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VA-utbyggnaden till Västra Femöre, sydväst om centrala Oxelösund, bjuder på en
 Sverigepremiär. Såväl dricksvattenledning som tryckavlopp byggs med segjärns -
ledningar. Segjärnsrören för dricksvatten är av den nya typ som håller samma
 ytterdimensioner som plastledningar.

örgraven skär genom marken cirka
50 meter från strandkanten. Rörläg-
garen Arne Karolusson och grävma-
skinisten Tony Johansson arbetar
ensamma med att bygga 300 meter
ledning av en ny typ. Segjärnsrör
med svetsfria fogar som enkelt
trycks ihop i rörgraven av Arne
medan Tony servar honom med rör
och rördelar.

— Som nu när vi drar en raksträcka är den här
tekniken överlägsen annat jag jobbat med. Arbets-
mässigt är det helt klart bättre än plast, säger Arne
Karolusson, när Cirkulation är på besök.

Den leriga marken är fast och stabil, schakt-
ningen är enkel men närheten till havet begränsar
hur djupt de vill gå. Utefter schaktet har pumpgro-
par fått följa med hela vägen för att hålla vattenni-
vån under grusbädden i graven. I schaktväggens
nederkant syns tydligt var gränsen går för de
gamla utfyllnadsmassor som bildar dagens mark-
nivå, och den lera som är den gamla Östersjöbott-
nen.

Det handlar om utbyggnaden av vatten och
avlopp till Västra Femöre. Ett nytt verksamhetsom-
råde för VA ska ersätta individuella avloppslös-

ningar och den gamla tillgången till enbart som-
marvatten längs kuststräckningen och på öar.
Dagens bebyggelse är i huvudsak sommarstugor,
de flesta ligger rätt glest. Området växte upp med
sommarstugor och sommarhus på 1910-talet men
en stor andel av husen är sportstugor från 1960-
talet eller yngre. I Västra Femöre finns också en av
Oxelösunds äldsta byggnader, torpet Västra Fem -
öre som omnämns i handlingar redan 1670. Idag
används det gamla torpet som fritidshus.

Idag finns ett ökande tryck på att omvandla
gamla fritidsboenden till permanentboende och
dessutom vill kommunen uppföra ett höghus med
bostäder i en tallbacke i närheten.

Jonny Ljungkvist, vid kommunala bolaget Oxelö
Energi, är ansvarig för VA-utbyggnaden. Dricksvat-
ten och avlopp ska dras fram via en pumpstation
och en tryckstegring som också ska byggas. Avlop-
pet som leds ut från området byggs med dim 150
mm tryckledning och kommer att släppas i en
öppen brunn till det befintliga ledningsnätet.
Dricksvattnet byggs i (utvändiga) måttet 110 mm
och kan anslutas utan någon dimensionsjustering
till dricksvattennätet. Dricksvattnet delas upp i
dels en rundmatning, dels den del som går in i
tryckstegringen för Västra Femöre-området.

Segjärnsrör
till dricksvatten
och avlopp
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R
Jonny Ljungkvist och
Arne Karolusson disku-
terar hur nästa böj ska
tas i ledningsbygget.
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Nytt tryckavlopp och
ny dricksvattenledning
läggs i Oxelösund.
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Jonny Ljungkvist hade räknat med att bygga
plastledningar när utbyggnaden planerades men
efter ett besök av den svenska representanten
Tubman, som företräder tillverkaren Pam Saint-
Gobain i Sverige så ville han gärna prova deras nya
segjärnsrör för dricksvatten, Blutop.

— Att bara trycka ihop rören är smidigt. Det går
betydligt snabbare än att stumsvetsa plaströr,
säger Jonny Ljungkvist.

Rören trycks ihop tillsammans med en tätnings-
ring. Arne Karolusson använder ett verktyg för
 plaströr för att enkelt trycka ihop rören. Det
behövs ingen fast arbetsstation utan allt arbete kan
göras i anslutning till rörläggningen.

Några begränsningar i segjärnsröret, jämfört
med motsvarande rör i plast, är att järnröret är
begränsat till sexmeterslängder. Det alternativa
byggnadssättet att bygga ihop rören på marken för
att sedan lyfta ned dem i rörgraven fungerar också
med järnrören, möjligen är nedsänkningen något
omständligare än med plaströr då det krävs en
släde i såna fall. Oxelö Energi har det torrt och fint
i rörgraven och har därför genomgående gjort all
montering efter det att röret sänkts ned.

Grävmaskinisten Tony Johansson lyfter ned ett
rör till Arne Karolusson i rörgraven, som svänger

det på plats så att Tony kan lägga ned det fint på
grusbädden. Arne tar bort ändskydden på muff
och spetsände och sätter in tätningsringen i muf-
fen. Han smörjer in muff och spetsände med ett
smörjmedel som kan användas vid dricksvatten-
montage. Sedan trycker han försiktigt ihop dem
med monteringsverktyget som egentligen är avsett
för plaströr. När rören väl är monterade är det fort-
farande inte stumt utan kan röra sig upp till sex
grader.

Oxelö Energi har valt att återfylla runt rören med
packad sand, detta trots att järnrören egentligen
kan packas in med grövre stenmaterial.

— Det är för att man i framtiden ska veta att man
närmar sig röret om man gräver och kommer ned
till sandlagret, säger Jonny Ljungkvist.

Jonny Ljunkvist kan se fördelar med material-
valet även när ledningen väl ligger i backen.

— Det underlättar naturligtvis framtida lyssning.
Vi får bättre kontroll på vattnet, säger han.

Att även spillvattenledningen byggs i segjärn är
mer en konsekvens av valet för dricksvatten.
Skulle den ha byggts i plast så hade fördelarna med
den snabbare byggprocessen ha försvunnit.

Inköpsmässigt är segjärnsrören och även rör -
delarna dyrare än motsvarigheterna i plast.

— Men det tjänar vi ihop på snabbheten i jobbet.
Jag räknar med att vi kommer billigare undan i
 slutänden. Totalt investeras cirka 1,5 — 1,8 miljoner
kronor i VA-tjänsterna till de cirka 350 aktuella
hushållen, men då är kostnaden för pumpstation
och tryckstegring medräknade.

»Som nu när vi drar en raksträcka är den här tekniken
överlägsen annat jag jobbat med. Arbetsmässigt är
det helt klart bättre än plast.«

Rören trycks ihop helt
utan svetsning.

Tony Johansson lyfter
smidigt ned rören.


