
  

FRAMTIDENS PUMPSTATION 
UNDERLAG FÖR VIDAREUTVECKLING AV  

PUMPSTATIONER FÖR TRYCKSATTA AVLOPP 

 

MAJA BRATT 
HANNA SAMUELSON 

 

 

  

Examensarbete 

Stockholm, Sverige 2010 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidens pumpstation 
Underlag för vidareutveckling av pumpstationer för trycksatta avlopp 

 

Maja Bratt 
Hanna Samuelson 

 

 

 

 
 

Examensarbete MMK 2010:05 MCE 221 – MKN 031 

KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 

SE-100 44  STOCKHOLM 

 



 

 



 
i 

 

 
 

 Examensarbete MMK 2010:05 MCE 221– MKN 031 

 

Framtidens pumpstation 

Underlag för vidareutveckling av pumpstationer 
för trycksatta avlopp 

  
Maja Bratt 

Hanna Samuelson 

Godkänt 

2010-02-05 

Examinator  

Priidu Pukk/Lars Hagman 

Handledare 

Priidu Pukk 

 Uppdragsgivare 

ITT Water & Wastewater 

Kontaktperson 

Kristina Jönsson 

Sammanfattning 

ITT Water & Wastewater (ITT) är en ledande leverantör och tillverkare av dränkbara 
pumpar, luftare och omrörare. Examensarbetet fokuserar på pumpstationer för trycksatta 
avloppssystem. ITT vill genom detta få ett underlag för vidareutveckling av 
pumpstationerna Compit och Micro 7G, i syfte att göra dem mer konkurrenskraftiga. Målet 
med arbetet var att utreda vilka delar av pumpstationerna som är i behov av 
vidareutveckling och presentera förbättringar.  

Pumpstationer för trycksatta avlopp består av en pumpsump till vilken en självfallsledning 
ansluts. Avloppsvattnet pumpas vidare i en trycksatt ledning till det kommunala avloppet. 
Fördelen med trycksatta avlopp är att de kan dras förbi eventuella hinder samt upp för 
sluttningar. För att begränsa arbetet genomfördes en fördjupad analys enbart på de 
exteriöra komponenterna. Dessutom sattes ett krav upp att samtliga komponenter skulle 
vara oberoende av sumpens storlek.   

En analys av de befintliga produkterna samt konkurrerande stationer genomfördes för att 
identifiera använda lösningar. Utifrån detta ställdes en kravspecifikation upp. För utlopp, 
isolering, förlängning, lock, ventilation och lyft av sumpen utvärderades befintliga 
lösningar och rekommendationer gavs för lämpligt val av lösning. Med hjälp av olika 
idégeneringsmetoder togs nya koncept fram för storleksanpassning av inlopp, placering av 
inlopp på sumpen samt sumpens förankring. De framkomna idéerna vidareutvecklades och 
utvärderades utifrån hur väl de överensstämde med kravspecifikationen.  

För en framtida pumpstation rekommenderas en station med hög flexibilitet för att 
tillfredställa de spretiga kraven på marknaden. Stationen förses med två pluggar för 
inkoppling av avlopp samt kompletteras med en gummiadapter för att kunna ansluta 
avloppsrör med olika diametrar. Inloppets placering i höjdled varieras genom att justera 
sumpens totalhöjd. Som förankring rekommenderas en löstagbar sumpfot i tre delar. För 
utlopp, isolering, lock, ventilation och lyft lämnas rekommendationer på lösningar.  

En stor utmaning under arbetet var att ta fram en pumpstation som skulle tillfredställa 
samtliga marknaders behov. En lösning på detta är att antingen utveckla en 
anpassningsbar pumpstation eller att dela in marknaderna i mindre segment. Då en stor 
del av utvecklingsarbetet har baserats på intervjuer med expertis har det ibland varit svårt 
att utröna vilka krav som speglat verkligheten. För att säkerställa resultatet hade mer 
objektiva metoder behövts under arbetet. 

 



 
ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

 

 
 

 Master of Science Thesis  
MMK 2010:05 MCE 221 – MKN 031 

 

The Pumping Station of the Future 

Basis for Further Development of Pumping 
Stations for Pressure Sewerage Systems 

  
Maja Bratt 

Hanna Samuelson 

Approved 

2010-02-05 

Examiner 

Priidu Pukk/Lars Hagman 

Supervisor 

Priidu Pukk 

 Commissioner 

ITT Water & Wastewater 

Contact person 

Kristina Jönsson 

Abstract 

ITT Water & Wastewater (ITT) is one of the leading suppliers and producers of drainable 
pumps, aerators and mixers. The master’s thesis focuses on stations for pressure sewerage 
systems. ITT wants to receive a basis for further development of the pump stations Compit 
and Micro 7G, with the aim to make them more competitive. The thesis’ goal was to 
investigate which parts of the pump stations are in need of further development and 
present improvements.  

Pump stations for pressurized sewerages consist of a tank to which a gravity pipe is 
connected. The waste water is then pumped through a pressurized pipe to the municipal 
sewerage. The advantage of pressurized sewerages is that they can be run around potential 
obstacles and up hill. The work was limited to a deeper analysis of the exterior 
components. Furthermore a requirement was set that all components should be 
independent of the tank’s size.  

An analysis of the existing products and the competitors’ stations was conducted. From this 
a product requirements specification was made. Regarding outlet, isolation, extension, 
cover, ventilation and lift of the tank, existing solutions were evaluated and 
recommendations for suitable choices were given. By using different methods for concept 
generation new ideas for size adaption of the inlet, placement of the inlet on the tank and 
the tanks anchoring were generated. The generated ideas were further developed and 
evaluated according to how they corresponded to the product requirements specification. 

For a future pump station high flexibility is recommended to satisfy the straggling 
requirements from the market. The station is equipped with two spigots for connection of 
the sewerage and is complemented with a rubber adapter for connection of pipes with 
different diameters. The vertical position of the inlet is varied by adjusting the height of the 
tank. As anchoring a detachable tank foundation divided into three parts is recommended. 
Recommendations are given for outlet, isolation, cover, ventilation and lift. 

A major challenge during the work was to develop a pump station which would satisfy all 
of the markets needs. A solution to this is to either develop an adaptable pump station or to 
divide the market into smaller segments. As a major part of the development is based on 
interviews with skilled persons it has sometimes been hard to establish which of the 
requirements reflected the reality. To secure the results more objective methods would 
have been needed during the work. 
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1 INTRODUKTION 

I introduktionen beskrivs de bakomliggande fakta som gett upphov till examensarbetets 
tillkomst. Även de avgränsningar och metoder som används för att uppnå syftet beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

ITT Water & Wastewater, härefter benämnt som ITT, är en på världsmarknaden ledande 
tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar, luftare och omrörare. Produkterna 
används i vatten- och avloppsanläggningar, i olika industriprocesser samt för bevattning 
och dränering. Företaget startades i Emmaboda i Småland 1901. Huvudkontoret ligger idag 
i Sundbyberg utanför Stockholm, där bedrivs även företagets forskning och utveckling.  
(ITT W&WW, 2009c) 

På ITT utvecklas pumpstationer för trycksatta avloppssystem. Trycksatta avlopssystem 
omnämns ofta i branschen som Pressure Sewerage Systems (PSS). Systemet kopplar 
samman hushåll med det kommunala avloppsnätet. Det trycksatta avloppet dras med 
tunna böjliga ledningar och möjliggör dragning på ett enkelt sätt i kuperad terräng. ITT har 
flera pumpstationer för trycksatta avloppssystem, detta arbete behandlar två av dem 
Compit och Micro 7G, se Figur 1.  Varje pumpstation innefattar ett antal kritiska områden. 
Om dessa områden inte håller måttet kan det få allvarliga konsekvenser för den enskilda 
användaren. Genom att vidareutveckla dessa stationer ämnar ITT att växa inom området 
PSS. Utvecklingsarbetet inleds med detta examensarbete. 

           

Figur 1. Compit och Micro 7G.  (ITT W&WW, 2009a, 2009b) 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med examensarbetet var att konstruera nya lösningar för komponenter med 
förbättringspotential på dagens pumpstationer. Två huvudsakliga frågeställningar 
besvaras: 

 Vilka delar på Compit och Micro 7G är i behov av förbättringar? 

 Går det att finna en bättre lösning eller är en av de befintliga lösningarna det bästa 
alternativet? 

För att avgränsa arbetet innefattas inte pumpen, dess funktioner och styrning, då ITT redan 
har lagt mycket resurser på att utveckla dessa delar. Förslagen presenteras med hjälp av 
3D-CAD-modeller med kompletterande beskrivning. 
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1.3 Metod  

Arbetet inleddes med en bakgrundsstudie av material som främst tillhandahölls av ITT. 
Materialet bestod av ritningar, monteringsanvisningar, standarder med mera. Intervjuer 
genomfördes framförallt med den referensgrupp som utsetts på ITT, se  Bilaga A, men även 
med andra relevanta personer. Detta för att få en fördjupad kunskap om de befintliga  
PSS-stationerna. I uppstartsskedet av bakgrundsstudien besöktes VA-mässan 2009 i Älvsjö 
för att få en ungefärlig bild av marknaden samt ge en bra start på arbetet. För att fastställa 
kraven på den slutgiltiga lösningen upprättades en kravspecifikation.  

Fram till denna punkt fokuserades arbetet på att utreda vilka huvudsakliga 
problemområden produkterna har. Prioriteringen mellan var mest utvecklingen borde ske 
arbetades fram när bakgrundsstudien var avklarad. Arbetet inom utvecklingsområdena 
genererade olika långt gångna lösningar. I vissa fall rekommenderades befintliga lösningar 
medan andra områden konstruerades om helt.  

I idégenereringsfasen togs potentiella lösningar fram. Detta gjordes främst genom 
brainstorming i olika konstellationer, studier av alternativa konstruktionslösningar samt 
konsultation med medlemmar ur referensgruppen. De olika förslagen utvärderades för att 
komma fram till vilka som var lämpliga att vidareutveckla. Utvärdering gjordes bland annat 
med hjälp av ingenjörsmässig intuition, ”pro’s and con’s” och Pugh’s beslutsmatris. 
Samtliga steg under arbetet var iterativa. 
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2 PRODUKTBESKRIVNING 

Här beskrivs olika metoder att bygga ett avloppssystem och de fördelar som kan uppnås med 
ett trycksatt avlopp. Dessutom beskrivs pumpstationernas ingående delar i stora drag. 

2.1 Varför trycksatta avloppssystem? 

Vid exploatering av nya områden där kommunalt avlopp inte är anslutet behövs ett 
flexibelt system för att koppla upp sig mot det kommunala nätet. Det finns idag olika 
metoder för att bygga avloppsnät. Den äldsta och mest använda metoden är att använda 
gravitationsledningar. Det är avloppsledningar med stor diameter som läggs med fyra 
graders lutning för att ge självfall, se Figur 2A. Denna metod fungerar väl så länge de rätta 
förutsättningarna finns och är den metod som alltid övervägs först. Ska avloppet läggas i en 
svår terräng eller vid besvärliga markförhållanden kan det dock bli mycket kostsamt, det 
kan handla om att gräva djupa diken eller att spränga sig fram genom berg.  

Ett alternativ till gravitationssystem är att använda trycksatta avloppssystem. Systemet är 
då förhållandevis okänsligt för nivåskillnader tack vare den pump som pumpar iväg 
avloppsvattnet och håller trycket uppe i ledningarna. Ledningarna, slangar med liten 
diameter tillverkade av polyetylen, läggs i grunda diken och kan dras runt eventuella 
hinder och uppför sluttningar, se Figur 2B. Den trycksatta ledningen dras från 
pumpstationen till det kommunala avloppssystemet. Hur många hushåll som kan anslutas 
till en pumpstation anpassas efter pumpstationens kapacitet men i normalfallet ansluts ett 
hushåll till varje station.  

A. B.  

Figur 2. Hushåll anslutet till A. gravitationsavlopp B. trycksatt avlopp 

2.2 Compit och Micro 7G 

Pumpstationerna är utformade för att ta hand om allt avloppsvatten från ett hushåll. De 
består i huvudsak av en sump till vilken självfallsledningen från huset kopplas. En pump 
maler sedan sönder avfallet och pumpar det från sumpen och vidare ut i tryckledningen. 
Tryckledningen dras sedan till det kommunala avloppet.  

Pumpstationerna, Compit och Micro 7G, se Figur 3, utvecklades för olika marknader i olika 
länder och skiljer sig därför åt på några punkter. Compit har sitt ursprung i Tyskland och 
Micro 7G är utvecklad i Frankrike. De uppfyller dock samma syfte för användaren, med 
skillnaden att stationerna har olika kapacitet. Compit kan ta emot nästan dubbel så stor 
mängd avloppsvatten som Micro 7G.  
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Figur 3. Pumpstationernas interiör 1. Pumpsump 2. Pumpens anslutningspunkt 3. Nivåvippor  
4. Inlopp 5. Utlopp 6. Backventil/Avstängningskran 7. Gejdanordning. (ITT W&WW, 2009a, 2009d)  

Pumpupphängningen i de två stationerna ser olika ut. I Micro 7G används en traditionell 
upphängning där pumpen gejdras ner längs gejderrör. I Compit sitter en del av utloppsröret 
fast i pumpen och hela enheten hängs på plats och ansluts till utloppet. För att underlätta 
inkopplingen av pumpen levereras Compit med en gejderanordning, se Figur 4. Eftersom 
pumpen skall föras runt inkopplingspunkten vid montering krävs en flexibel gejder, därför 
används en anordning i gummi som tillåter viss rörelse. 

  

Figur 4. Nedsänkning av pump i Compit med hjälp av gejderanordning. (ITT W&WW, 2009a) 

Pumpen startar och stoppar automatiskt vid bestämda vätskenivåer. Detta styrs med 
nivåvippor placerade i sumpen. När vätskenivån når vippan vänds den uppochner och 
signalerar till pumpen att starta.  

Pumpsumpen installeras så långt ner i jorden att grundvatten i de flesta fall omger den. 
Detta betyder att sumpen hela tiden pressas uppåt. För att förhindra detta måste sumpen 
förankras vilket idag görs på två olika sätt. Micro 7G förankras med betong medan Compit 
har försetts med en bred fot som håller nere stationen när sand och grus packas runt 
sumpen. Sumparna är tillverkade av rotationsgjuten polyetylen som är en relativt tålig och 
stark plast. Dock utsätts sumparna varken för ozon eller för UV-strålning har därmed 
mycket lång livslängd.  



 
5 

3 REFERENSRAM 

Referensramen innefattar en analys av pumpstationernas utvecklingsområden, deras position 
på marknaden samt de största konkurrenternas stationer. 

3.1 Funktionsanalys 

Under ett första möte med referensgruppen fick de fritt lägga fram sina åsikter, tankar och 
visioner kring Compit och Micro 7G. Resultatet sammanställdes till en lista med samtliga 
funktioner en framtida pumpstation kan komma att behöva. För att säkerställa att alla fick 
komma till tals samt för att få en andra omgång med feedback genomfördes en 
enkätundersökning efter första mötet. Referensgruppen fick vikta de framkomna 
funktionerna efter dels hur avgörande funktionens existens är men också hur väl den 
lösning som finns idag fungerar, samt motivera sina val.  

Av enkätundersökningen framkom att pumpens funktion fungerade bra och fokus på 
behovet av vidareutveckling istället låg på installation, transport samt sumpen och dess 
delar. De mest relevanta delarna att vidareutveckla var att kunna transportera stationen på 
en Europapall, att inloppets placering är varierbart, att sumpen går att isolera samt att ha 
en strömkabel med ”plug-in”-kontakt.  

3.2 Delsystem  

Komplexa system kan med fördel delas upp i mindre, mer hanterbara delsystem för vidare 
utveckling (Ulrich & Eppinger, 2007). Utifrån de funktioner som framkom identifierades 
tolv delsystem som bör beaktas vid framtagning av en ny pumpstation, sex som berör 
exteriören och sex som berör interiören, se Tabell 1.  

Tabell 1 Pumpstationens delsystem. 
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Delsystem E 1 

  

P
u

m
p

su
m

p
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n
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in
te

ri
ö
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Delsystem I 1 

Utlopp Avstängningsventil 

Inlopp Backventil 

    

Delsystem E 2 Delsystem I 2 

Förankring Gejd 

  Pumpanslutning 

Delsystem E 3 Nedfirning av pump 

Isolering   

Förlängning Delsystem I 3 

Lock Bottenutformning 

Ventilation Pumpplacering 

    

Delsystem E 4 Delsystem I 4 

Lyft av sump Strömförsörjning 

    

Delsystem E 5 Delsystem I 5 

Pumpsumpens form Styrning 

    

Delsystem E 6 Delsystem I 6 

Installationsanvisningar Pumpsumpens form 
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Med hjälp av resultatet från funktionsanalysen valdes ett antal delsystem som lämpade sig 
för att behandlas i detta arbete. Delsystem E 1: Inlopp samt delsystem E 2: Förankring 
valdes för utveckling av nya koncept. För delsystem E 1: Utlopp, E 3: Isolering, förlängning, 
lock och ventilation och E 4: Lyft av sump gjordes en utredning av befintliga lösningar på 
marknaden samt gavs rekommendationer på lämpliga lösningar.  Resterande delsystem 
vidareutvecklas i ett senare skede för att tillsammans forma en helheltslösning, se Figur 5. 
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Figur 5. Föreslagen arbetsplan för utveckling av koncept på en ny pumpstation. 

3.2.1 Inlopp  

I olika länder används olika diametrar på avloppsrören. På den Europeiska marknaden är 
det rör med ytterdiameter 100 mm, 110 mm samt 160 mm som läggs från bostadshus till 
pumpstation. Detta ställer krav på inlopp anpassade specifikt för varje marknad. Inloppet 
måste vara helt tätt för att avloppsvatten inte skall läcka ut i marken samt för att inte 
grundvatten skall tränga in i sumpen. För kunden kan det upplevas negativt om stationen 
läcker även om det egentligen inte försämrar stationens funktion. Skulle stora mängder 
vatten tränga in får pumpen jobba extra mycket vilket leder till onödigt slitage. Därför 
behövs en effektiv tätning.  

Från husets avlopp leder den självfallsledning som kopplas till pumpstationen. Genom att 
kunna välja inloppets placering på sumpen, både i höjdled och klockvis, ökar flexibiliteten 
vid installation. Den klockvisa placeringen avser placeringenav inloppet relativt utloppet, 
se Figur 6. I vissa fall kan det även vara flera avlopp som ska kopplas till samma station, 
varför flera inlopp är önskvärt. 

 

Figur 6. Pumpstation sedd uppfirån, med förslapå inloppets klockvisa placering. (ITT W&WW, 2009a) 
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Compit har fast placering och diameter på inloppet. Genom att använda 
förlängningsenheter kan stationen installeras på olika djup vilket ger en viss variation av 
inloppets placering i höjdled. Ingen variation av den klockvisa placeringen finns. 
Avloppsrör med diameter 160 mm monteras direkt på den rörstump, så kallad plugg, som 
finns på inloppet. Anslutningen tätas med en läpptätning som är standard för avloppsrör. 
För inkoppling av rör med diameter 110 mm används en adapter som sätts på pluggen, se 
Figur 7.  Compit säljs inte på marknader där 100 mm-rör används och har således ingen 
anpassning för detta.  

 

Figur 7. Adapter för förminskning av inloppet monterad på Compits plugg. (Lövås, 2009) 

På Micro 7G finns en plan yta på vilken installatören själv sågar upp hål för montering av 
inlopp. På så sätt kan både placering i höjdled och diameter på inloppet varieras. Tätningen 
för rör med diameter 100 mm är utvecklad i Frankrike och består av en tätningsring av 
gummi, se Figur 8 A. För rör med diameter 110 mm används av utrymmesskäl en annan 
sorts tätning, se Figur 8 B. Då den plana ytan är för smal kan inte rör med diameter 
160 mm anslutas. 

A        B   

Figur 8. Inloppstätningar för Micro. A. Fransk gummitätning B. Tätning 110 mm-rör. (Lövås, 2009) 

Konkurrenten Wilo har en lösning som erbjuder stor variation av placering och diameter 
på inloppet. Kunden bestämmer vid beställning var inloppet skall placeras både i höjdled 
och klockvis samt vilken diameter det skall ha. En lösning som flera företag har använt sig 
av är att ha flera inlopp med olika placering i höjdled och diameter. En annan är att minska 
diametern stegvis längs pluggen och låta kunden kapa vid önskad diameter. 
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3.2.2 Utlopp  

De trycksatta ledningar som ansluts till stationens utlopp har även de varierande 
ytterdiameter; 40 mm, 50 mm och 63 mm. Dessa varierar beroende på marknad men även 
valet av pump ställer krav på den trycksatta ledningens diameter för att vätskan skall 
uppnå tillräckligt hög hastighet. Utloppets diameter varieras på båda stationerna med en 
klämringskoppling för polyetylenledningar.  Denna finns i tre olika storlekar som passar de 
ledningar som skall kopplas in, se Figur 9 A. Klämringskopplingen för 40 mm kräver även 
en extra adapter för att kunna monteras på utloppsröret, se Figur 9 B. 

A B   

Figur 9. Koppling för trycksatta ledningar. A. För 50 mm och 63 mm B. För 40 mm. (ITT W&WW, 2009e) 

Utloppsrören i Compit och Micro 7G skiljer sig åt vilket resulterar i att metoden för att täta 
utloppets genomföring genom sumpväggen skiljer sig mellan stationerna. På Compit sticker 
ett 50 mm metallrör ut genom sumpväggen. Vid montering borras ett hål i en plugg genom 
vilket röret förs ut. Gränssnittet tätas med en gummitätning framtagen av ITT. Skulle 
tätningen behöva repareras måste en helt annan tätning användas då den ursprungliga 
tätningen kräver att den monteras innan utloppsröret förs ut genom pluggen. Därför har en 
alternativ tätning tagits fram som kan monteras när utloppsröret redan sitter på plats, 
se Figur 10. Efter att ha skurit bort den befintliga tätningen placeras den delbara 
gummiringen runt röret utanpå pluggen. Ett skruvförband pressar sedan samman gummit 
som då tätar mot pluggen och röret. En liknande tätning används av KSB som standard. KSB 
har valt att låta pluggen gå in i stationen och montera tätningen inuti pluggen på utsidan av 
sumpen.  

  

Figur 10. Reparationstätning för Compits utloppsrör. (Lövås, 2009) 

På utloppsröret i Micro 7G monteras en koppling som skruvas fast i sumpväggen och på så 
vis håller utloppsröret på plats. Mellan kopplingen och sumpväggen finns en tätning som 
förhindrar läckage. Vid installation borrar montören hål i sumpväggen och för ut röret för 
att sedan skruva till och täta. 

3.2.3 Förankring 

På många ställen installeras pumpstationer på en plats där grundvatten helt eller delvis 
omger stationen. Enligt Arkimedes princip kommer ett föremål nedsänkt i vätska påverkas 
med en uppåtriktad kraft lika stor som den undanträngda vätskemängdens tyngd 



 
9 

(Nationalencyklopedin, 2009). Pumpsumpen kommer alltså pressas upp ur marken och 
måste därför förankras. De två huvudsakliga teknikerna för förankring är antingen att gjuta 
fast sumpen, vilket används för Micro 7G eller att fixera den geometriskt, som är fallet för 
Compit. Dessa två metoder används av samtliga företag i konkurrentanalysen med viss 
variation på utformningen. 

Micro 7G förankras genom att den gjuts fast i marken med 20 cm armerad betong,  
se Figur 11. Att gjuta fast en pumpsump anses mycket effektivt mot uppdrift (Lövås, 2009). 
Compit däremot är utrustad med en fot placerad längst ner på sumpen. De sandmassor som 
packas ovanpå foten tynger ner sumpen och förhindrar uppdrift. Det är viktigt att sanden 
packas enligt anvisningar för att uppnå rätt resultat. Ansvaret för att markförhållandena är 
tillräckliga samt att installationen sker på rätt sätt ligger inte hos ITT utan hos 
entrepenören. Dock är det alltid viktigt med nöjda kunder då även fel orsakat av annan part 
än ITT kan skada varumärket. 

 

Figur 11. Ingjutning av Micro 7G  (efter ITT W&WW, 2009b) 

3.2.4 Isolering 

Vid risk för tjäle i marken behöver pumpstationen isoleras för att inte vattnet i stationen 
skall frysa till is. Det finns idag tre huvudsakliga metoder för att isolera: horisontell 
isolering i både mark och sump, isolering runt sumpen samt värmeslingor. Den mest 
förekommande är horisontell isolering, vilket tillämpas på både Compit och Micro 7G. Vid 
installation läggs ett isolerande skikt 30 cm ner i marken samt vilandes på en räla inuti 
pumpsumpens övre del, se Figur 12. 

 

Figur 12. Horisontell isolering i mark (A) och pumpsump (B).  (efter ITT W&WW, 2009a) 
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Vid isolering runt pumpstationen kan isoleringsmaterial exempelvis lamineras fast på 
pumpsumpen. Det tredje alternativet är att använda värmeslingor. De används främst till 
avloppsledningarna men kan också läggas i en isolerad behållare runt komponenter som är 
extra känsliga för kyla. De olika metoderna kan kombineras för att uppnå önskad effekt. 

3.2.5 Förlängning 

Självfallsledningen som går från huset till pumpstationen styr hur djupt stationen måste 
placeras. Därför måste stationens höjd kunna anpassas.  De största kraven på en djup 
station uppkommer då risk för tjäle i marken finns eller då avloppet leds ut från en 
nedgrävd källare.  

Kunden vill inte ha en djupare station än nödvändigt då det medför ett mer omfattande 
grävarbete. Grävkostnaden är en stor kostnad som ökar markant med gropens storlek. Vid 
dimensionering av sumpen är stationens maximala djup det viktigaste kriteriet vid 
beräkning av pumpsumpens hållfasthet. Det yttre trycket på stationen ökar med omkring 
10 Pa (det vill säga 10 N/m2) för varje meter installationsdjupet ökar om stationen är 
omgiven av vatten (Nordling & Österman, 2006). 

Idag säljs få stationer med förlängning. I Compits fall är det bara 3 % som förlängs, se Figur 
13, och av dessa säljs mer än 75 % i Finland och Sverige. Historiskt sätt har inte stationerna 
varit förlängda utan det har drivits fram som en konkurrensfördel.  

 

Figur 13. Andel Compit sålda med förlängningsenhet september 2008 – september 2009. 

Micro7G har en förlängningsenhet som förlänger stationen från 105 cm till 135 cm. 
Enheten gängas fast på stationen, se Figur 14, och fixeras med hjälp av en gängskruv. 
Stationen kan endast förlängas med en enhet då tester visat att anslutningen mellan två 
förlängningsenheter inte håller tätt (Lövås, 2009). Förlängningsenheten är tillverkad i 
rotationsgjuten polyetylen.   

 

Figur 14. Infästning av förlängningsenhet på Micro 7G.  (ITT W&WW, 2009b) 
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Till Compit finns två förlängningsenheter, den ena är på 75 cm och den andra är på 140 cm, 
vilka kan kapas till önskad längd. Förlängningen skjuts ner cirka 30 cm i sumpen och tätas 
med en O-ring. För att förhindra att förlängningen åker ned i sumpen vid återfyllning 
placeras träbitar enligt Figur 15.   

 

Figur 15. Förlängningsenhet monterad på Compit. A. Träbitar B. O-ring C. Överlappning.  (ITT W&WW, 
2009a)  

Förlängningen tillverkas av rotationsgjuten polyetylen. För att optimera tillverkningen 
gjuts den korta och den långa enheten i samma gjutform. Formen tillverkas som en lång 
förlängningsenhet med lockgränssnitt i båda ändarna. Innan leverans till kund kapas 
enheten, på så sätt fås antingen två korta förlängningar genom kapning på mitten eller en 
lång genom att det ena lockgränssnittet kapas, se Figur 16.  

 

Figur 16. Förlängningsenhet innan kapning. A. Kapning för lång enhet. B. Kapning för två korta enheter. 
(efter ITT W&WW, 2009a) 

Vid transport av stationen kräver Compits förlängningsenhet en egen pall. Detta ger således 
en ökad transportkostnad. Rekommenderat vore alltså att kunna transportera 
förlängningsenheten på samma pall som pumpstationen.  

Samtliga pumpstationer ingående i konkurrentanalysen erbjuder möjligheten att variera 
installationsdjupet. Den vanligaste lösningen är att kunden köper till en enhet som fästs på 
sumpen. Intressanta lösningar har noterats hos Wilo och SKT. Wilo har valt att lösa 
förlängningen genom att ge kunden möjligheten att beställa sumpen i den längd som 
önskas. SKT har använt sig av förhållandevis billiga standardkomponenter som kan köpas i 
bygghandeln. Genom att kapa sumpen kan den antingen förlängas genom tillägg av ett 
ståndarrör med maxlängd 90 cm, eller förkortas genom att 30 till 90 cm kapas av. Skarven 
tätas sedan med en gummipackning, se Figur 17. 
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Figur 17. Förkortning samt förlängning av sump från SKT.  (Skandinavisk Kommunalteknik, 2009) 

3.2.6 Lock 

Lagen säger att brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med 
säkerhetsanordningar som ger tillräckligt skydd mot olyckor. Det är ägaren av 
anläggningen som ansvarar för att tillräcklig skyddsutrustning finns 
(Sveriges Rikes Lag, 2009). Säkerhetsanordningen på pumpstationer utgörs idag av ett 
lock. Stationerna placeras i ett flertal olika miljöer som ställer olika krav på dess 
utformning. Locken indelade i fyra olika klasser baserade på vilken belastning de utsätts 
för, se Tabell 2 samt Figur 18.  

Tabell 2 Utdrag ur standard SS-EN 124, Avlopp - Brunnsbeteckningar för trafikområden -  
Utförande,provning, märkning, kvalitetskontroll.  (SIS - Bygg och anläggning, 1996) 

Betäckning Belastning  
Klass kN Beskrivning av trafikområde 

A 15 15 Trafikområden som enbart kan användas av fotgängare och 
cyklister. 

B 125 125 Gångvägar, gångtrafiksområden, bilparkeringar eller 
parkeringsdäck. 

C 250 250 Rännstensområden. 
D 400 400 Körbana (inkl gågata), hårdgjord vägren och 

parkeringsområden. 

 

Figur 18. Uppdelning av väg enligt klassificering av brunnslock. (Ahlsell, 2009) 
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Till Micro 7G säljs ett polyetylenlock som skruvas på sumpen. Detta lock ligger utanför den 
standardiserade klassificeringen och är dimensionerat för belastning på 0,6 kg/cm2 men 
inte mer än 120 kg (ITT W&WW, 2009). Locket låses med specialverktyg, låset pluggas 
sedan igen för att inte vattenfyllas och frysa sönder. 

Compit kan förses med lock av samtliga klasser. I klass A och B finns betonglock enligt 
standard SS EN 124 vilka inte behöver låsanordning på grund av sin tyngd. För enklare 
hantering vid service och reparation har även ett lättare lock i polyetylen tagits fram av 
ITT, se Figur 19, detta låses med ett hänglås. Detta lock uppfyller kraven för ett klass  
B-lock. 

 

Figur 19. Polyetylenlock till Compit. (ITT W&WW, 2009a) 

Klass D-locket köps från extern leverantör. För att stationen skall klara den belastning som  
D-klassificeringen tillåter behövs en förstärkning, se Figur 20. Förstärkningen består av en 
gjuten betongring som placeras precis under lockets kant. 

 

Figur 20. Compit lock klass D med förstärkningsplatta av betong.  (ITT W&WW, 2009a) 

Klass D-locket har ingen mekanisk låsning, istället är det så tungt att det beräknas uppfylla 
kraven på säkerhet. 

3.2.7 Ventilation 

PSS-system skall vara ventilerade enligt standard Pressure Sewerage Systems, outside 
buildings (European Committee for Standardisation, 1996). Detta för att inte vakuum ska 
bildas i stationen. Ventileringen kan lösas på flera olika sätt till exempel genom ett rör 
draget från kabelingången, genom det befintliga ventilationssystemet i det anslutna 
avloppet eller genom stationens lock. 
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Varken Compit eller Micro 7G är idag helt täta, vilket möjliggör att ventilation kan ske utan 
extra utrustning genom lock, kabelingång eller anslutet avlopp. Vid behov finns dock 
möjligheten att ansluta ett kompletterande ventilationsrör till kabelingången, se Figur 21.  

 

Figur 21. Ventilationsrör anslutet till Compits kabelingång.  (ITT W&WW, 2009a) 

3.2.8 Lyft 

För att pumpstationen ska kunna lyftas på ett säkert sätt finns på de flesta pumpsumpar en 
lyftanordning. Compit är utrustad med två lyftöglor för vertikalt lyft. Då sumpen 
transporteras uppochner av transporttekniska skäl uppstår även ett lyftmoment för att 
vända stationen åt rätt håll. Sumpfoten används då som lyftanordning, se Figur 22. 
Micro 7G har ingen specificerad lyftanordning på grund av sin ringa storlek. Installatören 
får själv finna en lämplig lyftmetod.  

 

Figur 22. Lyft av Compit. (ITT W&WW, 2009a) 

3.3  Analys av ITT:s övriga pumpstationer  

ITT säljer inte samma sortiment av pumpstationer för trycksatta avlopp över hela världen. 
Compit som har sitt ursprung i den tyska marknaden och Micro 7G som har utvecklats i 
Frankrike har tagits in centralt och utvecklas vidare för den globala marknaden. Dessa 
benämns som HQ-produkter, det vill säga produkter från huvudkontoret. De olika 
säljbolagen har dessutom tagit fram och säljer pumpstationer anpassade efter sin marknad, 
med ett antal intressanta konstruktionslösningar, se Figur 23. 
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A   B         C    D  

E       F      G     H    I  

Figur 23. Pumpstationer som säljs på följande marknader: A. Frankrike, B. Sydafrika, C och D. Norge,  
E. Tyskland, F. Italien, G. Holland, H. Australien och I. Danmark.  (ITT W&WW, 2009f) 

Som Figur 23 illustrerar finns ingen enhetlighet mellan de olika stationerna. Att ha en så 
spretig produktportfölj har både för- och nackdelar. En fördel är att varje marknad får en 
station som är specifikt anpassad för den marknadens förhållanden och preferenser. Man 
har även lokal tillverkning av stationerna vilket medför lägre transportkostnad. Då 
säljbolagen utvecklar sina egna stationer förloras dock kvalitetskontrollen över 
varumärket vilket kan skada försäljningen i stort. Att ha många olika stationer medför även 
högre utvecklings- och produktionskostnader.  

TOP (The Optimal Pump station) är en serie av pumpstationer som används för att lyfta 
vatten i ett gravitationssystem, vilka också är HQ-produkter. TOP tillgodoser behov av 
betydligt större kapacitet än vad Compit och Micro 7G är avsedda för. De har emellertid en 
del intressanta konstruktionslösningar som skulle kunna appliceras på pumpstationer för 
trycksatta system. Ett område som testades och analyserades noggrant när TOP togs fram 
var utformningen av pumpsumpsbottens insida, se Figur 24. Det som eftersträvades var att 
så lite sediment som möjligt skulle samlas i botten av pumpsumpen, vilket även bevisades i 
diverse tester.  Denna utformning skulle även kunna vara aktuell för de mindre stationerna 
för att få optimala pumpresultat.  

  

Figur 24. Pumpsumpsbottens utformning TOP. (ITT W&WW, 2003a) 

Markförhållandena i Holland ställer höga krav på förankring av pumpstationer då det finns 
mycket grundvatten. Det holländska säljbolaget har tagit fram en station i betong för att få 
en tung station som inte flyter upp. Tack vare det robusta utförandet kan stationen vara 
kubisk. De flesta andra stationerna har cylindrisk form, vilket ger den bästa hållfastheten 
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mot yttre tryck. Stationen var tidigt ute på marknaden och har varit framgångsrik. ITT har 
idag ca 60 % av den holländska marknaden (Bruske, 2009). 

I Australien har en förhållandevis enkel lösning tagits fram. Pumpen firas ner i sumpen 
med ett rep och ställs på botten utan att förankras. Avloppsvattnet trycks sedan ut via en 
gummislang. Avstängningskranen är placerad högst upp i tanken vilket gör den enkel att nå 
vid service. Denna placering möjliggörs av att ingen hänsyn behöver tas till frostsäkerhet i 
länder där temperaturen håller sig över fryspunkten. 

Danska säljbolaget har utvecklat en egen station där sumpen utgörs av standardrör i 
polyetylen som kan fås med diameter från en halv till tre meter samt en höjd på en till åtta 
meter. Förankringen består av en platta som sedan svetsas fast på röret. Detta ger en stor 
valfrihet vid val av storlek på stationen och möjliggör stor kundanpassning. Gejderrör och 
kopplingsfot fäster pumpen på plats och ventilerna är placerade högt upp i stationen för 
enkel service.   

3.4  Konkurrentanalys 

För att undersöka vad det finns för andra produkter på marknaden inom området 
genomfördes en konkurrentanalys. Den inleddes med ett besök på VA-mässan 2009 i 
Älvsjö där flera konkurrenter fanns representerade, bland annat Pumpteknik/Jung, ABS och 
KSB Mörck. Dessa företag har alla pumpstationer liknande de som behandlas i projektet. 
Utöver dem har följande företag undersökts via Internet: Grundfos, Skandinavisk 
Kommunalteknik (SKT)samt WILO.  

Samtliga stationer i analysen påminner om varandra i stora drag. På detaljnivå skiljer sig 
dock konstruktionerna åt men det uppnådda resultatet är detsamma. Nedan följer en 
analys av likheter och skillnader. 

Det finns tre områden där alla företagen har valt mycket lika konstruktionslösningar, alla 
dessa tre rör pumpsumpen: 
- Förlängningen av pumpsumpen sker med hjälp av separata förlängningsenheter.  
- Pumpsumparna är tillverkade i polyetylen.   
- Pumpsumparnas uppdrift förhindras av att sand, grus eller betong packas runt stationen.  

Ett antal intressanta lösningar har noterats hos konkurrenterna:  
- Interiör i kompositmaterial för att minska risken för korrosion. 
- Inloppet sågas upp med hålsåg på pumpsumpens sida. Storleken och placeringen kan då 

väljas enligt kundens önskemål. 
- Storleken på inloppet justeras genom att pluggen har varierande diameter, se Figur 25. 

Installatören sågar sedan av vid den diameter som önskas. 

 

Figur 25. Utloppsinkoppling Pumpteknik. (Pumpteknik, 2009) 
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- Kryckan dras hela vägen upp till toppen av stationen. Pumpens inkopplingspunkt hamnar 
då högt upp i sumpen underlättar vid installation och service. 

- Pumpen är monterad med en vinkel gentemot botten av pumpsumpen för att optimera 
pumpresultatet.  

- En mekanisk låsning gör det omöjligt att koppla ur pumpen om inte utloppsventilen är 
stängd. 

- Ett rör är monterat lodrätt ner i pumpsumpen, längs detta är nivåvipporna monterade på 
olika nivåer. 

- Istället för att förse pumpsumpen med en fot har nederdelen ökad diameter, se Figur 26. 

 

Figur 26. Pumpsumpens utformning på Grundfos pumpstation.  (Grundfos, 2009) 

3.5  Marknadsstudie 

ITT sålde i september 2008 till september 2009 ca 2 000 Compit. Tyskland är den största 
marknaden och sålde cirka hälften av dessa. I Tyskland dominerar dock konkurrenten Jung 
som står för hälften av marknaden medan ITT endast har ca 35 %, se Figur 27. På den 
svenska marknaden säljs en klar majoritet (ca 80 %) av PSS-stationerna av SKT, ITT ligger 
långt efter med sina ca 15 %. I Holland och Österrike står ITT för drygt hälften av de sålda 
PSS-stationerna medan i övriga länder varierar siffran mellan 5-8 %. (Bruske, 2009) 
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Figur 27. Statistik över sålda PSS-stationer i Sverige och Tyskland. 
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Det såldes ca 1 200 Micro 7G i oktober 2008 till oktober 2009 samt ca 500 Micro 5G, vilken 
använder sig av samma pumpsump (Bruske, 2009). Av dessa förlängdes ungefär 5-10 % 
(Irestedt, 2009).  

För att få en bild av vad som efterfrågas på marknaden skickades en enkät till utvalda 
personer på säljbolag i Europa och USA, se Bilaga B. Svaren som inkom förstärkte bilden av 
en spretig marknad med vitt skilda krav och marknadsanpassade lösningar.  

Vad gäller inloppets placering och antalet inlopp har säljbolagen många åsikter. I Holland 
upplevs det inte som ett problem att dra ledningarna runt stationen för att nå inloppet, de 
anser sig därmed inte behöva variera inloppets placering. I Finland däremot efterfrågar 
kunderna ofta att kunna variera den klockvisa placeringen av inloppet. I både Finland och 
Sverige efterfrågas dessutom möjligheten att koppla flera avlopp till en station. Lösningen 
idag är att installera en mindre sump bredvid huvudstationen till vilken flera avloppsrör 
dras. Den mindre sumpen kopplas sedan till huvudpumpstationen. Enligt finska säljbolaget 
är detta en dyr och onödigt krånglig lösning som konkurrenterna har löst på enklare sätt. 
Svenska säljbolaget föreslår här att kunden skall kunna borra upp hål själva som ett 
komplement till en fast plugg. Inom gruppen som utvecklar HQ-produkter finns dock en 
skepsis mot att låta kunden själv ta upp hål i stationen då det innebär ett 
osäkerhetsmoment. Franska och danska säljbolagen anser att möjligheten för kunden att 
borra upp inloppet är en stor fördel för kunden och har inte upplevt några problem med 
läckage.   

En annan fråga var hur djup stationen bör vara. De flesta säljbolag är här ense om att tre 
meter räcker gott och väl. Tyskland och Frankrike anser att det skulle räcka om stationen 
var två och en halv meter djup.  Danmark däremot skiljer sig markant, 20 % av deras sålda 
stationer skulle behöva vara fyra meter djup för att tillgodose kundernas önskemål. 
Anledningen till att stationerna behöver vara så djupa är att de används av flera hushåll 
och att det ökade avståndet till husen gör att självfallsledningarna ligger djupt. Det svenska 
säljbolaget går inte så långt som att de skulle vilja ha en djupare station men medger att 
kunderna ibland gräver ner stationen något djupare än tre meter och själva löser 
förlängningsproblemet.  

Säljbolagen är överens om att de vill kunna förankra stationen med enbart fyllnadsmaterial 
så som sand och grus. Alternativt vill de ha den metod som blir billigast för kunden, som 
vanligtvis innebär en sumpfot. Gjutning är idag en dyrare och krångligare metod, vilket 
troligtvis är anledningen till att säljbolagen föredrar andra lösningar.  

Det finska säljbolaget påpekar problematiken vid transporten av dagens Compit. Det krävs 
tre Europapallar för att skicka en station inklusive pump, förlängning och styrsystem. Detta 
innebär att kostnaderna för transport blir orimligt höga och borde kunna minskas genom 
att se över utformningen av produkterna eller hur de packas på pallen.   

3.6  Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett viktigt dokument i ett utvecklingsprojekt som fastställer vad 
produkten ska uträtta. Det innehåller information som är av vikt för samtliga 
projektdeltagares aktiviteter. Det är ett levande dokument, det vill säga det kan 
kompletteras och detaljeras efter hand som en mer detaljerad lösning växer fram.  
(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

En kravspecifikation ställdes upp för de delsystem som behandlas, se Bilaga C.  ITT’s mall 
för kravspecifikationer användes som grund till uppställningen men anpassades för att ge 
en relevant struktur för arbetet. Krav ställdes upp utifrån de funktioner som framkom 
under funktionsanalysen och verifikationssätt identifierades. Kraven definierades som 
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antingen bör- eller skall-krav, där bör-krav inte måste vara uppfyllda vilket skall-krav 
måste vara.  

Sumpens storlek bestämdes inte i det här arbetet och ett tänkbart scenario är att en hel 
pumpstationsserie med olika storlekar tas fram. Därför var ett krav att de framtagna 
lösningarna skall vara oberoende av sumpens storlek. För att erhålla en mer 
konkurrenskraftig station ställdes även kravet att lösningarna skulle vara mer 
kostnadseffektiva än dagens lösningar. En dyrare lösning kunde dock motiveras med ökat 
säljvärde genom exempelvis högre kundanpassning.  

För att få ett koncept som är enkelt att installera ställdes kraven att förankringen skall vara 
intuitiv och kräva få installationssteg samt att lyftet skall vara enkelt. Att gjuta fast en 
station i marken är omständligt vid installation och bör därför undvikas. I enlighet med 
ITT:s utvecklingsavdelnings vision ställdes även krav på servicefria lösningar. I en 
pumpstation är det pumpen som har störst servicebehov varför kravet ställdes till att 
lösningarnas serviceintervall inte skall vara kortare än pumpens.  

För att minska kostnaden för transport ställdes krav på att stationen och dess lösningar 
skall få plats på en Europapall. På så vis kan antalet stationer på en lastbil maximeras och 
det medför en enkel hantering vid transport.  

Ett antal ledord för produkten ställdes också upp för att konkretisera visionen med den nya 
produkten, vilka speglades i kravspecifikationen. Dessa var servicefri, enkel, driftsäker och 
kostnadseffektiv.   
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4 KONCEPTUTVECKLING 

Metoderna som användes för att generera och utvärdera koncept för utvecklingsområdena 
beskrivs. Samtliga koncept som togs från idéstadiet till konceptstadiet beskrivs ingående. 

4.1 Idégenerering 

För att få fram idéer på hur de olika delproblemen skulle lösas hölls två idégenereringar, en 
med projektdeltagarna och en med referensgruppen, se Figur 28. För detta användes två 
olika metoder, brainstorming samt Brainwriting. Brainstormingen hölls ostrukturerad för 
att ge så mycket svängrum som möjligt för kreativitet. Den inleddes med fem minuter fri 
association kring ett ord med anknytning till problemet för att sätta fart på tankarna. 
Därefter presenterades ett väldefinierat problem på vilket lösningar skulle hittas. När en 
idé kläcktes skissades den ner på en post-it och presenterades muntligt. Efter 20 minuter 
stoppades övningen. Varje framkommen idé gicks sedan snabbt igenom för att hitta de 
uppenbara för- och nackdelarna med lösningsförslaget.  

Brainwriting är en mer strukturerad metod som går ut på att deltagarna skissar 
lösningsförslag i en matris, se Bilaga D. Efter fem minuter skickas matrisen till nästa person 
som skall rita vidare på föregående persons lösning. Övningen uppmuntrar till att fritt tolka 
vad som skissats i steget tidigare för att på så vis generera nya idéer. I projektet användes 
brainstorming för att komma fram till idéer kring förankring och Brainwriting för idéer 
kring inloppets placering och storleksanpassning. 

 

Figur 28. Idégenerering med referensgruppen. 

Resultatet var ett stort antal idéer till lösningar på problemen. En första utrensning av 
idéerna genomfördes. För att en idé skulle kvalificera för att gå vidare skulle den vara 
realiserbar, enkel i alla skeden av produktens livscykel samt ge mervärde till slutprodukten 
och därmed till kunden. Nedan följer en redovisning av resultatet av idégenereringen. 

4.1.1 Idéer för storleksändring av inloppet 

Multiplugg 
Plugg med varierande diameter, se Figur 29A. Installatören kapar pluggen vid den 
diameter som motsvarar det avloppsrör som skall monteras. 

Ta upp hålet själv 
Kunden tar upp hål för inloppet vid installation och väljer då vilken diameter hålet skall ha. 
En adapter eller tätning placeras i hålet för att göra inloppet tätt. 
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Gummihylsa 
En gummiadapter träs utanpå pluggen och avloppsröret, se Figur 29B. Gummiadaptern är 
elastisk och tillgodoser samtliga storlekar på avloppsrör specificerade i 
kravspecifikationen. 

Invändig gummitätning 
En gummitätning placeras inuti pluggen. Tätningen har ett antal olika diametrar invändigt, 
se Figur 29C.   

A   B   C  

Figur 29. A. Plugg med stegvis varierad diameter. B. Gummiadapter som träs över plugg och avloppsrör. 
C. Invändig gummitätning anpassad för flera olika diametrar på avloppsrör. 

4.1.2 Idéer för placering av inloppet 

Integrerad variation av sumpens höjd 
Kunden sågar av sumpen i den längd som de vill att den skall ha, på så vis ändras sumpens 
installationsdjup och därmed inloppets höjd.  

Ta upp hålet själv 
Kunden tar upp hål för inloppet vid installation och väljer då vilken placering hålet skall ha 
i höjdled samt klockvis runt stationen. En adapter eller tätning placeras i hålet för att göra 
inloppet tätt. 

Flera pluggar 
Sumpen förses med flera pluggar, på olika höjd och med olika klockvis placering runt 
stationen. 

4.1.3 Idéer för förankring 

Formmässig låsning 
Sumpen har en integrerad fot som gör att sand och grus packat runt stationen håller den på 
plats i jorden, till exempel som Compit är utformad idag. Andra idéer som kom fram var att 
göra hela sumpen till en stor skruv och skruva ner den i backen eller att ha flera pluggar 
runt stationen som förutom att vara inlopp fungerar som förankring, se Figur 30. 

       

Figur 30. Idéer för hur förankringen av stationen skulle kunna lösas. 
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Ta bort problemet 
Genom att inte ha en sump som skall grävas ned i marken elimineras problemet helt. Detta 
kan göras till exempel genom att göra sumpen snygg och placera den ovan jord i 
trädgården eller att pumpen sätts direkt på avloppsledningen så att det inte behövs någon 
sump överhuvudtaget, se Figur 31. 

   

Figur 31. Idéer på att ta bort sumpen och därmed försvinner problemet med förankring. 

Icke fasta förankringsenheter 
Förslag som kom fram var att göra förankringsenheten helt löstagbar eller att ha 
förankringsenheter som fälls in vid transport för att göra stationen mindre skrymmande, se 
Figur 32. 

   

Figur 32. Löstagbara förankringsenheter för att underlätta tranport av sumpen. 

Tynga ner med substans 
Sumpen gjuts ner i marken på samma sätt som Micro 7G gör idag. Alternativa lösningar 
som framkom var att sumpen konstant är fylld med avloppsvatten eller att en del av 
sumpen fylls med betong. 

4.2 Vidareutveckling av idéerna 

Resultatet från idégenereringen vidareutvecklades till koncept genom att lösningarna 
utreddes. Detta gjordes med hjälp av kunniga personer inom de olika områdena, genom att 
lämpliga standardkomponenter hittades på marknaden samt genom 3D-simulering. 
Idéerna för att ta bort problemet genom att inte använda sig av en pumpsump 
vidareutvecklades inte. Förslagen skulle ha genererat lösningar som i för stor utsträckning 
skilde sig från den pumpstation som eftersträvas i projektet. Dessutom valdes idéer bort 
som visade sig helt ogenomförbara. De tre som togs vidare var Integrerad sumpfot, 
Fastgjutning och Löstagbar förankringsenhet. Samtliga idéer för inloppet 
vidareutvecklades. 

4.3 Koncept för variation av inloppets storlek 

Då olika marknader använder sig av olika dimensioner på sina avloppsrör måste 
pumpstationen gå att anpassa för de olika rörstorlekarna. Antingen bygger lösningarna på 
att en plugg placeras på stationen eller att ett hål tas upp i sumpens vägg. 



 
24 

4.3.1 Multiplugg 

En plugg med flera olika diametrar gjuts in i sumpen, se Figur 33. Installatören sågar av 
pluggen i en såganvisning vid den diameter som skall användas, 160 mm, 110 mm eller 
100 mm. Såganvisningen utgörs av en skåra som löper runt pluggen.   

 

Figur 33. Multiplugg.  

Längden på de olika stegen anpassas efter den standardanslutning med läpptätning som 
används på marknaden, se Figur 34. Lämplig längd är 80 mm per steg varav 60 mm är yta 
som används för att täta emot röret. Det är viktigt att hålla multipluggen så kort som 
möjligt ur tillverkningssynpunkt. Vid rotationsgjutning kan det vara svårt att få materialet 
att flöda jämt ut i en smal del utstickande från huvudkroppen. Det finns dessutom en 
uppenbar risk att godstjockleken inte blir densamma över hela multipluggen. Genom att 
tillverka multipluggen separat och gjuta in den i huvudkroppen skulle goda resultat kunna 
uppnås. I tillverkning bör också hänsyn tas till att multipluggen kommer att krympa vid 
avsvalning. Risk föreligger att stegen krymper olika mycket samt att multipluggen blir oval. 
För att kunna hålla transportkostnaderna nere är det viktigt att multipluggarna placeras 
samt utformas så att de inte sticker utanför en Europapall vid transport.  

 

Figur 34. Standardröranslutning med läpptätning. 

För att underlätta tillverkning och transport skulle ett alternativ vara att tillverka en plugg 
med de två största diametrarna och sedan bifoga en adapter till de kunder som vill använda 
ett 100 mm-rör. Längden på pluggen skulle då kunna minskas från 240 mm till 160 mm.  

Fördelar Nackdelar 

Tillverkas integrerad i sumpen. Utstickande del försvårar transport. 

En komponent tillfredställer samtliga 
rörstorlekar. 

Komplex geometri ur tillverknings-
synpunkt. 

Intuitiv installation.  

Beprövad inkopplingsmetod.  
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4.3.2 Ta upp hålet själv 

För att kunna variera storleken på inloppet tar installatören själv upp hålet i sumpen vid 
installation. Då det kan vara svårt att åstadkomma perfekta hål i plast ställer det höga krav 
på bra tätningar som komplement. Tre varianter av tätningar används idag: 

I Frankrike används på exempelvis Micro 7G en förhållandevis enkel gummitätning för 
100 mm-rör, se Figur 35. Tätningen har en manschett som förhindrar den från att åka in i 
stationen då röret monteras.  

 

Figur 35. Tätning på Micro7G som används i Frankrike. (Lövås, 2009) 

En så kallad dubbelåtta används på ITT’s prefabricerade pumpstationer TOP. Dubbelåttan 
är uppbyggd av två hopsatta tätningsringar med cirkulärt tvärsnitt, se Figur 36. Tätningen 
är beroende av både hålets storlek samt sumpens godstjocklek. Det är därför av stor vikt 
att en viss godstjocklek på sumpväggen kan säkerställas för att få en korrekt tätning. 
Kravet på konstant godstjocklek ställer höga krav på valet av material och 
tillverkningsmetod men säkerställs detta är det en effektiv tätning. 

 

Figur 36. Dubbelåtta-tätning (ITT W&WW, 2003b) 

För att ansluta 110 mm-rör till Micro 7G används en expanderande gumminippel från 
FaluPlast (Faluplast, 2009), se Figur 37. Gängan är konisk vilket gör att tätningen 
expanderar och fastnar i hålet vid åtdragning. Dock finns denna tätning endast för rör med 
diameter 50 mm, 75 mm samt 110 mm. Att göra en kostnadskalkyl på produktion av 
kopplingar som även passar 100 mm- och 160 mm-rör kan därmed vara ett alternativ för 
att tillgodose alla marknader med denna lösning.  
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Figur 37. Expanderande gumminippel för 100 mm-rör. (Faluplast, 2009), (Lövås, 2009) 

Det är alltid en ökad risk för fel då ansvaret för monteringsmoment överlämnas till kunden 
(Södergård, 2009). För att minimera riskerna för fel vid hålupptagning av inlopp kan ett 
antal konstruktionsåtgärder utföras. Genom att förse sumpen med plana ytor minskar 
risken för att hålet blir för stort eller asymmetriskt.  Även enkelkrökta ytor fungerar så 
länge ytans krökningsradie inte är för liten. De minsta TOP-stationerna har precis som 
Compit en krökningsradie på 400 mm. Där används dubbelåttan idag, vilket fungerar 
tillfredsställande (Bruske, 2009). Även anvisningar, till exempel genom nedsänkta 
markeringar i plasten, underlättar hålupptagningen då risken för att man slinter minskar.  

Fördelar Nackdelar 

Varierbar storlek på inloppet. Separat tillverkning. 

 Rätt adapter måste levereras till kund. 

 
Risk med att lämna över ansvaret för 
hålupptagningen  till installatören. 

 

4.3.3 Gummihylsa 

Konceptet går ut på att en gummihylsa träs över pluggen och avloppsröret och på så sätt 
tätar inloppet. 

Stegvisa storlekar  
Det finns på marknaden idag ett flertal olika gummihylsor som tätar övergången mellan rör 
med olika diametrar. Den vanligaste varianten hanterar övergången mellan två olika 
diametrar med liten möjlighet till flexibilitet, se Figur 38. Dock finns dessa tätningar inte 
som standard i de aktuella dimensionerna, utan nya måste tas fram.  

 

Figur 38. Gummihylsa med fasta diametrar. (Riegelhof & Gärtner, 2009) 

Det finns hylsor som tillgodoser flera rördiametrar. Till exempel finns en lösning från 
företaget West Coast Washers som används för att täta runt skorstenar, se Figur 39. 
Lösningen består av en gummihylsa med kontinuerligt minskande diameter som kapas vid 
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den diameter som skall användas. Denna skulle kunna fästas på pluggen alternativt direkt 
på sumpväggen. Då förutsättningarna skiljer sig kraftigt mellan att montera en gummihylsa 
på ett tak och nedgrävd i marken krävs en utredning om vilket material som är lämpligt för 
att uppfylla kraven på tätning och hållbarhet.   

 

Figur 39. Gummihylsa med varierbar diameter. (West Coast Washers, 2009) 

Fördelar Nackdelar 

En komponent tillfredställer samtliga 
rörstorlekar. 

Separat tillverkning. 

Obeprövad metod. 

 

Krympslang 
Krympslang är en produkt som främst används till att återsluta höljet på elkablar. 
Dimensionerna kan variera från några millimeter i diameter upp till en meter. De krymper 
vanligtvis till omkring en tredjedel av den ursprungliga diametern. Innan krympning är 
krympslangen antingen mjuk och levereras ihoprullad alternativt hård och levereras som 
ett rör. Det finns också varianter med lim på insidan, limmet smälter vid uppvärmning och 
ger ökad vidhäftningsförmåga och därmed tätning.  

För att krympa slangen värms den med gasolbrännare alternativt värmepistol till en 
temperatur på över hundra grader. För att limmet skall flöda ut ordentligt värms slangen 
från mitten och ut. Det måste undersökas om materialen i avloppsröret och pluggen klarar 
denna temperatur. När slangen stelnat förlorar den sin elasticitet men enligt tillverkaren 
har slangen god resistans mot utmattningsbrott trots sin hårdhet.  (Arefjäll, 2009). Då det 
är ett nytt användningsområde för krympslang och stationen utsätts för vibrationer varje 
gång pumpen startar och stoppar måste tester utföras huruvida krympslangen klarar dessa 
påfrestningar. För att avloppsröret skall centreras i pluggen behövs med största 
sannolikhet en distans som monteras runt röret inuti pluggen, se Figur 40.  

A B  

Figur 40. Avloppsrör tätat med krympslang A. utan distans B. med distans. 
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Fördelar Nackdelar 

Standardkomponent. Obeprövad metod. 

Avloppsröret dras hela vägen in i sumpen. Komplicerad installation. 

En komponent tillfredställer samtliga 
rörstorlekar. 

 

 

4.3.4 Invändig gummiadapter 

Den invändiga gummiadaptern bygger på att en plugg finns på stationen där 
gummiadaptern kan monteras. 160 mm-rör kopplas direkt på pluggen medan rör med 
100 mm och 110 mm i diameter förs in i adaptern. Adaptern har två steg med 100 mm 
respektive 110 mm diameter med avfasade kanter för att rören enklare ska kunna föras in 
på plats, se Figur 41. På varje steg finns två rälor som ger punktvis högre tryck vilket 
säkerställer att adaptern ger en effektiv tätning (Tornberg, 2009). Stegen är 80 mm långa 
för att tillåta en viss axiell rörelse av röret utan att det riskerar att hamna i ett läge där 
adaptern inte sluter tätt.  

 

Figur 41. Tvärsnitt av invändig gummiadapter. A. Fasning B. Kant C. Räla 

För att säkerställa att adaptern inte åker in i stationen då röret monteras är den utformad 
med en kant som greppar kring pluggens vägg. Pluggens godstjocklek kan vara svår att 
säkerställa vid produktion, eventuell avfasning av extramaterial kan därför behöva göras 
vid installation av adaptern. För att undvika att pluggen expanderar på grund av krypning i 
plasten, vilket kan leda till att adaptern inte sluter tätt, kan det vara lämpligt att 
rekommendera att en slangklämma spänns runt pluggen efter montering. 

Adaptern tillverkas lämpligtvis i nitrilgummi, ett relativt billigt gummi som är beständigt 
mot smuts och olja (Hedmark, 2009).  Detaljen formsprutas vilket möjliggör komplexa 
former utan behov av efterbearbetning, hög ytjämnhet samt toleranser på ned till 0,1 mm. 
Metoden innebär dock höga verktygskostnader vilket egentligen lämpar sig för större 
serier än dagens (Swerea IVF, 2002). 
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Fördelar Nackdelar 

Intuitiv och enkel installation. Separat tillverkning. 

Effektiv tätning.  

En komponent tillfredställer samtliga 
rörstorlekar. 

 

 

4.4 Koncept för variation av inloppets placering 

Det finns två olika tillvägagångssätt för att variera inloppets placering i höjdled. Antingen 
varieras stationens totala höjd och därmed installationsdjupet eller så varieras placeringen 
av inloppet i höjdled på sumpen. Den klockvisa placeringen varieras genom att inloppets 
position i förhållande till utloppet går att justera. 

4.4.1 Integrerad variation av sumpens höjd 

Idag säljs förlängningsenheter separat till pumpstationerna. Detta ger kunden en möjlighet 
att variera höjden på stationen efter vissa givna förutsättningar. Med konceptet att ha en 
integrerad variation av sumpens höjd har kunden möjlighet att justera sumpens höjd i 
grundutförandet. Istället för att sälja förlängningsenheterna kan installatören kapa 
stationen till önskad längd, se Figur 42 för hur det skulle kunna se ut för Compit.  

 

Figur 42. Förslag på förkortning anpassad för hur Compit ser ut idag. (efter ITT W&WW, 2009a) 

Installatören skär av sumpen vid den streckade linjen samt i en av anvisningarna längre 
ner på enheten. Delarna monteras ihop och tätas med en o-ring. Längden på den varierbara 
delen anpassas efter sumpens form samt upphängning av pumpen och övrig utrustning 
inuti sumpen. Med tanke på de variationsmöjligheter som idag erbjuds på andra 
pumpstationer, till exempel Micro 7G, skulle en variation på omkring en halvmeter vara 
lämplig. Gränssnittet mot locket utformas på samma sätt som Compits gränssnitt då denna 
är anpassad för de standardlock som säljs på marknaden. 

Fördelar Nackdelar 

Tillverkas integrerad i sumpen.  Ingen klockvis anpassning. 

Integrerad höjdjustering möjliggör 
tranport på en pall. 

 

Inbyggd förlängning integrerat med 
höjdjustering av inlopp. 

 

Flera avlopp kan anslutas.  
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4.4.2 Ta upp hålet själv 

Installatören tar upp inloppshålet i sumpen och väljer då placeringen i höjdled och klockvis 
runt stationen. Inloppets möjliga placeringar på sumpen begränsas av ett antal faktorer 
kopplade till sumpens interiör. Hålet bör placeras nedanför utloppets ventiler för att se till 
att dessa hålls rena och därmed inte förlorar sin funktion. I de flesta fall önskas att inloppet 
ska placeras ovanför den tillåtna vätskevolymen i sumpen för att undvika att avloppsvatten 
står i inloppsröret. Vissa kunder vill dock ha inloppet under vätskenivån för att minska 
risken för skvätt på smutskänsliga komponenter då avloppsvatten faller ner på vätskeytan 
(Bygdén, 2009). 

Sumpen förses med plana ytor för att ge installatören en naturlig avgränsning för var det är 
lämpligt att placera inloppet. När installatören själv tar upp hål i sumpen möjliggörs 
inkoppling av flera inloppsrör till samma station. Ingrepp i sumpen försvagar dess 
hållfasthet, därför krävs en begränsning av hur många inlopp som går att ansluta. 
Hållfasthetsberäkningar bör genomföras för det maximalt tillåtna antalet inlopp.  

Många varianter på antalet plana ytor, dess storlek och placering är möjliga. Beroende på 
om det ska kunna gå att variera både höjden och den klockvisa placeringen är olika 
kombinationer lämpliga. Den plana ytan fås lättast på en cylindrisk sump genom att ytan 
formas som en plugg som endast sticker ut någon centimeter från sumpen.  

Fördelar Nackdelar 

Stor flexibilitet av placering både i höjdled 
och klockvis. 

Risk med att lämna över ansvaret för 
hålupptagningen till installatören. 

Tillverkas integrerad i sumpen.  

Flera avlopp kan anslutas.  

 

4.4.3 Flera pluggar 

Sumpen utrustas med flera pluggar med varierad placering i höjdled samt klockvis runt 
sumpen, se Figur 43. Installatören ges ökade valmöjligheter men styrs samtidigt till att inte 
placera inloppet på ett för stationen olämpligt ställe. Att använda pluggar är en beprövad 
metod som fungerat väl på tidigare stationer. 

 

Figur 43. Sump med flera pluggar med varierad placering i både höjdled och klockvis. 

Flera pluggar ger möjlighet att koppla in mer än ett avlopp till samma station. 
Pumpstationen kräver regelbundet underhåll av kunden samt är något känsligare än 
kommunala avlopp. Det finns därför en fördel med att hålla nere antalet inkopplade hushåll 
då ansvarskänslan tenderar att minska hos den enskilda användaren ju fler som delar på 
ansvaret. Av denna anledning bör antalet pluggar begränsas till två eventuellt tre stycken. 
För att hålla transportkostnaderna nere måste pluggarnas placering anpassas för att 
rymmas inom en Europapall. 
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Fördelar Nackdelar 

Tillverkas integrerad i sumpen.  Skrymmande vid transport. 

Möjlighet att styra var installatören 
ansluter inloppet. 

Förbestämda placeringar av inloppen ger 
begränsad flexibilitet för installatören. 

Beprövad installationsmetod.  

Flera avlopp kan anslutas.  

Inloppets placering kan varieras både i 
höjdled och klockvis. 

 

  

4.5 Koncept för förankring 

Nedan följer förslag på tre koncept för att förankra en framtida station. En fast sumpfot 
som på Compit, att gjuta fast stationen så som Micro 7G förankras eller en löstagbar 
sumpfot. 

4.5.1 Integrerad sumpfot 

Sumpens fot tar upp gravitationskraften från jorden som packas runt stationen och hålls 
därmed på plats. Lösningen ställer krav på en noggrann analys av de krafter som påverkar 
sumpen för att foten skall kunna dimensioneras på ett korrekt sätt. Det värsta lastfallet 
uppkommer då grundvattennivån når hela vägen upp till marknivå. Dimensioneringen av 
Compits fot gjordes under dessa förutsättningar för att säkerställa förankringen i alla 
situationer. Dock uppstår denna mycket ogynnsamma situation väldigt sällan så i de allra 
flesta fall är Compits förankring överdimensionerad. Krafternas storlek påverkas också av 
hur djupt stationen installeras. En grunt installerad sump behöver en stor fot då en liten 
mängd jord håller den nere, medan en djup station har en stor mängd jord ovanför foten 
och tillåter därför en mindre fot.  

Skulle foten feldimensioneras kan sumpen börja röra sig uppåt. Risken att den trycks upp 
ur marken är dock liten då in- och utlopp sitter väl förankrat. Istället kommer den nedre 
delen av sumpen att tryckas uppåt och sumpen riskerar att spricka (Södergård, 2009).  

När Compit transporteras idag sticker sumpfoten ut från pallen och gör att det inte går att 
transportera stationerna på ett optimalt sätt. För att lösningen att ha en sumpfot 
integrerad i pumpsumpen skall bli ekonomiskt fördelaktig krävs det att den anpassas för 
att transporteras inom ramen för en Europapall. Det skulle därför kunna vara tänkbart att 
göra foten asymmetrisk med måtten 800 x 1200 mm. På så sätt maximeras arean på foten 
och den kan transporteras på ett standardiserat sätt. Den asymmetriska formen skulle dock 
kunna vara ofördelaktig att rotationsgjuta då tillverkningsmetoden lämpar sig för 
symmetriska kroppar. 

Idag transporteras Compit uppochned på en pall. Anledningen till detta är att betonglocket 
är för tungt för att läggas någon annanstans än längst ner på pallen. Lämpligen utformas 
den nya sumpfoten så att sumpen kan ställas rättvänd ovanpå betonglocket.  

Fördelar Nackdelar 

Tillverkas integrerad i sumpen. Skrymmande vid transport. 

Intuitiv och enkel vid installation.  

Beprövad metod.  
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4.5.2 Fastgjutning 

Stationen förankras genom att ett tjugo centimeter tjockt lager betong gjuts runt sumpen. 
För att sumpen inte skall flyta upp innan betongen har stelnat tyngs stationen ner genom 
att den fylls med vatten. Ofta gjuts stationen in ena dagen, för att sedan fylla resterande 
utrymme i gropen dagen därpå. Detta kräver två installationsdagar vilket blir kostsamt.  

Betongen ger sumpen ett extra skydd mot påfrestningar från omgivningen och minskar 
därmed risken för att sumpen går sönder. Fastgjutning kan även kombineras med armering 
för ännu stabilare förankring av stora sumpar. Metoden ger permanent förankring, vilket 
gör att delar så som inlopp och utlopp inte kommer att vara åtkomliga efter installation. En 
fördel med detta är att allt sitter där det ska och inte kommer att röra på sig, uppstår det 
däremot problem försvåras servicen avsevärt. 

Fördelar Nackdelar 

Enkel sumptransport. Tidskrävande installation. 

Beprövad säker metod. Installation kräver extra utrustning och 
material. Gjutning skyddar sumpen. 

 

4.5.3 Löstagbar förankringsenhet 

Den löstagbara förankringsenheten utformades enligt samma förankringsprincip som den 
integrerade sumpfoten. Skillnaden är att sumpfoten görs löstagbar genom att dela den i tre 
identiska delar. Förankringsenheten transporteras på samma pall som sumpen. På så vis 
kommer transportkostnaden att kunna minskas relativt en integrerad sumpfot, då fler 
stationer kommer att få plats på en lastbil. 

Antalet delar optimerades efter antalet monteringsmoment samt stabilitet. Ur 
monteringssynpunkt önskades så få delar som möjlighet. För att få stabilitet valdes tre 
delar, se Figur 44. Om enheten skulle ha delats i två delar hamnar skarvarna och därmed 
konstruktionens svagaste punkter mitt för varandra, vilket ger en ökad risk för att 
förankringsenheten knäcks. Vid optimala markförhållanden skulle det kunna vara tänkbart 
att förankra stationen med enbart bottenkanten. Detta bör då vara entrepenörens ansvar. 
Hur stor andel av marknaden som inte skulle behöva den löstagbara förankringsenheten är 
dock inte utrett.   

 

Figur 44. Tredelad förankringsenhet 

Att göra sumpfoten löstagbar tillför ett antal moment till installationen och lägger ökat 
ansvar på installatören att stationen förankras korrekt. För att undvika felmontage måste 
monteringen vara intuitiv och designad så att det inte går att göra fel.  
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Två möjliga tillverkningsmetoder ansågs lämpliga för enheten. Metoderna ställer olika krav 
på enheternas konstruktion och ger olika möjligheter och begränsningar:  

Antingen gjuts enheterna i polyuretan, se Figur 45 A. Detta ger starka, solida enheter som 
kan utformas relativt fritt, dock är polyuretan dyrt i jämförelse med polyetylen. Det andra 
alternativet är att enheten varmformas. En polyetylenskiva värms upp och formas med 
vakuum eller tryck utefter en form. Tekniken kräver en viss efterbearbetning. Resultatet är 
en enkel skalform med en godstjocklek på maximalt omkring 10 mm beroende på material 
och form, se Figur 45B. En utredning behöver göras om huruvida en tillräckligt stark 
förankring kan tillverkas med denna metod.  

Utifrån enheternas storlek och därmed materialåtgång samt övriga tillverkningskostnader 
bör en kostnadskalkyl ställas upp. De ökade kostnaderna jämförs med de minskade 
transportkostnaderna och den eventuellt ökade försäljningen för att avgöra om det är ett 
kostnadseffektivt val. 

A             B  

Figur 45. A. Gjuten förankringsenhet B. Pressad förankringsenhet 

Enheten hålls på plats vertikalt på sumpen mellan sumpens bottenkant samt en räla 
placerad ovanför förankringsenheten, se Figur 46. Då förankringsenheten kommer att 
tryckas ner mot sumpens bottenkant måste denna kunna ta upp hela stationens lyftkraft. 
Bottenkanten måste därför dimensioneras för denna potentiellt mycket stora kraft. 
Enheterna fixeras i varandra med hjälp av skruvförband i rostfritt stål, se Figur 47. 
Skruvförbandet är försett med en rejält tilltagen bricka för att fördela trycket över en stor 
yta och på så vis minska risken för krypning i plasten (Strömvall, Nilsson, Berggren & 
Becker, 2002) 

 

Figur 46. Förankringsenhetens fixering i vertikallled. A. Bottenkant B. Räla 

A         B  

Figur 47. Fixering av delarna i varandra med hjälp av skruvförband. 

A 

B 
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Fördelar Nackdelar 

Tillåter kunden att välja bort 
förankringsenheten vid optimala 
förhållanden eller alternativa förankringar. 

Förankringens funktion är utlämnad åt 
installatören, då denna ansvarar för 
monteringen. 

Sumpen och förankringen får plats på en 
Europapall. 

Tillverkning av separata delar. 

 

  

4.6 Konceptutvärdering  

De olika koncepten utvärderades systematiskt. Även en utvärderande diskussion med 
referensgruppen fördes kring de olika koncepten för att utnyttja gruppens 
ingenjörsmässiga intuition samt kunskap. Intressanta åsikter beaktades i det fortsatta 
arbetet vid både utvecklingen av de olika koncepten samt vid utvärderingen. Vissa koncept 
löser flera delproblem medan andra bara löser ett, genom att kombinera de olika 
koncepten fås en komplett lösning.  

För att erhålla en objektiv värdering av de olika koncepten ställdes Pughs beslutsmatris 
upp, se Bilaga E. Kriterier för de olika delproblemen viktades och varje koncept betygsattes 
sedan utifrån hur väl de uppfyllde kriteriet, på en skala från ett till fem. Att få en helt 
objektiv bedömning är praktiskt taget omöjligt då betygsättningen sker med viss 
subjektivitet. Det ger dock en bra hjälp i bedömningen av konceptens styrkor och 
svagheter. Samtliga framtagna koncept erhöll ett högre utvärderingsvärde än motsvarande 
existerande lösning på Compit respektive Micro 7G. Resultat visar att stationerna har 
förbättringspotential. 

För att kunna göra en relevant jämförelse av storleksvariationen av inloppet delades 
koncepten in i delkategorierna hålupptagning samt plugg. Hålupptagning jämfördes med 
Micro 7G och plugg med Compit. De olika hålupptagningskoncepten var väldigt jämna. Det 
som framkom var att Dubbelåttan är ett bra, enkelt och därmed billigt alternativ medan 
Gumminippeln erbjuder högre tätningsgrad men är dyrare. Samtliga pluggkoncept fick 
bättre värden än hålupptagningskoncepten. Främst två koncept utmärkte sig, 
Invändig gummiadapter samt Multiplugg. Båda lösningarna är intuitiva och 
kostnadseffektiva, dessutom tillfredställer en och samma komponent samtliga rörstorlekar. 
Krympslangen fick lågt betyg på grund av att den är krånglig att installera.  

För att kunna variera placeringen av inloppet både i höjdled och klockvis framkom att 
Flera pluggar var den bästa lösningen. Den ger begränsad variation men det vägs upp av att 
installationen blir enkel, intuitiv och säker.  

Vad gäller förankringen gav Löstagbar förankringsenhet ingen markant förbättring jämfört 
med Compit. Den huvudsakliga förbättringen är den minskade transportkostnaden. 
Dessutom ger lösningen en möjlighet att välja att gjuta ner stationen utan att kunden 
behöver betala för en stor sumpfot. Däremot fick Micro 7G betydligt lågt värde, trots detta 
är det ett krav från vissa marknader att ha möjligheten att gjuta fast stationen.  
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5 RESULTAT 

I resultatet sammanfattas och analyseras lösningarna för den framtida pumpstationen.En 
mer detaljerad beskrivning av lösningarna finns i kapitel 4. Konceptutveckling. 

5.1 Slutgiltiga lösningar 

För att tillfredställa de olika marknadernas behov krävs att den framtida pumpstationen 
har hög grad av flexibilitet. Då sumpens utformning bestäms i ett senare skede, och många 
av lösningarna är beroende av denna, lämnas vissa parametrar öppna för att beslutas om i 
en senare fas av utvecklingsarbetet. Utifrån analys av de olika delsystemen 
rekommenderas följande lösningar, se Figur 48. 

 

Figur 48. Den framtida pumpstationen 



 
36 

Inlopp 
Två pluggar för 160 mm-rör placeras på sumpen. Dessa placeras på samma höjd men med 
olika klockvisa lägen. Detta möjliggör inkoppling av ett eller två avlopp. För att kunna 
ansluta avlopp med olika diametrar medföljer en invändig gummiadapter med stegvis 
varierad diameter för 100 mm- och 110 mm-rör. En inbyggd variationsmöjlighet av 
sumpens höjd, på omkring en halvmeter, möjliggör justering av inloppens 
installationsdjup. 

Utlopp 
De befintliga lösningarna på utloppets tätning vid genomföringen genom sumpväggen bör 
utvärderas vidare. Vilken tätning som är bäst lämpad beror på val av utloppsledning samt 
utformning av sumpen. För storleksanpassning av utloppet till tryckledningen 
rekommenderas dagens lösning. 

Förankring 
Som förankringsmetod rekommenderas en sumpfot. För att minska kostnaderna vid 
transport görs denna löstagbar och uppdelad i tre delar. Förankringen tillverkas i en 
polymer. Delarna fixeras i sumpen med en formmässig låsning och i varandra med ett 
skruvförband. 

Isolering 
Horisontell isolering i mark och sump rekommenderas då det är en enkel och effektiv 
lösning. ITT tillhandahåller isoleringen i sumpen samt ger rekommendationer för 
markisoleringen men kunden ansvarar för inköp och genomförande.  

Lock  
Gränssnittet mellan sump och lock anpassas efter existerande standardlock. Locken 
fungerar väl och standardkomponenter är att föredra då det ger kostnadseffektivitet. 

Ventilation  
Löses genom att möjlighet finns att koppla en ventilationskanal från sumpen.  

Lyft  
Lyftöglor rekommenderas för säkra lyft av sumpen. Om installationen kräver att sumpen 
ska vändas uppochner bör ett anvisat lyftsätt även finnas nedtill.  

5.2  Analys  

Ett långsiktigt mål var att göra en serie pumpstationer med olika sumpstorlekar. Därför 
togs ett beslut i ett tidigt skede att samtliga lösningar ska vara applicerbara på samtliga 
sumpstorlekar som skulle kunna bli aktuella. Detta beslut har inte haft någon negativ 
inverkan på arbetet då samtliga utvecklingsområden har varit frikopplade från framtida val 
av sumpens storlek.  

Det rostfria skruvförbandet som sätter ihop förankringsdelarna kommer ha en kortare 
livslängd än sumpen. Dock kommer förbandet att hålla gott och väl tills förankringsdelarna 
har fixerats av kringliggande materia. En station som suttit stilla i jorden i ett par år anses 
vara permanent fixerad (Bygdén, 2009). 

Stationen förses med pluggar för inkoppling av avlopp. Pluggarna minimerar risken för 
installatören att göra fel. ITT:s produkter står för hög kvalitet och varumärket skulle kunna 
skadas även av fel som orsakats av utomstående. En station används med fördel av endast 
ett hushåll för att minska risken för pumphaveri orsakat av användaren. Därför anses det 
lämpligt att begränsa antalet pluggar på sumpen för att öka ansvarstagandet hos den 
enskilde användaren. Dock finns en önskan från kunder att kunna koppla in flera avlopp 
varför två pluggar ger en ökad flexibilitet.  
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Förankringen är elementär för stationens funktion och dimensioneringen kräver en 
noggrann analys av krafterna som påverkar enheten. I detta projekt fanns inte utrymme för 
beräkningar som skulle ge en korrekt bild varför enbart förslag på lösningar har 
presenterats. Kostnaden för de befintliga förankringslösningarna på Compit och Micro 7G 
är väldigt låga då de inte kräver tillverkning av några lösa delar. Den löstagbara 
förankringsenheten ger därför ökade tillverkningskostnader men minskade kostnader för 
transport samt att installationskostnaden blir lägre än vid gjutning.  

Vad gäller isolering och ventilation ansvarar kundens entrepenör själv för att inhandla 
standardkomponenter som installeras på stationen. Det finns ingen anledning för ITT att 
tillhandahålla eller sälja dessa tillbehör då det inte ger någon ekonomisk vinning. Att här 
lämna ansvaret till entrepenören anses dessutom vara riskfritt då det inte kräver någon 
större noggrannhet. 
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6 SLUTSATSER 

Reflektioner kring de framtagna lösningarna samt kring andra faktorer som har framkommit 
under arbetet. 

6.1 Reflektioner 

Att ta fram en pumpstation som tillgodoser behoven för alla de marknader som ITT vill öka 
sin försäljning på visade sig vara en mycket svår uppgift. Arbetet begränsades till Europa 
men även detta visade sig vara en stor utmaning. Det finns djupt inrotade meningar om hur 
en pumpstation skall utformas bland ITT:s säljbolag, dessutom har varje marknad olika 
förutsättningar på grund av dess markförhållande. Ur produktions- och 
distributionsmässig synvinkel skulle en station med så lika komponenter som möjligt vara 
att föredra. Dock skulle en station som standardiserats fullt ut enligt säljbolagen vara helt 
osäljbar på vissa marknader. Ett tänkbart alternativ är att standardisera stationen till viss 
del och ge möjligheter för lokala anpassningar. Ett annat alternativ är att gruppera 
marknaderna efter kundkrav och individuella behov, sedan utveckla en station för varje 
segment.  

Idag är framförallt Compit framtagen för att klara mycket tuffa förhållanden. I 80 % av 
fallen utnyttjas inte denna kapacitet men kunden får ändå betala för det. Det är därför 
lämpligt att utveckla en enklare station för dem som inte behöver en så kraftfull station. 
Övriga 20 % kan lämpligen hänvisas till de större pumpstationer i ITT:s sortiment som 
ligger strax över Compits kapacitet. Dessutom är det möjligt installera två pumpar i Compit, 
något som utgör 11 % av försäljningen. Skulle sumpen istället anpassas för en pump skulle 
den med all säkerhet kunna skalas ned. 

I arbetet har utvecklingsarbetet styrts av åsikter och erfarenheter från säljbolag och 
kunniga personer inom området. En osäkerhet med att utveckla en produkt med 
utgångspunkt i åsikter är att det är just åsikter. Urvalet av personer har dessutom varit 
kraftigt begränsat. Detta ger en svårighet i att veta om den framkomna informationen 
baserats på fakta. Resultatet blir att problembilden inte speglar hela verkligheten. Det är 
också viktigt att komma i kontakt med rätt personer och få samtlig relevant dokumentation 
tidigt. Detta för att ha en så korrekt bild som möjligt när avgörande beslut skall tas.   

För att utreda vilka faktiska behov som finns på marknaden hade mer objektiva metoder 
behövts. Genom att komma i kontakt med personer som arbetar med eller använder sig av 
produkten, men som inte har något att vinna på att försköna den, hade detta kunnat 
uppnås. I arbetet har inga sådana kontakter förekommit på grund av omständigheter som 
legat utanför arbetets befogenheter. Ett effektivt sätt att utröna produktens brister är att 
utföra fältprov och användartester. Något som skulle ha varit mycket värdefullt för 
projektet hade till exempel varit att utföra observationer av ett stort antal installationer för 
att fastställa vilka problem som är vanligt förekommande. Metoden syftar till att få ut hur 
användaren faktiskt integrerar med produkten inte dess åsikter och lämpar sig specifikt för 
vidareutveckling av produkter (Svensson & Starrin, 1996). 
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6.2 Slutsatser 

 Den framtida pumpstationen är kostnadseffektiv, enkel, driftsäker och servicefri.  

 För att säkerställa kvalitén hos varumärket bör ansvaret för riskfyllda moment inte 
lämnas över till kundens entrepenör. 

 För att kunna tillfredställa samtliga marknader krävs en pumpstation som i hög 
grad är anpassningsbar till de olika marknaderna. Alternativt utvecklas 
pumpstationer för mindre grupperingar av marknader med liknande krav. 

 Genom att standardisera pumpstationen så långt som möjligt kan hög 
kostnadseffektivitet erhållas.  

 Pumpstationen skall anpassas efter majoriteten av kundernas behov.  

 Utveckling av en konkurrenskraftig pumpstation kräver en grundlig kartläggning av 
marknadernas behov, krav och möjligheter. 

 Genom att kombinera de framtagna lösningarna ges en mer flexibel station som 
ökar kundvärdet och därmed dess konkurrenskraft.  
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7 FORTSATT ARBETE 

 

Det finns mycket arbete kvar att göra innan den optimala framtida pumpstationen är 
utvecklad. Ett antal områden har identifierats utöver de behandlade delsystemen för 
fortsatt utveckling. Då man utvecklar komplexa system bestående av många delsystem, så 
som en pumpstation, är det viktigt att inte tappa fokus på helheten och se till att ha en 
kontinuerlig integrering mellan de olika delsystemen (Ulrich & Eppinger, 2007).  

Ett beslut bör tas angående vem den tilltänkta kunden skall vara. Är det lämpligt och 
möjligt att tillfredsställa både offentlig verksamhet och privatkunder? Bör det istället göras 
två pumpstationer i samma serie med olika kundfokus? Eller bör det koncentreras på den 
ena kundkretsen? 

Under arbetets gång har det framkommit att majoriteten av de inkomna klagomålen är 
elrelaterade. Därför bör detta område utredas än mer noggrant för att identifiera vad som 
behöver göras. Även önskemål om en mer lättillgänglig, enkel och skyddad inkoppling av 
pumpens el har framkommit vid ett flertal tillfällen från det Svenska säljbolaget. 

Paketeringen av stationens delar har en viktig del i hur kunden upplever produkten samt 
för att underlätta installationen. Detta bör ses över för att få en mer lättsåld station.  

Ett annat område som skulle kunna vara intressant att jobba vidare med är förankringens 
påverkan av jordens skjuvhållfasthet. Genom att förse sumpen med rälor kan 
jordpartiklarnas motstånd att röra sig relativt varandra, på grund av form eller fysikaliska 
krafter, utnyttjas för att hålla sumpen nere (Terzaghi, Peck & Mesri, 1996). 
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9 BILAGOR 

 Bilaga A: Referensgrupp på ITT 

Namn Titel  

Kristina Jönsson Konstruktör Handledare 

Göran Bruske Marknadsansvarig Marknadsansvarig för 
Compit och Micro 

Lars Bygdén Projektingenjör 
pumpstationer 

Säljare av Compit och Micro 

Nils Irestedt Produktchef 
marknadsavdelningen 

Tidigare marknadsansvarig 
för Micro 

Mikael Lövås Produktägare Produktägare till Compit 
och Micro 

Tore Strandberg PSS business manager PSS-expert 

Bengt Södergård Projektledare Konstruktör som var med 
och utvecklade Compit  

 



 
II 

Bilaga B: Enkät till säljbolag 

Questionnaire 

 Do you sell: 
  - Compit 
  - Micro G 
  - Other PSS stations 

 How many PSS stations do you sell per year? 
 Which are your best selling points while selling PSS stations? 

Inlet:  

 Which sizes of the inlet and outlet pipes do the customers demand in your region? 
 Do your customers demand the possibility to vary the vertical position of the inlet?  
 If so which possibilities do they demand? 

  - Vary the installation depth by using an extension shaft 
  - The customer can choose the placing of the inlet 
  - Other 

 Can you see a need for the costumer to choose the inlets clockwise position? 

Installation:  

 Do you think the costumer prefer to install the station with concrete or with packed 
sand?  

 At what depth must the station be able to be placed? 

Inlet, outlet, anchoring and extension shaft: 

 Which accessories, that are not included in the HQ range, have you developed for: 
  - Inlet 
  - Outlet 
  - Anchoring 
  - Extension shaft 
  - Other 

 Is there any part in particular you would like to make more cost efficient: 
 What would you like to change or improve other than costs: 

  - Inlet 
  - Outlet 
  - Anchoring 
  - Extension shaft 
  - Other 

 Which complaints do you get regarding: 
  - Inlet 
  - Outlet 
  - Anchoring 
  - Extension shaft 
  - Other 

 Which claims do you get in the following areas: 
  - Inlet 
  - Outlet 
  - Anchoring 
  - Extension shaft 
  - Other 
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Bilaga C: Kravspecifikation 

Produktens kännetecken är enkelhet, kostnadseffektivitet, driftsäkerhet och servicefrihet. 

Standarder och godkännanden 

Ventilation 
Krav: 
Pumpstationen skall ventileras enligt standard EN1671, Pressure Sewerage Systems, 
outside buildings. 
Verifikation: 
Konstruktionen jämförs mot standarden. 

Materialval 
Krav: 
Material skall väljas med hänsyn till ITT W&WW Svarta och Grå lista. 
Verifikation: 
Materialval kontrolleras mot listan. 

Produktspecifika krav 

Storleksoberoende 
Krav:  
Framtagna lösningar skall vara oberoende av sumpens storlek. 
Verifikation: 
Lösningen testas på olika sumpstorlekar. 

Kostnader 
Krav:  
Kostnader för framtagna lösningar skall vara mer kostnadseffektiva än för 
motsvarande lösning idag.  
Verifikation: 
Kostnadskalkyl utförs.  

Förankring 
Krav: 
Pumpstationen skall vara fixerad i marken då stationen installerats enligt 
anvisningar.  
Verifikation: 
Beräkningar på extremfallet utförs.  

Inlopp 
Krav: 
In och utlopp skall klara arbetstryck PN16. 
Verifikation: 
Lösningar trycktestas i laboratorium. 
Krav: 
Till inloppet skall rör med ytterdiameter 100 mm, 110 mm och/eller 160 mm 
kunna anslutas. 
Verifikation: 
Möjlighet till inkoppling av aktuella rörstorlekar framgår av ritning. 
Krav: 
Inkopplingen av inloppet skall vara tät. 
Verifikation: 
Inkopplingens täthet testas i laboratorium. 



 
IV 

Krav: 
Inloppets placering bör kunna varieras i höjdled relativt marken. 
Verifikation: 
Godkänns av berörda parter. 
Krav: 
Inloppets placering bör kunna varieras klockvis. 
Verifikation: 
Godkänns av berörda parter.  

Utlopp 
Krav: 
Till utloppet skall ledningar med ytterdiameter 40 mm, 50 mm och/eller 63 mm 
kunna anslutas. 
Verifikation: 
Möjlighet till inkoppling av aktuella rörstorlekar framgår av ritning. 
Krav: 
Inkopplingen av utloppet skall vara tät. 
Verifikation: 
Inkopplingens täthet testas i laboratorium. 

Lock 
Krav: 
Pumpstationen skall anpassas efter befintliga standardlock. 
Verifikation: 
Verifieras enligt ritning. 
Krav: 
Locket skall inte kunna flyttas av misstag eller av obehörig. 
Verifikation: 
Användartester. 

Isolering 
Krav: 
Isoleringen skall inte påverka stationens funktioner negativt. 
Verifikation: 
Verifieras enligt ritning.  

Transport 
Krav: 
Lösningarna skall kunna transporteras på en Europapall. 
Verifikation: 
Yttermåtten är mindre än 1200 x 800 mm i transportläge. 

Installation  

Förankring 
Krav: 
Förankringen skall vara intuitiv vid installation. 
Verifikation: 
Användartester. 
Krav: 
Förankringen bör kräva få installationssteg. 
Verifikation: 
Fältprov. 
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Lyft 
Krav: 
Pumpsumpen skall utformas så att den på ett enkelt sätt kan lyftas.  
Verifikation: 
Lyftanordning samt tydliga anvisningar finns. 
Krav: 
Pumpsumpens lyftanordning skall klara en vikt på 1,5 x (pumpsump + 2 st pumpar 
+ 2 st tryckanlutningar) = 1,5 x (pumpsump + 2 x 109 kg + 2 x 10 kg).  
Verifikation: 
Lyftanordningens hållfasthet testas i laboratorium. 

Service 

Krav: 
Lösningar skall ha samma eller längre serviceintervall än vad pumpen har.  
Verifikation: 
Serviceintervall för ingående komponenter beräknas alternativt uppskattas. 

Miljö, säkerhet och hälsa 

Hygien 
Krav: 
Samtliga operationer som utförs under arbete med pumpstationen skall utföras i 
enlighet med föreskrift AFS 1984:15, Avloppsanläggningar. 
Verifikation: 
Användartester. 

Dokumentation 

Rapportering 
Krav: 
Förfarande vid utvecklingsarbetet samt motiv till konstruktionsval skall 
sammanställas skriftligen.  
Verifikation: 
Rapport uppladdad för allmän tillgång inom företaget. 

3D-modeller 
Krav: 
Lösningsförslag skall levereras som 3D-modeller producerade i Pro/ENGINEER. 
Verifikation: 
3D-modeller uppladdade för allmän tillgång inom företaget. 

Broschyr 
Krav: 
En broschyr skall tryckas med sammanfattande information om arbetet och 
föreslagna lösningar 
Verifikation: 
Broschyr har delats ut på företaget. 
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Bilaga D: Matris för Brainwriting 

  Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 

Idé 1 
        

Idé 2 
        

Idé 3 
        

Idé 4 
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Bilaga E: Pughs beslutsmatris 
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