
ROSENDALS 
AVLOPPSPUMPSTATION



Rosendal var inte den första pumpstationen i 
Malmö. Bildens vindmölle- och ångmaskindrivna 
turbin, vid Turbinen, är från 1895.



Kanalerna
Så här har det inte alltid varit. Vatten-
försörjningen fick sin första lösning 
redan på 1580-talet, medan avlopps-
hanteringen fick vänta i fler hundra år. 
Dåtidens kortsiktiga  lösning var att 
låta avloppsvattnet rinna ut i närmaste 
vattendrag, vilket i Malmö ofta var 
kanaler na.  Detta spred inte bara en 
odör i staden, utan kunde också ge 
upphov till sjuk dom ar. Det var förhållan-
den som givetvis inte kunde få fortgå, 
utan staden måste här skapa en plan för 
hur avloppsvattnet skulle tas om hand 
och ledas bort, samt hur det i fram tiden 
skulle renas.  

Kanalernas dåliga vattenkvalitet 
berodde inte bara på att avloppsvatt-
net rann dit, utan ock så på den dåliga 
vattenomsättningen. Därför försökte 
staden förbättra denna 1870 med att 
installera en turbin i kanalen, en plats 
som idag heter Turbin en. Vatten om
sätt ningen ökade bara måttligt, varför 

man 1895 byggde en ny vindmölle
baserad turbin längre ut mot sundet, 
en anläggning där man även kunde 
använda ång drift när det var stiltje.     

avloppsplan
Den första stora avloppsplanen för 
Malmö presenterades 1880, ett förslag 
där av skär an de ledningar skulle leda 
avloppsvattnet, eller kloakvattnet som 
det kallades då, till en sam lingsbassäng 
i den östra delen av staden, för att 
därefter pumpas ut i strandlinjen. 
Förslag et förverkligades inte då, utan 
nya förslag presenterades under åren 
därefter, tills ett slutgiltigt förslag be-
slutades i stadsfullmäktige våren 1905. 
Detta projekt påbörjades direkt, och 
var med undantag av smärre efterarbe-
ten slutfört till årsskiftet 1907/08, och 
gjor de att Rosen dal kunde invigas och 
tas i fullt drift i april 1908.

Rosendal bestod av en maskinbygg-
nad med vidstående luftningstorn och 

en bostads bygg nad för personalen. 
Stadsarkitekten Salomon Sörensen, 
lyckades i form ge stalt ningen ge en 
sakral an stryk ning på av lopps helge
domen. Interiört bestod maskin bygg
naden av en öpp en och stor maskin hall 
beklädd med engoberat (glaserat med 
vit lera) Skrom bergategel och ett 
golv av vita plattor med färgad bård. 
Maskinbyggnadens norra kortsida blev 
kon tor och verkstad. 

Byggnad med Kvalitet
Vid schaktningen för maskinbyggna-
dens betonggrund, blev det problem 
med den rikliga mängden grundvatten, 
men detta löstes med en ny uppförd 
pumpbrunn. Fasaderna fick mönstermu-
rat hand slaget Börringe tegel stående 
på röd Blekingegranit samt med ut vänd
iga band och andra de talj er av Ölands
kalksten. Tak et fick glaserat brunt tak-
tegel. Bredvid maskinbyggnaden stod 
ett luft ningstorn i samma material som 

Idag tar vi det som en självklarhet att när man vrider på vattenkranen, så kommer 
det härligt friskt vatten ur kranen. Med samma självklarhet förutsätter vi att det 
vatten vi har använt och som vi kallar avloppsvatten, rinner bort ur vår åsyn och 
inte skapar några problem för oss. Varken där vi bor eller vid våra badstränder. 
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Längdsektion av pumpstationen.

Tvärsektion av pumpstationen.



Tryckavloppsledning i armerad betong  
mellan Rosendal och Sege å, 1908.

maskinbygg naden. Bo stads byggnaden, 
i ett och ett halvt plan, var placerad sö-
der om maskin byggnaden och omgiven 
av en träd gård. Här fanns bo städer till 
maskinmästaren, andre maskin isten, 
maskinistbiträdet samt till vakt karlen.

gallersKrapa och trycKledningar
Det avloppsvatten som kom till verket 
samlades i pumpgraven, där en för tiden 
avan cer ad motordriven gallerskrapa 
skulle ta hand om det som fastnat i 
rensgallren. Dessvärre kunde leveran-
tören inte få maskineriet att fungera 
som utlovat, varför arbetet fick utföras 
manuellt och renset sedan transporte-
ras bort med häst och vagn.

Från pump grav en pump ades av-
loppsvattnet ut i två tryckledningar, den 
ena ø 1 200 mm och 115 meter lång och 
mynnande ut i Öresund, den andra ø 900 
mm och ca 2 500 m lång och mynn an de i 
Sege å. Dessa tryckledningar var beräk-
nade att tillverkas i gjutjärn, men i ställ
et valdes platsgjuten armerad betong, 
vilket ungefär halv er a de kostnaden. 

dagvatten- och spillvattenpumpar
Det var stora avloppsmängder som 
skulle pumpas på Rosendal, och därför 
planerades det också för pumpar med 
stor kapacitet. Fem stycken var instal-
lerade det första året, men plats var 
avsatt i maskinbyggnaden för framtida 
pumpar. De största var de som skulle 
pumpa dagvatten, medan spillvattnet 
krävde något mindre pumpar.

ström från spårvägen
Alla pumparna var centrifugalpumpar. 
Två pumpar hade en kapacitet på 1 050 
l/s, där en av pumparna var direkt-
kopplad till en 170 hk stor dieselmotor, 
medan den andra var kopplad till en 170 
hk elektro motor. Den senare skulle få 
växelström från Lagan kraft verk et, men 
då arbetet med kraftledningen var för-
senat, fick man till en början sin elkraft 
matad från spår  vägs nätets likström. 
När Laganledningen senare var klar, 
återanvändes Rosen dals kab eln som 
belysningskabel i Lundavägen.

Ytterligare en pump var direktkopp-
lad till en dieselmotor. Den var på 60 
hk, medan de två sista pump arna var 
direktkopplade till elektromotorer 
på 30 hk. Det fanns dessutom en liten 
evakueringspump.

 

förduBBlade  
avloppsvattenmängder
När driften på Rosendal startade, 
visade det sig att avloppsmängderna 
var mer än dubb elt så stora som de 
beräknade. Förklaringen när det gällde 
spillvatten var att det kom mer av
lopps vatten från industrin än vad som 
tidigare hade antagits, eftersom dessa 
i stor utsträckning tog vatten från egna 
borror. Av lopps vattenmängderna från 
industrin var alltså betydligt större än 
den mängd vatten de fick från vatten-
verket. När det gällde regnvattnet så 
inverkade sand mm i avloppsvattnet 
nedsättande på pumpkapa citeten.   

1909, året efter invigningen, gjorde 
dessa drifterfarenheter att man fick 
en dieselmotordriven pump på 170 hk. 
Man lämnade även likströmmen för de 
stora pumparna, för att i stället anskaf-
fa växel ströms motorer. Nästa större 
händelse var att man efter en kort slut
ning 1923 byggde om ställ verket.

deflationstider 
År 1929 installerades det ytterligare 
en pump, som med kapaciteten 520 
l/s pumpade av loppsvatten genom 
tryckledningen till Sege å. Att det var 
deflationstider kan anas, efter som 
kostnaden understeg an slags beloppet. 
År 1933 förlängdes utloppsledningen 
i Indu stri hamnen, och då bytte man 
samtidigt ut pump hjul en för att kunna 
öka pump kapaci tet en.

semester och tjänstgöringspass
Drätselkammarens andra avdelning, 

dåtidens Tekniska nämnd, hemställde 
till stadsfullmäktige 1933 om att pers
o nalen skulle få förlängd semester, så 
att de fick samma förmåner som andra 
tjänstemän inom kommunen, en hem-
ställan som dock avslogs. I handling ar
na beskrivs hur tjänst göringen var på 
Rosendal. Tre maskinister var vardera 
i tjänst 6 st 8 timmarsskift, vilket blir 
144 timmar av veckans 168 timmar. Un-
der resterande 24 timmar tjänstgjorde 
en under maskinist, som under sina 
övriga 24 timmar renovera de pumpar 
dagtid och rens ade galler nattetid. 
Genom för skjutning av skiften fick de 
fritid från lördag kl 14 till mån dag kl 6 
var fjärde vecka.

masKinByte
Efter mer än 40 års drift behövde 
en del av maskineriet förnyas, vilket 
skedde under de första åren på 1950
talet. De två minsta eldrivna pumparna 
på vardera 300 l/s ersattes av en ny 
stor pump på 1 000 l/s, och en diesel
driven pump på 300 l/s ersattes av en 
pump med kapaciteten 1 500 l/s. De 
gamla pumparna kunde inte behållas, 
eftersom deras plats behövdes för de 
nya maskin erna.

De små hjälpmotorerna och belys-
ningen hade fortfarande likström, men 
verket övergick nu helt till växelström. 
De gamla trans form atorerna som 
kunde ta emot 5 000 V byttes ut mot 
nya utom hus trans formatorer som 
klarade 10 000 V. Även låg spänn ings 
ställverket byttes. 



renssKärare
Efter krav från vattendomstolen på 
minskade spalt bredder i rens gallren, 
var planerna först att åter skaffa en 
maskinell gallerrensningsanordning, 
en sådan bedömdes nu fungera bättre 
än den som fanns när verket var nytt. 
Efter att ha sett vad marknaden kunde 
er bjuda valde man i stället att instal-
lera rensskärare, eftersom detta var 
en drifts ekonom iskt bättre lösning. 
1953 var denna anläggning klar med 
fyra rensskär are, som fem år senare 
ut ökades med ett femte aggregat. 
Rensskärarna var 4,5 ton tunga pjäser, 
som skar sönder alla i ledningarna 
inkommande partiklar.

Underhållet av rensskärarna var 
dock betydande, varför de slopades i 
slutet på 1980talet, då de moderna 
avloppspumparna klarade att pumpa 
större partikelstorlekar.  

personalutrymmen
På Rosendal saknades det särskilda ut-
rymmen för pers onalen, såsom matrum, 
om klädnadsrum, tvättrum under alla 
åren fram till 1955, vilket skulle kunna 
förklaras med att tjänstebo städ er na 
låg mycket nära.  Men detta år kom de 
nya välbehövliga lokalerna, vilka place-
rades i maskin bygg nad ens övervåning.

centralövervaKning - datorisering
I utredningen om det kommande av-
loppsreningsverket vid Sjölunda kom 
även pers onal frågan att belysas, vilket 
ledde till att det av både ekonomiska 
och drift mäss iga skäl var fördelaktigt 
att helautomatisera samtliga av-
loppspumpstationer med centralöver
vakning. Till en centralt placerad tavla 
skulle nu per tråd överföras värden, 
som skulle visa vissa vattenstånd och 
pumparnas driftsförhållanden mm 

på samtliga pumpstationer. Om fel 
uppstod skulle en larmfunktion träda i 
funktion, och tillkalla den jourhavande. 
Signal värdena skulle överföras genom 
sign alkablar, som skulle ägas av vatten 
och av lopps   verken. 

Utredningens förslag blev också ge-
nomfört, och de första kablarna lades 
1957. Sedan har utvecklingen fortsatt 
med datorisering, så att medarbetarna 
numera kan få alarm i sin personsökare, 
och från en extern dator åtgärda even-
tuella driftfel. 

olycKan
När en av de 50 år gamla dieslarna prov-
kördes den 29 maj 1958, så skenade 
maskinen med följd att det stora sväng-
hjulet sprängdes. Ingen människa kom 
till skada, men kring flygande sväng-
hjulsdelar slog sönder mycket. Några 
delar for ut genom taket och hamna de 

Tjänstebostad, 1958

Konstruktion av  
renskärarbyggnaden.



Maskinsalen 1908

Maskinsalen 1959

Maskinbyggnad och luftningstorn. Vy från Midhemsvägen, 1908.

Maskinsalen 1908

Maskinsalen 2008



Luftningstorn, maskinhusbyggnad, bostadshus och ekonomihus 1908.



i trädgården. Takpannor slogs sönder 
och singlade ned på bland annat en 
maskin ist  med hjälp ares privatbil, vilket 
blev en ersättningsfråga som behandla-
des som ett stads full mäktigeärende. 

nya pumpar
När avloppsvattnet skulle pumpas till 
Sjölunda, ökade uppfordringshöjden 
för pumparna på Rosendal, och då 
måste kapaciteten här öka. Eftersom 
de tre äldsta pumparna var 50 år gamla 
och nedslitna, och där en dessutom 
hade havererat, så byttes dessa ut 
mot nya pumpar. För att lättare kunna 
transportera ut och in maskinsalens 
tunga maskindelar, så upptogs en port i 
stationens sydvästra fasad. 

gasdieslar som reservKraft
Reservkraftsfrågan löstes genom att 
en kraftkabel lades mellan Sjölunda och 
Rosen dal, och där de nya gas dies larna 
på Sjölunda stod för kraftproduktio-
nen. Drifterfarenheten av de engelska 
gasdieslarna gjorde dock att Rosendal 
1974 på nytt fick dieselaggregat.  

Nu valdes två svenska dieslar som inte 
var direktkopplade till någon pump, 
utan levererade elkraft till hela verket.

sege Kanal och järnvägen
Rosendals avloppspumpstation hade 
en fridfull placering invid Sege kanal, 
en kanal från 1850talet som ledde 
vatten från Sege å till Slussplan för att 
förbättra vattenkvaliteten i stadens 
kanaler. Tillfarten till verket skedde på 
Midhemsvägen, en kort sidoväg från 
Lunda vägen. Omgivningen trängde sig 
dock på redan 1915, då MalmöKonti-
nentens Järnväg lades på en bank norr 
om verket.

Den största förändr ingen skedde 
emellertid 1961, då den nya motorvä-
gen från norr i riktning mot Hornsgatan, 
lades rakt över verksområdet så att 
bostads huset fick rivas och maskin
byggnaden blev en mycket nära granne 
till motorvägen. Huvud stationen för 
avloppspumpstationerna hade under 
all åren varit Rosendal, men denna 
funktion flyttade tillsammans med 
maskinmästarna nu till Turbin en. Några 

år senare revs även det karakteristiska 
luft ningstornet, då dess funktion er-
satts med nya mer anonyma torn längre 
ut på ledningen.

ny anpassad tillByggnad
Den inre miljön fick liksom de andra 
avloppspump stationerna på 1990talet 
en balanserad ventilation, till gagn för 
både personal och utrustning. Även 
byggnadsmässigt skedde det föränd-
ringar, när en  byggnad för elektrisk 
utrustning tillkom 1996. Denna till-
byggnad anpassades till den be fintliga 
arkitekturen, om man bortser från att 
takplåt valdes istället för glaserat 
taktegel. 

mer än 100 års tjänst
Även om Rosendal tar hand om avlopps-
vatten från ett område som är 850 
hektar stort och som omfattar centrala 
Malmö, är byggnaden anonym för de 
flesta som dagligen far förbi den. Men 
den har i mer än 100 år tjänat Malmö-
borna väl, och kommer så att göra länge 
till, om vi tar väl hand om den. ¬



Rosendals avloppspumpstation 2005





Om du är intresserad av mer VA-historia, hör gärna av dig till oss:

Utloppsledning i Lommabukten i äldre tid.

VA SYD ansvarar för ditt dricks och av lopps vatten 

samt för avfallshanter ingen i Malmö och Burlöv. 

VA SYD bidrar till en hållbar utveckling genom att 

leverera friskt dricks vatten och att hantera 

avlopps vatten och avfall på ett miljöriktigt sätt.

Kundservice 040 635 10 00 
kund@vasyd.se 
www.vasyd.se


