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Hva er en perfekt pumpestasjon?
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Våre pumpestasjoner har en levetid på�.
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Ekstremvær

Energieffektivitet

Vannbrist

Lovstiftning
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Vann er forutsetning for liv
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Meld. St. 21 (2011–2012)

Norsk klimapolitikk

Offentlig sektor skal gå foran som et godt eksempel både som 

tilrettelegger, rolleskaper og som miljø- og klimabevisst sektor. 

Dette forplikter det offentlige til å ta en lederrolle ved å fremme 

omstilling og ta en risiko for å fremme og ta i bruk nye miljø- og 

klimavennlige løsninger.

Kommunesektoren har etter plan- og bygningsloven en tydelig 

rolle i klimaarbeidet. 



§ 6 Lov om offentlige anskaffelser

«Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 

offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte 

anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming 

og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen». 

I forskrift til loven (§17.3) sies det at «Anskaffelsen bør spesifiseres ved en 

behovsspesifikasjon eller angivelse av funksjonskrav. Ved utforming av kravene 

skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av 

anskaffelsen. Det skal så langt som mulig stilles konkrete miljøkrav til ytelse eller 

funksjon». 

Det er viktig å sikre en helhetlig kostnadsvurdering også av driftskostnader som 

energibruk, varighet og kostnader ved utrangering av anskaffelsen. Det er et 

forbedringspotensial når det gjelder å oppfylle krav om livssykluskostnader og 

miljøhensyn.



Ecodesign Directive 2009/125/EC

Work on Preparatory studies for implementing measures of the 

Ecodesign Directive 2009/125/EC 

ENER Lot 28– Pumps for private and public wastewater and for 

fluids with high solids content

Krav til samlet minimum virkningsgrad for pumpe, motor og styring

Vesentlig innskjerping i forhold til eksisterende produkter på 

markedet



Så hva gjør vi?
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Våre installasjoner har lang levetid� 

Vi må begynne å jobbe nå!

Krav til vannforbruk og ledningsnett

-> mer konsentrert avløp

• Krav til virkningsgrad

• Krav til driftssikkerhet

Med driftssikkerhet og arbeidsmiljø i fokus –

Vil innkjøp på laveste pris gi oss de løsningene vi trenger?
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THE WORLD’S FIRST WASTEWATER 

PUMPING SYSTEM  WITH INTEGRATED INTELLIGENCE
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HVA HVIS...

Du hadde en pumpe som oppdaget 

når den var på vei å blokkere, og da selv fjernet blokkeringen? 
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HVA HVIS...

Du hadde en pumpe som passet til alle installasjoner i området 2-7 kW? 
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HVA HVIS...

Du hadde en pumpe som du bare monterte på plass, 

og som selv fant optimalt driftspunkt?

Og sparte opp til 70% av energikostnadene?
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Flygt Concertor™
The world’s first wastewater pumping

system with integrated intelligence



A new level of thinking.
A new level of technology.
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Integrerte funksjoner:

� Pumperens

� Finner selv beste driftspunkt

� Sump- og trykkledningsrens

� Soft start og -stopp

� Ny forbedret Adaptive N-hydraulikk

� IE4 motor

� Integrert motorovervåking



En rekke smarte funksjoner
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Intelligent 

pumping
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Fra pumpekurve til pumpeområde



Pumpeområde

Fordeler:

1. Vi kan alltid tilpasse oss ønsket driftspunkt

2. En pumpe kan dekke alle driftspunkter innenfor området

3. Trenger ikke å redusere impellerdiameter

4. Redusert lagerhold



Konstant effekt

Sammenligning 6 kW/1450 rpm mot 6 kW konstant effekt

Konstant effekt 6 kW

H

Q

Fast turtall 1450 rpm



Ingen overbelastning av motoren

Head

Flow

Vanlig pumpekurve med 

begrensing av motorlast

Head

FlowConcertor – konstant

effektstyring

XPC DP EA N



Konstant effekt

Fordeler:

1. Vi kan kjøre hele kurven uten overbelastning av motoren

2. En pumpe med mindre effekt kan dekke et større område

3. Vi stretcher pumpekurven

1. Mere trykk til venstre

2. Mer mengde til høyre

-> Bedre margin mot dimensjoneringsfeil og

prosjektforandringer



Alltid korrekt dreieretning

Pålitelig installation 

Raskere oppstart



XPC DP EA NRedusert lagerhold



En pumpe dekker hele kurveområdet
XPC DP EA N



Trykk på en knapp for å forandre ydelse

Self adjusting

Concertor™ N (Service tool)
Concertor™ EA (HMI)

Concertor™ DP (HMI or 
PC)

Concertor™ XPC 



Hva gir god arbeidsmiljø?

Grunnkrav må være:

- Unngå blokkeringer

- Unngå sedimentasjon



Blokkeringsfjerning





Finner selv beste driftspunkt - Energy minimizer
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Energy 

minimizer



Veileder til LOA

9.5.6. Om krav til miljø og livssykluskostnader 

N..Fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) vil medføre kostnader 

og binde fremtidige budsjetter i tillegg til at FDV kan være mer eller 

mindre miljøbelastende. 

N. 

Dette betyr at oppdragsgiver skal stille konkrete krav til det som 

anskaffes i tillegg til å tenke langsiktig på hvilke kostnader og 

miljøbelastning en anskaffelse vil generere i de kommende år. 
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Hvordan møte kommende krav, og sikre 
beste arbeidsmiljø?

Forslag:

- Still krav til blokkeringssikkerhet

- Still krav til laveste energiforbruk/pumpet m3

- Legg inn ny teknikk/produktutvikling som et vurderingspunkt
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Testinstallasjon, Stavanger kommune

Kommunen hadde en problemstasjon som stadig 

blokkerte, 2-3 ganger pr uke.

Kostnader: To mann, 30 min reiseveg enkel veg, en 

times arbeid.

Samlet: 800 kr/h x 2 mann x 2 timer= 3.200 

kr/driftsstopp

Samlet kostnad over et år: 52 uker x 2.5 turer/uke x 

3.200= 416.000,-

Vi installerte en Concertor testpumpe.

Pumpen har vært i drift i et og et halvt 

år uten tilstopping.



En pumpestasjon har en levetid på-----
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Ntenk fremover ☺
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Spørsmål?


