
 
 

 

ELINSTALLATION VILLA – LTA 
LÅGTRYCKSAVLOPP  
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB  
 
Anvisningar för elinstallationer LTA villapumpstation 
 

 

1. Elinstallation av villapumpstation. 
Karlshamn Energi Vatten AB har en policy för hur man skall utföra en elektrisk installation av 
en villapumpstation oavsett vilket fabrikat som levereras till fastigheten. Policyn finns för att 
erhålla säker drift av anläggningen, samtidigt som personsäkerheten och arbetsmiljön sätts i 
fokus för anläggningsinnehavaren och den personal som skall utföra service på stationen i 
framtiden.  

Policyn måste följas för att anläggningen skall godkännas vid besiktning och ett eventuellt 
övertagande av anläggningen av Karlshamn Energi Vatten AB. 

 

2. Installation/nedgrävning av pumpautomatiksskåp. 
Anläggningsinnehavaren, eller av denna utsed person, ansvarar för att pumpautomatikskåp  
installeras enligt tillverkarens anvisningar. OBS! stödben skall fällas ut i hela sin längd för att 
möjliggöra öppning av båda luckor på pumpautomatikskåpets båda sidor, Se bild 2.1, bild 2.2 
och bild 2.3. 

 

3. Instruktion för anläggningsinnehavare och elinstallatör. 
• Anläggningsinnehavaren skall leverera en spänning/ström 400V/10A till 

villapumpstationen åtkomlig utanför fastigheten. Huvudledning fram till 
pumpatomatikskåpet skall vara ACEFLEX 5x6mm² eller likvärdig. Denna 
huvudledning bör utgå ifrån fastighetens fasadmätarskåp/mätarskåp för att 
servicepersonal inte skall behöva ha tillträde till fastighetens inomhuscentral för att 
bryta spänning till villapumpstationen vid service eller underhållsarbete. 
 

• Vid installation av eventuell värmekabel för spillvattenledningen säkras denna 
lämpligen från separat säkring från fastigheten. 
 

• Anläggningsinnehavaren ansvarar för och bekostar elinstallation enligt följande: 
 

1. Kabelrör 50mm med slät insida och dragtråd förläggs mellan fastighetens 
fasadmätarskåp och pumpautomatiksskåp för villapumpstationen.   

 
2. Förläggning och inkoppling av huvudledning mellan fasadmätarskåp/central 

och pumpautomatikskåp för villapumpstationen. 
 



 
 

 

3. Kabelrör 50mm med slät insida och dragtråd förläggs mellan pumpbrunn och 
pumpautomatiksskåp för villapumpstationen. Kabelrör skall ha en lutning från 
pumpautomatikskåp ned mot pumpbrunn. Detta för att säkerställa att 
avloppsvatten kan rinna tillbaka från kabelrör till pumpbrunn i det fall brunnen 
fyllts med vatten då pump ej startat. 

 
4. Förläggning och inkoppling av kabel Subcab 4x1,5+2x1,5mm², i kabelrör enligt 

punkt 1, mellan pumpautomatikskåp och uttag för pumpanslutning, se bild 4.1. 
(6m kabel levereras tillsammans med pumpautomatikskåp).  

 
5. Inkoppling av start och larmvippa görs i automatikskåp enligt elritningar. 

Startvippa monteras på en höjd av 60 cm från underkant av kabelhållare till 
överkant av vippa, se bild 5.1. Kabel till start- och larmvippa ansluts till avsedd 
kopplingsplint enligt kretsschemaunderlag levererat med pumpautomatiksåp. 

 
6. Förläggning och inkoppling av potentilutjämning grön/gul RK 6mm² mellan 

plint, (grön/gul i centralkapsling), för jordning i pumpautomatikskåp och 
anvisad plats i pumpbrunn (pumpens tryckrör).   
OBS! Lämna 3m i pumpbrunn från införing. 
För potentialutjämningen skall rörklämma E 06 814 58 användas och 
klämmas runt pumpens tryckrör. Detta görs vid besiktning när pumpen 
levereras. 

 
7. Märka upp kablar med medlevererad kabelmärkning enligt 

kretsschemaunderlag levererat med pumpautomatikskåp och tabell 7.1. 
Utgående kablar skall fastsättas väl i pumpautomatikskåpets montageplatta 
och kabelrör i för ändamålet avsedd konsoll samt att monterad kabelmärkning 
skall vara väl synlig i båda ändar, se bild 7.1 
 
Kabel-
märkning 

Inkopplings-
punkt A 

Inkopplings-
punkt B 

Kommentar 

VA01  
VA01 

Fasadmätar 
skåp fastighet 

Pumpautomatik 
Skåp 

Kabeltyp Aceflex 5x6mm² 

VA02 
VA02 

Pumpautomatik 
skåp 

Uttag  för pump  
I pumpbrunn 

Kabeltyp Subcab 4x1,5 + 
2x1,5mm² 

START Pumpautomatik 
Skåp (START) 

Startvippa  

LARM 
 

Pumpautomatik 
Skåp (LARM) 

Larmvippa  

VA05 
VA05 

Pumpautomatik 
skåp 

Tryckrör pump i 
Pumpbrunn 

Potentialutjämning 6mm² 
gul/grön MK. 

Tabell 7.1 
 
Som underlag till ovanstående inkopplingar används elunderlag levererade 
med pumpautomatikskåpet för villapumpstationen. 

Kabeltyper, materialval och installation är valda och utförd med hänsyn till att 
pumpbrunn kan vara fylld med avloppsvatten och kablar därmed helt eller 
delvis dränkta. 

Kabeltyp och area för matning till pumpautomatikskåp är vald med hänsyn till 
att en potentialutjämning av pumpstativet utförs. 



 
 

 

 

 

Bild 2.1. 



 
 

 

 

Bild 2.2. 



 
 

 

 
Bild 2.3. 

 



 
 

 

 

Bild 4.1. 

 

Bild 5.1. 

 

 

Bild 7.1 
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