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FÖRORD 
Denna rapport redovisar ett projekt, som med stöd av VA-Forsk haft för avsikt att 
samla in och sammanställa de erfarenheter som finns beträffande en ny generations 
vakuumsystem för spillvatten, från några år gamla anläggningar i Höganäs kommun. 

För att få en bredare grund i vår utvärdering har vi även gjort ett studiebesök i 
danska kommunen Bov, som tillsammans med Höganäs utgör de enda anläggning-
arna av detta slag i Norden.  

Projektledare för arbetsgruppen har varit undertecknad vid Höganäs Tekniska för-
valtning, som tillsammans med Jan Dammberg, PoV, Pump- och Vakuumsystem 
AB, Huddinge, och Rolf Mansfeldt, Pålsjö konsult HB, Helsingborg utgjort arbets-
gruppen för projektet. Därutöver har Pär-Ola Andersson, Thalamus Networks AB, 
Ängelholm medverkat inom styr- och övervakningsteknik. 

Vår redovisning av dessa anläggnings- och driftserfarenheter skall förhoppnings-
vis kunna utgöra en god grund i systemvalsdiskussioner för de VA-verk i landet som 
av olika skäl söker nya lösningar för spillvattensystem, främst i områden med flack 
topografi. 
 
 
Höganäs i oktober 2003 
 
Göran Olofsson 
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport beskriver de erfarenheter som Höganäs kommun tillgodogjort sig 
under 6–7 års tid av den senaste generationens vakuumsystem för spillvatten. 

Rapporten behandlar även de teoretiska grunderna för dimensionering samt styr-
ning, reglering och övervakning. Vakuumdriften – som omfattar ca 500 abonnenter 
– är helt integrerad i den centrala driftsövervakning som finns för det övriga VA-
nätet i Höganäs. 

En stor del av landskapet i Höganäs kommun är flack landsbygd med små spridda 
husgrupper såväl bebodda året runt som enbart fritidsboende. Med konventionell 
ledningsteknik har möjligheterna att ansluta dessa byar till det kommunala VA-
systemet för rimliga kostnader bedömts svårt. Stora schaktdjup för ledningar i flack 
mark med högt grundvatten och ett stort antal pumpstationer som blivit fallet vid 
gängse teknik har för dessa områden i stället ersatts av små grävdjup och ett fåtal 
pumpstationer till lägre kostnader samt med avsevärt mindre markskador. 

Vakuumsystemet har således sin stora fördel vid spillvattenutbyggnad i det flacka 
landskapet. 

Rapportens investeringsjämförelse mellan konventionellt självfallssystem och 
utbyggt vakuumsystem visar på ca 15 % lägre anläggningskostnad för vakuum-
systemet. 

Rapportens driftskostnadsjämförelse visar dock en högre årlig driftskostnad för 
vakuumsystemet. En viss del av dessa kostnader är att hänföra till felkällor under 
intrimningsperioden av de nya anläggningarna. 

Sammanfattningsvis motsvarar den högre driftkostnaden ca 1/3 av den årliga 
kapitalkostnadsvinsten jämfört med motsvarande dyrare självfallssystem. För 
Höganäs innebär satsningen på vakuumsystemet en total vinst av ca 0,24 Mkr 
årligen för de fyra utbyggnadsetapperna som utförts under åren 1996–2001.  
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SUMMARY 
This report describes the experiences that Höganäs municipality assimilated during 
6–7 years using the latest generation of vacuum system for waste water. 

The report also deals with the theoretical basics for dimensioning, controlling, 
regulating and supervising the vacuum system. The vacuum power – that covers 
about 500 connected households – is totally integrated in the central SCADA system 
for the existing sewer system in Höganäs. 

A big part of the landscape in Höganäs municipality is flat countryside with small 
sporadic groups of houses which are inhabited around the year as well as summer-
houses. The possibility to connect those small villages to the sewer system for a 
reasonable cost, with conventional technique, is estimated to be hard. Big shaft depths 
for sewer system in areas with high groundwater and a large amount of pumping 
stations which has been the case in the current technique, has in those areas instead 
been replaced by small shaft depths and a small amount of pumping stations for a 
lower cost and considerable less ground damage. 

The vacuum system has therefore big advantages in the expansion of sewer 
systems in a flat landscape. 

A comparison of investments between a conventional gravitation sewer system 
and an expanded vacuum system shows that the vacuum system has a 15 % lower 
constructional cost. 

However, a comparison between running costs shows a higher cost for the vacuum 
system. A certain part of those costs are faults during the running-in period. 

To sum up, the higher running cost is equal to 1/3 of the annual capital cost profit 
compared with a more expensive corresponding gravitation sewer system. For 
Höganäs this means that a concentration on a vacuum system gives a total annual 
profit of approximately SEK 240 000 (€ 26 500) for the four stages of extension that 
were constructed during the years 1996–2001. 
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1. VAKUUMSYSTEM I HÖGANÄS 

Bakgrund och syfte 
Höganäs har som första kommun i landet prövat en ny typ av spillvattensystem för 
anslutning av husgrupper på landsbygden. 

Höganäs är en flack kommun med höga grundvattennivåer. Vakuumsystemet kan 
därför vara en lämplig metod med täta ledningar och små grävdjup. Med ny ventil-
teknik, central styrning och driftsövervakning av samtliga enheter är denna teknik 
en vidareutveckling av den gängse (äldre) vakuumtekniken. Erfarenheterna har varit 
övervägande goda och VA-verket har fortsatt med denna teknik i nya utvidgningar 
av verksamhetsområdet. Tekniken kräver inte mer ombyggnader av fastighetens av-
loppsnät än som är normalt vid nyanslutningar; således erfordras ej speciella vakuum-
system. 

VA-Forsk har gjort bedömningen att dessa anläggningar är av intresse för en stor 
del av landets VA-verk och har därför beviljat medel för en utvärdering av vakuum-
anläggningarna i Höganäs. 

Syftet med detta projekt är att ta tillvara de anläggnings- och driftserfarenheter 
som nu finns i Höganäs, bearbeta och sammanställa dessa och genom denna rapport 
föra ut dem till de VA-verk i landet som önskar få del av dessa kunskaper. 

 

Genomförande 
Projektet har genomförts i samarbete mellan anläggnings- och driftsansvariga vid 
Höganäs kommun/Tekniska förvaltningen och systemansvariga leverantörer för 
vakuumteknik och datateknik samt konsult med VA-Forsk-bakgrund inom avlopps-
teknik. 

De olika anläggningarna i Höganäs har utvärderats avseende systemval, projekt-
ering, byggande, drift samt även viss ombyggnad som föranletts av uppkomna drifts-
problem.  

För att få en så stor erfarenhetsinsamling som möjligt har också ett studiebesök 
gjorts i Danmark; Bov kommun, som har den enda kända anläggningen med liknande 
system som den i Höganäs. Bovs anläggning har varit i drift sedan våren 1999. 

 

Redovisning 
Rapporten redovisar en utvärdering av all insamlad information i hela processen från 
systemvalsdiskussion till driftserfarenheter av färdig anläggning.  

Jämförelser med att alternativt bygga ett motsvarande konventionellt avlopps-
system är en intressant fråga som har tagits upp i rapporten för att ge en bild av 
respektive systems lämplighet i olika sammanhang.  
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2. MOTIV – ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Historik 
Höganäs kommun som till största delen är en landsortskommun med knappt 23 000 
invånare består av många mindre samhällen vilka företrädesvis är samlade kring 
kusterna mot Öresund och Skälderviken. Under sommaren ökar antalet invånare med 
några tusental, vilka har sina fritidsbostäder i de norra och östra delarna av kommunen.  

För merparten av den tätbebyggelse som finns har fram till början av 1990-talet 
byggts ut ett konventionellt VA-nät och detta gäller även fritidsbebyggelsen i fram-
förallt norra delen av kommunen. 

I den östra delen av kommunen med del av Jonstorp, Farhult samt Norra Häljaröd 
gjordes under 1960–70-talen även här utredningar avseende utbyggnad av kommunalt 
avloppsnät med konventionell teknik. Den flacka topografin och en högt belägen 
grundvattenyta i landskapet medförde att en sådan lösning med stora grävdjup och 
ett flertal pumpstationer skulle bli mycket kostsam att bygga. 

Sedermera beslutade länsstyrelsen att ålägga kommunen att bygga ut ett kom-
munalt avloppsnät för dessa samhällen varvid samtliga arbeten skulle vara färdiga 
senast 2000-12-31. 

 

Teknikval 
Med hänsyn till de krav som ställdes av länsstyrelsen övervägdes olika lösningar 
för att kunna förse dessa samhällen – ca 500 abonnenter – med kommunalt spill-
vattenavlopp under en tid av fyra år. Tidigare utredningar aktualiserades men befanns 
åter bli alldeles för kostsamma. Även ett förslag på vakuumsystem från ett större 
känt företag studerades men förkastades efter närmare studier då detta skulle kräva 
stora investeringar inne på fastigheterna samt inneburit alltför många rörliga delar 
i ledningssystemet. Ett projekt som studerades ingående var Trelleborgs vakuum-
anläggning, som också besöktes. 

I denna utredningsprocess ställdes följande frågor – kriterier – för en mera in-
gående granskning:  
Topografiska förhållanden 
Geotekniska förutsättningar 
Återställningsarbetenas omfattning 
Skaderisker i samband med utförandet 
Kostnadsaspekter för utförandet 
Drift- och underhållskostnader 
Driftssäkerheten 
Integrering med befintliga system 
Erforderlig kompetensutveckling för driftspersonal 
Miljöaspekter för drift och anläggning 
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3. TRANSPORT AV AVLOPPSVATTEN MED 
VAKUUM 

Med vakuumtransport av avloppsvatten avses transport i ett rörsystem där luftens 
atmosfärstryck används som energikälla genom att ett undertryck skapas i rör-
systemet. 
 

Denna rapport behandlar 
Vakuumsystem för spridda bebyggelsegrupper, främst i flack landsbygd, med mark-
förlagda ledningar och utförda enligt senaste principer med hänsyn till driftsäkerhet 
och övervakning. Dessa system innehåller inte några vakuumtoaletter, således påverkas 
ej husets sanitära utrustning av en utbyggnad. 
 

Systembeskrivning 

 
 Husgrupp Intagsenhet Ledningssystem Vakuumstation 

Figur 1. Systembeskrivning, detalj i profil. 
 
 
 

 
Figur 2. Systembeskrivning, plan. 
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Detta vakuumsystem är en lösning för transport av obehandlat avloppsvatten där 
ledningssystemet i princip kan följa marknivån. Några krav på fall, som för ett själv-
fallssystem, föreligger därför inte. Detta vakuumsystem är uppbyggt på tre huvud-
komponenter; intagsenheterna, ledningsnätet och vakuumstationen. 

Man kan i korthet beskriva detta vakuumsystem (Vacuflow) som ett större eller 
mindre antal separata självfallssystem för husgrupper, som vart och ett avslutas med 
en intagsenhet. Från vakuumstationen dras sedan en vakuumledning, som förgrenar 
sig ut och ansluts till varje intagsenhet. Även vakuumstationen kan betraktas som en 
intagsenhet, så till vida att dess uppsamlingsdel är en pumpsump med atmosfäriskt 
tryck 

 

Andra typer av vakuumsystem – användningsområden  
Vakuumtoalettsystem är framtaget i vattenbesparande syfte. Tekniken innebär små 
ledningsdimensioner (50 –75 mm) och en spolvattenmängd på ca 1,2 l. Tekniken 
är idag helt etablerat på fartyg och tåg. Andra exempel är kondensvatten från kyl- 
och frysdiskar och vakuumtömning av båttoaletter i hamnar. 
 
 

3.1 Intagsenheten 

Uppsamlingsbrunn 
Till uppsamlingsbrunnen i intagsenheten rinner avloppsvatten med självfall från 
en eller fler fastigheter. Brunnen utförs lämpligen av betong vars storlek beror på 
antalet anslutna hus. I uppsamlingsbrunnen är monterat en analog nivåsond samt 
en nivåvippa för larm. Någon övrig elektrisk utrustning finns ej i brunnen. 
 

Ventilbrunn 
I ventilbrunnen finns intagsenhetens tömningsventil, som är en kulventil försedd 
med ett elektriskt manöverdon. I manöverdonet finns 2 ändlägeskontakter, som 
känner av helt öppen respektive helt stängd ventil. Möjlighet finns också att in-
stallera en analog undertrycksgivare, som känner av aktuellt undertryck i ventil-
brunnen. 
 

Styrning och övervakning 
Varje intagsenhet är utrustad med en programmerbar regler- beräknings- och övervak-
ningsmodul, som står i kontinuerlig förbindelse med vakuumstationens styrsystem. 
När vattenytan stigit till en viss förinställd nivå i en uppsamlingsbrunn initieras in-
tagsenhetens tömningsfas. Innan motorventilen öppnar känner vakuumstationens 
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automatik av om någon annan intagsenhet är i tömningsfas. Om så är fallet måste 
denna avslutas innan en ny tömning kan påbörjas. Den nya tömningsfasen kan ej 
heller påbörjas om vakuumstationen inte har fullt arbetsvakuum. 
 

 
Uppsamlingsbrunn  Ventilbrunn 

Figur 3. Intagsenhet. 

 
 

3.2 Ledningssystem 
Ledningar utförs av PEM-rör av råvara PE80 med tryckklass PN6, 3, detta om en 
normenlig packning med friktionsmaterial kan utföras runt rören. Sammanfogning 
utförs lämpligast genom elektromuffsvetsning. Dimensioner är från 75 mm upp till 
140 mm. 

För att uppnå en så effektiv transport som möjligt i ledningsnätet skall ledningarna 
läggas med en viss profil. Vakuumledningen skall alltid läggas i lutning mot vakuum-
stationen. I platt terräng eller i motlut läggs ledningen med 3 ‰ fall mot stationen. 
Efter en viss sträcka utförs en s.k. transportficka, där ledningen på en sträcka av 
5–7 m återtar förlorad höjd. Det innebär att lågpunkter skapas i ledningen där vattnet 
bildar pluggar, som luften inte kan passera utan att vattenpluggen också förflyttas. 
Vid medlut större än 3 ‰ kan som regel vakuumledningen följa terrängen. 

Varje transportficka innebär teoretiskt ett visst lyft och då samtidigt en viss 
vakuumförlust. Genom att det atmosfäriska trycket är ca 1 bar finns en begräns-
ning i lyftens samlade storlek. Som grundregel kan nämnas att summan av samtliga 
lyft skall underskrida 3,5 m. Då kan också en sughöjd på ca 1,5 m i upp-
samlingsbrunnen accepteras. Mer om detta under kapitel 5: ”Dimensionering av 
vakuumsystem.” 
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Figur 4. Ledningsförläggning i flack terräng. 
 
 
 

 
Figur 5. Ledningsförläggning i motlut. 
 
 
 

 
Figur 6. Ledningsförläggning i medlut. 
 

Anslutningar 
Ledning mellan ventilbrunn och huvudvakuumledning, skall alltid förläggas på ett 
sådant sätt att de i ”viloläge” står mer eller mindre tomma på vatten. 
 
 

 
Figur 7. Huvudledning lägre än anslutningsledning. 
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Figur 8. Huvudledning högre än anslutningsledning. 

 

Rördelar 
Rördelar skall utföras på ett sådant sätt att de underlättar flödet i ledningssystemet 
enligt nedanstående exempel: 
 

 
Figur 9. Exempel på detaljutförande, plan. 

 
 

3.3 Vakuumstation – typ ejektorstation 
I en ejektorstation skapas vakuum genom att uppsamlat avloppsvatten pumpas 
genom en vattenejektor. Ejektorstationen har ingen vakuumtank utan uppsamlings-
delen är en pumpsump utan tryck. Ejektorpumpen är normalt en torrt uppställd 
centrifugalpump. I flertalet fall är stationen också utrustad med separata tömnings-
pumpar. En ejektorstation är därför samtidigt också en pumpstation. 
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1. Kontrollrum 4. Inkommande vakuumledning 7. Ejektormunstycke 
2. Pumpsump 5. Ejektorns utloppsrör 8. Backventil 
3. Pumprum 6. Ejektorpump 

Figur 10. Vakuumstation. 
 

Ejektorpumpen suger avloppsvattnet från pumpsumpen och trycker vattnet genom 
ejektorn tillbaka till pumpsumpen. Omedelbart efter ejektormunstycket skapas då ett 
högt undertryck, 90–95 kPa, varvid det relativt sett högre trycket i vakuumlednings-
nätet öppnar backventilen i ejektorn så att luft och avloppsvatten kan passera in till 
pumpsumpen. När pumpen stannar återgår omedelbart trycket efter ejektormunstycket 
till atmosfäriskt tryck och backventilen stänger. Start och stopp av ejektorpumpar 
styrs av en analog undertrycksgivare. 

Vakuumstationen utrustas med 2 eller fler ejektorenheter beroende på antalet 
anslutna fastigheter och eventuell annan anslutning till vakuumsystemet. Mer om 
detta under kapitel 4: ”Dimensionering av vakuumsystem”. 

Vakuumstationen kan också vara en vakuumtanksstation med vakuumpumpar, 
som evakuerar ledningssystemets luftinnehåll via en eller flera vakuumtankar. 
Vakuumtanksstationen är normalt också försedd med separata tömningspumpar. 

 
 
 
 

4. DIMENSIONERING AV VAKUUMSYSTEM 

Intagsenheten 
Uppsamlingsbrunnen utförs, med hänsyn till antalet anslutna hus från dimension 
1000 mm och uppåt. Sugrör i brunnen och fram till ventilbrunnen är ett PE-rör, 
75 mm (DN65). 
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Ventilbrunnen utförs lämpligen av 1200 mm betongringar. Dimension för ventil-
brunnens inkommande och utgående ledning är 75 mm (DN65). Motorventilen är 
en kulventil, DN50. 

 

Ledningssystemet 
Beräkning av totalt lyft i ledningssystemet: 
Det teoretiska lyftet ”h” i varje transportficka är transportfickans höjdskillnad ”H” 
minus den invändiga rördiametern ”d”, således h = H-d för varje enskild transport-
ficka, se nedanstående figur. 

 

Figur 11. Principutförande av transportficka. 
 
Som grundregel gäller att summan av samtliga lyft mellan vakuumstation och slut-
punkt för varje ledningsdel ej skall överskrida 3,5 m, Σ(H-d)<3,5 m. Sedan till-
kommer lyftet i uppsamlingsbrunnen, max ca 1,5 m. 
 

Ledningsdimensioner 
Val av ledningsdimension är i första hand relaterat till ledningens längd. Kortare 
anslutningsledningar utförs normalt med dimensionen 75 mm. För respektive 
ledningsdimension gäller även en viss högsta höjd (H) för transportfickan. Följande 
gäller för horisontell förläggning vid respektive dimension: 
 
Tabell 1. Val av ledningsdimension. 
Ledningsdiameter Max längd, m Max H, mm 
 

  75      50  1000 
  90    200    800 
110         800    600 
125     1000    550 
140     3500      500 
160     3500    450 
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Vakuumstation typ ejektorstation 
Vakuumstationens kapacitet, Q tot, bestäms av följande parametrar: 
 

N Antalet anslutna hus 
q Flöde per hus och dag (500 l) 
Mt Maxtimfaktor (0,125) 
YA Luft/Vatten förhållande (luft vid atmosfäriskt tryck) (2:1) 
YE Luft/Vatten förhållande (expanderad luft, stationens arbetsvakuum) (4:1) 
MO Maxgångfaktor vid maxtimme (0,7) 
 
Q tot = N * q * Mt * (1+YE) / MO /1000  eller 
Q tot = 0,45 * N 
 
Antar man en kapacitet vid aktuellt arbetsvakuum på 36 m3/h och att stationen skall 
ha erforderlig kapacitet även om en ejektorpump fallit bort beräknas antalet ejektorer 
enligt 
Ne = (0,45 * N / 36) + 1  eller 
Ne = 0,0125 * N +1 (gäller för ovanstående värden på parametrar) 
 
 

4.1 Beräkningsexempel 
Antag ett område med 150 hus som ansluts i ett första skede och att ytterligare 
100 hus kan bli anslutna i ett andra skede och att det dimensionerande flödet från 
varje hus skall vara 500 l/dygn. Maxflödet per timme blir då 
 

Q tot = 250 * 500 * 0,125 * (1+4) / 0,7 /1000 = 112 m3/h 
 

Ejektorkapaciteten är 36 m3/h vilket ger erforderligt antal ejektorer på 112/36 
=3,1 st. plus 1 eller vid beräkning enligt den förenklade formeln 
 

Ne = 0,0125 * 250 + 1 = 4,1 
 
Eftersom värdet ligger så nära fyra skall stationen fullt utbyggd kunna ha fyra 
ejektorenheter. I det första skedet krävs: 
 

Ne = 0,0125 * 150 + 1 = 2,9 dvs. 3 ejektorenheter. 
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5. HÅLLFASTHETSDIMENSIONERING AV 
LEDNINGAR 

Markförlagda ledningar av polyetenrör 
En markförlagd vakuumledning är ur dimensioneringssynpunkt att betrakta som en 
självfallsledning, dvs. ett rör påverkat av ett utvändigt övertryck. Det innebär att 
röret skall dimensioneras för hållfasthet mot buckling. De laster som skall beräknas 
är jordlast, trafiklast och last från grundvatten stående över röret. För en vakuum-
ledning tillkommer även lasten p.g.a. det invändiga undertrycket. Dimensionerings-
principer för plaströr i jord finns t.ex. redovisat i VAVs publikation P16.  

De parametrar som avgör huruvida ett plaströr skall kollapsa eller ej p.g.a. ovan-
nämnda belastningar är rörets styvhet och det stöd röret får från omgivande friktions-
material. I P16 benämns friktionsmaterialets styvhet såsom fyllningens sekantmodul. 
Det utvändiga stödet har en mycket stor inverkan på rörets hållfasthet. Desto större 
packningsgrad (mod. proctor) kring röret desto högre sekantmodul och därmed 
starkare rör. Själva rörets styvhet i sig beror på förhållandet mellan rörväggens tjock-
lek och rörets diameter samt rörmaterialets krypmodul. Eftersom polyeten är ett 
viskoelastiskt material innebär en konstant spänning en liten men kontinuerlig töjning 
i materialet. Rent beräkningsmässigt har därför krypmodulen ett högre värde vid 
korttidsbelastning (t.ex. trafiklast) än vid långtidsbelastning.  
 
Följande värden anges i P16: 
Krypmodul PEH (PEM): 
3 min 10 000 kp/cm2 
50 år  2 000 kp/ cm2 
 
För ett markförlagt plaströr skall bägge alternativen kontrolleras om risk för 
trafiklast förekommer. 
 
I VAV P16 anges följande formel för beräkning av största tillåtna tryck mot röret: 
Q till = 2.3/F x (E´t x E)^0,5 x (e/D)^1,5 där 
Q till  Tillåtet tryck på röret 
F Säkerhetsfaktor 
E´t Tangentmodul för fyllningen vid trycket Q till 
E Rörets krypmodul 
e Rörväggens tjocklek 
D Rörets medeldiameter (Dy – e) 
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Om man antar ett polyetenrör med tryckklass PN6, tillverkat med råvara PE80 
och en säkerhetsfaktor 2, erhålls följande värden på Q till: 
 

Långtidsbelastning 1,51 kp/cm2 
Korttidsbelastning 2,78 kp/cm2 (krypmodul 6.750 kp/cm2 antaget) 
 
För E´t är antaget ett så lågt värde som 4 kp/cm2 

 
Om man därefter, i enlighet med VAV P16 och för olika läggningsdjup, beräknar 
de laster som uppstår på den markförlagda vakuumledningen erhålls följande resultat: 
 
Tabell 2. Belastning på vakuumledning. 
Typ av belastning Läggningsdjup  Anmärkning 
  0,6 m 1,2 m 2,0 m 
 

Jordlast  0,11 0,22 0,36 
Grundvatten  0,06 0,12 0,20 
Vakuum  0,70 0,70 0,70 
 

 Totalt 0,87 1,04 1,26        långtidsbelastning 
 

Trafiklast  0,92 0,23 0,10 
 

 Totalt 1,79 1,27 1,36        korttidsbelastning 
 

Sammanfattning 
Ovanstående resultat visar att tillåten belastning för respektive belastningsfall alltid 
är större än motsvarande beräknade belastning, detta trots att en så låg packningsgrad 
som 75 % mod. Proctor antagits. Redan vid 80 % mod. Proctor och ett läggnings-
djup på 1,0 m har tangentmodulen ökat till minst det dubbla mot vad som antagits 
i ovanstående beräkningar. Det betyder i sin tur en teoretiskt ökad tillåten belastning 
med ca 40 %. 

Under förutsättning att några exceptionella yttre belastningar under längre tid inte 
kan påräknas kan därför tryckklass PN 6,3 (PN 6) användas. Det förutsätter dock 
att röret är dimensionerat för råvara PE80. För vissa typer av rördelar, t.ex. T-rör 
med en 60-gradig anslutning och som tillverkats av raka standardrör rekommen-
deras tryckklass PN10, eftersom detta ger större svetsytor vid hopfogningen. 
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6. STYRNING, REGLERING OCH ÖVERVAKNING 

Bakgrund 
En viktig fråga vid valet av vakuumsystemets utbyggnad var att styrning, reglering 
och övervakning av det nya systemet skulle integreras till befintliga system. En 
aspekt som också skulle tas hänsyn till var att systemet skulle implementeras så att 
pumpade mängder till vakuumstationen från respektive intagsenhet skulle kunna 
mängdmätas. Då vinner man den erfarenheten att uppmätt mängd vatten hos abonnen-
terna kan avstämmas mot utpumpad mängd. Härvid kan eventuellt inläckage till 
respektive intagsenhet kontrolleras på ett effektivt sätt. Vid stickkontroller av detta 
har konstaterats en differens på 10–20 %, vilket får anses vara acceptabelt. 
 
 

6.1 Intagsenhet 

Funktion 
Intagsenhetens nivågivare registrerar när avloppsvattnet uppnått inställd nivå för 
tömning. Den utlokaliserade datorundercentralen sätter upp en flagga för tömning 
som vidare registreras i vakuumpumpstationen som ger klarsignal för tömning, om 
det ej för tillfället sker någon tömning av annan intagsenhet. Om tömning av annan 
intagsenhet pågår när flaggan sätts, medger ej vakuumpumpstationen tömning och 
sätter begäran i en kö för inväntan på ledig kapacitet. 

När tömning skall ske, öppnar den elektriskt styrda ventilen och avloppsvattnet 
sugs in i vakuumsystemet. När nivågivaren registrerar att det ej finns något avlopps-
vatten kvar i intagsenheten, börjar en timer räkna ett antal inställda sekunder som 
ventilen skall hållas ytterligare öppen för att släppa in luft i vakuumsystemet. Efter 
inställd tids utgång stänger den elektriskt styrda ventilen och intagsenheten inväntar 
nästa tömningscykel. 

 

Säkerhetssystem 
I intagsenheten finns en vippa som vid aktivering öppnar den elektriskt styrda 
ventilen. Denna säkerhetsfunktion överrider den utlokaliserade datorundercentralen 
och klartecken från vakuumpumpstationen. Funktionen är ett resultat av simulering 
av att datorundercentral, nivågivare eller kommunikation har fallerat och tömnings-
cykeln riskerar att ej utföras. 
 

Larm 
Vippa i intagsenhet.  
Ventils ändläge ej uppnådd. 
Hög nivå. 
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Loggning 
Antal tömningscykler per timma och dygn. 
Antal tömda liter. 
 
 

6.2 Vakuumpumpstation 

Funktion 
Ejektorpumpar. Ejektorpumparna som arbetar alternerande och i sekvens med 
varandra, regleras via datorundercentralens inställda börvärden och uppmätta under-
tryck genom en analog undertrycksgivare. Då en intagsenhet flaggar för tömning 
ger datorundercentralen klartecken till tömning och intagsenhetens ventil öppnar var-
vid undertrycket sjunker. Därmed startar ejektorpumparna för att hålla undertrycket. 

Tömningspumpar. Tömningspumparna som arbetar alternerande i sekvens med 
varandra, regleras via inställda start- och stoppnivåer som uppmätes med en analog 
nivågivare. 

 

Säkerhetssystem 
Ejektorpumparna förreglas av en nivågivare i vakuumpumpstationens sump, då för 
lite vatten ej ger ejektorpumparna möjligheten att pumpa runt vatten och uppnå 
undertryck.  

Tömningspumparna förreglas av samma nivågivare som ejektorpumparna. 
Tömningspumparna tvångsstartas då en högnivågivare aktiveras. 
 

Larm 
Ej kontakt med intagsenhet 
Högnivå brunn 
Lågnivå brunn 
Lågt vakuum 
Utlöst motorskydd 
 

Loggning 
Antal starter pumpar 
Drifttid pumpar 
Nivåer 
Undertryck 
Regn 
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6.3 Huvudcentral 

Funktion 
Huvudcentralen är en enhet som speglar datorundercentralernas inställda och upp-
mätta värden och enheter. Alla kommandon som kan göras i datorundercentralerna 
kan också göras genom huvudcentralen, men med en grafik som återspeglar princip-
schema och flöden. Dessutom kan man återge loggade värden och larm på ett över-
skådligt sätt med kriterier som tidsperiod, enheter och mängd. 
 

Larm 
Externa: Alla larm som initieras från externa datorundercentraler återges och loggas 
i huvudcentralen med tidsmarkering från datorundercentralen som initierat larmet. 
Samtliga larm innehåller anläggningsnamn, tid för larm och kategori. 

Interna: Huvudcentralen kan initiera larm som t.ex. förlorad kommunikation med 
datorundercentral eller arbetsstation. 

Förmedling: Alla larm kan efter kategori förmedlas via TEXT-minicall, SMS eller 
annan larmcentral. I Höganäs kommuns system ingår förmedling av larm via SMS. 

 

Kommunikation 
Alla datorundercentraler inom Höganäs kommun kommunicerar trådlöst då fördelar 
som konstant övervakning och snabb access prioriteras. 
 
 
 
 

7. INVESTERINGSJÄMFÖRELSE 
Den huvudsakliga orsaken till att ett vakuumsystem valdes var den ekonomiska för-
delen i samband med utförandet.  

I samband med att beslut fattades att utbyggnad skulle ske gjordes en inkomst- 
och kostnadskalkyl för både konventionellt självfallssystem och vakuumsystem. 
LTA (=lättryckavlopp) var också under granskning men man konstaterade att detta 
system är mer anpassat för landsbygdsutbyggnad med glesare bebyggelse.  

Berörda områden inom kommunen var i huvudsak planlagda områden med fritids-
fastigheter, områden med karaktär av tätortsbebyggelse. Enligt nedanstående tabell 
framgår de olika systemens investeringskostnader. Intäktsaspekten har utelämnats, 
då den är lika i samtliga fall. 
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Tabell 3. Investeringskostnader för olika system. 
Utbyggnad Utbyggnad Självfalls- Vakuum- LTA-system Utfall 
år del system system (lättryckavlopp)   
1996 Jonstorp 8,0 6,0 6,5 5,8 
1997 Farhult I 3,0  3,0 3,6 5,0 
1998–99 Farhult II 12,0 10,5 15,6 12,8 
2000–01 Norra Häljaröd 4,0 3,5 6,0 6,1 
 
1996–2001 TOTALT: 27,0 23,0 31,5 29,7 
tabellens kostnader i Mkr. 
 
Som framgår beräknades kostnadsbesparingen på 4,0 Mkr motivera en utbyggnad 
med vakuumsystemet. Utfallet blev emellertid nästan 7,0 Mkr dyrare än budgeterat 
beroende på kostnadsökningar 1,5 Mkr, utökat område 2,5 Mkr, samt oförutsedda 
kostnader 3,0 Mkr. 

Dessa oförutsedda kostnader beror på utökning av ledningssystemet och andra 
orsaker som även hade påverkat byggandet av ett konventionellt ledningssystem. 

 
 
 
 

8. DRIFTKOSTNADSJÄMFÖRELSE 
För att kunna göra en driftkostnadsjämförelse måste man ha i åtanke att den för-
härskande kostnaden ligger på minskade investeringar, där ränta och avskrivning 
utgör en stor del. Till detta får läggas att om ett konventionellt system skulle byggas 
hade detta erfordrat fler pumpstationer med tillhörande driftkostnader.  
Kommunen tillämpar för närvarande följande avskrivningstider: 
 

Ledningsnät:  33 år 
Pumpstationer: 25 år 
Maskiner- och inredning 15 år 
 
Internräntan är 5,8 % (2003). 
 
En jämförelse med det konventionella självfallssystemet gav en årlig besparing på 
350 000 kr för kapitalkostnaderna (ränta och avskrivningar), baserat på att budgeterad 
kostnad låg 4,0 Mkr lägre. 

För vakuumpumpstationerna ökar energiåtgången med 15 000 kWh/år och station. 
Detta på grund av att vakuumtekniken i sig är mer energikrävande. Årligen ger 
detta en beräknad merkostnad på ca 50 000 kr. 
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Till driftkostnader skall hänföras följande merkostnader för de fyra vakuumpump-
stationerna med intagsenheter: 
 
Energi  0,85 kr/kWh    50 000 kr 
Tillsyn  1 gång/mån, 1,5 tim/gång, 300 kr/tim  5 000 kr 
Driftstörning (larm) 2 tim/gång, 500 kr/tim (50 merlarm/år)  50 000 kr 
Slamsugning  2 dag/år, 600 kr/tim   10 000 kr 
 
Sammantaget uppgår besparingen för vakuumsystemet till ca 235 000 kr/år för 
hela projektet.  
 
 
 
 

9. DRIFTERFARENHETER 
Under de ca 6 år som samtliga vakuumpumpstationer har varit i drift har en hel del 
drifterfarenheter inkommit. De störningar och larm som förekommit finns redovisade 
nedan och som framgår är det relativt många störningar. Man får dock betänka att 
varje vakuumsystem består av många enheter. Förutom själva pumpstationen finns 
ett antal intagsenheter för avloppsvattnet med tillhörande ventilbrunn. 
 

Larm och driftstörningar 

Tabell 4. Larm och driftstörningar per år. 
År              SP69         SP70         SP71         SP72       Totalt 
1997 2 2   4 
1998 5 10   15 
1999 5 7 16  28 
2000 16 5 33  54 
2001 5 5 21 14 45 
2002 19 3 30 17 69 
 
TOTALT: 52 32 100 31 215 
 
Ovanstående larm och driftstörningar har i huvudsak utgjorts av följande orsaker: 
1. Ventilfel i intagsenheter beroende på fel i inställning av dataundercentraler samt 

undermåliga styranordningar (SP71: 1999 – 2000). 
2. Höga nivåer i intagsenheten pga. ovidkommande vatten (dränering). 
3. I samband med fastighetsägarnas/abonnenternas inkopplingar till det nya systemet 

har ovidkommande föremål förorsakat driftstörningar/larm. 
4. En del nivågivare har varit av dålig kvalité och ”drivit”(SP69: 2000). 
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5. Strömavbrott har förorsakat vissa bekymmer då evakuering av avloppsvattnet 
med självfall från intagsenheterna ej byggts in i anläggningen. Tömning av intags-
enheterna med slamsugare har då erfordrats. 

 

Vakuumpumpstationer 
Dessa har i huvudsak varit befriade från störningar och får anses vara lättskötta. 
 

Ledningsnät med vakuum  
Inga driftstörningar har konstaterats. 
 

Ledningsnät med självfall   
Inga driftstörningar har konstaterats. 
 

Ventilbrunnar 
Ett flertal av dessa har haft inläckage i genomföringarna för vakuumledningar samt 
el- och styrkablarna, fastän gummimanschetter skall täta mot ledningarna. Extra 
åtgärder med utvändig tätning har erfordrats i flera fall. Dock kommer några ventil-
brunnar att förses med larm för inläckage. I några fall har ovidkommande föremål 
låst motorventilen i öppet läge med larm för lågt tryck som följd. 
 

Intagsbrunnar 
Varje brunn är försedd med en brant bottenlutning för att fasta partiklar lättare skall 
följa med i sugfunktionen när avloppsvattnet skall avledas. Detta har visat sig fungera 
tillfredsställande men en årlig rengöring av varje brunn har kontinuerligt utförts.  

Vid två intagsbrunnar har ett så högt flöde (p.g.a. att dräneringsnät anslutits) 
uppstått så att dessa ”låst” övriga intagsenheter i deras tömningscykler. I en av dessa 
enheter monterades i den närliggande ventilbrunnen en analog undertrycksgivare 
och magnetventil i syfte att skapa ett effektivare luftinsläpp. Efter många försök 
med inställningar av tömningstider/cykler kunde en viss förbättring märkas men till-
räckligt tillförlitlig blev inte konstruktionen. Eftersom denna intagsenhet tidigare var 
en konventionell pumpstation återskapades denna till sitt tidigare skick.  

Numera övervägs att anmoda berörda abonnenter som har sitt dräneringsvatten 
till spillvattennätet att pumpa detta till dagvattennätet, som finns till varje fastighet. 
Om och när detta är utfört kan vakuumsystemet återinkopplas. Övervakning av detta 
intag, som egentligen fungerar som en pumpstation av konventionell art, sker fort-
farande via vakuumpumpstationen. 
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Sammanfattning 
Driftserfarenheterna bedöms överlag goda då en stor del av rapporterade fel är att 
hänföra till den nya teknikens inkörningsfaser och efter vissa utbyten och injustering-
ar enligt ovan har felkällorna minskat avsevärt. Höganäs fortsatta etappvisa 
utbyggnad av vakuumsystemet under flera års tid visar att systemet har den totala 
drifts- och investeringsekonomi samt tillförlitlighet som varit kravet från första 
utredningen.  
 
 
 
 

10. STUDIEBESÖK 

Studiebesök i Bov kommun, Danmark, 19 oktober 2000. 
Bov och Höganäs är de enda kommunerna i Norden med i stort sett tekniskt likadana 
vakuumanläggningar. PoV är systemleverantör för såväl anläggningen i Bov som 
de i Höganäs. Det som skiljer anläggningarna åt är programval för central drifts-
övervakning samt princip för vakuumstationens tömning. Anläggningen i Bov har 
varit i drift sedan början av 1999. 

Syftet med detta studiebesök var att få del av Bov kommuns erfarenheter av 
vakuumanläggningen samt deras syn på framtiden för detta system. 

Vad som förutom direkta anläggnings- och erfarenhetsjämförelser gör Bovs an-
läggning ytterligare intressant för projektet VA-Forsk är att den betjänar ett industri-
område med huvudsakligen åkerier och omlastningsverksamhet med ett något 
annorlunda innehåll i avloppsvattnet än för de landsortsbelägna anläggningarna 
som studeras i Höganäs. 

 

Visning och beskrivning av anläggningen 
Anläggningen, som är belägen i Padborg industriområde, visades av Gert Holst 
Hansen, Teknisk Forvaltning; planeringssidan i Bov kommun. Från driftsidan 
medverkade Mads Madsen, Bovs avloppsreningsverk. Kommunens konsult i projektet 
var Ole H. Christensen, Rambøll i Sønderborg. 

Området för vakuumanläggningen har en utsträckning på drygt en kilometer med 
längsta vakuumledning på ca 1300 m. Avloppet samlas upp i 10 intagsenheter som 
betjänas av en vakuumstation. 

Utformningen av själva vakuumstationen i Bov-Padborg skiljer sig från de i 
Höganäs vad gäller dess utlopp. I denna station har man ej byggt in tömningspumpar 
då man i stället haft möjlighet att anpassa stationen nivåmässigt så att dess utlopp 
från sumpen sker med självfall till mottagande spillvattensystem. 
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Detta innebär att sumpen normalt inte töms från dess bottendel vilket medför risk för 
sedimentansamlingar, trots den omrörningsprocess som erhålls med ejektortekniken. 
Därför har tryckledningen mellan pump och ejektor, för en av de tre ejektorenheter-
na, försetts med ett grenrör med motorventil, vars utlopp är anslutet till samma 
mottagningsbrunn som stationens normala utlopp. Det gör att ejektorpumpen används 
som tömningspump när motorventilen öppnar. Denna är för närvarande inställd att 
öppna två gånger per dygn. 

 

Drifterfarenheter 
Större driftstörningar har förekommit vid 5 till 6 tillfällen i den då cirka ett och ett 
halvt år gamla anläggningen. Orsakerna är följande: 
–  Spillvattennätet är ej helt ombyggt, varför regnvattenpåverkan är hög i 

systemet. 
–  Träflisor från hantering av lastpallar i industriområdet har fastnat i en av ejekt-

orernas backventil. 
 
Den höga regnvattenpåverkan medför tidvis en så stor tillrinning av ovidkomman-
de vatten till vissa intagsenheter att dess kapacitet överskrids. (Vakuumsystemets 
funktion kräver att en viss mängd luft i förhållande till tömd vattenmängd skall sugas 
in i rörsystemet, en balans som ej uppnås om tillrinningen blir för stor.) 

Arbetet med att duplicera detta avloppssystem i sin helhet – och därmed få bort 
den direkta regnvattenpåverkan från spillvattennätet – pågår etappvis. Regnvatten-
påverkan i detta område beror också på ett visst inläckage i gamla ledningars 
rörskarvar samt att någon direkt felkoppling kan finnas i rörnätet. 

Problemet med träflisor har i jourhänseende inneburit en irritationsskälla. Trä-
flisorna fastnar i ejektorns ”backventil” som är en gummiklaff som tätar mot en 
snedsågad rördel. Via en propp, som kan skruvas bort på ejektorn, kommer man 
dock åt att rensa varför själva rengöringen vid de senaste driftstoppen endast tagit 
ca 5 minuter. 

Man förväntar sig att problemen med träflisor skall avta i samband med att dupli-
ceringen av avloppsnätet fortskrider då en del hantering av lastpallar sker utomhus. 

Dock påpekade våra värdar att problemen ej beror på själva vakuumsystemet i 
sig, utan mer till yttre omständigheter. Noteras bör ändå att vakuumsystemet i dessa 
fall har en större känslighet än ett motsvarande konventionellt system. 

Ett annat problem i driftsskedet är hög energikostnad. Man bedömer elkostnaden 
i dagsläget som 50 ggr högre än för ett motsvarande konventionellt avloppssystem. 
Då problemet med regnvattenpåverkan lösts räknar man med en avsevärd minskning 
av denna men bedömer ändå att elförbrukningen slutligen kommer att vara ca 10 ggr 
större. I Danmark med betydligt högre elpriser än i Sverige betraktas elförbrukningen 
som en viktig del av driftskostnaden. 
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Vakuumanläggningen i Padborg har totalt 10 intagsenheter, som består av en upp-
samlingsbrunn och en ventilbrunn. Vid två intagsenheter är ventilbrunnarna placerade 
i ytor för trafik och försedda med en ”vattentät” gjutjärnsbetäckning. Kondensvatten 
och inläckage av vatten kunde dock konstateras, vilket inte är bra med hänsyn till 
den elektriska utrustning som finns i ventilbrunnen.  

Beroende på problem med markfrågor var en ventilbrunn olyckligt placerad – 
förhöjd i en gångbana alldeles intill en genomfartsgata – vilket medfört påkörnings-
skador vid ett antal tillfällen. I planeringsstadiet är det således viktigt att i första 
hand ventilbrunnen får en gynnsam placering. 

Intagsenheternas principutformning är identiska med de i Höganäs med undantag 
av två stycken: 
–  Den intagsenhet, som är belägen längst bort från vakuumstationen, är också den 

som är mest belastad. Därför har ventilbrunnen utrustats med en större tömnings-
ventil, 90 mm mot normalt 63 mm.  

– En av ventilbrunnarna är utrustad med två tömningsventiler, anslutna till varsin 
uppsamlingsbrunn. 

 

Automatik och styrutrustning 
Automatiken i vakuumstationen är uppbyggd enligt följande: 
1 st. huvudbrytare 
1 st. strömförsörjning 
1 st. transformator 
9 st. automatsäkringar 
3 st. motorskydd för pumpar 
1 st. Allen Bradley SLC 500 PLC innehållande: 
1 st. CPU 5/04 
- 1 st. 7 slots rack 
- 1 st. strömförsörjning 24 VDC 
- 32 st. digitala ingångar 
- 16 st. digitala utgångar 
- 4 st. analoga ingångar 
- 1 st. operatörspanel 
 
Till varje intagsenhet är levererat en undercentral bestående av: 
1 st. huvudbrytare 
1 st. strömförsörjning 
5 st. automatsäkringar 
1 st. Allen Bradley MicroLogix 1000 PLC innehållande: 
- 12 st. digitala ingångar 
- 8 st. digitala utgångar 
- 4 st. analoga ingångar 
- 1 st. kommunikationsdel 
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Central driftsövervakning är placerad på reningsverket och all dataöverföring sker via 
telenätet (i Höganäs sker detta via radio). Styrsystemet har levererats av BV Electronic 
i Skive och är uppbyggt enligt deras eget System 2000. Vakuumanläggningens över-
vakning är helt integrerad med det övriga rörnätets i ett gemensamt system. 
 

Slutsats av studiebesöket 
 
På frågan om Bovs kommun med dagens erfarenheter av vakuumsystem hellre skulle 
valt den gängse, konventionella ledningstekniken anser de att en sådan lösning skulle 
blivit betydligt dyrare att bygga på grund av stora schaktdjup m.m. i det befintliga 
industriområdet. De anser att de valt rätt metod med de förutsättningar som fanns 
men då det gäller beslutsfattande om framtida utbyggnader av vakuumanläggningar 
i Bov vill man först bygga bort mer av den regnvattenpåverkan som finns i anlägg-
ningens äldre självfallsdelar och därmed skaffa sig större erfarenheter.  
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