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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som genomförts vid Luleå Tekniska 
Universitet på uppdrag av Stockholm Vatten AB. Examensarbetet har utförts vid Stockholm 
Vattens huvudkontor i Stockholm på enheten för miljö och process, under hösten 2004 och 
våren 2005. Syftet med arbetet har varit att kartlägga energianvändningen i ett område i södra 
delen av staden samt ge förslag på effektiviserande åtgärder. Examensarbetet omfattar 20 
poäng och är den avslutande delen av civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnadsteknik med 
inriktning mot energi.  
 
Det är många personer som hjälpt mig och möjliggjort detta examensarbete och jag vill därför 
börja med att tacka alla på Stockholm Vatten som jag varit i kontakt med och som hjälpt mig, 
såväl i det praktiska arbetet som med teoretiska frågor och funderingar. Ett extra stort tack vill 
jag dock rikta till min handledare på Stockholm Vatten, Daniel Hellström samt min 
handledare och examinator vid Luleå Tekniska Universitet, Jörgen Hanaeus. Ni har varit 
utmärkta handledare och jag har verkligen känt att ni haft förtroende för mitt arbete och litat 
på att jag skött uppgiften. Sedan vill jag även speciellt tacka Bo Westergren på Stockholm 
Vatten för hans stora engagemang i stort och smått och jag har hela tiden känt mig 
välkommen med frågor och önskemål om hjälp på vägen. Samtliga nämnda har bidragit med 
intressanta åsikter till arbetet och hjälpt mig att rent praktiskt kunna genomföra projektet.  
 
När det gäller själva rapportens utformning vill jag även tacka alla som tagit sig tid att läsa 
igenom den, i synnerhet opponenterna Mikael Lyckman och Lars Hannu, som kommit med 
värdefulla synpunkter och kommentarer.  
 
 
Stockholm den 7 mars 2005 
 
Per Wikström 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på Stockholm Vatten som producerar och levererar dricksvatten 
till drygt 1 miljon personer i Stockholm och Huddinge samt ytterligare nio grannkommuner. 
Bolaget tar också hand om och renar det använda vattnet från Stockholm, Huddinge och sex 
grannkommuner samt ansvarar för vattenvård och sjörestaureringar.  
 
I likhet med andra företag inom vattenbranschen uppstår även för Stockholm Vatten stora 
energikostnader vid distributionen av rent vatten samt vid omhändertagandet av 
avloppsvatten. År 2003 var denna kostnad ca 55 miljoner kronor och därmed en betydande del 
av företagets totala utgifter. Större delen av energiförbrukningen uppstår vid vatten- och 
avloppsverken då vattnet ska tryckas ut i nätet men stora mängder energi förbrukas även i 
själva ledningsnätet. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka hur 
energianvändningen ser ut i en zon i södra delen av Stockholm. I denna zon finns ingen 
reservoar utan de tre pumpstationerna Årsta, Kärrtorp och Skarpnäck säkerställer att vattnet 
når fram till kunden till rätt tryck. Flödesdata för dessa tre stationer har analyserats och 
åskådliggjort hur effektiv driften i själva verket är. Till syftet hörde även att utifrån denna 
analys arbeta fram ett åtgärdsförslag som visar vad som vore lämpligt att genomföra för att 
effektivisera stationerna.  
 
I arbetet har inte förlusterna i ledningsnätet behandlats utan det har i huvudsak fokuserats på 
de tre vattenpumpstationerna. Analysen av dessa har visat att verkningsgraderna i de tre 
stationerna, framför allt i Skarpnäck, är mycket låga för att vara vattenpumpar. Detta beror på 
att det är mycket sällan pumparna kan arbeta vid de nivåer de är dimensionerade för. Istället 
pumpar de ett flöde som är långt under märkflödet samtidigt som trycket är relativt högt. 
Dessa förutsättningar uppstår främst nattetid då stationerna i princip pumpar mot stängd ventil 
bara för att hålla trycket uppe i ledningarna. Ytterligare en anledning till de låga 
verkningsgraderna är att pumparna börjar bli slitna till följd av den ogynnsamma körningen 
genom åren.  
 
Ett av Stockholm Vattens resultatmål är att hålla ett övertryck på 20 mvp vid högsta 
tappstället i distributionsnätet. Analysen har visat att detta mål överskrids många tryckenheter 
framför allt under nätterna. Skulle därför tryckuppsättningen i stationerna sänkas något skulle 
detta medföra att energiförbrukningen minskar.  
 
Arbetet har visat att det är i huvudsak två åtgärder som verkar vara lämpligare att genomföra 
än andra. Dessa går ut på att antingen göra en uppdelning av zonen i mindre områden eller att 
installera mindre pumpar i stationerna.  

• En uppdelning skulle medföra att stationerna inte blir påverkade av varandra utan kan 
arbeta effektivare om de får ansvara för ett eget område.  

• Det huvudsakliga flödet genom stationerna är under långa stunder lägre än vad 
pumparna är dimensionerade för. Detta gäller i huvudsak nattflödena och det vore 
därför vettigt att installera en liten nattpump som kan arbeta effektivt även vid låga 
flöden.  

 
Förmodligen blir det mest effektivt att tillämpa någon slags kombination av de två åtgärderna. 
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Abstract 
This degree project is carried out at Stockholm Vatten AB, which produces and distributes 
drinking-water to about one million persons in Stockholm, Huddinge and nine neighboring 
municipalities. The company also takes care of and treats the wastewater from Stockholm, 
Huddinge and six neighboring municipalities and is also responsible for water conservation 
and restoration of lakes. 
 
For Stockholm Vatten, as well as for other companies in the same line of business, there are 
great energy-costs linked to the distribution of drinking-water and the care of sewage. In the 
year of 2003 this cost was about 55 million SEK and hence a considerable part of the 
company’s total expenses. The major part of the energy consumption is created in the water 
and sewage treatment plants but large amounts of energy are also consumed in the distribution 
net. The purpose of this project has therefore been to investigate how the energy consumption 
looks like in a zone in the southern part of Stockholm. There are no water tower in the zone 
and therefore the three water pumping stations, Årsta, Kärrtorp and Skarpnäck guarantees that 
water with the right pressure reaches the customers. Data from these three stations has been 
analyzed to show how efficient the stations really are. Finally some measures were suggested 
that can be performed to make the stations more effective. 
  
The project has mostly been focused on the three water pumping stations and not on the losses 
in the distribution net. The analysis of the stations has shown that the efficiency of the 
stations, especially in Skarpnäck, is very low. This is due to the fact that it is very rarely that 
the pumps are working at the levels they are dimensioned for. Instead they are pumping a 
flow that is far below optimum operation at the same time as the pressure is high. These 
conditions are mostly during the nights when the stations basically are pumping against a 
closed valve only to keep the pressure in the pipes. One of Stockholm Vatten´s written goals 
is to keep an overpressure of 2 bars at the highest point of the distribution net. The analysis 
has shown that this goal is exceeded many units especially during the nights. This entail that 
energy could be saved if the increase of pressure in the stations is decreased a bit.  
 
The project has shown that it is mostly two measures that seem more suitable to perform than 
others. The fundamental features of these are either to divide the zone into smaller areas or to 
install smaller pumps into the stations. 

• A division of the zone would entail that the stations don’t have the same influence on 
the others as they have today. After a division they can work more efficient when they 
have their own area to be responsible for.  

• The main flow through the stations is for long periods of time much lower than what 
the pumps are designed for. This especially during the nights and it would therefore be 
suitable with a small extra pump that can work efficient even at low flows.  

 
The best solution is presumably to apply some kind of combination of the two measures. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Ökade energikostnader är ett stort problemen för många av dagens industriella företag, så 
även för vattenbolag. Med tanke på de miljökonsekvenser som dagens nuvarande höga 
energianvändning kommer att medföra i framtiden måste målsättningen inom dagens 
verksamheter vara att minska energianvändningen. Detta kan göras både genom 
effektivisering av befintlig teknik men även vid upphandling och vid installation av ny 
utrustning.  
 
Då energin bara blir dyrare och dyrare föreligger det även ett stort ekonomiskt intresse i ett 
effektiviseringsarbete. På senare tid har allt fler fått upp ögonen för vilka möjligheter det finns 
att spara energi inom vattenbranschen och många anser att det nu är på tiden att ämnet tas upp 
på allvar. Lönsamma förändringar i redan befintlig teknik och introducering av ny teknik har 
redan gjorts på ett flertal ställen och kan detta komma till allmän kännedom kan energi sparas 
på fler ställen. Det är med anledning av detta som det är viktigt att det är en god kontakt 
mellan såväl företag som kommuner i olika delar av landet. Genom att ha en öppen dialog 
inom ämnet kan branschkunnigt folk dela med sig av egna erfarenheter av pumpstationer och 
på så vis behandla både för- och nackdelar med olika tekniker och lösningsförslag.    
 
Även Stockholm Vatten skulle kunna hämta nyttig information från en sådan dialog då 
företagets energianvändning utgör en stor del av de totala kostnaderna. Stockholm Vattens 
årliga elenergianvändning har de senaste fem åren i genomsnitt legat på drygt 106 GWh. År 
2003 uppgick energikostnaderna för vattenhanteringen till ca 55 miljoner kronor. Den totala 
förbrukningen var då ca 107,7 GWh men samtidigt producerades ca 16 GWh rötgas i 
Henriksdalsverket (Norman, Stockholm Vatten AB, 2005). Ungefär 90 % av elen förbrukas 
på vatten- och avloppsverken för distributionen av vatten och drygt 10 % på ledningsnätet, 
varav ca 7 GWh på vatten och 4 GWh på avlopp (Lindblom, 2004). Stockholm Vatten har 
haft som mål att under år 2004 ta fram vilka driftåtgärder som kan genomföras för att minska 
energiförbrukningen med 10 % mot 1999 års värde (Stockholm Vatten AB, 2003). Dessa 
åtgärder behöver i sig inte vara speciellt stora utan då det handlar om sådana stora totala 
summor kan även mindre ändringar i systemet medföra stora besparingar.  
 
Det skulle bli ett näst intill orimligt stort arbete att se över Stockholm Vattens hela 
verksamhet i samma projekt, utan då organisationen är så omfattande som den är gäller det att 
dela upp varje verksamhetsområde i mindre bitar. Ett sådant verksamhetsområde är 
distributionen av dricksvatten som försörjer Stockholm med vatten. Denna distribution kan i 
sin tur delas in efter de normalzoner respektive högzoner som staden består av. Till en 
normalzon räcker det med pumpningen från vattenverken för att klara det erforderliga trycket 
i ledningarna. För att kunna hålla rätt tryck i en högzon krävs det däremot en eller flera 
tryckstegringsstationer/pumpstationer eller en reservoar (Persson, Stockholm Vatten AB, 
2004).  
 
Under sommaren 2004 genomfördes ett projekt där energiförbrukningen i ledningsnätet 
undersöktes. Projektet gav en överskådlig bild över verksamhetens energianvändning på 
ledningsnätet både på dricksvatten- och avloppssidan och det är tydligt att det finns 
möjligheter till besparingar. Det är utifrån denna sammanställning det är tänkt att 
examensarbetet ska utföras och då avgränsas till en högzon (Årsta – Kärrtorp – Skarpnäck – 
Hammarby) för att i detalj kunna avgöra möjligheterna till energibesparande åtgärder. 
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1.2 Syfte 
För att få en bra bild av energianvändningen i den aktuella högzonen blir det huvudsakliga 
syftet att belysa var i zonen energi förbrukas. Då detta är känt ska det sedan undersökas om 
det finns några problem i zonen som medför onödigt stora energiförbrukningar samt hur och 
var de gör sig gällande. I största möjliga mån ska även förslag på lösningar till de behandlade 
problemen ges.  
 

1.3 Metodbeskrivning 
Arbetet inleddes med en nulägesbeskrivning och ett fåtal egna mätningar på stationerna i 
zonen. Därefter studerades stationerna och deras förbrukningsdata i detalj samtidigt som det 
gjordes en utblick i resten av landet för att se vad som gjorts på annat håll. När tillräckligt 
material och bakgrundsfakta var insamlat gjordes sedan en analys av stationerna var för sig 
och sedan för zonen som helhet. Denna analys låg sedan till grund för det åtgärdsförslag som 
arbetades fram. Mycket av den information som hör till åtgärdsförslaget har mottagits 
muntligt genom kontakt med tillverkare och leverantörer. Själva litteraturstudien i arbetet 
pågick fortlöpande beroende på vilka moment eller åtgärder som behandlades. Det var ju t.ex. 
först efter analysen det gick att arbeta med det teoretiska materialet till respektive åtgärd, 
medan den mer allmänna teorin kunde behandlas i ett tidigt skede.    
 

1.4 Avgränsningar 
Den första och största avgränsningen som gjorts är att endast en högzon har studerats. För att 
få en bra jämförelse av hur effektiva stationerna egentligen är jämfört med andra skulle det 
förmodligen varit lämpligt att studera minst två högzoner. Men för att kunna göra en riktigt 
grundlig genomgång av stationerna under arbetets 20 veckor bestämdes det att arbetet skulle 
begränsas till en zon. Det var även till denna zon det fanns bäst med bakgrundsmaterial från 
tidigare genomförda analyser och utredningar. Även detta material har till viss del varit 
bristfälligt då det saknats förbrukningsdata för vissa år vilket har lett till att precisionen i 
några delar av arbetet blivit begränsad.  
 
En annan avgränsning är egentligen själva upplägget på arbetet. Många på Stockholm Vatten 
hade kanske velat att arbetet exakt skulle visa hur pumpstationerna ska köras för att gå så 
effektivt som möjligt eller t.ex. visa exakt vilka pumpar som ska användas. Grundtanken med 
arbetet var dock aldrig att dimensionera pumpstationerna utan uppgiften var att analysera 
varför energiförbrukningen ser ut som den gör i kWh/m3 och sen ge förslag på vad man skulle 
kunna göra för att förbättra det. Det bestämdes även tidigt att det inte behövde vara någon 
direkt ekonomisk aspekt på åtgärdsförslagen utan dessa skulle i huvudsak studeras ur en 
energibesparande synvinkel. 
 
Som det var tänkt från början skulle en hydraulisk modell användas för att kunna studera 
utfallet av föreslagna åtgärder. En sådan modell för den aktuella zonen har varit under 
konstruktion sedan en tid tillbaka men är ännu inte helt klar. Modellen skulle exempelvis ha 
kunnat visa om samtliga delar i zonen får vatten och till rätt tryck om en mindre pump 
installeras i någon av stationerna. När nu modellen inte blivit färdig behandlas istället endast 
teorin bakom de föreslagna åtgärderna, och några exakta siffror för utfallet av olika åtgärder 
anges därför inte. Sådant arbete får istället utföras av någon annan som fortsätter arbetet då 
modellen är färdig och som då kan använda sig av materialet i detta arbete. Sett till 
energiförbrukningen i hela zonen hade modellen även kunnat ge svar på var i ledningsnätet 
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det finns faktorer som medför att energi går förlorad. Sådana faktorer skulle kunna vara olika 
typer av ledningskrökar eller ventiler som gör att vattnets hastighet sänks.  
 

1.5 Examensarbetets disposition 
 
Kapitel 1  I första kapitlet presenteras bakgrunden till valet av ämne. En 
Introduktion  kortare beskrivning av ämnet leder fram till arbetets syfte som 
  kortfattat presenterar vad arbetet kommer att behandla. Kapitlet 
  avslutas med en metodbeskrivning av tillvägagångssättet i arbetet,  
  samt de avgränsningar som gjorts under arbetets gång. 
 
Kapitel 2  Det andra kapitlet behandlar den teori som varit relevant för  
Teori problemområdet. Detta inleds med allmän information om 

pumpstationer och hur dessa arbetar eftersom det är detta större 
delen av arbetet kommer att handla om. Efter denna inledande 
information behandlas teorin bakom de åtgärder som senare i 
arbetet kommer att föreslås som lämpliga för effektivisering av 
stationerna.   

 
Kapitel 3  Detta kapitel syftar till att läsaren ska få en god uppfattning om 
Nulägesbeskrivning vilka förutsättningar som gäller i det område där pumpstationerna 

är belägna. I det första avsnittet beskrivs pumpstationerna mer 
ingående i utformning och driftsalternativ. Därefter behandlas 
förbrukningsdata, dels för varje station men även för zonen som 
helhet.  

 
Kapitel 4  Kapitel fyra utgör själva stommen i examensarbetet eftersom det är 
Analys  här stationerna i detalj analyseras för att få en uppfattning av hur  

effektivt de arbetar. Mätdata och reflektioner från konsultbolaget 
Energias mätningar på stationerna blandas med egna synpunkter 
och slutsatser om stationernas körning och effektivitet.  

 
Kapitel 5  I detta kapitel diskuteras de olika åtgärdsalternativ som är aktuella 
Föreslagna åtgärder i stationerna, utifrån den teori som behandlats i kapitel två. Här  

görs inte någon jämförelse mellan de olika alternativen utan de 
behandlas oberoende av varandra. Dessutom ges förslag på 
punkter som kan vara lämpliga i ett fortsatt arbete. 

 
Kapitel 6 I kapitel sex sammanställs och diskuteras först de huvudsakliga  
Resultat och Diskussion  resultaten som erhållits under arbetets gång baserade på 

mätningarna. Därefter diskuteras de föreslagna åtgärderna och 
sammanställs för att se vilken eller vilka som kan vara lämpliga att 
satsa på i de enskilda fallen.  

 
Kapitel 7   Arbetet avslutas sedan med en kortare sammanställning av de  
Slutsatser slutsatser som har dragits av arbetet. Detta gäller både punkter som 

är värda att belysa vad gäller själva driften men även angående vad 
som borde åtgärdas i stationerna. 
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2. Teori 

2.1 Allmänt 
Sett till arbete och åtgärder som gjorts på annat håll finns det goda förutsättningar för 
Stockholm Vatten att göra besparingar på ledningsnätet. Enligt Yates & Weybourne (2001) 
arbetar många pumpstationer inte ens i närheten av sin optimala energieffektivitet. Deras 
undersökningar på insatser i framförallt Storbritannien men även andra länder visar på en 
tydlig trend att genom effektivisering av pumpstationernas prestanda kan energianvändningen 
minska med 30 – 50 %. Dessa besparingar kan till exempel åstadkommas genom att: 

• Renovera eller byta ut utrustning som används men egentligen inte längre är lämplig 
för sin uppgift.  

• Förbättra regleringen av ett pumpsystem för att få fram lägsta möjliga kostnad för 
pumpningen. 

• Utnyttja lämplig teknologi, t.ex. motorer med hög effektivitet.  
• Mer effektivt matcha pumpens prestanda mot behovet genom att förbättra pumpval, 

pumphjulets utformning eller genom användning av varvtalsreglerad teknik.  
• Minimera hydrauliska förluster. 

 

2.1.1 Dimensionering av pumpstationen 
I genomsnitt utgör inköp samt installationer av en pump 1 – 5 % av den totala 
livscykelkostnaden och då är hänsyn tagen både till energiförbrukning och till underhåll, se 
figur 1 (Yates & Weybourne, 2001). Trots detta är det ofta inköpspriset som styr valet av 
pumpen. Den felaktiga prioritering som ofta görs vid investering av en ny pump för att få låga 
inköpskostnader leder oftast till stora förluster sett till en längre period. Begreppet ”kommunal 
pump” stämmer tyvärr ganska bra i många sammanhang och innebär en pump som är billig i 
inköp men dyr i drift. Det kan därför vara värt att lägga några extra tusenlappar för att få en 
riktigt bra pump då investeringskostnaden ändå utgör en så liten del av den totala kostnaden, 
och den betalas ju endast en gång (Kjellén, 2003). Just för pumpar blir det extra viktigt att 

även ta hänsyn till hur effektivt de 
kommer att arbeta i det avsedda 
tillämpningsområdet. En pump som 
arbetar under förhållanden som inte är 
gynnsamma kan förbruka stora 
mängder onödig energi. Även för en 
pump som arbetar optimalt blir den 
största kostnaden sett till hela dess 
livscykel utan tvekan energikostnaden 
som kan vara upp till 95 % av de totala 
utgifterna (The institution of 
mechanical engineers, 1996). 
 

Figur 1. Livscykelkostnad för en typisk vattenpump. Illustratör: Yates & Weybourne, 2001.  

 
Den filosofi som över lag gällt på Stockholm Vatten genom åren är att priset har varit en 
mindre viktig aspekt att ta hänsyn till vid inköp. Det viktigaste är att brandsäkerheten måste 
uppfyllas samt att det ska vara hög leveranssäkerhet till kund. Det är först när dessa kriterier 
är uppfyllda som priset på pumpen spelar in. Finns det sedan flera pumpar att välja mellan är 
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det givetvis den billigaste som väljs, men detta har som sagt inte högsta prioritet. På senare år 
har det blivit allt viktigare att ta hänsyn till pumpens LCC ( Life Cycle Cost) för att få en bild 
av produktens totala framtida kostnader. En sådan analys visar oftast att inköpspriset är 
oväsentligt sett över en längre period (Bodling, Stockholm Vatten AB, 2005).   
 
Ett problem med alla pumpar är att både de själva och de system de jobbar i förändras genom 
tiden. Pumpen kan t.ex. slitas och det erforderliga trycket och flödet i systemet kan öka. Detta 
innebär att även om den aktuella pumpen var den optimala och driftinställningarna var rätt vid 
installationen för 10-20 år sedan, så kan förutsättningarna ha ändrats väsentligt genom åren. I 
och med att systemen åldras och ofta förändras medför detta ofta att pumpen inte alls körs så 
effektivt som den skulle kunna med rätt förutsättningar och rätt inställningar (Yates & 
Weybourne, 2001). En följd av detta är att anläggningarna ofta är överdimensionerade och 
byggda då energin var mycket billig. Alltför många pumpar är dimensionerade för ett flöde 
som är lämpligt om kanske tio år och därmed ligger de fel vid nuvarande driftförhållanden. 
Med dagens teknik kan tidigare ”väldimensionerade” anläggningar plötsligt jobba på lägre 
tariffer med lägre energiförbrukning, huvudsäkringar och kostnader (Brink, Laholms 
kommun, 2004).  
 

2.1.2 Försämrad verkningsgrad 
Även om den bäst lämpade och effektivaste pumpen väljs är det oundvikligt att 
driftkostnaderna ökar med tiden. Vanliga orsaker till detta är att pumphjul och höljen blir 
slitna på grund av korrosion och skador uppkomna genom kavitation. Detta leder till en ökad 
hydraulisk friktion. Andra orsaker kan vara att passager genom pumphjul och höljen ändras 
på grund av korrosion och erosion. Hur stor denna försämring blir beror främst på vilken typ 
av pump det handlar om, användningsområdet samt installationen. Enligt Yates & Weybourne 
(2001) försämras en pumps effektivitet med upp till 15 %. Den tid det tar för denna 
försämring beror, förutom på ovanstående faktorer, även till stor del på vilken vätska som 
pumpas, driftpunktens förhållande till punkten för bästa effektivitet samt NPSH-värdet.  
 
NPSH-värdet anger det trycköverskott över den pumpade vätskans ångbildningstryck som 
krävs för att undvika att kavitation uppstår som leder till skador på pumphjulet (Ahlsell, 
www, 2002). Ett stort problem är att i de flesta fall upptäcks inte denna försämring i 
effektivitet utan pumpen får fortsätta arbeta men till kraftigt ökande driftkostnader. Det är 
med anledning av detta som det kan vara så viktigt att göra kontinuerliga undersökningar av 
pumpstationernas effektivitet för att se hur bra de egentligen arbetar (Yates & Weybourne, 
2001).  
 

2.1.3 Förluster 
Själva funktionen för de flesta pumpsystemen inom vattenindustrin är att transportera vatten 
från en nivå till en annan. Det som krävs för denna process är elektrisk energi som omvandlas 
till mekanisk energi genom motorn och slutligen till hydraulisk energi genom pumpen. Den 
hydrauliska energin används sedan till att lyfta vattnet från källan till den plats där det ska 
levereras. Detta är inte en hundraprocentigt effektiv process utan en viss mängd energi går 
oundvikligen förlorad på vägen (Yates & Weybourne, 2001). Dessa energiförluster delas in i 
tre huvudkategorier: 

• Mekaniska förluster. Uppstår genom friktion mot lager och packningar men framför 
allt genom vätskans friktion i luckorna mellan pumphjulets blad och det omgivande 
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höljet. Denna friktion mellan blad och vägg kan bli omfattande men kan samtidigt 
reduceras betydligt genom att förbättra ytan på bladen.   

• Hydrauliska förluster. Dessa förluster uppstår framför allt genom störningar i vätskans 
flödesriktning och kan ofta sättas i direkt relation till hastigheten för en speciell pump. 
Exempel på fall då hydrauliska förluster uppstår är vid plötsliga förändringar av 
hastigheten t.ex. genom kraftig acceleration eller plötslig hastighetsminskning. Den 
rörelseenergi som vätskan då har arbetat upp kan orsaka stora skador på materielen. 
Det är med anledning av detta som det kan vara lönsamt att använda sig av mjukstart 
och mjukstopp till pumparna, för att få en mjukare körning.    

• Volymetriska förluster. Till dessa räknas läckage och återcirkulation av vätskan runt 
pumpkammaren. I vissa fall kan denna återcirkulation vara en avsiktlig detalj, t.ex. för 
kylvatten m.m. men vanligast är att det i största möjliga mån ska undvikas 
(Krivchenko, 1994). 

 

2.2 Installation av nya pumpar 
Totalkostnaden för en pumpanläggning består i huvudsak av investeringskostnad, 
pumpkostnad och driftkostnad. Investeringskostnaden utgörs av kostnader för pumpstationen, 
elektriska installationer, rörsystem o.s.v. Även kostnader för arbete vid uppförandet av dessa 
kan tillskrivas investeringsposten. Pumparnas kostnader beror givetvis på hur många och 
vilken typ som önskas. Som tidigare nämnts är det tyvärr vanligast att priset får gå i första 
hand och sedan kommer hur effektiv den i lång loppet egentligen är. Driftkostnaden består till 
största delen av energiutgifter och är i pumpsammanhang den mest intressanta 
kostnadskomponenten. Sett ur den ekonomiska livstiden utgör denna kostnad i de flesta fall 
huvuddelen av anläggningens livscykelkostnad och det är därför extra angeläget att få ned 
denna komponent (Lousseief, 2000).  
 
Vid upphandling av pumpar gäller det att ha en klar bild av i vilket sammanhang de ska 
användas, hur stort flöde som ska pumpas, till vilket tryck, hur flödet varierar etc. Sedan 
gäller det att med hjälp av en återförsäljare komma fram till en pumplösning som, först och 
främst, löser uppgiften, men som också gör det på ett energisnålt och effektivt sätt. Ett brett 
sortiment av pumpar som täcker många driftsituationer är naturligtvis en fördel, men i vissa 
fall kan det ändå vara svårt att hitta passande lösningar (Blank, Grundfos AB, 2004).  
 
Detta kan beskrivas med nedanstående exempel där en kund vill köpa pumpar som ska arbeta 
vid driftpunkten o, se figur 2. Kunden har två säljare att välja mellan; säljare X har pumparna 
A, B och C att erbjuda medan konkurrenten Y har pumpen 1.  
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Figur 2. Grundförutsättningar för pumpvalet. H anger lyfthöjden i systemet och Q vilket flöde det är.  Illustratör: 
Lousseief, 2000. 

 
Studeras system- och pumpkurvan för de olika alternativen visar detta att pump A klarar 
uppgiften men är ganska överdimensionerad. Med tanke på att de flesta pumpar är designade 
för ett visst maxflöde skulle den generera stora systemförluster och därmed vara olämplig rent 
ekonomiskt att använda i denna situation. Även pump 1 är för kraftig, dock inte lika mycket 
som A vilket gör att den ligger närmast till hands för kunden att välja. Kunden inser nu att han 
kan tänka sig att ha mer än en pump. Detta medför att säljare X, som har flera pumpar att 
erbjuda, kan prova att parallellkoppla två pumpar enligt figur 3. Lösningen med två stycken 
C-pumpar ger en bättre lösning jämfört med A men 1 ligger fortfarande närmast till hands. 
Pump 1 visar sig även vara bättre än två stycken B-pumpar.   
 

 
Figur 3. Dubbla B- och C-pumpar används av säljare X. Illlustratör: Lousseief, 2000. 

 
Säljare X har dock ytterligare ett alternativ att prova, vilket är att kombinera pumparna B och 
C och parallellkoppla dessa. Som figur 4 visar uppfyller denna kombination exakt kundens 
önskemål. Dessutom har kunden nu tre driftmöjligheter vid varierande inflöde: B, C eller B + 
C. Exemplet visar att genom att kombinera olika storlekar på pumpar blir det lättare att finna 
ett alternativ som fungerar vid många olika flöden.  
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Figur 4. Den perfekta kombinationen för driftpunkten. Illustratör: Lousseief, 2000. 

 
Lösningarna är designade att klara av det maximala flödet som beräknas uppkomma i 
systemet. Vanligast är att maxflödet är många gånger större än det normala inflödet och det 
kan därför vara en fördel att en flerpumpslösning används så att det går att köra bara den ena 
pumpen vid lågt flöde. Med olika typer och storlekar kan pumpvalen göras mer precisa och 
det blir lättare att hitta lösningar till system med udda flödesvariationer. Flera pumpar i en 
lösning är också mer ekonomiskt ur energisynpunkt. I detta exempel har det inte tagits någon 
hänsyn till pumparnas energiförbrukning, men det är klart oekonomiskt att låta en mycket 
kraftig och energikrävande pump ta hand om små flöden. Dels för att den drar mer energi men 
även för att förlusterna i systemet blir stora vilket innebär dåligt nyttjande av den tillförda 
effekten. Då är det istället bättre att ha en liten och energisnål pump som tar hand om de låga 
flödena (Lousseief, 2000). 
 

2.3 Varvtalsreglerade pumpar 
Ett problem med traditionella on/off pumpar är de stora tryckvariationer som uppstår i 
ledningsnätet. I sådana system med cirkulationspumpar utan varvtalsreglering ökar trycket då 
flödet minskar och vise versa (Grundfos AB, www, 2004). Detta syns tydligt i figur 5 som 
både visar flödet genom en av stationerna i högzonen samt trycket i utgående ledning. Då 
trycket för en viss tidpunkt jämförs med det flöde som pumpats genom stationen enligt figur 5 
vid samma tid framgår det tydligt hur sambandet är mellan tryck och flöde i dessa typer av 
pumpar. Det högsta trycket i ledningarna uppstår med andra ord mitt i natten då 
förbrukningen är som lägst.  
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Figur 5. Flödet genom en station samt utgående tryck (egen utformning med material från Fors, EnerGia). 

 
Dessa stora variationer i tryck kan undvikas med varvtalsreglerade pumpar och det är därför 
denna teknik är den mest använda i nya system på marknaden idag. På systemsidan finns det i 
huvudsak två fördelar med varvtalsreglering. För det första maximeras tillflödet för att 
kompensera för tryckförluster. Detta ger ett mer eller mindre konstant tryck oavsett flödet. För 
det andra startar och stoppar en varvtalsreglerad pump långsamt, vilket förhindrar plötsliga 
tryckförändringar och skadliga tryckslag. På detta sätt kan pumpen arbeta optimalt med ett 
lägre varvtal och det blir då lättare att kontrollera flödet. Under gynnsamma förhållanden kan 
detta leda till en betydande minskning av energianvändningen och därmed fås en bättre 
driftsekonomi (ITT Flygt AB, www, 2004).  
 
Själva tekniken bakom varvtalsreglerade pumpar går ut på att en elektronisk styrning 
integreras i systemet som gör att varje pump anpassar uteffekten till rådande förhållanden. 
Detta säkerställer att energiförbrukningen alltid blir så liten som möjligt för de aktuella 
förhållandena. Då varvtalet styrs automatiskt reglerar pumpen kontinuerligt trycket så att det 
alltid är optimalt anpassat till vattnets flöde. Den vanligaste tekniken går ut på att 
cirkulationspumpen integreras med en frekvensomformare, en givare och programvara för 
varvtalsreglering. Då variationer i flödet uppstår känner givaren av detta och skickar signaler 
till frekvensomformaren, som i sin tur ser till att lämpligt tryck och varvtal uppnås. I och med 
att denna samverkan pågår kontinuerligt uppnås ständigt en så energieffektiv drift som 
möjligt, se figur 6 (Grundfos AB, www, 2004). 
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2. Styrenheten skickar 
en signal till frekvens-
omformaren om att
minska varvtalet tills
trycket återgått till 
önskad nivå.

4. Styrenheten skickar 
en signal till frekvens- 
omformaren om att 
öka varvtalet till dess 
att trycket återgått till 
önskad nivå. 

3. När flödet ökar igen 
kommer styrenheten 
känna av att trycket 
minskar. 

1. Minskar flödet 
kommer styrenheten 
känna av en ökning av 
trycket. 

 
Figur 6. Principen för varvtalsreglering. Illustratör: Grundfos, www. 

 
Varvtalsreglering är speciellt gynnsam då det är en liten statisk uppfordringshöjd. Ju mindre 
den statiska uppfordringshöjden är, desto närmare den punkt där pumpen har sin maximala 
verkningsgrad vid olika varvtal, skär då systemkurvan pumpkurvan. Detta innebär att vid ren 
cirkulationspumpning, d.v.s. utan statisk uppfordringshöjd går det att få en maximal 
verkningsgrad inom måttliga förändringar av varvtalet, se linje 1 i figur 7. Ju högre den 
statiska uppfordringshöjden är i systemet desto längre upp på y-axeln börjar systemkurvan. 
Som linje 2 och 3 i figur 7 visar blir det vid förändringar av varvtalet en sämre verkningsgrad 
ju högre den statiska uppfordringshöjden är (Henriksson & Bondesson, 1992). Det system i 
vilket pumparna ska användas är därför helt avgörande om det ska gå att använda 
varvtalsreglering eller inte. 
 

 
Figur 7.  Varvtalsreglering i olika system. Illustratör: Henriksson & Bondesson, 1992. 

 
En fördel med dagens frekvensstyrda pumpar är att de vanligtvis är integrerade med mjukstart 
och mjukstopp, vilket förlänger motorernas livslängd samt minskar underhållsbehovet. 
Genom denna teknik åstadkoms en mjuk och steglös acceleration och hastighetsminskning 
kontinuerligt under drift (Littner, ABB, 2004). Detta är visserligen en teknik som kan 

http://www.Varvtalsreglering
http://www.Varvtalsreglering
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installeras separat även utan frekvensstyrning, men en kombination av båda lösningarna är att 
föredra.  
 
Som figur 8 visar framkallar en vanlig induktionsmotor en avsevärt högre förbrukning vid 
starten än vad som behövs vid full belastning. Denna påfrestning som uppstår sliter ofta hårt 
på utrustningen med onödiga driftstopp som följd (Somar, www, 2004).  
 

 
Figur 8. Strömvariationer vid start av en motor. Y-axeln anger den erforderliga spänningen till motorn och x-
axeln anger hastigheten. Illustratör: Somar, www. 

 
Figur 8 pekar på skillnaden i förbrukningsnivåer mellan en vanlig induktionsmotor (Direct 
Online) och en motor med mjukstart (Soft Start). Som bilden visar är driften med mjukstart 
skonsammare för motorn och det krävs en lägre spänning. Bilden är dock något missvisande 
eftersom strömförbrukningen inte går ner till noll vid högre varvtal utan bilden ska snarare 
beskriva att förbrukningen stabiliserar sig en viss tid efter start.  
 
Även kraftig acceleration har en stor inverkan på den mängd elektricitet som används. Som 
figur 9 visar kan strömstyrkan rusa i höjden vid kraftig acceleration och då vara 6 – 9 gånger 
större än vid vanlig drift. Detta leder ofta till spänningsfall, strömavbrott, överhettning eller 
onödigt stort slitage på kontaktorer. Ett annat vanligt problem, framförallt vid pumpning av 
vätskor, är att det vid stoppande av en motor kan vara svårt att gradvis sänka hastigheten på 
vätskan. De hastiga stopp som vanligtvis uppstår gör att vätskans rörelseenergi kan bryta 
sönder rör och kopplingar. Precis som med mjukstart kan funktionen för mjukstopp 
kontrollera hastighetsminskningen i pumpen och därmed fås en mjukare avslutning för 
motorn (Somar, www, 2004).  
 

http://www.Figur
http://www.Figur
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Figur 9. Strömvariationer vid plötsliga förändringar av hastigheten. Den röda, övre, linjen anger påfrestningen 
på motorn vid hastig acceleration och hastighetsminskning medan den gröna linjen visar hur mycket 
gynnsammare driften blir med mjukstart och mjukstopp. Illustratör: Somar, www. 

 
En annan fördel med att använda mjukstart och mjukstopp är att hela stationen kan säkras ned 
i och med att de höga spänningstopparna undviks. Genom att använda säkringar med lägre 
ampere kan stora besparingar göras eftersom det blir lägre kostnader för nätanslutning. Ett 
exempel på detta är i Gävle där de har kunnat säkra ner ett flertal stationer efter installation av 
frekvensstyrda pumpar. Några exakta siffror på hur stora besparingar som gjorts i och med 
denna nedsäkring har dock inte gått att få fram (Svanberg, Gävle Vatten, 2004). 
 

2.4 Mjukvarustyrda motorer 
Med tanke på att motorer används i närapå all teknisk verksamhet kan induktionsmotorn 
räknas till världens största förbrukare av energi. Den totala energikostnaden för motorer över 
hela världen kan varje år uppgå till över 300 miljarder dollar och för industrin kan nästan 70 
% av all elektricitet förbrukas av motorer. I många fall kan en motor konsumera nästan 20 
gånger sin inköpskostnad varje år (Somar, www, 2004).  
 
Med bakgrund av detta borde det gå att göra stora 
besparingar vad gäller energiförbrukningen hos 
motorer. Ett företag som säger sig ha funnit en 
lösning på detta problem är det brittiska företaget 
SOMAR som med sin produkt Powerboss hävdar 
sig kunna minska energianvändningen för 
induktionsmotorer. Typiskt för sådana motorer är 
att de går på full belastning endast under en 
begränsad tid av sin driftcykel. Under övrig tid går 
stora mängder energi till spillo genom värme och 
vibrationer. Värmen kan ju förvisso leda till att 
uppvärmningskostnaderna minskar men det vore 
ändå effektivare att utnyttja den energin till 
pumparna. Anledningen till att de sällan går för full 
belastning är att de vid få tillfällen måste kunna klara drifttoppar utan några driftstörningar. 

Figur 10. Motorns verkningsgrad i 
förhållande till belastning. Illustratör: 
Somar, www.

http://www.En
http://www.En
http://www.En
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Det är på grund av detta som många motorer idag arbetar endast runt 50 – 60 % av sin 
dimensionerande verkningsgrad, se figur 10 (Somar, www, 2004). Som figur 10 visar ökar 
kurvan för motorns verkningsgrad drastiskt, inom ett visst belastningsintervall, för att sedan 
plana ut och slutligen minska något. Detta visar att det är viktigt att välja en motor som har sin 
driftpunkt så nära den maximala effektiviteten som möjligt. Minskar däremot belastningen 
något för att ligga strax under hälften så har detta stor inverkan på motorns effektivitet, med 
stora förluster som följd (The institution of Mechanical engineers, 1996).  
 
Som lösning på detta problem har SOMAR alltså efter ca 10 års forskning och utveckling 
tagit fram produkten Powerboss. Tekniken för denna kommer ursprungligen från den 
amerikanska rymdflygstyrelsen NASA. Deras målsättning var att ta fram lösningar så att en 
raket kan drivas så långt och billigt som möjligt och det är från en sådan lösning som tekniken 
bakom Powerboss kommer (Kraft, Scand Tech Products AB, 2004). Genom att använda sig 
av en kraftig mikrodator kan Powerboss, genom en konstant avläsning av motorns effektivitet, 
säkerställa att den tillförda energin till motorn är i exakt proportion till den belastning motorn 
är utsatt för. Powerboss känner sedan av minsta förändring av belastningen på en hundradels 
sekund och rättar effekten efter detta. Alla dessa förändringar sker under konstant varvtal. 
Energibesparingen genom användning av Powerboss kan under gynnsamma förhållanden bli 
upp till 30 – 40 %. Vanligast är dock besparingar runt 10 – 20 % men även detta medför oftast 
en återbetalningstid på ca två år. En annan fördel är att livslängden på motorerna ökar med 
upp till 70 % tack vare minskat slitage m.m. (Somar, www, 2004). 
 

2.5 Överordnad styrning 
Problemet idag är att pumparna kör som enskilda individer utan någon kommunikation eller 
samkörning med varandra. Det som händer då är att de bygger upp ett tryck och pumpar mot 
varandra och där vattnet möts från de olika stationerna står det bara och pendlar fram och 
tillbaka. Denna typ av pumpning är helt onödig och förbrukar mycket energi. Just i en zon 
som denna där det är flera pumpstationer som verkar skulle det vara effektivt med någon slags 
koppling mellan stationerna. Genom en sådan samkörning skulle en station kunna säga åt en 
annan att den t.ex. ska gå ner i varvtal eller byta till en mindre pump, bara så att trycket i 
ledningarna upprätthålls (Persson, Stockholm Vatten AB, 2004).  
 

2.6 Hydraulisk modell 
Innan en ny pump kan installeras enligt kapitel 2.2 eller innan zonen delas upp i mindre delar 
som är ett annat förslag bör följderna studeras rent teoretiskt. Detta kan göras i en så kallad 
hydraulisk modell. En sådan modell kan ge en bra bild av följderna av de föreslagna 
åtgärderna och på så vis visa vilka alternativ som är de lämpligaste att genomföra. Exempel 
på användningsområden för en hydraulisk modell kan vara: 

• Dimensionering av nya nät och ledningar. Detta är det vanligaste användningsområdet 
och modellen används då till att bestämma dimensionen på nya ledningsnät i 
nyexploateringsområden och överföringsledningar.  

• Analys av befintliga vattenledningsnät. Vid nyexploateringar ansluts nya ledningar 
ofta till det befintliga vattennätet och det kan då vara nödvändigt att lägga upp en 
modell av det befintliga nätet för att hitta lämpliga anslutningspunkter.  

• Problem med dålig vattenkvalitet. En modell kan ge en tydlig bild av 
vattencirkulationen i nätet och visa var vatten eventuellt blir stående och därmed 
otjänligt. Med hydrauliska beräkningar i modellen kan även effekten av olika åtgärder 
studeras, t.ex. ventilstängningar.  
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• Studier av leveranssäkerhet. Anläggningars sårbarhet vid olika typer av avstängningar 
och haverier kan studeras.  

• Ändra och förbättra pumpdriften. Hydrauliska beräkningar kan ge en god bild av hur 
pumpningen påverkar strömningen och trycket i vattennätet. Ett exempel är byte av 
pumpar där modellen kan visa om det blir problem med leveransen vid installation av 
en mindre och energisnålare pump som kan användas vid låga flöden (Andersson, 
1992).  
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3. Nulägesbeskrivning 
Den aktuella högzonen ligger i Stockholms södra del, se figur 11 där zonen är markerad med 
grönt inom den röda linjen. Övriga gröna områden på figuren är även dessa högzoner men 
behandlas inte i detta arbete. Det finns ingen reservoar1 som lagrar vatten eller upprätthåller 
rätt tryck inom området, utan för att kunna säkerställa leveransen till kunden krävs det 
tryckstegringsstationer som lyfter vattnet till rätt nivå. I denna zon verkar de tre 
tryckstegringsstationerna Årsta, Kärrtorp och Skarpnäck tillsammans med reservstationen 
Hammarby, se figur 11. I dagsläget används inte Hammarby pumpstation för kontinuerlig 
drift utan den startar automatiskt om trycket i nätet blir för lågt. Stationen motionskörs några 
minuter en gång i veckan för att säkerställa dess funktion samt för att det inte ska bli vatten 
stående någonstans i systemet och då bli otjänligt (Holmström, Stockholm Vatten AB, 2004). 
Försörjningsområdet för pumpstationerna är stadsdelarna Årsta, Johanneshov, Hammarby, 
Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäck samt Orhem. Zonen är ca 10,6 km2 stor och 
det är ca 59000 personer som ska förses med vatten (Hauser, Stockholm Vatten AB, 2005). I 
zonen finns det visserligen några mindre verksamheter som kräver mer vatten än bostadshus 
men det finns inga större industrier som nattetid kräver några stora volymer vatten. Högsta 
tappställe inom högzonen ligger ca + 70 m i relation till stadens 0-plan (Fors, 2003). 
 

 
Figur 11. Högzonens geografiska läge med pumpstationer och huvudvattenledningar markerade. Illustratör: 
Fors, 2003. 

 

                                                 
1 En reservoar skulle i huvudsak medföra en mer konstant drift i pumpstationerna men på grund av tidsbrist 
behandlas inte för- och nackdelar med en reservoar i detta arbete.   
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I Årsta station finns det fyra pumpar, Kärrtorp och Skarpnäck tre och i Hammarby två 
stycken. Det händer i princip aldrig att varje station har alla sina pumpar i drift samtidigt utan 
en pump i varje station är snarare installerad som reservpump för nödsituationer, t.ex. bränder 
eller haverier. Målsättningen är även att det inte ska behöva bli något uppehåll i leveransen till 
kunden då det genomförs underhåll på en pump, utan då ska reservpumpen kunna kopplas in. 
Detta innebär att även om det uppstår en brand samtidigt som en pump är avställd p.g.a. 
underhåll ska stationen klara detta ökade behov med de pumpar som är i drift (Persson, 
Stockholm Vatten AB, 2005).  
 
Enligt Stockholm Vatten AB (2003) ska trycknivån i förbindelsepunkt år 2015 vara lägst 15 
m över högsta tappställe i normalzonsområden och lägst 20 m över högsta tappställe i 
existerande högzonsområden. Vid större nyexploateringar, i nytillkommande högzoner och 
vid förnyelse av tryckstegringsstationer ska trycknivån i förbindelsepunkt uppgå till minst 25 
m över högsta tappställe. Vid förtätning inom befintliga områden gäller normalt att lägsta 
trycket över högsta tappstället ska vara minst 15 m i normalzon och 20 m i högzon. Även fast 
Stockholm Vatten har som mål att minska energianvändningen med 10 % med utgångspunkt 
från 1999 års nivå har detta inte högsta prioritet. Ovanstående tryckmål är överordnat detta 
energimål så även om det skulle gå att genomföra en besparande åtgärd så får detta inte göras 
om det medför att tryckmålet inte uppfylls. Det är därför viktigt att se till vad som blir lidande 
om energin minskar. 
 
För att en pump inte alltid ska stå stilla alterneras ordningen på vilken pump som ska räknas 
som reserv, detta både för att pumparna mår bättre av att användas men även för att det inte 
ska bli stillastående och otjänligt vatten i någon av dem. Precis som i många andra 
pumpsystem är storleken på pumparna väl tilltagen. Det blir ofta på det viset vid 
dimensionering eftersom en eventuell framtida befolkningstillväxt måste tillgodoses med 
vatten samtidigt som risken för bränder måste tas med i beräkningarna (Holmström, 
Stockholm Vatten AB, 2004). Just i denna zon blir detta extra viktigt eftersom Globen tillhör 
en av förbrukarna och skulle en brand uppstå där skulle det krävas stora mängder vatten.    
 

3.1 Stationsbeskrivning 
Själva syftet med arbetet var ju att bestämma var i zonen det förbrukas mest energi och som 
vanligt i vattenbranschen är det pumpstationerna som är de stora energislukarna. Denna energi 
krävs då stationerna ska lyfta vattnet till nivåer tiotals meter över den ursprungliga nivån och 
medför därmed höga kostnader. Mot bakgrund av detta kommer det här arbetet till största 
delen handla om de tre pumpstationerna som används i dag och på vilket sätt dessa skulle 
kunna effektiviseras. I kommande avsnitt beskrivs därför stationerna mer ingående för att det 
ska bli mer tydligt vilken utrustning som används och på vilket sätt de körs. Materialet till 
denna beskrivning är hämtat från stationernas driftsinstruktioner.  
 

3.1.1 Årsta 
Av den totala vattenförbrukningen inom den gemensamma högzonen på 1500 m3/h svarar 
Årsta pumpstation för ca 900 m3/h. Pumpstationens uppgift är att inom högzonen hålla en 
trycknivå högre än + 90 mvp över 0-planet. De pumpar som används är centrifugalpumpar 
och är tillverkade år 1990 (Tillberg, 2000a). Avlästa pump- och motordata på skyltar beskrivs 
i tabell 1 och 2. Det cos fi - värde som anges i tabell 2 benämns även effektfaktorn och är ett 
mått på fasförskjutningen mellan ström och spänning som visar hur mycket av den tillförda 
effekten som används i motorn och hur mycket som går tillbaka ut i nätet som outnyttjad 



 - Nulägesbeskrivning -  

 17

reaktiv effekt. För en effektiv motor eftersträvas ett högt värde på cos fi eftersom det då blir 
en låg reaktiv effekt (Mitec Instrument AB, www, 2005).  
 
Tabell 1. Pumpdata för Årsta pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 2000a). 

Pump Beteckning Flöde m3/h Tryckuppsättning mvp Varvtal r/min Hjuldiameter mm Tillverkad år
1 KSB ETANORM M100-400MA 150 47 1475 - 1990
2 KSB ETANORM M150-400MA 300 46 1475 - 1990
3 KSB ETANORM M150-400MA 300 46 1475 - 1990
4 KSB ETANORM M150-400MA 300 46 1475 - 1990  

 
Tabell 2. Motordata för Årsta pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 2000a). 

Motor Beteckning Varvtal r/min Effekt kW cos fi
1 ABB M2AA 225 SMA 4 1480 37 0,81
2 ABB MBT 250 M 1480 50 0,81
3 ABB M2AA 250 SMA 4 1480 55 0,84
4 ABB MBT 250 M 1480 55 0,81  

 
Hur pumparna i Årsta är arrangerade visas schematiskt i figur 12. 

tryckgivare
Befintlig

M

P4
M

P3

Flödesmätare
(Sthlm Vatten)

MM

P1
P2

tryckgivare
Befintlig Ø400

Tryckmätare

Tryckmätare

Strömtång  
Figur 12. Pump- och mätarrangemang i Årsta. Illustratör: Fors & Hardell, 2002a. 

 
Tryckstegringsstationen är flödesreglerad vilket innebär att pumpningen regleras efter flödet 
och pumparna till- och frånkopplas automatiskt enligt vattenförbrukningens växlingar. Den 
pumpkombination som används vid olika flöden visas i tabell 3. För att få ett jämnt slitage på 
pumparna alterneras startordningen (Tillberg, 2000a). 
 
Tabell 3. Pumpkombinationer i Årsta pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 2000a).  

Pumpkombination Flöde m3/h
P1 0 - 160 
P2 160 - 320
P1 + P2            320 - 480
P2 + P3            480 - 600
P2 + P3 + P4       600 - 900
P1 + P2 + P3 + P4  900 -  
 
Skulle flödesregleringen av någon anledning falla bort, eller om flödessignalen går ner till ca 
noll (5 %), övergår regleringen automatiskt till tryckreglering. Då både flöde och högtryck är 
noll övergår automatiskt stationen till tidkanalkörning. Detta innebär att pump 1 och pump 2 
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startar och går tillsammans utom under natten då pump 2 står still mellan kl. 23.00 – 04.00.  
Övriga driftalternativ är körning med tidur då det är fel på PC-utrustningen, manuell styrning 
och manuell direktdrift. Då någon pump är avställd eller någon av pumparna inte startar av 
någon annan anledning (överström etc.) gäller följande: 
– Då pump 1 inte startar kopplas pump 2 in. 
– Då pump 2 inte startar kopplas pump 3 in. 
– Då pump 3 inte startar kopplas pump 4 in. 
– Då pump 4 inte startar kopplas pump 3 in (Tillberg, 2000a). 
 

3.1.2 Kärrtorp 
För att klara av sin andel av den gemensamma förbrukningen på ca 1500 m3/h inom zonen 
ligger pumpstationens nominella kapacitet på ca 576 m3/h, motsvarande pumpning med två av 
tre lika pumpar. Precis som för Årsta är pumpstationens uppgift att inom högzonen hålla en 
trycknivå högre än + 90 mvp över 0-planet (Tillberg, 2000b). Pumpaggregaten som används 
är centrifugalpumpar och avlästa pump- och motordata på skyltar beskrivs i tabell 4 och 5. 
  
Tabell 4. Pumpdata för Kärrtorp pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 2000b). 

Pump Beteckning Flöde m3/h Tryckuppsättning mvp Varvtal r/min Hjuldiameter mm Tillverkad år
1 Scanpump MB200/150-40 300 48 1485 379 1982
2 Scanpump MB200/150-40 300 48 1485 379 1982
3 Scanpump MB200/150-40 300 48 1485 379 1982  

 
Tabell 5. Motordata för Kärrtorp pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 2000b). 

Motor Beteckning Varvtal r/min Effekt kW cos fi
1 ABB MBT 250 M 1475 55 0,81
2 ABB MBT 250 M 1475 55 0,81
3 ABB MBT 250 M 1475 55 0,81  

 
Hur pumparna i Kärrtorps tryckstegringsstation är arrangerade visas schematiskt i figur 13 
 

 
Figur 13. Pump- och mätarrangemang i Kärrtorp. Illustratör: Fors & Hardell, 2002b. 
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Precis som i Årsta är Kärrtorp flödesreglerad, d.v.s. flödet ut från stationen styr driften av 
pumparna. Den pumpkombination som gäller vid varierande flöden bestäms enligt tabell 6: 
 
Tabell 6. Pumpkombinationer i Kärrtorp pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 2000b). 

Pumpkombination Flöde m3/h
P1 (P2, P3)                    0 - 310
P1 (P2, P3) + P2 (P1, P3) 310 - 600
P1 + P2 + P3                 600 -  
 
Även i denna station gäller att om flödessignalen går ner till ca noll (5 %) övergår automatiskt 
styrningen till tryckreglering. Detta innebär att det är skillnaden mellan högtryck och lågtryck 
som styr pumpningen. Övriga driftsteg samt förlopp vid för lågt tryck i sugledningen är 
samma som för Årsta station. Då någon pump är avställd eller någon av pumparna inte startar 
av någon annan anledning sker följande: 
– Då pump 1 inte startar kopplas pump 2 in. 
– Då pump 2 inte startar kopplas pump 3 in. 
– Då pump 3 inte startar kopplas pump 2 in (Tillberg, 2000b). 
 

3.1.3 Skarpnäck 
Högsta tappställe inom Skarpnäck ligger på ca + 60 m över stadens 0-plan men sett till hela 
zonen är högsta tappstället på ca + 70 m. Pumpstationens uppgift är att under normala 
driftförhållanden hålla en trycknivå högre än + 90 m och dess nominella kapacitet är ca 360 
m3/h motsvarande pumpning med två av tre lika pumpar (Tillberg, 1984). Även i denna 
station används centrifugalpumpar och aggregaten är horisontellt uppställda. Avlästa pump- 
och motordata på skyltar beskrivs i tabell 7 och 8.  
 
Tabell 7. Pumpdata för Skarpnäck pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 1984). 

Pump Beteckning Flöde m3/h Tryckuppsättning mvp Varvtal r/min Hjuldiameter mm Tillverkad år
1 KSB ETANORM G100-400NA 180 42 1450 376 1982
2 KSB ETANORM G100-400NA 180 42 1450 376 1982
3 KSB ETANORM G100-400NA 180 42 1450 376 1982  

 
Tabell 8. Motordata för Skarpnäck pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 1984). 

Motor Beteckning Varvtal r/min Effekt kW cos fi
1 Strömbergs HXUR 452 G2 B3 1478 37 0,83
2 Strömbergs HXUR 452 G2 B3 1478 37 0,83
3 Siemens 1LA52204AA50 1470 37 0,87  

 
I Skarpnäck är pumparna arrangerade enligt figur 14: 
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Figur 14. Schematisk skiss över pump- och mätarrangemanget i Skarpnäck. Illustratör: Fors & Hardell, 1984. 

 
I Skarpnäck är pumpstationen styrd med tryckreglering och nattetid ska normalt inte 
pumpverket vara i drift utan då ska Kärrtorps pumpstation svara för att trycket hålls uppe i 
ledningarna. Under dagtid sjunker trycket i ledningarna och då går första pumpen i 
startordningen igång. Pump nummer två respektive tre i startföljden startas då trycket på 
pumpstationens högtrycksida är lägre än ett inställbart tryck och stoppas om trycket stigit till 
ett annat, högre inställbart tryck (Jansson, Stockholm Vatten AB, 2005). Genom 
fördröjningsreläer förhindras att kopplingsorganen störs av de tryckvariationer som uppstår 
vid pumparnas in- och urkoppling. Trycket mäts med 2 stycken tryckgivare med matningsdon 
anslutna till pumpverkets normal- respektive högtrycksida. Övriga driftsteg samt förlopp vid 
för lågt tryck i sugledningen är samma som för de övriga stationerna i zonen (Tillberg, 1984).   
 

3.1.4 Hammarby 
Hammarby pumpstations nominella kapacitet är ca 180 m3/h och pumpningen regleras efter 
flödet och vid bortfall av flödesregleringen övergår regleringen automatiskt till tryckreglering. 
Pumparna är installerade år 1982 och aggregaten är av horisontaltyp (Tillberg, 1996). Avlästa 
pump- och motordata på skyltar beskrivs i tabell 9 och 10. 
 
Tabell 9. Pumpdata för Hammarby pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 1996). 

Pump Typ Kapacitet m3/h*mvp Varvtal r/min Hjuldiameter mm
1 ETANORM-M 125-400 180*42 1450 367
2 ETANORM-M 125-400 180*42 1450 367  

 
Tabell 10. Motordata för Hammarby pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 1996). 

Motor Typ Varvtal r/min Effekt kW
1 AM225-S4 1475 37
2 AM225-S4 1475 37  

 
Går flödessignalen ner till ca noll (5 %) övergår automatiskt styrningen till tryckreglering. 
Pumpkombinationerna kopplas då in enligt tabell 11: 
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Tabell 11. Pumpkombinationer i Hammarby pumpstation (egen utformning med material från Tillberg, 1996). 

Pumpkombination Tryck mvp (HT-LT)
P1                   62
P2                     58
P1 + P2  65
P2 62
P1 -  
 
Trycket mäts med 2 stycken tryckgivare med matningsdon anslutna till pumpverkets normal- 
respektive högtrycksida. Precis som för Årsta och Kärrtorp övergår stationen automatiskt till 
tidkanalkörning då både flöde och tryck (HT) är noll (5 %). Pump 1 och pump 2 startar och 
går då tillsammans utom under natten då pump 2 står still mellan kl. 23.00 – 04.00. Då någon 
pump är avställd eller någon av pumparna inte startar av någon annan anledning sker följande: 
– Då pump 1 inte startar kopplas pump 2 in. 
– Då pump 2 inte startar kopplas pump 1 in (Tillberg, 1996). 
 

3.2 Förbrukningsdata 
För att få en bättre uppfattning av i vilken omfattning pumpstationerna används samt hur stora 
deras förbrukningar är i förhållande till varandra presenteras nedan förbrukningsdata för varje 
station. I diagrammen visas den förbrukade energin de senaste sex åren samt de pumpade 
volymerna för samma period. Dessa diagram har hämtats från den energiinventering som 
genomfördes under sommaren 2004 i avsikt att undersöka energiförbrukningen i 
ledningsnätet. Den största vikten i detta projekt lades vid vattenpumpstationerna och förutom 
en beskrivning av varje station delades de även in efter sitt geografiska läge. I och med denna 
indelning gick det att se hur stor energianvändningen varit genom åren för en viss högzon i 
staden men även vilka pumpstationer som hör till respektive zon samt hur stor del av den 
totala pumpningen som varje station står för (Wikström, 2004). Nedan presenteras först 
resultaten för varje station i den aktuella högzonen och sedan visas diagrammen som gäller 
för hela zonen. I de data som gäller för hela zonen visas även den specifika 
energianvändningen i kWh/m3 som beräknats utifrån energin och volymen för respektive 
station och år.  
 

3.2.1 Årsta 
Figur 15 visar den totala energianvändningen och den pumpade volymen för Årsta 
tryckstegringsstation de senaste åren. Det syns tydligt i diagrammet att den del av energin som 
går åt till att värma stationen endast är en mycket liten del av den totala förbrukningen. År 
1998 och 1999 är värdena för denna parameter så låga att de över huvud taget inte syns med 
den skala som används. Vad dessa variationer beror på är i dagsläget inte kartlagda. 
Diagrammet ger snarare en bild över storleksordningen mellan värmen och den totala energin. 
Tyvärr saknas data för värmen för åren 2000 – 2002. Minskningen i energi år 2002 beror på 
att det var ett lägre flöde detta år vilket i sin tur borde medföra att flödet genom någon av de 
andra stationerna ökade. 
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Figur 15. Energianvändning samt pumpad volym för Årsta pumpstation. Illustratör: Wikström, 2004. 

 

3.2.2 Kärrtorp 
Figur 16 visar resultatet från sammanställningen av data för Kärrtorp station. Diagrammet 
visar att jämfört med Årsta station utgör värmen en större del av den totala 
energiförbrukningen i Kärrtorps station, men den är mycket liten ändå. Anledningen till detta 
är att det i denna station finns ett omklädningsrum som medför att mer värme behövs än i de 
andra två stationerna. År 2002 ökade den pumpade volymen och därmed även 
energiförbrukningen något vilket kan vara en förklaring till minskningen i motsvarande 
värden i Årsta samma år, se figur 15.  
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Figur 16. Energianvändning samt pumpad volym för Kärrtorp pumpstation. Illustratör: Wikström, 2004. 

3.2.3 Skarpnäck 
I figur 17 visas värdena från inventeringen av pumpstationen i Skarpnäck. Det som skiljer 
denna från de två tidigare är att det inte finns någon separat värmemätare installerad. Den 
energi som går åt till att värma byggnaden samt till belysning är alltså inräknad i den totala 
förbrukningen. Som figur 17 visar är den totala energianvändningen för Skarpnäck avsevärt 
mindre än för Årsta och Kärrtorp. Detta beror främst på att pumparna i denna station är 
mindre än i de övriga och pumpar därför inte lika stora volymer.  De volymer som beskriv i 
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figur 17 är förmodligen felaktiga då det visat sig att flödesmätaren i denna station har gett 
felaktiga värden. Det finns tyvärr inga andra värden på volymerna tillgängliga och dessa 
värden används därför endast till att ge en översiktlig bild av flödet genom stationen.  
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Figur 17. Energianvändning samt pumpad volym för Skarpnäck pumpstation. Illustratör: Wikström, 2004. 

 

3.2.4 Hammarby  
I figur 18 visas den totala energianvändningen för Hammarby pumpstation. Denna används 
som tidigare nämnts endast som reservstation, varför den totala förbrukningen blir betydligt 
mindre än för de övriga stationerna. Den förbrukning som uppstår är då pumparna motionkörs 
en gång i veckan. För Hammarby har några volymer inte registrerats och därför har inte någon 
specifik energianvändning kunnat beräknas för denna station. Precis som för Skarpnäck 
saknas det en separat värmemätare så denna energi är inräknad i den totala mängden.   
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Figur 18. Energianvändningen i Hammarby pumpstation. Illustratör: Wikström, 2004. 

 

3.2.5 Hela högzonen 
Förs parametrarna från ovanstående diagram samman till ett fås en bra bild över 
energiförbrukningen och vattenproduktionen i hela högzonen samt i vilken omfattning varje 
station bidrar till denna. Figur 19 visar den totala energianvändningen i hela högzonen för 
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åren 1998 – 2003.  Som diagrammet visar är det Årsta och Kärrtorp som står för den största 
förbrukningen av energi i zonen medan Skarpnäck förbrukar avsevärt mindre mängder. 
Genom diagrammet blir det extra tydligt att Hammarby endast fungerar som reservstation och 
bara motionskörs en gång i veckan. Det visar sig även att den totala energianvändningen har 
legat relativt konstant över åren.  
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Figur 19. Energianvändningen i hela zonen. Illustratör: Wikström, 2004. 

 
Figur 20 visar den totala pumpade volymen i högzonen. Jämförs detta diagram med figur 19 
så följer staplarna varandra relativt väl. Det år det pumpats en stor volym har det därför också 
förbrukats en stor mängd energi. De stora volymerna genom Skarpnäck beror med största 
sannolikhet på flödesmätaren i denna station som varit mycket varierande i sin mätning och 
därför bytts ut i juli 2004.  
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Figur 20. Total pumpad volym i zonen. Illustratör: Wikström, 2004. 

 
Figur 21 visar slutligen den specifika energianvändningen inom zonen. Detta är i princip den 
viktigaste parametern vid en sådan analys som görs i detta examensarbete. Detta eftersom den 
visar på sambandet mellan energin och flödet och inte dessa oberoende av varandra. En 
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station kan t.ex. ha en hög energianvändning men ändå en låg specifik energianvändning om 
det är så att den samtidigt pumpar en stor volym vatten.  
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Figur 21. Specifik energianvändning för hela zonen. Illustratör: Wikström, 2004. 

 
Missvisande i detta diagram är stapeln som gäller Skarpnäck. Efter det att flödesmätaren 
byttes i juni 2004 blir volymen genom denna station något lägre vilket medför en högre 
specifik energianvändning. Då denna parameter baseras på värden från hösten 2004 blir den 
specifika energianvändningen ca 0,27 kWh/m3 i denna station. Detta är avsevärt högre än de 
värden som presenteras i figur 21 och med bakgrund av detta är det alltså Skarpnäck som går 
minst effektivt av de tre stationerna.  Stapeln för det viktade medlet är intressant för att se hur 
den specifika energianvändningen ligger för hela zonen men ändå med hänsyn tagen till i 
vilken omfattning stationerna används. Även detta viktade medelvärde ändras då det är 
baserat på värden från Skarpnäck då mätaren är utbytt. Används dessa värden istället blir det 
viktade medlet år 2003 0,27 kWh/m3 istället för 0,24 kWh/m3. Detta är relativt stora skillnader 
och visar därmed hur viktigt det är med en fungerande utrustning om det ska gå att göra 
rättvisa analyser av driften i stationerna. 
 

3.2.6 Gångtider 
För att i en senare analys kunna avgöra om pumparna är slitna eller inte kan det vara 
intressant att studera pumparnas gångtider. Som tabell 12 visar är det stora variationer mellan 
pumparna för respektive station. Ett exempel på detta är i Kärrtorps pumpstation där pump 1 
år 2003 gick 9285 timmar medan pump 2 och 3 bara gick 1917 respektive 1464 timmar. Sett 
till stationens totala gångtid är det ännu större variationer då pump 2 gått ca 43700 timmar 
medan de andra två pumparna endast gått mellan 16000 – 17000 timmar. Detta tyder på att 
det inte är någon fungerande alternering mellan pumparna. Liknande är fallet för Årsta där 
pump 1 gått betydligt fler timmar än exempelvis pump 4. I Skarpnäck är det däremot en något 
jämnare fördelning och en bättre alternering av pumparna.  
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Tabell 12. Tabellen visar pumparnas gångtider i respektive station (egen utformning med material från 
Wikström, 2004) 

År P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P1 P2 P3
2003 6955 3772 3895 607 9285 1917 1464 1592 1273 5990
1999 5036 3874 4123 402 9072 5456 2415 2391 1972 3197
1998 4851 3380 1232 2328 6919 2821 1014 1631 2181 1373
Medel 5614 3675 3083 1112 8425 3398 1631 1871 1809 3520

Total gångtid 54890 39353 26447 12423 16146 43712 16681 26223 20138 24945

Årsta Kärrtorp Skarpnäck
Pumparnas gångtider på årsbasis [h]

 
 
Precis som för värdena på värmen för åren 2000 – 2002 i Årsta och Kärrtorp saknas tyvärr 
pumparnas gångtider för dessa år. På grund av detta blir det svårt att dra några direkta 
slutsatser av vilka som gått mest de senaste åren men tabellen visar ju ändå att vissa pumpar 
fått arbeta många fler timmar än andra. Det hade varit intressant att se om det är likadant för 
åren 2000 – 2002 men pärmarna med dessa data är dessvärre försvunna.  
 
Anmärkningsvärt är att de registrerade gångtimmarna för åren 1999 och 2003 för Kärrtorp blir 
fler än det totala antalet timmar per år som är 8760 h. Vad detta beror på är svårt att säga men 
de mest sannolika felkällorna är antingen fel vid avläsningarna eller att mätarna är felaktigt 
ställda. 
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4. Analys 
För att få en bra bild av vad som är möjligt att genomföra i framtiden är det bra att kunna göra 
en koppling till tidigare arbeten. Ett av de senaste arbeten som gjorts är att konsultfirman 
EnerGia utfört mätningar på pumpstationerna i zonen. De har genomfört en rad mätningar på 
de tre verksamma pumpstationerna både separat var för sig, då även varje pump, men även på 
hela zonen då alla tre stationer arbetar. Avsikten med den analys av pumpdrifterna som 
genomfördes under olika tidsintervall var dels att göra mätningar av driftdata för varje pump 
och beräkna respektive pumpverkningsgrad men även att göra en analys av hela 
pumpstationens effektivitet genom en mätning under en vecka. Dessa mätningar genomfördes 
under olika perioder år 2002.  
 
Viktigt att komma ihåg är att mätningarna på varje pump endast är värden från en kortare 
mätperiod och inte över något längre intervall. Dessa ska därför bara användas för att ge en 
generell bild över hur effektivt pumparna arbetar vid det aktuella flödet. Vid ett annat flöde 
hade resultatet förmodligen blivit ett annat men det finns endast mätdata för denna period och 
det är därför dessa data som används i analysen. Nedan presenteras kort de mätresultat 
EnerGia fick fram, i kombination med egna synpunkter, först för varje station men sen även 
för zonen i helhet. De parametervärden som loggades var vätskeflödet genom stationen, 
trycken före och efter respektive pump samt strömmen till motorerna. Dessutom gjordes 
tillfälliga mätningar av spänningen och cos fi för motorerna. Vid loggningen sparades 
mätvärden i loggarna var 5:e sekund. Med hjälp av erhållna mätvärden kunde eleffekten till 
respektive motor samt verkningsgraden för pumparna beräknas.  
 

4.1 Årsta 
Av figur 12 framgår hur mätarrangemanget ser ut vid mätning på pumpen P1 i Årsta. Efter 
mätning på pump ett flyttades tryckmätarna och strömtången över till pump två o.s.v. 
Mätningarna genomfördes på en pump i taget och under den tid mätningarna gjordes på en 
pump var de övriga avstängda. Varje mätning pågick i 15 minuter och efter denna tid flyttades 
mätverktygen snabbt över till nästa pump för att inte få några större variationer mellan 
mätningarna. En del av resultaten från mätningarna visas i tabell 13. Skillnaden mellan det 
uppmätta trycket och pumpkurvan visar hur tryckuppsättningen är vid aktuellt flöde jämfört 
med märkdata. Även den uppmätta effekten jämförs med märkdata vid det aktuella flödet och 
hänsyn tas då även till motorns verkningsgrad. Som exempel på detta blev det uppmätta 
effektbehovet till den första motorn 34 kW medan effektbehovet enligt märkdata vid det 
aktuella flödet ska vara 27/0,93 = 29 kW. Motorn drar med andra ord 5 kW mer vid den 
aktuella driftpunkten än vad data från leverantören anger (Fors & Hardell, 2002a). Pumpens 
verkningsgrad beräknas utifrån mätdata för att kunna jämföras med den verkningsgrad 
leverantören anger ska gälla vid det aktuella flödet. Mätningarna på pumparna var för sig 
pågick inte speciellt länge och de erhållna värdena ger därför bara en ungefärlig bild av hur 
effektiva pumparna är nu jämfört med vad de borde vara enligt data från leverantören. 
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Tabell 13. Resultat från mätningarna av Årsta pumpstation år 2002 (egen utformning med material från Fors & 
Hardell, 2002a). 

Pump 1 2 3 4
Genomsnittligt flöde 150 m3/h 220 m3/h 220 m3/h 235 m3/h
Uppmätt tryck jämfört med pumpkurvan 5 mvp lägre 4 mvp lägre 5 mvp lägre 3 mvp lägre
Uppmätt effekt jämfört med märkdata 5 kW högre 5 kW högre 5 kW högre 7 kW högre
Beräknad driftverkningsgrad 53,9% 60,7% 62,0% 62,0%
Driftverkningsgrad enligt leverantör 72,0% 74,0% 75,0% 75,0%  
 
Mätresultaten visar att de större pumparnas verkningsgrader ligger ca 13 procentenheter lägre 
än vad pumpkurvan anger för det aktuella flödet. För pump 1 är skillnaden hela 18 
procentenheter. Dessa skillnader kan dock minska något beroende på hur motorernas 
verkningsgrader ändras då motorerna åldras (Fors & Hardell 2002a). Sjunker verkningsgraden 
i motorn något ökar istället det beräknade effektbehovet som i detta fall leder till en något 
ökad driftverkningsgrad eftersom skillnaden mellan den uppmätta effekten och effektbehovet 
minskar. Verkningsgraden 93 % som använts i beräkningarna gäller för en ny motor men 
uppgift på hur motorverkningsgraden kan ha försämrats genom årens lopp saknas. En annan 
orsak till skillnaderna mellan värdena kan vara varvtalet som vid märkeffekt är 1480 rpm 
medan tillgängliga pumpkurvor från leverantören visar prestanda vid 1450 rpm. 
Pumpkurvorna bör m.a.o. egentligen räknas om till ett varvtal på ca 1480 rpm. Detta kan i sin 
tur medföra att verkningsgraderna ändras en del. Även om dessa två osäkerhetsfaktorer skulle 
medföra att skillnaderna mellan verkningsgraderna minskar något så är det ändå tydligt att 
pumparna är slitna och drar mer energi än nödvändigt (Fors & Hardell, 2002a).  
 

4.1.1 Flöde 
Som figur 22 visar varierar flödet mellan 90 och 560 m3/h och det är inte så stora skillnader 
mellan dygnen. Undantaget är lördagen och söndagen 1/2 - 2/2 då flödet är betydligt högre 
och senare på morgonen. Under natten då flödet är lågt är endast pump 1 i drift medan under 
perioder med höga flöden, t.ex. under förmiddagen, är både pump 1 och en av de större 
pumparna (växelvis pump 2 och 3) i drift. Under eftermiddagen då flödet minskat räcker det 
med en stor pump och då stannar pump 1 medan den åter startar under kvällen då flödet ökar. 
Efter ca kl. 22 till strax efter midnatt räcker det med en stor pump och senare under natten 
körs endast den mindre pump 1. Värt att notera är att inte vid något tillfälle under dygnet var 
två stora pumpar i drift samtidigt, alltså står det hela tiden två stora pumpar utan att användas. 
Exakt vilka pumpar som är i drift varierar dock lite mellan dygnen beroende på flödet i nätet. 
Det visar sig även att det blir flest start och stopp per dygn för den minsta pumpen P1 och 
denna relativt ojämna körning är något som sliter mycket på pumpar. Denna pump arbetar 
som bäst vid 150 m3/h, d.v.s. märkflöde, men på nätterna är flödet endast kring 90 m3/h och 
den går därför inte ens i närheten av sin optimala körning. Detta har medfört att den blivit 
sliten och ger för lågt tryck, liksom de övriga tre större pumparna. Som tabell 13 visar arbetar 
pump 1 med lägre verkningsgrad än de övriga. Sett till tabell 12 över gångtiderna är det också 
denna pump som gått flest timmar de senaste åren. Detta kan därför vara en av orsakerna till 
varför just denna pump går sämst av de fyra. Viktigt att komma ihåg är dock att tabell 12 
endast visar gångtiderna för tre år och sett över en längre period kan pumparnas totala gångtid 
vara en helt annan. Tyvärr saknades data för en sådan beskrivning.  
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Figur 22. Flöde samt effekt för Årsta pumpstation år 2003 (egen utformning med material från Fors, EnerGia). 

 

4.1.2 Effekt 
Den totalt tillförda effekten till pumparna varierar, enligt figur 22, mellan 22 och 110 kW. Det 
är tydligt att effekten har ett direkt samband med flödet, vilket medför att på natten då flödet 
är lågt minskar även effekten för att istället nå maximal förbrukning under förmiddagen då 
flödet är som högst. Bara för att förbrukningen går ner till ett relativt lågt värde under natten 
behöver det inte betyda att pumparna går bra. Med rätt dimensionering, utrustning, reglering 
o.s.v. skulle dessa värden kunna minskas ännu mer.  
 

4.1.3 Specifik energianvändning 
En annan parameter och ett viktigt nyckeltal är den specifika energianvändningen som visar 
hur mycket energi anläggningen dragit i förhållande till pumpad mängd. Detta nyckeltal kan 
därför vara viktigt att använda framför allt vid jämförelse av stationer eftersom hänsyn då 
både tas till storleken på stationerna och de pumpade mängderna. För Årsta pumpstation 
ligger nyckeltalet i huvudsak mellan 0,20 och 0,25 kWh/m3 men med vissa toppar ända upp 
till ca 0,33 kWh/m3, se figur 23. Beräknas ett medel för de 5040 mättillfällena under den 
aktuella veckan fås värdet 0,22 kWh/m3. Detta kan jämföras med 0,26 kWh/m3 som figur 21 
beskriver som det beräknade årsvärdet år 2003 för Årsta. Värdena stämmer med andra ord 
relativt väl överens och med utgång av detta skulle därför värdena från den aktuella veckan 
generellt kunna användas för beräkningar av stationen. Förbrukningstopparna som visas i 
figur 23 uppkommer på natten då flödet minskar i större utsträckning än vad den förbrukade 
effekten gör. En anledning till att inte effekten minskar lika mycket som flödet är att 
pumparna som kör på natten går långt under sin optimala drift och har därför en lägre 
verkningsgrad än nödvändigt. Ett alternativ för att lösa denna ineffektiva drift skulle därför 
kunna vara att installera en ännu mindre pump än pump 1 som har märkflöde mellan 90 – 100 
m3/h.  
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Figur 23. Figuren visar specifik energianvändning samt verkningsgrad för Årsta pumpstation år 2003 (egen 
utformning med material från Fors, EnerGia). 

 

4.1.4 Verkningsgrad 
Som figur 23 visar varierar verkningsgraden stort över dygnet. Bästa verkningsgraden 
uppkommer på förmiddagen samt på kvällen då förbrukningen är som störst medan de lägsta 
nivåerna blir på natten då flödet är så lågt att pumparna inte kan gå för fullt. Det blir ju 
däremot även låga verkningsgrader dagtid då t.ex. två pumpar går men ingen av dessa för 
fullt. Det är dessa typer av dubbel körning som leder till de lägre verkningsgraderna. Även 
detta skulle kunna förbättras med en extra liten pump vilken skulle medföra fler 
driftkombinationer.  
 
Viktigt att komma ihåg är att värdena för verkningsgraderna som beräknades för den kortare 
mätperioden, se tabell 13, endast gäller för 15 min under ett visst dygn och detta kan därför 
vara en viktig orsak till att dessa värden skiljer sig mot de i figur 23 då de heller inte visar 
samma tidsperiod. En annan orsak är att figur 23 visar totalverkningsgraden för hela stationen 
och då är det flera mindre parametrar som spelar in. En sådan parameter kan vara att 
tryckmätningarna inte är gjorda direkt vid respektive pump utan vid huvudledningarnas in- 
och utlopp från stationen. Det kan alltså ha uppkommit strömningsförluster i avstängnings- 
och backventiler samt rör. Detta medför att värdet på totalverkningsgraden blir något lägre än 
då verkningsgraden beräknas för varje pump.  
 

4.1.5 Tryck 
Då det är så lågt flöde nattetid används pumparna idag mest till att hålla trycket uppe i 
ledningarna. Som figur 24 visar uppstår det högsta trycket nattetid då det är få förbrukare som 
håller tappställena öppna. Enligt tabell 1 har pump 1 en tryckuppsättning på 47 mvp och det är 
därför detta tryck stationen håller nattetid då det knappt är någon förbrukning. Detta konstanta 
tryck i ledningarna förbrukar stora mängder energi och frågan är om det inte skulle vara 
möjligt att minska trycket några meter vattenpelare (mvp) men ändå hålla en acceptabel nivå. 
Som tidigare nämnts ligger högsta tappstället i zonen på + 70 m i förhållande till stadens 0-



 - Analys -  

 31

plan. Enligt Stockholm Vatten AB (2003), resultatmål nr 1:13, gäller att det ska vara ett 
övertryck i ledningarna på minst 20 mvp i högzonsområden. Detta övertryck på 20 mvp ska 
det av tradition vara i ledningarna och är därför ingen nivå som gäller för just denna zon och 
utifrån förutsättningarna där. Utöver detta räknas det generellt på en förlust på 5 mvp från 
pumpstation till tappstället (Westergren, Stockholm Vatten AB, 2005).  
 
Detta medför att trycknivån på vattnet ut ur stationen ska vara minst 95 mvp för att hålla rätt 
nivå i högsta tappstället och samtidigt ta hänsyn till förlusterna. Enligt figur 24 ligger det 
lägsta utgående trycket på ca 56 mvp och med hänsyn till stationens nivå på + 42 m ger detta 
en trycknivå på 98 mvp. Rätt nivå då förbrukningen är som störst uppnås med andra ord 
precis. Nattetid ligger utgående tryck istället på ca 62 mvp vilket medför en trycknivå på 104 
mvp. Detta visar att nivån ligger ca 9 m över målet under några timmar på natten. Det är 
tveksamt om detta övertryck verkligen behövs i ledningarna nattetid då det i princip ändå inte 
är några förbrukare vakna. Det skulle istället räcka med att nivån ligger precis på målet eller 
eventuellt något under. Genom att använda en mindre pump med lägre flöde och 
tryckuppsättning skulle energi kunna sparas.  
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Figur 24. Flöde samt trycknivåer in och ut ur Årsta pumpstation år 2003 (egen utformning med material från 
Fors, EnerGia). 

 

4.1.6 Specifik energianvändning - Dygnsvariationer 
Det kan även vara av intresse att se hur den specifika energianvändningen varierat över 
dygnet under en veckas tid. Detta kan nämligen visa på om det uppstår några typiska 
dygnsvariationer samt när dessa i så fall inträffar. Som figur 25 visar är förbrukningen i 
princip lika för vardagarna men på fredagen börjar den förskjutas något åt höger. Störst 
skillnad är det för söndagen som har sitt toppvärde ca tre timmar senare än vardagarna. Detta 
beror på att förbrukarna går och lägger sig senare på lördagen och sover längre på söndagen 
och det högre värdet på den specifika energianvändningen till följd av en lägre volym 
förskjuts därmed. Den kraftiga uppgången i början av natten för samtliga dygn beror på att 
flödet minskar relativt snabbt medan effekten minskar långsammare. Sedan minskar effekten 
mycket kraftigt och det är detta som leder till den så hastiga minskningen i den specifika 
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energin. En anledning till denna kraftiga minskning kan vara beroende av vilken pump som är 
i drift. Förmodligen är det så att vid ökningen av den specifika energin är en av de större 
pumparna i drift enligt tabell 3. Då flödet minskar under en viss nivå tar istället den minsta 
pumpen vid och den specifika energin minskar därmed. Detta är dock endast antaganden då 
det saknats data för att kunna göra några exakta analyser om det verkligen är detta som är 
orsaken.  
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Figur 25.  Den specifika energianvändningen fördelad dygnsvis i Årsta pumpstation år 2003 (egen utformning 
med material från Fors, EnerGia). 

 

4.2 Kärrtorp 
Precis som för Årsta loggades flödet, trycken före och efter respektive pump samt strömmen 
genom motorerna. Av figur 13 framgår hur mätarrangemanget ser ut vid mätning på pumpen 
P1. Uttag för tryckmätning finns omedelbart före respektive efter varje pump och 
tryckuppsättningen över pumpen kunde alltså mätas utan korrektioner. Efter mätning på pump 
1 flyttas mätarna över till pump 2 o.s.v. 
 
Mätningarna genomfördes på en pump i taget och de övriga två pumparna var avstängda 
under tiden. Mätningen på pump 1 genomfördes under 50 minuter, pump 2 under 40 minuter 
samt pump 3 under 15 minuter (Fors & Hardell, 2002b). Resultaten från mätningarna på 
pumparna var för sig visas i tabell 14. De behandlade parametrarna har tagits fram eller 
beräknats på samma sätt som för Årsta.  
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Tabell 14. Resultat från mätningarna av Kärrtorp pumpstation år 2002 (egen utformning med material från Fors 
& Hardell, 2002b). 

Pump 1 2 3
Genomsnittligt flöde 270 m3/h 240 m3/h 240 m3/h
Uppmätt tryck jämfört med pumpkurvan 3 mvp lägre 2,5 mvp lägre 2,5 mvp lägre
Uppmätt effekt jämfört med märkdata 8 kW högre 9,5 kW högre 8,3 kW högre
Beräknad driftverkningsgrad 67,1% 61,5% 61,6%
Driftverkningsgrad enligt leverantör 80,0% 78,0% 77,0%  
 
Resultaten visar att de enskilda pumparnas verkningsgrader vid flöden omkring och över 250 
m3/h är ca 12-13 procentenheter lägre än vad pumpkurvan angav för pumpen vid 
leveranstillfället. Förutom att pumparna blivit gamla och slitna kan det, precis som för Årsta, 
bero på två olika osäkerhetsfaktorer. Den ena är elmotorernas verkningsgrader som kan 
variera för gamla och nya motorer. Den andra faktorn är svårigheterna att göra korrekta 
avläsningar i pumpdiagrammen från ABS då de använda skalorna i diagrammen är relativt 
grova (Fors & Hardell, 2002b). 
 

4.2.1 Flöde 
Den längre mätningen på hela stationen över en vecka visade att flödet varierade under den 
tiden mellan ett lägsta värde nattetid på ca 140 m3/h och ett maximalt värde på ca 500 m3/h, se 
figur 26. Precis som för Årsta ökar förbrukningen något under helgen och som figuren visar 
inträffar det höga förmiddagsflödet då något senare än under vardagarna. Under dagtid är två 
pumpar i drift och flödet ligger ofta kring 350-450 m3/h. Om det räknas på att två pumpar 
används ger detta ett flöde på 175-225 m3/h per pump vilket innebär att arbetspunkten för 
pumparna ligger långt under driftpunkten med bästa pumpverkningsgrad. Nattetid är endast 
en pump i drift eftersom flödet ut från stationen då är lågt, ca 140 m3/h. Detta innebär ännu 
sämre driftförhållanden för pumpen som är i drift och verkningsgraden minskar ytterligare, ca 
30 procentenheter lägre jämfört med driftpunkten. Enligt ABS pumpkurvor är bra 
driftförhållanden flöden mellan 250 och 500 m3/h för då ligger verkningsgraden mellan 75 till 
80 %. Sådana bra driftförhållanden uppstår i Kärrtorps station endast under de korta perioder 
när flödet ligger i området 250-310 m3/h och en pump är i drift, se tabell 6. För att klara 
kraven på tryckuppsättningen vid högre flöden krävs dock att två pumpar är i drift. Med andra 
ord betalas priset för trycksättningen i form av lägre pumpverkningsgrader då flödet fördelas 
på två pumpar (Fors & Hardell, 2002b).   
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Figur 26. Flöde samt effekt för Kärrtorp tryckstegringsstation år 2003 (egen utformning med material från Fors, 
EnerGia). 

 

4.2.2 Effekt 
Precis som för Årsta visar figur 26 att det är ett tydligt samband mellan den tillförda 
effektmängden och flödet som pumpas genom stationen. För Kärrtorp varierade effekten 
under den aktuella veckan mellan ca 40 och 100 kW.  
 

4.2.3 Specifik energianvändning 
Som figur 27 visar varierar den specifika energianvändningen för Kärrtorp mellan ca 0,18 och 
0,3 kWh/m3 och med ett medeltal på ca 0,23 kWh/m3. Det lägre värdet uppnås på 
förmiddagen och på kvällarna då förbrukningen är som högst medan nätternas ineffektiva 
körning leder till de högre värdena. En jämförelse mellan figur 26 och 27 visar att flödet 
generellt är något högre under helgen (1 – 2/2) och detta medför en lägre specifik 
energiförbrukning under dessa dygn. Därmed uppstår inte liknande toppar på ca 0,25 kWh/m3 
som det blir övriga dygn ungefär mitt på dagen.  
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Figur 27. Specifik energianvändning och verkningsgrad för Kärrtorp pumpstation år 2003 (egen utformning med 
material från Fors, EnerGia). 

 
Av figur 27 framgår det tydligt vilket samband det är mellan den specifika 
energianvändningen och verkningsgraden då de i princip blir varandras spegelbilder. På 
exempelvis förmiddagen pumpas det stora mängder för en viss mängd energi medan det 
senare på dagen pumpas mycket mindre vatten men det är inte lika stor skillnad i 
energianvändningen. Detta resulterar i att driften är effektivare då det pumpas stora mängder 
än tvärtom och medför därmed en högre verkningsgrad under dessa perioder. Precis som för 
Årsta kan medelvärdet för den aktuella mätperioden jämföras med det beräknade årsvärdet för 
stationen som enligt figur 21 ligger på ca 0,28 kWh/m3. Den specifika energianvändningen 
var dock extremt hög för just år 2003, åren innan låg det på ca 0,25 kWh/m3. Även för 
Kärrtorp kan därför slutsatsen dras att det inte skiljer speciellt mycket mellan värdet för den 
aktuella veckan och värdet för hela året.  
 

4.2.4 Verkningsgrad 
Verkningsgraden visar sig, enligt figur 27, variera mellan 45 och 67 % men med ett 
genomsnitt på ca 55 %. Detta är mycket lägre än både de nivåer som leverantörens 
pumpdiagram hävdar att pumparna ska kunna ligga på men även jämfört med de beräknade 
driftverkningsgraderna enligt tabell 14. Problemet är att dessa nivåer gäller för märkflöde som 
för dessa pumpar är 300 m3/h. Sett till figur 26 ligger flödet långt ifrån denna nivå under långa 
perioder. Under nätterna ligger exempelvis flödet på ca 140 m3/h och detta är inte ens hälften 
av pumpens dimensionerande flöde, vilket leder till de låga värdena på verkningsgraden. När 
flödet stiger något över 310 m3/h kopplar en andra pump in, se tabell 6, och de två pumparna 
hjälps därmed åt att förse nätet med den önskade volymen vatten. När de två pumparna jobbar 
parallellt för ett flöde på t.ex. 360 m3/h innebär detta 180 m3/h för dem var och då arbetar 
båda två långt ifrån optimal drift. Ett alternativ för att lösa dessa problem är dels att installera 
en liten nattpump som har ett optimalt flöde kring 150 m3/h och som kan uppfylla kravet på 
tryckstegringen.  
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4.2.5 Tryck 
Enligt tabell 4 ska pumparna i Kärrtorps pumpstation klara en tryckuppsättning på 48 mvp för 
att erforderligt tryck i ledningsnätet, med hänsyn till högsta tappstället på + 70 m, ska uppnås. 
Precis som för Årsta gäller att högsta nivån blir 95 m med hänsyn till Stockholm Vattens 
tryckmål samt för att klara tryckförlusterna på 5 mvp i ledningarna. Själva stationen ligger på 
+ 37 m i förhållande till stadens nollplan och med hänsyn till detta måste det utgående trycket 
vara minst 58 mvp (95 – 37) för att det ska bli rätt nivå i högsta tappstället.  
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Figur 28. Flöde samt trycknivåer in och ut ur Kärrtorp pumpstation år 2003 (egen utformning med material från 
Fors, EnerGia). 

 
Som figur 28 visar ligger det lägsta trycket under den aktuella mätveckan på ca 64 mvp och 
med hänsyn till stationens läge medför detta en trycknivå på 101 mvp. Det högsta utgående 
trycket uppstår på natten då flödet är som lägst och ligger i genomsnitt på ca 70 mvp. Detta 
ger en trycknivå på ca 107 mvp och är därmed hela 12 enheter högre än tryckkravet. Förutom 
att det är högre än kravet uppstår det dessutom på natten då efterfrågan på ett högt tryck ändå 
inte är så stor. Därför kan det, precis som för Årsta, vara tveksamt om denna nivå verkligen 
behöver hållas på natten. Framförallt blir det svårt för pumparna nattetid att få en bra 
verkningsgrad då de håller ett så högt tryck men samtidigt pumpar en så pass liten volym som 
de gör. 
 

4.2.6 Specifik energianvändning - Dygnsvariationer 
Den dygnsvisa variationen för Kärrtorp enligt figur 29 uppvisar i princip samma mönster som 
stationen i Årsta. Den specifika energianvändningen går upp under natten då förbrukningen 
minskar för att sedan vara något lägre på morgonen då förbrukningen är som störst. Även för 
Kärrtorp är värdena för lördagen och söndagen något förskjutna till senare på morgonen. En 
skillnad mot för Årsta är att det inte blir samma kraftiga uppgång samt nedgång under 
nattimmarna i Kärrtorp men istället ligger denna parameter något högre under resten av 
dygnet.  
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Figur 29. Den specifika energianvändningen fördelad dygnsvis i stationen i Kärrtorp år 2003 (egen utformning 
med material från Fors, EnerGia). 

 

4.3 Osäkerhetsfaktorer i Skarpnäck 
Under mätningarna av hela högzonen med alla tre stationer samtidigt uppstod två 
osäkerhetsfaktorer i Skarpnäck. För det första gav loggningen av strömmen till pump 1 en 
onormal kurva och låg för lågt. Detta visade sig bero på att strömtången inte var helt stängd 
vid loggningen och medförde att den beräknade eleffekten blev lite för låg samtidigt som 
verkningsgraden blev för hög. För det andra var körsättet för stationen under mätperioden 
onormalt eftersom det hela tiden var minst två pumpar igång och för det mesta var alla tre i 
drift. Följden av detta blev att dagtid skulle tre pumpar dela på ett flöde på 140 – 200 m3/h 
och fick därmed endast 47 – 67 m3/h per pump. Detta medförde att eleffekten till 
pumpstationen blev högre än vid normal drift och verkningsgraden sänktes. Studeras hela 
högzonen blir dessa osäkerhetsfaktorer inte lika påtagliga utan ger endast ett måttligt fel i 
helhetsbilden. Detta eftersom Skarpnäck är den minsta stationen och om effekten till en av 
pumparna blir för låg har det liten betydelse i helhetsbilden för hela högzonen. Det är snarare 
då varje station analyseras i detalj som det blir större utslag på sådana osäkerhetsfaktorer i 
Skarpnäck, detta framför allt om den jämförs med Årsta och Kärrtorp som körts under 
normala förhållanden.  
 
Med anledning av detta används för Skarpnäck även data från den mätning som gjordes 28/10 
– 4/11 2002 på endast denna station. Mätningarna från denna period genomfördes utan några 
problem och normalt antal pumpar var i drift. I kommande avsnitt skiljs mätperioderna åt som 
nummer 1 respektive 2. Mätperiod 1 är den som större delen av arbetet är baserad på och 
gäller mätningen av hela högzonen med alla tre stationerna samtidigt under tiden 28/1 – 3/2 
2003. Mätperiod 2 gäller mätningen av endast Skarpnäck och pågick under tiden 28/10 – 4/11 
2002.  
 
I nedanstående kapitel där Skarpnäck analyseras enskilt precis som de andra stationerna gjorts 
i föregående kapitel används data från mätperiod 2. Detta eftersom det då är viktigt att 
mätvärdena är riktiga om det ska gå att göra en rättvis analys av stationen. I kapitlet där hela 
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högzonen studeras används för Skarpnäck däremot data både från mätperiod 1 och 2 eftersom 
stationerna då ska kunna jämföras med varandra. De data som tas från mätperiod 1 är flödet 
och trycket eftersom dessa mätvärden inte påverkas av att strömtången satt löst samt att 
antalet pumpar i drift var onormalt. Parametrarna effekt, verkningsgrad samt specifik 
energianvändning tas däremot från mätperiod 2 eftersom dessa beror av hur strömtången satt.  
 

4.4 Skarpnäck 
Mätningarna på Skarpnäck tryckstegringsstation utfördes på samma sätt och samma data 
loggades som för de två andra stationerna. Mätarrangemanget beskrivs i figur 14. Mätningen 
på pump 1 genomfördes under 30 minuter, pump 2 under 60 minuter samt pump 3 under 30 
minuter (Fors & Hardell, 2002c). Resultaten från mätningarna på pumparna var för sig visas i 
tabell 15. De behandlade parametrarna har tagits fram eller beräknats på samma sätt som för 
Årsta och Kärrtorp. 
 
Tabell 15. Resultat från mätningarna av Skarpnäck pumpstation år 2002 (egen utformning med material från 
Fors & Hardell, 2002c). 

Pump 1 2 3
Genomsnittligt flöde 105 m3/h 120 m3/h 105 m3/h
Uppmätt tryck jämfört med pumpkurvan 4 mvp lägre 1 mvp lägre samma värde
Uppmätt effekt jämfört med märkdata 4 kW högre 3 kW högre 4 kW högre
Beräknad driftverkningsgrad 55,1% 60,8% 58,7%
Driftverkningsgrad enligt leverantör 64,0% 68,0% 65,0%  
 
Mätresultaten visar att de enskilda pumparnas verkningsgrader är 6 – 9 procentenheter lägre 
än vad pumpkurvan anger vid det aktuella flödet. Förutom att effektiviteten hos pumparna är 
sämre nu än vid installationen kan detta, precis som för Årsta, bero dels på elmotorernas 
verkningsgrader som ändras ju längre tiden går men även på det varvtal som används vid 
märkeffekt. Pumpkurvorna från leverantören visar prestanda vid 1450 rpm medan motorernas 
varvtal vid märkeffekt är 1478 rpm för pump 1 och 2 samt 1470 rpm för pump 3. Räknas 
pumpkurvorna om till rätt varvtal kan verkningsgraderna komma att ändras en del (Fors & 
Hardell, 2002c).  
 

4.4.1 Flöde 
Den längre mätningen på hela stationen genomfördes på samma sätt som tidigare under sju 
dygn, dock under en annan mätperiod, och gav en bra bild av effektiviteten för hela 
pumpstationen vid varierande flöden. Som figur 30 visar är det en viss skillnad i 
förbrukningstrenden mellan Skarpnäck och de övriga stationerna. I Årsta och Kärrtorp är det 
en relativt liknande förbrukning på vardagarna och ett något högre flöde under helgen. Ett 
högre helgflöde (2/11 – 3/11) gäller även för Skarpnäck men det är inte samma jämna trend 
under vardagarna. Trots detta är det ändå tydligt att flödet går upp på förmiddagen samt på 
kvällen men de nivåer flödet då ligger på varierar under veckan. Under det första mätdygnet 
uppstod en kraftig förbrukningstopp, men om denna beror på fel i mätningen eller om det i 
verkligheten var detta flöde är svårt att säga. Det är dock tveksamt om det under 
måndagskvällen skulle krävas ett så högt flöde när det högsta flödet i de andra stationerna har 
uppkommit på helgerna. Med anledning av detta läggs inte så stor vikt i analysen på varför det 
blir en topp på nästan 200 m3/h på måndagen.  
 



 - Analys -  

 39

Precis som i Kärrtorp är det tre lika stora pumpar men i denna station har de ett märkflöde på 
180 m3/h. Sett till figur 30 uppnås inte denna nivå under mätperiod 2 och pumparna arbetar 
därför långt ifrån sina optimala driftnivåer och därmed mycket ineffektivt. Det är därför 
onödigt att använda tre pumpar som är lika stora och som dessutom har ett märkflöde långt 
ifrån det verkliga flödet genom stationen. Under mätperiod 2 har stationen varit avstängd 
under natten, precis som det står i driftinstruktionen att den ska vara, men trots detta vore det 
förmodligen lämpligt med en liten pump utöver de befintliga pumparna. På så vis skulle de 
låga dagsflödena kunna skötas mer effektivt. 
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Figur 30. Flöde samt effekt för Skarpnäck pumpstation år 2002 (egen utformning med material från Fors, 
EnerGia). 

 

4.4.2 Effekt 
Effektkurvan för Skarpnäck pumpstation har, som figur 30 visar, fått ett något annorlunda 
utseende mot för hos Årsta och Kärrtorp. Av någon anledning följer den inte flödeskurvan 
lika precis som för de andra. Även om det är svårt att läsa av ett exakt värde på effekten så 
varierar den mellan ca 23 – 30 kW dagtid. Dagtid ligger den som synes relativt konstant kring 
denna nivå även då flödet går ner en del mitt på dagen. Som kapitel 4.1 och 4.2 visat ligger 
effektnivåerna för Årsta och Kärrtorp kring ca 70 – 100 kW och det är alltså en stor skillnad i 
förbrukning mellan stationerna. Anledningen till att effekten går ner till i princip noll under 
några timmar på nätterna är att stationen då ska vara avstängd och det behövs därmed ingen 
energi till pumpningen. Detta får som följd att även värdena på den specifika 
energianvändningen samt verkningsgraden blir noll på nätterna.  
 

4.4.3 Specifik energianvändning 
För Skarpnäck kunde detta nyckeltal uppnå nivåer upp till 0,4 – 0,5 kWh/m3 men låg i 
huvudsak mellan 0,2 – 0,3 kWh/m3, se figur 31. Dessa nivåer är relativt lika jämfört med de 
övriga stationerna men överlag ligger Skarpnäck ändå något högre under hela veckan. Det är 
framför allt förbrukningstopparna som medför högre värden på den specifika 
energianvändningen för Skarpnäck. Att detta nyckeltal blir något högre i denna station kan 
bero på ett flertal faktorer men generellt gäller att det är svårare att få en effektiv drift ju 
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mindre pumpen är. Medeltalet för mätperiod 2 ligger på ca 0,25 kWh/m3 och stämmer därför 
relativt väl med samma parameter för årsvärdet i stationen efter det att flödesmätaren bytts ut, 
som enligt kapitel 3.2.5 var ca 0,27 kWh/m3. De höga topparna under veckan uppkommer 
precis som för de två andra stationerna på natten då pumparna arbetar mycket ineffektivt på 
grund av det låga flödet och de stora pumparna.  
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Figur 31. Specifik energianvändning och verkningsgrad för Skarpnäck pumpstation år 2002 (egen utformning 
med material från Fors, EnerGia). 

 

4.4.4 Verkningsgrad 
Precis som att den specifika energianvändningen uppnår höga nivåer blir det i gengäld låga 
verkningsgrader för stationen. Som figur 31 visar nådde inte verkningsgraden över 56 % vid 
något tillfälle under den aktuella veckan utan den låg snarare kring 48 % och med 
extremvärden ner mot 40 %. Dessa nivåer ligger något lägre än motsvarande parameter för 
Årsta och Kärrtorp. Enligt Kjellén (Diagnos Tech AB, 2005) ska en effektiv vattenpump 
kunna arbeta vid verkningsgrader upp mot 75 – 80 % under rätt förutsättningar. Sådana nivåer 
uppnås i huvudsak då det gäller pumpning mot reservoar då pumpen under större delen av 
tiden kan arbeta vid optimal driftpunkt. Som det är i denna zon då pumparna arbetar direkt 
mot kund blir det svårare att erhålla en sådan jämn körning. Trots detta borde det ändå gå att 
komma upp i något högre verkningsgrader än vad som görs i stationerna idag. 
Verkningsgraden från denna veckomätning skiljer sig från de beräknade utifrån den kortare 
mätperioden som låg mellan 55 och 61 %. En orsak till detta är samma som för Årsta, d.v.s. 
tryckmätningarnas placeringar. Mätningarna är gjorda vid huvudledningarnas in- och utlopp 
från stationen och inte direkt vid respektive pump, vilket medför strömningsförluster i 
avstängnings- och backventiler samt rör.  
 

4.4.5 Tryck 
Högsta tappställe inom Skarpnäck är ca 60 m över stadens nollplan, medan inom närliggande 
stadsdel Kärrtorp ligger högsta tappstället på ca 70 m och det är alltså denna nivå som är 
styrande för hela zonen. Detta även fast vattnet från Skarpnäck i princip aldrig når fram till 
detta tappställe. Enligt driftinstruktionen är pumpstationens uppgift att dagtid under normala 
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driftförhållanden hålla en trycknivå högre än 90 mvp för att få ett övertryck på 20 mvp i 
ledningarna (Stockholm Vatten AB, 2003). Till denna nivå läggs även 5 mvp för att klara 
tryckförlusterna i nätet (Westergren, Stockholm Vatten AB, 2005). Med tanke på att stationen 
ligger på + 28 m skulle det krävas ett utgående tryck på minst 67 mvp för att uppnå rätt nivå i 
nätet.  
 
Som figur 32 visar ligger det lägsta utgående trycket under mätperiod 2 på ca 67 mvp medan 
det högsta är 81 mvp. Med hänsyn till stationens läge över stadens nollplan ger detta 
trycknivåerna 95 respektive 109 mvp. Precis som i Årsta uppfylls tryckmålet därmed precis 
då förbrukningen är som störst. Under de perioder då förbrukningen är som lägst och därmed 
trycket som högst ligger trycknivån alldeles för högt. En sänkning från de högsta nivåerna på 
109 mvp till 95 mvp skulle ha en stor inverkan på hur mycket energi som skulle gå åt vid 
pumpningen.   
 
Skulle det gå att göra en uppdelning av zonen i mindre områden medför detta att högsta 
tappstället blir ca 60 m över nollplan. Stationen skulle då behöva klara trycknivån 85 m för att 
det ska bli rätt tryck i ledningsnätet med avseende på förlusterna. När nu stationen ligger på 
nivån + 28 m medför detta en minsta trycknivå på ca 57 mvp ut ur stationen. Detta visar att 
det skulle gå att minska trycknivåerna betydligt genom en sådan indelning i mindre områden. 
Då är det istället frågan hur effektivt de befintliga pumparna skulle arbeta vid sådana 
driftförhållanden.  
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Figur 32. Flöde samt trycknivåer in och ut ur stationen i Skarpnäck år 2002 (egen utformning med material från 
Fors, EnerGia). 

 

4.4.6 Specifik energianvändning - Dygnsvariationer 
Figur 33 visar den specifika energianvändningen fördelad över dygnet i Skarpnäck 
pumpstation. Jämfört med de övriga stationerna har figur 33 ett något annorlunda utseende 
eftersom Skarpnäck är avstängd på natten och den specifika energianvändningen nattetid blir 
därmed noll. Förbrukningen under resten av dygnet följer en liknande trend som i de övriga 
stationerna men för denna station är värdena något högre.    
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Figur 33. Den specifika energianvändningen fördelad dygnsvis i Skarpnäck pumpstation år 2002 (egen 
utformning med material från Fors, EnerGia). 

 
Speciellt för Skarpnäck pumpstation jämfört med de övriga två stationerna är att denna ska 
vara avstängd på natten. Som tidigare nämnts ska denna pumpstation stängas av då trycket i 
ledningarna ökar och därmed ska Kärrtorp upprätthålla rätt tryck i nätet. Det har dock visat 
sig att de senaste två åren har även Skarpnäck av någon anledning gått nattetid med minst en 
pump igång. Detta har kunnat visas genom en studie av flödesscheman i CKT (Central 
Kontroll Torsgatan) som är Stockholm Vattens centrala övervakningssystem. Enligt Stadler 
(Stockholm Vatten AB, 2005) är dessa data tillförlitliga ca två år tillbaka i tiden och även så 
långt tillbaka verkar det alltså som att det har gått en pump nattetid även i Skarpnäck. Enligt 
Jansson (Stockholm Vatten AB, 2005) har det under examensarbetets gång genomförts arbete 
för att åtgärda detta fel. Nya tryckgivare installeras därmed så att nivåerna i inställningarna av 
trycket kan justeras något så att stationen automatiskt stängs av under natten. Eftersom detta 
är under arbete förutsätts under resten av detta examensarbete att stationen i fortsättningen 
kommer att vara avstängd nattetid. 
 

4.5 Hela högzonen 
När nu stationerna har analyserats var för sig för en och samma tidsperiod kan de olika 
stationerna föras samman till ett diagram för att det ska gå att göra jämförelser mellan 
stationerna. På detta sätt kan t.ex. ett diagram över flödet för de olika stationerna visa om det 
händer något speciellt i en station då flödet ökar i en annan. Det kan ju även visa sig att 
stationerna inte har någon direkt koppling med varandra utan de följer en liknande flödestrend 
ändå.  
 
De parametrar och diagram som blivit påverkade av osäkerhetsfaktorerna i Skarpnäck är som 
tidigare nämnts de över effekten, verkningsgraden samt den specifika energianvändningen. I 
dessa diagram visas de alternativa värdena för Skarpnäck från mätperiod 2 med ytterligare en 
linje och benämns som nummer 2. Viktigt att komma ihåg är att tidsperioden för dessa värden 
inte är densamma som för de övriga värdena men de läggs ändå in i samma diagram för att 
visa på skillnaderna mellan mätperioderna. Eftersom inte tryck- och flödesmätningen blivit 
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påverkade av felen vid mätningen är det lämpligt att dessa värden används i analysen av 
zonen eftersom de är tagna vid samma tillfälle som de övriga stationerna. Det är också 
intressant att se vilka följderna blir på de övriga stationerna då Skarpnäck hela tiden körs med 
två eller tre pumpar. Det flöde som därmed uppstår är något högre än normalt men i och med 
att själva förbrukningen i nätet är densamma blir det istället så att någon av de andra 
stationerna behöver pumpa ett lägre flöde. Även trycket ut ur Skarpnäck blir något annorlunda 
jämfört med under onormal körning. De skillnader i trycknivåer som påvisats mellan 
mätperioderna beror alltså på den annorlunda körningen och har inget att göra med den lösa 
strömtången.     
 

4.5.1 Flöde 
Det totala vattenflödet in i högzonen under mätperiod 1 varierade mellan 300 och 1300 m3/h 
enligt figur 34 och förbrukningsmönstret är relativt lika mellan de olika veckodagarna. Under 
vardagarna infaller den största förbrukningen mellan kl. 07 och 07.30 medan 
förbrukningstoppen under helgen inträffar runt kl. 11 på förmiddagen. Alla tre 
pumpstationerna är i drift hela tiden, dock med olika antal pumpar vid olika tillfällen. När 
flödet in till zonen var som lägst under mätperioden, ca 310 m3/h, gav Årsta ca 90 m3/h, 
Kärrtorp 155 m3/h och Skarpnäck ca 65 m3/h. Antalet pumpar i drift var då 4 stycken, en i 
Årsta, en i Kärrtorp och två i Skarpnäck. Enligt Fors (2003) hade detta flödet kunnat klaras 
effektivare med två pumpar i drift om det funnits en övergripande styrning av flödet till 
högzonen. Jämförs dessa flöden med pumparnas märkflöden enligt tabell 1, 4 och 7 blir det 
tydligt hur långt ifrån pumparnas dimensionerande flöde de går.  
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400

03-01-28 03-01-29 03-01-30 03-01-31 03-02-01 03-02-02 03-02-03 03-02-04

m3/h

Årsta
Kärrtorp
Skarpnäck
Skarpnäck 2
Totalt

 
Figur 34. Totalt flöde in till högzonen samt flöde från respektive pumpstation (egen utformning med material 
från Fors, EnerGia). 

 
Som figur 34 visar är det en stor likhet mellan flödet från Årsta och från Kärrtorp. Dagtid 
levererar de i princip lika stora mängder vatten under samma tidsperioder. Däremot uppstår 
vissa skillnader nattetid då det är ett högre flöde genom Kärrtorp medan flödet genom Årsta 
snarare liknar det i Skarpnäck. Generellt gäller dock att Skarpnäck levererar betydligt mindre 
volymer än de övriga två stationerna. Detta gäller dels för Skarpnäck under mätperiod 1 men i 
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huvudsak för Skarpnäck under mätperiod 2. Som figur 34 visar är det relativt stor skillnad 
mellan flödena genom denna station. Detta beror som tidigare nämnts på att stationen hade 
onormalt många pumpar igång under hela veckan. Detta medförde att flödet genom 
Skarpnäck blev högre än normalt och samtidigt borde flödet genom någon av de andra 
stationerna ha minskat något jämfört med andra veckor. Det är på grund av sådana faktorer 
det är så svårt att dimensionera stationerna så att de alltid går effektivt då de har en kraftig 
variation i flödet. Det hade exempelvis varit fel att lägga alltför stor vikt vid flödet genom 
Skarpnäck under mätperiod 1 när det nu är så ovanligt att driften är på det viset.  
 
Det går över lag inte att säga att då flödet ökar i en station så minskar det i en annan, utan de 
verkar ha ett liknande förbrukningsmönster alla tre. Visserligen skulle det kunna tänkas att 
Kärrtorp tar hand en del av nattförbrukningen i Årsta eftersom flödet från den stationen går 
ner extra mycket då. Detta kan ju dock bero på helt andra faktorer också, t.ex. att det är fler 
förbrukare nära stationen i Kärrtorp än Årsta.  
 

4.5.2 Effekt 
Den totala eleffekten för pumpningen till högzonen har beräknats genom att strömmen till 
varje enskild pump i första hand har loggats under mätperioden. Den aktiva effekten till varje 
pump har sedan kunnat beräknas genom att ta hänsyn till spänningen och cos fi-värden från 
tidigare mätningar av varje enskild pump. Därefter har effekten från de enskilda pumparna 
summerats för att ge en total förbrukning för hela zonen, se figur 35. Denna totala eleffekt in 
till högzonen varierar under mätperiod 1 mellan ca 100 och 260 kW (Fors, 2003). Dessa 
värden är dock inte helt rättvisande eftersom mätningen av Skarpnäck varit felaktig under 
denna period samt eftersom driften av Skarpnäck varit onormal. Används istället värden från 
mätperiod 2 då Skarpnäck körts under normal drift och mätts på rätt sätt fås en något lägre 
förbrukning. Den totala eleffekten in till högzonen blir då 65 – 230 kW enligt figur 35, linje 
totalt 2. Dessa nivåer är bättre riktvärden för effekten in till zonen eftersom Skarpnäck 
fortsättningsvis ska vara avstängd nattetid och under övrig tid inte köras med mer än två 
pumpar.  
 
Figur 35 visar tydligt skillnaderna mellan effektkurvorna i stationerna. Effekten i Årsta och 
Kärrtorp följer flödesförbrukningen relativt väl medan samma värde i Skarpnäck ligger på ett 
nästan konstant värde under hela dygnet. Detta medför att mer energi än nödvändigt förbrukas 
i stationen då den går ineffektivt med en låg verkningsgrad som följd. Precis som i Årsta och 
Kärrtorp borde det gå att få en jämnare effektkurva som följer flödet även i Skarpnäck. 
Figuren ger en tydlig bild av hur viktigt det är med en effektiv drift av stationerna och hur stor 
inverkan driften har på energianvändningen. De relativt stora skillnader som blir i den totala 
effekten mellan mätperioderna beror i detta fall bara på olika körningar av stationen i 
Skarpnäck. Med tanke på att denna är den minsta av de tre borde det gå att spara betydligt mer 
genom att effektivisera de övriga stationerna och köra dessa på optimalt sätt. Det är däremot 
svårt att säga hur mycket av skillnaderna i effekten i Skarpnäck som beror av den lösa 
strömtången till pump 1 och hur mycket som beror av den onormala körningen. Förhållandena 
mellan Årsta och Kärrtorp nattetid stämmer relativt bra då Kärrtorp pumpar dubbelt så mycket 
vatten till den dubbla effekten.  
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Figur 35. Totalt tillförd eleffekt för pumpningen in till högzonen samt effekten för varje station (egen 
utformning med material från Fors, EnerGia). 

 

4.5.3 Verkningsgrad 
Figur 36 visar vilka verkningsgrader som uppnås för varje station under mätperioderna. När 
stationerna jämförs med varandra blir det extra tydligt att det är stationen i Skarpnäck som går 
minst effektivt av de tre. Detta gäller både om data för Skarpnäck används från mätperiod 1 
eller 2. Verkningsgraden för period 2 blir betydligt högre än motsvarande värden för period 1. 
Precis som för effekten är det svårt att säga om detta beror på den lösa strömtången eller den 
onormala körningen under period 1. Även om verkningsgraden i Skarpnäck blev något högre 
under mätperiod 2 är det ändå en bra bit kvar upp till motsvarande värden för de övriga 
stationerna. Med andra ord uppnås inte lika bra verkningsgrader i Skarpnäck som i de övriga 
stationerna även då denna körs med normal drift under en vecka. Detta kan, förutom felaktig 
utrustning i förhållande till verkligheten, till stor del bero på att det över lag är svårare att 
erhålla bra verkningsgrader då pumparna är mindre. Även om verkningsgraderna är högre i de 
övriga stationerna är dessa nivåer ändå långt ifrån vad de skulle kunna vara för effektiva 
vattenpumpar som arbetar under rätt förutsättningar. Kärrtorp har i och för sig toppar upp 
kring 65 % men även detta är en relativt låg verkningsgrad för vattenpumpar. Det är även 
konstigt att det skiljer sig så pass mycket som det gör mellan Kärrtorp och Årsta. Sett till figur 
34 har de ett relativt liknande flöde dagtid men som figur 36 visar uppnår Kärrtorp ändå högre 
verkningsgrader under förbrukningstopparna.  



 - Analys -  

 46

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

03-01-28 03-01-29 03-01-30 03-01-31 03-02-01 03-02-02 03-02-03 03-02-04

%

Årsta
Kärrtorp
Skarpnäck
Skarpnäck 2

 
Figur 36. Verkningsgraderna för respektive station (egen utformning med material från Fors, EnerGia). 

 
Det är svårt att peka på något specifikt som leder till att det blir så låga verkningsgrader för 
stationerna då denna parameter beror av en mängd olika faktorer. Det är ju även så att detta 
bara gäller för en viss vecka, det är möjligt att det ser annorlunda ut för ett helt år. Tyvärr 
saknas data för sådana illustrationer.  
 

4.5.4 Tryck 
Det uppmätta utgående trycket plus den nivå respektive station är belägen på ger vilken 
trycknivå stationen klarar att stegra vattnet till. Det är denna nivå som ska jämföras med 
högsta tappstället i zonen med hänsyn till det önskade övertrycket i ledningarna samt 
förlusterna i desamma. För hela zonen ligger denna högsta nivå på + 95 m över nollplan och 
är i figur 37 markerad med en svart linje. Som figuren visar ligger alla tre stationerna över 
denna nivå under mätperiod 1. Närmast linjen ligger Årsta men har ändå några tryckenheter 
tillgodo även då trycket är som lägst under dagtid. Därefter kommer Kärrtorp några enheter 
högre än Årsta men högst tryck skapar ändå Skarpnäck. För alla tre stationer gäller att vattnet 
stegras till ett mycket högre tryck nattetid än på dagen och nivåerna ligger långt över den 
maximalt nödvändiga trycknivån. De extremt höga nivåerna i Skarpnäck just denna vecka 
beror med största sannolikhet på det sätt stationen kördes med fler pumpar än vanligt. För 
Skarpnäck under mätperiod 2 ligger istället trycknivån precis över tryckmålet för hela zonen 
då förbrukningen är som störst. Nattetid då förbrukningen är som lägst ligger vattnet på nivåer 
ungefär lika höga som i Kärrtorp. Dessa nivåer på ca 107 mvp leder till stora energiförluster 
då det ändå i princip inte är någon efterfrågan på ett högt tryck nattetid.  
 
Genom att till att börja med sänka nivåerna till 95 mvp nattetid men eventuellt även något 
lägre skulle det i alla tre stationer gå att spara energi. Även om nivån sänks under 95 mvp 
skulle detta kunna göras på så vis att det snabbt och automatiskt går att öka trycket igen om 
det skulle behövas vid t.ex. en eventuell brand. De höga topparna i trycknivåer nattetid 
medför att framför allt Skarpnäck har en högre tryckuppsättning än vad den är dimensionerad 
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för, vilket medför en sänkning i verkningsgraden. Detta gäller dels för mätperiod 2 men i 
synnerhet för mätperiod 1.  
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Figur 37.  Trycknivåerna ut ur stationerna i förhållande till högsta tappställe i zonen. Observera att skalan på y-
axeln inte börjar på noll (egen utformning med material från Fors, EnerGia). 

 
Den streckade linjen i figur 37 beskriver vilken nivå vattnet skulle behöva ha ut ur stationen i 
Skarpnäck om det blir en uppdelning av zonen. Som tidigare nämnts ligger högsta tappstället i 
Skarpnäck 60 m över stadens nollplan. Med hänsyn till övertryck och förluster i ledningarna 
ska därmed trycknivån ut ur Skarpnäck vara minst 85 mvp för att uppfylla de ställda 
tryckmålen. Som figur 37 visar skulle en sådan uppdelning medföra att trycket kan sänkas 
avsevärt i stationen i Skarpnäck. Eftersom energianvändningen är direkt relaterad till trycket 
borde det gå att göra stora besparingar genom en uppdelning av zonen.  
 
Precis som för flödet går det inte direkt att påvisa att trycket och pumpningen minskar i en 
station då det ökar i en annan. Årsta och Kärrtorp följer snarare en i princip identisk linje 
medan Skarpnäck varierar något kraftigare över tiden. Sett till mätningen av trycket i zonen 
skulle en förbättrad reglering kunna konstanthålla trycket från varje pumpstation. Som det är 
nu är trycket i nätet högst under nätterna samtidigt som vattenförbrukningen är som lägst.  
 

4.5.5 Specifik energianvändning 
Figur 38 visar den specifika energianvändningen i stationerna i zonen. Sett till mätperiod 1 är 
förbrukningen betydligt högre i Skarpnäck än i de övriga stationerna. Denna faktor är dock 
baserad på effekten i stationerna och eftersom strömtången satt löst under denna mätning är 
förmodligen den första linjen för Skarpnäck missvisande. Det blev en stor skillnad på den 
specifika energianvändningen då värdena istället baserades på mätperiod 2. Då är detta 
nyckeltal relativt likt motsvarande värden i de övriga stationerna. Över lag ligger dock 
förbrukningen något över de andra stationerna och framför allt är de förbrukningstoppar som 
uppstår betydligt högre i Skarpnäck. En anledning till att nyckeltalet är högre även dagtid är 
att effekten inte följer flödets variationer utan ligger på ett mer eller mindre konstant värde 
större delen av dygnet. De lägre nivåerna i Årsta och Kärrtorp beror till stor del på att effekten 
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bättre följer variationerna i flödet i dessa stationer än i Skarpnäck. I stationerna Årsta och 
Kärrtorp följer linjerna för den specifika energianvändningen varandra väl och ligger på 
någorlunda acceptabla nivåer, men sett till figur 38 är det Skarpnäck som behöver åtgärdas. 
Även om stationen är mindre än de andra två och förbrukar mindre energi skulle det med rätt 
åtgärder och inställningar gå att minska förbrukningen något för varje pumpad kubikmeter.  
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Figur 38. Den specifika energianvändningen i de tre stationerna (egen utformning med material från Fors, 
EnerGia). 

 
Figur 38 kan ge en något orättvis beskrivning då den inte tar hänsyn till stationernas 
tryckuppsättning. Skarpnäck som har en högre tryckuppsättning får i sin tur även en högre 
energiförbrukning eftersom energin i pumpsammanhang är direkt proportionell mot 
tryckstegringen. En orsak till den högre förbrukningen i Skarpnäck kan vara att dessa pumpar 
är mindre än i övriga stationer och det är svårare att få en bra verkningsgrad i små pumpar än i 
stora.   
 

4.6 Felkällor 
Det är viktigt att komma ihåg är att de rådata som använts för dessa analyser endast gäller för 
en vecka och sett till ett helt år kan det variera en hel del jämfört med dessa värden. De enda 
parametrar där det går att jämföra dessa värden med mer långsiktiga är ingående och utgående 
tryck samt flödet som kan hämtas från övervakningscentralen. Dessa har visat att framför allt 
för nattflödet i Kärrtorp skiljer sig värdena en del då det under mätperiod 1 låg på ca 140 m3/h 
men sett till flera månader ligger det på ca 90 m3/h. För Årsta och Skarpnäck har inga sådana 
avvikelser kunnat upptäckas. För Skarpnäck är det istället den lösa strömtången samt den 
onormala körningen under mätperiod 1 som skapat avvikande värden. Som analysen visat 
blev det för flera parametrar stora skillnader beroende på om värden hämtades från period 1 
eller 2.   
 
För att kunna göra rimliga analyser och jämförelser mellan stationerna är det lämpligt att 
använda data för samma tidsperiod för de tre stationerna. Det är med anledning av detta som 
värdena för Skarpnäck från mätperiod 1 är med i diagrammen även fast flera av dessa 
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parametrar är missvisande. Dessa kan trots allt ge en bild av hur stora skillnaderna är i denna 
station då den går normalt som i period 2 eller onormalt som i period 1. När nu stationen körts 
på detta vis under period 1 är det mycket möjligt att det blir så även under andra perioder. Det 
kan därför vara vettigt att undersöka vad det beror på att körningen var så onormal under 
denna vecka och även om detta är något som inträffar med jämna mellanrum.   
 
I detta arbete har det varit lämpligt att kunna använda värdena från EnerGia då de är så 
detaljerade med avläsningar varannan minut. Det ska dock inte läggas alltför stor vikt på de 
mätningar som konsultfirman gjorde på de enskilda pumparna under kortare tidsperioder. 
Dessa 15 – 60 minuters mätningar mitt på dagen ger inte någon rättvis bild av hur pumparna 
arbetar sett ur ett mer långsiktigt perspektiv. Däremot går det ju att se hur varje enskild pump 
arbetar vid ett visst flöde.  
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5. Föreslagna åtgärder 
I detta kapitel presenteras de förslag på åtgärder som dykt upp som möjliga alternativ under 
arbetets gång. De åtgärder som kommer att behandlas är: 

1. Installation av nya pumpar.  
2. Sätta in varvtalsreglerade styrsystem.  
3. Installera mjukvarustyrning till motorerna i någon av stationerna.  
4. Installera en slags överordnad styrning för att få en samverkan mellan stationerna.  
5. Uppdelning i mindre zoner.  
6. Möjligheterna att stänga av en eller två stationer på natten eller att ta bort en station 

helt och hållet. 

5.1 Installation av nya pumpar 
Som det är idag börjar pumparna i några av stationerna bli gamla. Pumparna i Kärrtorp och 
Skarpnäck är till exempel tillverkade år 1982 medan de i Årsta är från år 1990. Med tanke på 
att vatten är ett relativt tacksamt medium att pumpa har inte detta medfört någon större 
försämring av pumparna. Anledningen till att de inte är så effektiva som de skulle kunna 
enligt pumpdata är nog snarare på grund av att de arbetat under ogynnsamma förhållanden 
med t.ex. ett lågt flöde vid ett högt tryck o.s.v. Det är därför två alternativ som gäller; 
antingen byts pumparna ut helt och hållet eller också installeras en ytterligare pump som kan 
arbeta effektivt även vid de låga nattflödena. Det första alternativet är i dagsläget förmodligen 
inte ekonomiskt lönsamt och det är möjligt att de pumpar som används idag inte är mer slitna 
än att de kan arbeta många år till. Det är därför alternativ två som är det mest rimliga och som 
även analysen visat vore det mest behövliga i dagsläget. Visserligen skulle detta innebära att 
stationerna behöver byggas om p.g.a. utrymmesbrist, men med tanke på den energi som skulle 
kunna sparas kan det vara lönsamt ändå. Skulle bara någon av de befintliga pumparna bytas ut 
mot en mindre finns det risk att det totala flödet som krävs vid t.ex. bränder inte uppfylls. Det 
är därför bättre att ha kvar de befintliga pumparna och komplettera med nya mindre.  
 
Då nya pumpar ska installeras kan det vara vettigt att studera ett så kallat varaktighetsdiagram 
för stationerna, se figur 39. Detta diagram är baserat på de mätvärden som togs fram under 
den vecka EnerGia genomförde mätningar på stationerna. Diagrammet visar hur lång tid det 
var ett visst flöde under veckans 168 timmar. Detta ger en bra beskrivning av vilket flöde som 
är det vanligaste genom stationerna samt hur länge det ligger på olika nivåer. Då varje station 
behandlas var för sig nedan är det med utgångspunkt från materialet i analysen samt detta 
varaktighetsdiagram. Under varje avsnitt ges endast förslag på vilken pumpkapacitet det vore 
lämpligt att en ny pump bör ha. Det skulle nämligen bli ett alltför omfattande arbete att i 
detalj bestämma vilken typ och modell den nya pumpen bör ha då det finns så många 
leverantörer, och sedan ännu fler pumpar, att välja mellan. Det är då lämpligare att som ett 
fortsatt arbete på detta projekt låta några leverantörer lämna in var sin offert på vilka lösningar 
som vore de bästa för varje station. 
 
De totala flödesnivåerna som beskrivs i figur 39 är framtagna genom summering av de 
enskilda stationerna. Precis som tidigare avser linje nummer 2 data som från Skarpnäck är 
baserad på mätperiod 2 medan övriga stationer har data från period 1. För den andra linjen är 
värdena från stationerna baserade på samma period.   
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Figur 39. Varaktighetsdiagram för de tre pumpstationerna (egen utformning med material från Fors, EnerGia). 

 

5.1.1 Årsta 
För denna pumpstation visade i första hand analysen att verkningsgraden ligger som lägst på 
natten. Detta behöver inte bara bero på att den pump som då körs är dimensionerad för ett 
högre flöde, men det kan vara en viktig orsak. Det genomsnittliga nattflödet ligger på ca 90 
m3/h men den minsta pumpen har ett märkflöde på 150 m3/h. Skulle en ännu mindre pump 
installeras med ett märkflöde på ca 90 – 100 m3/h och samma tryckuppsättning som de andra, 
hade det gett en lämplig extra driftkombination. Denna pump skulle i så fall kunna pumpa ett 
maximalt flöde hela natten till en hög verkningsgrad. Som figur 39 visar ligger flödet genom 
stationen i Årsta mellan 300 – 400 m3/h under större delen av veckan. De större pumparna har 
därför ett relativt väl anpassat dimensionerande flöde till det vanligast förekommande. 
Nödvändigt för denna station är därför i huvudsak en liten nattpump. Om nu en sådan liten 
pump installeras är det viktigt att stationen har bra driftinställningar så att det hela tiden är den 
bästa pumpkombinationen som används.  
 

5.1.2 Kärrtorp 
Sett till analysen av Kärrtorp skulle det även i denna station vara lämpligt med en extra och 
mindre pump än de befintliga som har ett märkflöde på 300 m3/h. Under den vecka 
mätningarna gjordes låg nattflödet på ca 140 m3/h men studeras istället flödesdata över en 
längre tidsperiod med data från övervakningscentralen ligger flödet snarare på 90 – 100 m3/h. 
Båda dessa nivåer ligger långt under pumparnas märkdata och det är inte så konstigt att de 
arbetar till så låga verkningsgrader. För att lösa detta problem skulle det därför vara ett vettigt 
alternativ att installera en liten pump med ett märkflöde kring 100 m3/h. Denna skulle då 
kunna arbeta till maximal verkningsgrad hela nätterna. Som figur 39 visar ligger flödet strax 
över 400 m3/h under en stor del av tiden och är därför något för högt för en av de stora 
pumparna som används. En kombination av en stor och en liten pump skulle därför kunna 
effektivisera driften.  
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5.1.3 Skarpnäck 
Precis som för Årsta och Kärrtorp har analysen visat att det skulle vara lämpligt med en till 
pump som är mindre än de övriga. De tre befintliga pumparna har ett märkflöde på 180 m3/h 
men som figur 39 visar ligger flödet under 90 m3/h under mer än 30 timmar. Detta flöde 
uppstår under nätterna, då stationen egentligen ska vara avstängd men vilket inte var fallet 
under mätperiod 1, och det är därför en av pumparna blir tvungen att arbeta vid ett flöde som 
ligger på mindre än hälften av sitt märkflöde. Under resten av denna period låg flödet i 
huvudsak mellan 130 – 200 m3/h. Studeras istället mätperiod 2, som ändå visar data då 
stationen har en normal drift, ligger det huvudsakliga flödet mellan 90 – 150 m3/h och alltså 
väsentligt lägre än vad pumpen är dimensionerad för. Även under denna period var flödet 
lägre än 90 m3/h under mer än 30 timmar och alltså mindre än hälften av märkflödet, se figur 
39.  
 
I och med att stationen nu kommer att vara avstängd på natten behövs ingen extra pump för 
att klara de låga nattflödena. Däremot visar mätperiod 2 att flödet då stationen går normalt är 
betydligt lägre än vad pumparna är dimensionerade för. Det skulle därför vara bra med en 
mindre pump än de befintliga som kan arbeta effektivt även vid låga flöden dagtid. Lämpligt 
märkflöde för en sådan pump skulle i så fall vara ca 120 m3/h och en tryckuppsättning på 
antingen 42 eller 32 mvp beroende på om det blir en uppdelning av zonen eller inte.   
 

5.1.4 Hammarby 
Eftersom denna station inte är i drift utan endast används som reserv saknas mätdata både från 
konsultbolaget och från övervakningssystemet. Med tanke på att den endast testkörs med 
jämna mellanrum finns det ingen anledning att installera några nya pumpar i denna station.  
 

5.2 Varvtalsreglering 
Som tidigare nämnts är det själva tryckstegringen i stationerna som gör att energi förbrukas 
och detta till stora kostnader. Fördelen med varvtalsreglering är att de stora variationerna i 
trycket jämnas ut då varvtalet alltid är anpassat till belastningen. På så vis står inte pumpen 
och arbetar för fullt även då flödet är lågt. Andra fördelar är att stegring och sänkning av 
hastigheten blir mjukare vilket förlänger pumpens livslängd. Dessa faktorer medför att 
stationerna kan säkras ner då den ojämna driften undviks.  
 
Ett av problemen med denna teknik är att det kan vara svårt att få den att arbeta effektivt i 
vissa system. Risken är att pumpen bara står och stampar med kraftiga vibrationer som följd, 
då förutsättningarna inte är de rätta. En annan nackdel är att driften blir så krävande att det 
ofta behövs nya motorer i de fall där varvtalsreglering installeras. Skulle detta göras i 
stationerna i denna zon skulle det förmodligen gå att använda de befintliga motorerna i Årsta 
som är från 1990. I Kärrtorp och Skarpnäck skulle däremot nya motorer krävas då de är från 
1982. Studeras den totala verkningsgraden i systemet blir även den påverkad något av 
frekvensstyrningen eftersom det då blir en extra verkningsgrad att ta hänsyn till. Denna 
verkningsgrad är dock mycket hög, ca 97 %, och påverkar därför endast nämnvärt den totala 
verkningsgraden. Ytterligare en aspekt som talar mot tekniken är priset på utrustningen. Det 
krävs nämligen stora investeringar innan frekvensstyrningen kan börja användas i stationerna.  
 
För att undersöka hur effektivt detta alternativ skulle vara i förhållande till övriga åtgärder har 
ABB kontaktats. De åtog sig att räkna på effektiviseringsgraden med frekvensstyrda pumpar i 
förhållande till de befintliga on/off pumparna. Enligt Edvardsson (ABB, 2005) skulle det gå 
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att göra stora besparingar genom installation av tekniken. Han menar att återbetalningstider på 
ca två år är vanligt förekommande. Tyvärr räckte inte tiden till för att de skulle kunna göra 
några mer utförliga beräkningar av besparingsmöjligheterna. De räknade istället endast grovt 
på en pump i en av stationerna och kom fram till att det skulle gå att reducera 
energikostnaderna med ca 40 % och varje år spara ca 38 000 kr. Dessa värden är dock 
förenade med vissa osäkerhetsfaktorer. Den verkningsgrad som i beräkningarna behövdes för 
pumpen togs endast fram som ett ungefärligt medelvärde mellan figur 36 och den enskilda 
mätningen på pumpen. Därefter skulle en årlig driftsprofil tas fram som visar hur många 
timmar pumpen arbetar vid ett visst flöde. Denna har inte arbetats fram exakt för pumpen utan 
istället har i förväg inställda värden för hur fördelningen brukar vara använts. Till den totala 
drifttiden har värdena från tabell 12 använts och även där kan det finnas vissa fel eftersom 
dessa medelvärden endast är baserade på tre år och saknar värden från åren 2000 – 2002. 
Beroende på hur långa drifttider som används varierar energibesparingen och 
återbetalningstiden kraftigt. Trots dessa eventuella felkällor ska beräkningarna, enligt 
Edvardsson (ABB, 2005), ge en bra bild av hur effektivt det skulle vara med frekvensstyrning.   
 
Trots de besparingsmöjligheter som ABB hävdar är möjliga är det ändå inte säkert att 
frekvensstyrning medför en effektiv drift av systemet. Enligt Fors (EnerGia, 2005) som gjort 
mätningar på en station (Högdalen) i en annan del av Stockholm som körs med fyra 
frekvensstyrda pumpar är denna typ av styrning inte att föredra. På grund av systemets 
utformning och förutsättningar blir systemkurvan i ett pumpdiagram mer eller mindre 
horisontell och ligger högt upp på y-axeln, se linje 3 i figur 7. När den statiska 
uppfordringshöjden är så pass hög som den är i dessa typer av system blir det svårt att få en 
effektiv drift med denna teknik, se kapitel 2.3. Risken är att då pumpkurvan sänks med 
minskat varvtal kan denna hamna helt under systemkurvan som startar högt upp på y-axeln på 
grund av det höga trycket, se figur 7. Om så sker skär inte kurvorna varandra och driften 
fungerar därmed inte eftersom rätt trycknivåer inte uppnås. Skulle frekvensstyrning installeras 
i stationerna i den zon som behandlats i detta arbete skulle enligt Fors (EnerGia, 2005) samma 
problem uppstå där.  
 
Detta pekar på hur svårt det kan vara att veta vilken typ av styrning som är den bästa. 
Mätningar på stationen i Högdalen visade att varvtalsregleringen inte fungerar effektivt 
medan liknande styrning på stationer i Gävle har medfört en så effektiv drift att stationerna 
kunnat säkras ned. Innan åtgärder väljs i stationerna måste därför även frekvensstyrning 
undersökas närmare.  
 

5.3 Mjukvarustyrda motorer 
För att se om Powerboss skulle kunna vara ett lönsamt alternativ att installera i 
pumpstationerna, har en av de svenska återförsäljarna kontaktats. Tommy Kraft på Scand 
Tech Products AB har räknat på tillgängliga data över stationerna och kom i ett första skede 
fram till att det i exempelvis Skarpnäck pumpstation skulle gå att göra en besparing på ca 25 
%. Till en av motorerna i stationen skulle en Powerboss kosta ca 10000 kr och ha en 
återbetalningstid på ca tre år. Tommy föreslog att mjukvarustyrningen skulle installeras på en 
motor till en början för att få en bra jämförelse av hur effektiva de är.  
 
Efter närmare efterforskning genom bl.a. liknande återförsäljare i Norge visade det sig att för 
just motorer till vattenpumpning går det inte att göra några större energibesparingar med 
Powerboss. Detta eftersom det oftast är ett relativt konstant flöde vid vattenpumpningen och 
det är inte alltför vanligt med ojämna belastningar. Det är ju just vid sådana ojämna 
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belastningar som Powerboss kan göra nytta eftersom den då snabbt kan reglera den tillförda 
effekten efter belastningen. Visserligen skulle funktionen för mjukstart och mjukstopp som är 
integrerad i Powerboss medföra en skonsammare körning för pumparna då det blir en mjukare 
acceleration och hastighetsminskning. Mjukstart och mjukstopp kan dock installeras separat 
och till ett billigare pris än om Powerboss skulle ha använts (Kraft, Scand Tech Products AB, 
2005). Enligt Jansson (Stockholm Vatten AB, 2005) går det dock inte att göra några större 
besparingar i energiförbrukning genom att använda mjukstart och mjukstopp, utan de fördelar 
som erhålls är i huvudsak att pumpens livslängd ökar och det blir ett minskat 
underhållsbehov.  
 

5.4 Överordnad styrning 
Efterforskningar har visat att det enligt ABB är Huddinge El-teknik som har störst 
erfarenheter inom området. Företaget är ett fristående konstruktionsföretag för  
el-, styr- och reglerutrustningar för vattenreningsanläggningar, energi- och 
gaslageranläggningar inom kommuner och industrier. Kontakt med dem har dock visat att det 
kan bli mycket svårt att genomföra en sådan överordnad styrning. Såvitt de vet har det inte 
gjorts något liknande på annat håll och det blir därför svårt att säga hur effektivt det skulle 
kunna vara eller hur mycket det skulle kosta. Däremot skulle det vara intressant att prova och 
se hur effektivt och lönsamt det skulle kunna vara (Larsson, Huddinge Elteknik AB, 2004).  
 

5.5 Uppdelning i mindre zoner 
Med tanke på att det nu är tre pumpstationer som tillsammans arbetar för att förse högzonen 
med vatten är det oundvikligt att vattnet från de olika stationerna möts någonstans. Där detta 
sker blir det stopp och vattnet pendlar fram och tillbaka i ledningarna. Detta innebär att 
stationerna står och pumpar mot varandra. Det tryck som därmed byggs upp i vattnet till ingen 
nytta ger stora energiförluster. Ett alternativ är därför att dela upp zonen i mindre delar så att 
en station ansvarar för ett eget litet område. På så vis kan en station pumpa mer konstant utan 
att påverkas av en annan station och därmed få en mer effektiv körning.  
 
Det finns flera sätt på hur denna uppdelning skulle kunna göras och nedan presenteras därför 
de intressantaste alternativen. Om en uppdelning skulle bli verklighet skulle detta i så fall 
göras genom att en avstängningsventil installeras på ledningen mellan de nya områdena. En 
sådan ventil skulle i så fall kunna öppnas vid behov, t.ex. vid en stor brand i det närliggande 
området eller om det blir ett haveri i den närliggande stationen. När så ventilen är öppnad kan 
då den närliggande stationen hjälpa till med pumpningen. I de alternativ som föreslås placeras 
ventilerna där det skulle behövas så få som möjligt. Med anledning av detta är det svårt att få 
en exakt lämplig storlek på varje nytt område utan detta begränsas snarare av hur 
ledningsnätet är uppbyggt. 
 

1. Alternativ 1 är det lättsammaste och innebär endast en ny uppdelning, se figur 40, pil 
nr 1. Denna kan vara lämplig eftersom ledningsnätet ser ut som det gör och det bara är 
en större ledning mellan områdena Skarpnäck och Bagarmossen. Tanken med detta 
alternativ är att det bara skulle behövas en ventil och att pumpstationen i Skarpnäck 
ska förse detta område och Orhem med vatten. I övrigt får stationerna i Årsta och 
Kärrtorp fortsätta som vanligt. Fördelen med en sådan åtgärd är att för ett relativt litet 
arbete skulle det gå att få en mer effektiv pumpning i Skarpnäck samtidigt som det blir 
en station mindre som påverkar trycket i det övriga nätet. Ytterligare en möjlighet som 
skapas med detta alternativ är att det teoretiskt skulle gå att stänga av stationerna i 
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Kärrtorp samt Årsta nattetid och istället låta stationen i Hammarby ta hand det flödet. 
Pumparna i denna station har ett märkflöde på 180 m3/h och enligt analysen flödar det 
i dagsläget ca 90 m3/h genom vardera av dessa två stationer nattetid. Eventuellt skulle 
driften bli effektivare på detta vis. Samtidigt skulle det då bli en naturlig drift av 
stationen i Hammarby och det skulle därför inte behövas någon motionskörning som 
det är i dagsläget. Med tanke på att stationen nu står där den står är det väl lika bra att 
använda den och inte bara ha den som reservstation.  

 
2. Nästa alternativ är att låta pumpstationen i Årsta ha ett eget område och då förse 

stadsdelarna Årsta och Johanneshov med vatten. Detta kan åstadkommas genom att 
placera ventilerna enligt pilarna nr 2, se figur 40. Pumpningen till de övriga delarna av 
zonen får stationerna i Kärrtorp och Skarpnäck stå för. För att göra en ytterligare 
uppdelning skulle alternativ 1 och 2 kunna kombineras och därmed ha ventiler både 
vid pilarna nr 1 och 2. Därmed fås tre områden med en pumpstation i vardera.  

 
3. Med tanke på att det är stationen i Årsta som är den största av de tre kan alternativ 2 

medföra att området blir för litet för denna men för stort för de övriga. Det kan därför 
vara ett vettigt alternativ att placera ventilerna enligt pilarna nr 3, se figur 40. Detta 
innebär att stationen i Årsta även får ansvara för att Hammarbyhöjden får vatten. På 
detta vis blev området för stationerna i Kärrtorp och Skarpnäck något mindre men det 
kan ändå fortfarande vara ett alternativ att stänga av ledningen enligt pil nr 1 och på så 
vis ha tre områden.   

 
4. Ett fjärde alternativ kan vara att placera ventiler i närheten av pilarna nr 4, se figur 40. 

Sätts ventilerna där istället för vid pil nr 1 får stationen i Skarpnäck ett större område 
att ansvara för och Kärrtorp ett något mindre. Denna lösning kan dock kombineras 
med alternativ 2 och 3 precis som alternativ 1 gjort.  
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Figur 40. Ledningsnätet i högzonen samt möjliga uppdelningsalternativ. De svarta punkterna visar var 
pumpstationerna är placerade och den mindre av de fyra motsvarar reservstationen Hammarby (egen utformning 
med material från Hauser, Stockholm Vatten AB). 

 
Det är svårt att säga exakt vilka vinster som skulle kunna göras genom en uppdelning enligt 
ovan men den huvudsakliga fördelen är att varje station inte blir påverkad av de andra. Viktigt 
att komma ihåg är att placeringen av dessa ventiler enligt pilarna inte på något vis är exakta 
utan dessa kan behöva flyttas något beroende av t.ex. geografiska förutsättningar eller 
inkommande huvudledningar o.s.v. Det var till detta avsnitt av arbetet som det hade varit 
lämpligt med en hydraulisk modell av zonen för att se vilka alternativ som skulle kunna vara 
praktiskt genomförbara med avseende på leveranssäkerheten. Som tidigare nämnts får detta 
komma i ett senare skede i ett eventuellt fortsatt arbete.  
 

5.7 Fortsatt arbete 
En fortsättning på detta arbete blir att praktiskt genomföra någon eller några av de åtgärder 
som föreslagits och det är alltså upp till Stockholm Vatten att bestämma vilka åtgärder som 
verkar rimliga. Då detta arbete endast skulle ge förslag på åtgärder kan de behöva bearbetas 
ytterligare något innan det exakt går att säga hur mycket som kan effektiviseras i och med 
ändringen.  
 
En sådan bearbetning blir givetvis att genom att använda en hydraulisk modell över zonen 
undersöka vilka av åtgärderna som är möjliga att genomföra. Denna hydrauliska modell är 



 - Föreslagna åtgärder -  

 57

givetvis det första, och förmodligen det viktigaste, steget i ett fortsatt arbete. Som tidigare 
nämnts kan då detta arbete användas som utgångsmaterial för vad som kan vara lämpligt att 
prova närmare.  
 
Något som bör ses över är alterneringen av pumparna i stationerna. Som tabell 12 visar är det 
varje år en pump som får arbeta många fler timmar än de övriga. Det vore bättre med en 
jämnare fördelning av det totala antalet gångtimmar i stationerna.  
 
Det borde dessutom undersökas vad det berodde på att stationen i Skarpnäck kördes så 
onormalt under mätperiod 1 samt om detta är något som inträffar även under andra perioder. 
Detta eftersom energiförbrukningen var så mycket högre under denna vecka jämfört med 
andra veckor då stationen har en mer normal drift, se figur 38.  
 
Rent teoretiskt skulle det även vara intressant att göra en ordentlig jämförelse med en annan 
högzon. Detta fanns i början med som ett alternativ till detta arbete men ströks på grund av 
tidsbrist. Genom en sådan jämförelse skulle det gå att få en uppfattning om i vilken 
omfattning det går att använda åtgärdsförslagen i detta arbete i en annan zon. Vid val av en 
andra högzon skulle det då vara lämpligt att välja en med en reservoar. På så vis skulle det gå 
att få en bild av hur lönsamt det vore att bygga en reservoar även i den högzon som 
behandlats i detta arbete. Även om det skulle bli en stor investering vid uppförande av en 
reservoar är detta alternativ ändå något som borde bearbetas noga eftersom driften ur 
energisynpunkt blir mycket effektivare. 
 
En åtgärd som borde diskuteras är om det vore lämpligt att installera tryckmätare ute i 
ledningsnätet. Som det är idag mäts trycket endast in och ut ur stationerna. För att se om 
pumparnas tryckuppsättning är lagom vore det därför bra med ett antal tryckgivare ute i 
zonen, framför allt i högsta tappstället. Detta kan vara extra lämpligt i denna zon eftersom det 
inte finns någon reservoar utan tryckstegringsstationerna pumpar direkt ut till kunden.  



 - Resultat och diskussion -  

 58

6. Resultat och diskussion 
Tidigare i detta arbete har varje åtgärd behandlats var för sig och utan någon jämförelse med 
de andra alternativen. Det är nu dags att se till helheten i zonen och vad som vore bäst att göra 
i de enskilda fallen. Nedan diskuteras därför de reflektioner och slutsatser som dragits i 
analysen i kombination med de åtgärder som föreslagits.   
 
De stora mängder energi som omsätts i pumpstationerna används till att lyfta vattnet från 
stationen upp till ett visst tryck som är beroende av högsta tappstället i zonen. Denna 
omvandling av elektrisk energi till hydraulisk energi i motorn och pumpen måste därför vara 
så effektiv som möjligt för att undvika förluster. Dessvärre sker det alltid förluster och 
storleken på dessa avgör hur effektiv driften teoretiskt kan vara. Effektiviteten beror dock till 
största delen av i vilken miljö och med vilka inställningar pumpen och motorn arbetar. Med 
felaktiga inställningar och driftförhållanden i trycknivåer och flöden m.m. kan inte pumpen 
arbeta vid sin maximala verkningsgrad vilket medför dåligt nyttjande av den tillförda energin 
och därmed stora förluster. Ett exempel på sådana ogynnsamma driftförhållanden är nattetid i 
Kärrtorp då en pump med märkflödet 300 m3/h pumpar en volym på ca 90 m3. Pumpen kan 
visserligen göra så att trycket i ledningarna ligger på rätt nivå med ett sådant flöde men 
eftersom den inte är dimensionerad för ett så lågt flöde får den en låg verkningsgrad och 
förbrukar därmed mer energi än nödvändigt. Under mätperiod 1 låg verkningsgraden för Årsta 
och Kärrtorp i genomsnitt mellan 50 – 60 % medan samma parameter för Skarpnäck låg på ca 
40 – 55 % under mätperiod 2. Detta är mycket låga nivåer då det handlar om pumpning av ett 
så lättsamt medium som vatten och pekar därmed på att driften inte är speciellt effektiv.   
 

6.1 Specifik energianvändning 
Hur effektiv driften i stationerna är beror av ett flertal faktorer och det är därför svårt att exakt 
kunna peka på hur bra stationerna går jämfört med vad de teoretiskt skulle kunna göra. För att 
få en god jämförelse mellan stationerna är det, förutom pumparnas verkningsgrad, lämpligt att 
studera den specifika energianvändningen. Detta är den parameter som använts som 
utgångspunkt i hela arbetet och det har visat sig att framför allt Årsta har haft en konstant 
ökning de senaste åren, se figur 21. Enligt förbrukningsdata har det skett en ökning från 0,21 
kWh/m3 år 1999 till ca 0,26 kWh/m3 år 2003. Vad denna ökning beror på är svårt att säga 
men den analys som gjorts i arbetet har visat att stationen inte körs så effektivt som den skulle 
kunna med rätt reglering och utrustning. Sett till den kortare mätning som gjordes är alla fyra 
pumparna slitna och körs med sämre verkningsgrad än då de levererades. För Kärrtorp har 
denna parameter legat konstant kring 0,25 kWh/m3 i ett antal år för att sedan år 2003 få en 
relativt kraftig uppgång. Det har varit svårt att komma fram till en vettig förklaring till denna 
uppgång då dessa förbrukningsdata beror av en mängd faktorer. De värden som räknats fram 
över den specifika energianvändningen i Skarpnäck under de senaste åren visade sig vara 
betydligt lägre än för de övriga två stationerna. Stationen hade nämligen ett medelvärde på ca  
0,16 kWh/m3. Den efterföljande analysen har dock visat att dessa värden måste vara felaktiga 
då det är just stationen i Skarpnäck som arbetar minst effektivt av de tre med ett genomsnitt 
över veckan på ca 0,38 kWh/m3. Felet ligger med största sannolikhet i den flödesmätare som 
fram till i juli detta år användes i stationen. I och med att denna var missvisande medförde 
detta även fel i värdet på den specifika energianvändningen. Motsvarande värde för mätperiod 
2 då driften var normal var i genomsnitt ca 0,25 kWh/m3. 
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6.2 Förslitning 
Effektiviteten i pumpningen beror även av hur slitna pumparna är. Denna förslitning kan t.ex. 
bero på korrosion och skador uppkomna genom kavitation. Att pumparna blir olika mycket 
slitna i samma station beror mycket på att de arbetat olika många timmar. Det har visat sig att 
i alla tre stationerna är det en pump som gått många fler timmar än de övriga och detta medför 
att det blir en ojämn slitning på pumparna.   
 

6.3 Trycknivåer 
De mätningar som gjordes på trycknivåerna in och ut ur stationerna visade att dessa stegrar 
vattnet till nivåer mycket högre än vad som är nödvändigt. Detta gäller framför allt Skarpnäck 
som nattetid under mätperiod 1 arbetade så att trycket i vattnet blev minst 15 mvp för högt. 
Under veckan låg trycknivåerna mellan 100 – 114 mvp men då var också pumpningen i denna 
station onormalt kraftig och medförde därmed ett högre tryck än normalt. Under mätperiod 2 
hade stationen istället en mer liknande tryckstegring jämfört med de övriga stationerna och 
låg på nivåer på ca 95 – 108 mvp. Sett till högsta tappstället i zonen på + 70 m, ett övertryck i 
ledningarna på 20 mvp samt ledningsförluster på ca 5 mvp ska stationerna minst stegra vattnet 
till trycknivåer på ca 95 mvp. Trycknivåerna ut ur Årsta under mätperiod 1 varierade mellan 
98 och 104 mvp och för Kärrtorp var motsvarande nivåer 101 – 107 mvp. De högsta nivåerna 
för alla tre stationerna uppstår nattetid då förbrukningen är som lägst och frågan är om detta 
övertryck verkligen behövs nattetid då det ändå inte är speciellt många förbrukare vakna. 
Denna frågeställning borde behandlas noga av Stockholm Vatten eftersom denna 
tryckstegring medför att mycket energi förbrukas till liten nytta. Däremot måste hänsyn även 
tas till hur effektivt de befintliga pumparna går om både flöde och tryck är väsentligt lägre än 
vad de är dimensionerade för. Som det är idag är flödet nattetid betydligt lägre än den aktiva 
pumpens märkflöde och det är illa nog bara det. Om det sen blir så att även trycket sänks blir 
driftförhållandena ännu längre från optimal körning för pumpen. Detta är därför något som 
talar extra mycket för ytterligare en pump med andra märkdata.  
 

6.4 Uppdelning av zonen 
Vid en uppdelning av zonen är det något av de fyra alternativen som behandlades i kapitel 5.5 
som gäller. I dagsläget verkar antingen alternativ tre och ett eller tre och fyra mest lämpliga 
att genomföra. De nya områdena skulle då bli lagom stora i förhållande till stationernas 
storlek. Det gick tyvärr inte att studera detta åtgärdsförslag något djupare då den hydrauliska 
modellen inte var färdig. Om modellen varit färdig skulle körningen av denna ha blivit en 
viktig del av examensarbetet eftersom den direkt hade kunnat ge svar på om de olika 
indelningsalternativen varit möjliga. På samma sätt hade den kunnat användas till att se om 
det är möjligt att helt stänga av en eller flera stationer under vissa delar av dygnet eller till och 
med helt och hållet. Ett exempel på detta hade varit att under natten bara köra stationen i 
Kärrtorp. Nattflödena under mätperiod 1 låg kring 150 m3/h för Kärrtorp, 90 m3/h för Årsta 
och 70 m3/h för Skarpnäck (ännu lägre för Kärrtorp sett till längre mätningar, ca 90 m3/h). Om 
nu trycknivån kan hållas på rätt nivå skulle det teoretiskt sett gå att endast köra en pump i 
Kärrtorp (märkflöde 300 m3/h) som får tillgodose hela zonen. Det vore lämpligt att välja just 
Kärrtorp eftersom denna ligger i mitten av zonen. Denna pump skulle i så fall kunna arbeta 
kring en optimal driftpunkt.  
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6.5 Installation av nya pumpar 
Sett till det rent tekniska i varje station är det alternativet att installera en liten nattpump som 
verkar vara det lämpligaste i dagsläget. I Skarpnäck blir det kanske inte aktuellt med en 
nattpump då stationen ska vara avstängd nattetid utan då behövs istället en mindre pump för 
att kunna arbeta effektivare dagtid. För att få en ungefärlig bild av hur effektivt detta 
alternativ kan vara får olika pumpleverantörer komma med var sitt förslag på vilka pumpar 
som vore lämpliga att installera för att klara det flöde som vanligtvis pumpas genom 
stationerna på nätterna. För Årsta ligger detta flöde på ca 95 m3/h medan det för Kärrtorp har 
varit svårare att säga vilket flöde en ny pump borde klara. Detta eftersom värdena har varierat 
stort beroende på vilken tidsperiod som studerats. Under den aktuella mätveckan låg flödet på 
ca 140 m3/h men sett ur ett längre och senare perspektiv, ligger nivån snarare på ca 95 m3/h. I 
Skarpnäck skulle det behövas en mindre pump med ett märkflöde på ca 110 – 120 m3/h. 
Förutom att de nya pumparna ska klara dessa flöden gäller det givetvis även att de ska klara 
den tryckuppsättning som Stockholm Vatten har som mål att det ska vara i ledningarna. Detta 
tryckmål är något som borde tas upp till diskussion för att studera om det verkligen krävs ett 
övertryck på 20 mvp i ledningarna nattetid. Övertrycket i normalzon är endast 15 mvp och 
frågan är om det inte skulle räcka med detta tryck även i högzonen nattetid.  
 

6.6 Frekvensstyrning 
Körningen dagtid kan enligt ABB även förbättras genom att frekvensstyrning installeras 
antingen som en egen åtgärd eller också som komplement till de befintliga och/eller de nya 
pumparna. De hävdar att en frekvensstyrning skulle medföra att de stora variationerna i 
specifik energiförbrukning skulle kunna undvikas, se t.ex. figur 25. Detta eftersom den 
förbrukade effekten snabbare anpassas till det pumpade flödet. De beräkningar som ABB 
gjorde på en pump gällande frekvensstyrning visade att så länge Stockholm Vatten kan tänka 
sig att investera en del i stationerna skulle det gå att spara stora mängder energi och till en 
relativt kort återbetalningstid.  
 
Det är dock inte helt säkert att frekvensstyrning medför en effektivare drift av systemet. 
Mätningar på stationen i Högdalen som körs med fyra frekvensstyrda pumpar visar att i detta 
system är driften inte effektiv. Fors (EnerGia, 2005) hävdar att det skulle vara bättre att 
använda en lämplig kombination av vanliga pumpar istället. Enligt honom gäller detta även 
för högzonen Årsta – Kärrtorp – Skarpnäck.  Med anledning av detta ses därför inte längre 
frekvensstyrning som ett lämpligt alternativ att genomföra i zonen eftersom mätningarna i 
Högdalen har visat på tydliga resultat att tekniken inte är effektiv i detta system. Anledningen 
till att det inte går att få en effektiv drift är att den statiska uppfordringshöjden är så hög och 
att det inte är ett cirkulationssystem. Eftersom liknande förutsättningar gäller i den zon som 
studerats i detta arbete är det mycket som talar för att frekvensstyrning inte borde användas.   
 

6.7 Kombination av åtgärder 
Vad gäller val av lämplig åtgärd till varje station kan det visa sig att det mest effektiva är en 
kombination av flera åtgärder. Ett exempel på detta är stationen i Skarpnäck där det vore 
lämpligt att stationen får en egen zon men för att uppnå en hög effektivitet i driften bör detta 
även kombineras med en ny pump. En sådan indelning i kombination med en mindre pump än 
de befintliga skulle medföra att stationen skulle kunna arbeta effektivt även vid låga flöden 
och utan påverkan av andra stationer. Detta gällde bara Skarpnäck och liknande resonemang 
måste därför även föras för de övriga stationerna. 
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6.8 Mjukvarustyrning av motorer 
En del av de åtgärder som behandlats har dock inte visat sig vara lönsamma eller 
energibesparande att genomföra. Vad gäller den mjukvarustyrning av motorerna som Somar 
erbjöd i form av Powerboss visade det sig att produkten inte var effektiv för just 
vattenpumpar. Hade det handlat om någon annan slags motor och tillämpningsområde är de 
övertygade om att besparingar hade kunnat göras. De ville därför gärna att Stockholm Vatten 
skulle se över sin verksamhet och hittar de något annat område där en Powerboss vore lämplig 
var de välkomna att kontakta återförsäljaren i Sverige. Däremot kan det vara värt att kolla upp 
produkten Powerboss ytterligare och jämföra den med vanlig frekvensstyrning av motorer. 
Enligt motorexperter på ABB samt Jan Fors (EnerGia, 2005) verkar detta bara vara en billig 
kopia av frekvensstyrning. Men ska produkten tillämpas i ett relativt enkelt 
användningsområde kanske det inte behöver vara mer avancerat än en Powerboss och är den 
nu så mycket billigare än frekvensstyrning kan det vara ett vettigt alternativ ändå. För ett 
vattenbolag som Stockholm Vatten blir det kanske inte aktuellt med en Powerboss då de flesta 
motorerna används till just pumpning av vatten.     
 

6.9 Överordnad styrning 
Ett annat förslag som visat sig vara svårt att få en överblick över har varit en överordnad 
styrning av hela zonen. Det är ingen omöjlig uppgift men under den tidsperiod på 20 veckor 
som detta arbete har innefattat har det inte gått att följa upp detta alternativ alltför djupt. De 
resultat som kan dras om en sådan styrning grundar sig helt på den intervju som gjorts med 
Martin Larsson (Huddinge Elteknik AB, 2004) som hävdar att något liknande inte gjorts 
tidigare så det går därför inte att säga hur effektivt det skulle vara. Han är däremot säker på att 
det skulle gå att åstadkomma en sådan styrning på ett bra sätt men kan inte säga till vilka 
kostnader eller hur lång tid det skulle ta. Det blir därför upp till Stockholm Vatten att avgöra 
om det är värt att chansa på en sådan teknik. Faller det väl ut kan förmodligen stora 
besparingar göras och det är i så fall Stockholm Vatten som blir först med en sådan styrning 
av en högzon. Det har dock visat sig att det är mycket ovanligt att ett distributionssystem ser 
ut som i denna högzon där tryckstegringsstationerna pumpar direkt ut till tappställena. Det 
vanligaste är en reservoar används och det blir då en mer kontinuerlig pumpning upp till 
denna.  
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7. Slutsatser 
Huvudsyftet med arbetet var att belysa var i zonen energin förbrukas och då även varför 
förbrukningen ser ut som den gör. Precis som det gamla talesättet att alla vägar leder till Rom 
kan det i detta fall sägas att huvuddelen av den förbrukade energin i zonen kan spåras till 
vattenpumpstationerna. Övriga förbrukare i sammanhanget är själva ledningsnätet och kunden 
men en ökad förbrukning hos dessa medför hela tiden en ökad energiåtgång i 
pumpstationerna. Det är med anledning av detta som det här arbetet har fokuserats på just 
pumpstationerna och inte på de omgivande faktorerna.  
 
Som arbetet har visat arbetar inte pumpstationerna så effektivt som de skulle kunna med rätt 
inställningar och utrustning. I dagsläget uppnår pumparnas verkningsgrader nivåer som inte 
ens är i närheten av vad de borde enligt pumpdata. Detta beror på att driftförutsättningarna är 
långt ifrån vad pumparna är dimensionerade för. Exempelvis är det aktuella flödet oftast långt 
under märkflödet för pumparna vilket leder till att verkningsgraderna i stationerna blir låga. 
Samtidigt är de trycknivåer som uppnås i stationerna högre än nödvändigt och genom att 
sänka dessa skulle energi kunna sparas.  
 
Förutom själva analysen av hur effektivt pumparna arbetar var en del av projektet även att 
arbeta fram ett åtgärdsförslag för att visa vilka insatser som kan ses som mest lämpliga i 
högzonens stationer. Efter att ha behandlat ett flertal åtgärder har det visat sig vara två av 
dessa som verkar vara mest rimliga att genomföra, antingen individuellt eller som en 
kombination av varandra. Dessa består av en uppdelning av högzonen i mindre områden samt 
installation av mindre pumpar i stationerna. 
 
Uppdelningen av zonen verkar vara det mest intressanta alternativet eftersom det då skulle gå 
att undvika stationernas påverkan på varandra. Genom att sätta in någon slags 
avstängningsventil skulle driften av de tre stationerna bli mycket enklare och det skulle även 
bli lättare att styra och dimensionera stationerna mer effektivt.   
 
Antingen som ett komplement till en uppdelning eller som en egen åtgärd har analysen visat 
att det vore bra med en mindre pump än de befintliga som kan ta hand om de låga flödena. En 
sådan liten pump skulle behövas i alla tre stationerna eftersom det visat sig att pumparna i 
samtliga fall är överdimensionerade.  
 
En viktig slutsats som kunnat dras efter arbetet är att Stockholm Vatten borde diskutera vilken 
trycknivå det ska vara i ledningarna nattetid. Ett övertryck på 20 mvp som tryckmålet säger 
idag bör dagtid vara kvar så att det inte blir några förändringar för kunden. Däremot skulle 
energi kunna sparas om trycket nattetid sänktes några enheter då det ändå inte är någon 
efterfrågan på ett högt tryck.  
 
Följs detta arbete upp på rätt sätt så att Stockholm Vatten verkligen satsar på att genomföra 
någon eller några av de föreslagna åtgärderna borde det i långa loppet gå att spara stora 
mängder energi. En sådan uppföljning bör i så fall inledas med att analysera åtgärderna i en 
hydraulisk modell för att se vad som är möjligt och mest effektivt att genomföra. En 
kontinuerlig uppföljning av stationernas drift är egentligen något som kanske skulle ha varit 
med som ett eget åtgärdsalternativ eftersom det är så viktigt. Genom en kontinuerlig 
uppföljning av pumparnas utveckling blir det lättare att snabbt upptäcka eventuella avvikelser 
i den normala driften eller om det går att ha bättre inställningar.  
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