 332 03 2
F2 Automatsäkring Schneider IC60H 3P C10A Solar 1 3 Pol C10A 10KA 21 121 73 2
N1 Nödstopprelä ABB SSR10 Solar 2 3860819 1
S1 Nödstopp Schneider XB4-BS8444 Solar 2 Vridåterst 2NC 37 326 17 1
F1 Automatsäkring Schneider IC60H 3P C4A Solar 1 3 Pol C4A 6KA 21 121 69 1
Q1 Huvudbrytare Kraus & Naimer KG32B Solar 1 32A 31 627 03 1
X1 (6 st) Plint Allen Bradley 1492-L3 Solar 2.5mm2 Skruvlös 29 007 70 6
F4 Automatsäkring Schneider IC60H C6A Solar 1 1 Pol C6A 10KA 21 121 27 1
R1 Mjukstart Allen Bradley SMC-3 Solar 4 3307529 2
F5 Automatsäkring Schneider IC60H C2A Solar 1 1 Pol C2A 10KA 21 121 21 1
F6 Automatsäkring Schneider IC60H C4A Solar 1 1 Pol C4A 10KA 21 121 25 2
D1 Vägguttag ABB M1173 2Pol Solar 1 230V Jordat DIN 21 028 00 1
H1 Fasvakt Schneider RM17TG00 Solar 1 38 903 70 1  


