
Grundfos hjälper Upplands Väsby 
Kommun effektivisera pumpstation
I slutet av 2011 fick Grundfos tillsammans med SH-Bygg i 
uppdrag av Upplands Väsby Kommun att bygga om en 
gammal och uttjänt pumpstation som var överdimensionerad 
för sitt syfte. 

De tre gamla pumparna om 17,5 kW vardera skulle nu ersättas 
med två stycken moderna Grundfos SEV pumpar på 5,5 kW. 
Detta fick naturligtvis till följd att stationen nu skulle ha en 
avsevärt bättre verkningsgrad och funktion, samt att en 
energibesparing skulle göras som nästan motsvarade lönen för 
en förskollärare. 

Pumpstationen på Smedbyvägen. Upplands Väsby Kommun har nu ännu en ny effektiv station levererad av Grundfos och fler är på gång!

Det har fungerat klockrent! 
Samarbetet mellan Grundfos och 
SH-Bygg har varit suveränt och 
vi är jättenöjda med resultatet.

 Bruno Lindstedt 
 Upplands Väsby Kommun.

Upplands Väsby Kommun
grUndfos case story
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FAKTA - Upplands Väsby Kommun

Kommunen bildades vid den riksomfattande 
kommunreformen 1952 genom att bilda 
Upplands-Väsby landskommun av de tidigare 
kommunerna Hammarby, fresta och Ed. En 
mindre del av Ed överfördes samtidigt till 
Järfälla kommun. Kommunen berördes inte 
territoriellt av kommunreformen 1971 och 
bildade då Upplands-Väsby kommun.
namnet togs från postorten som 1919 
fått namnet Upplands Väsby i särskiljande 
syfte. Järnvägsstationen hette ända fram 
till 1939 enbart Väsby. År 2003 ändrades 
kommunens officiella namn genom att ta bort 
bindestrecket, från “Upplands-Väsby kommun” 
till “Upplands Väsby kommun”. Kommunen 
hade själv sedan länge använt den formen.
Huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Upplands Väsby 
är Upplands Väsby kommun. Kontoret för 
samhällsbyggnad ansvarar på uppdrag av 
huvudmannen för anläggande, drift och 
underhåll av kommunens allmänna vatten- 
och avloppsanläggning. 

6 månader senare så kom bygget i gång. Förberedelserna var 
rigorösa, allt skulle tajmas in i minsta detalj. Grävmaskiner 
rullades in, byggbodar sattes upp. Bajamajor ställdes fram och 
byggströmmen kopplades in. Sedan var det klart för det första 
spadtaget. Kablar, kablar och kablar. Rena spagettin under ytan. 
Men SH-Byggs killar är luttrade och med van hand manövrerade 
grävmaskinsföraren sin stora skopa utan att gräva av någon 
kabel. Väl nere på 6 meters nivån frilades tryckrören. Efter det var 
det dags att få till förbipumpningen. Pumphuset tillkallas och 
löste problemet med de 50 sekundlitrarna som skulle bort. 

Grundfos servicetekniker Klas-Åke Freden och Magnus Lindström 
var på plats och tillsammans med SH-Bygg kunde de efter mycket 
slit och bök lossa huset från golvet och lyfta bort det för 
deponering på tippen. Allt som gick att återvinna återvanns och 
resten skickades till förbränning efter gängse regler. Sedan var 
det dags att ta bort golvet. Ett ganska så besvärligt arbete men 
med Klas-Åkes gedigna kompetens kapades det helt sonika av 
med en rejäl vinkelslip. Golvet var nu loss och lyftes av med hjälp 
av en grävmaskin. 

Magnus och Klas-Åke rensade sedan bort allt skrot och gjorde 
klart för en bottenjustering. 1,5 ton betong bildade en plan yta 
som den nya stationen nu vilar stadigt på. Efter det var det dags 
att anpassa tryckrören. Inkommande rör i diameter 400 mm 
anpassades och plastades fast. En avstängningsventil stor som en 
Folkabuss togs bort och ett nytt rör monteras dit. Därefter 
ställdes den nya stationen på plats och fylldes upp med betong 
för att förhindra att den flyter upp. Drygt 4 ton betongen 
rännades ner mellan den gamla och den nya stationen. Efter 
betongen härdat var dags att fylla igen det gigantiska hålet. 

När det var är klart kom SH-Bygg, och började mäta ut för att 
gjuta plattan för huset. Singelbädden skulle paddas till rätt 
bärighet och täthet. Mer betong, igen till rätt nivå och därefter 3 
veckor av härdning. Sedan var det äntligen dags för att lyfta 
huset på plats. Lyftet går galant, och huset sänks ned på den nya 
grunden. 

Efter detta var det dags för elektrikern. All matning ska fram. 
Efter att alla kablar kommit på plats igen kunde Grundfos 
servicetekniker Peter Johannisson genomföra inkopplingen mot 
kommunens Scada program och driftsätta pumpstationen.
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