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På arbetspråmen några hundra 
meter ut från stranden svetsas 
ledningarna samman ännu en 
gång.

"Med de nya ledningarna blir 
det bättre vattentryck", säger 
projektledare Faik Rrecaj.

De 20 meter långa 
vattenledningarna svetsas på 
land samman till längder på 
640 meter. De dras ut i vattnet 
och några hundra meter ut från 
strand fogas de samman 
ytterligare en gång på 
arbetspråmen. Till slut blir de 
5,6 kilometer långa och 
kopplar samman Ven med 
fastlandet. På bilden håller 
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Nu länkas Ven bättre till fastlandet
Meter efter meter med vatten- och avloppsledning rullas ut i sundet. I juni får 
Venborna bättre tryck på vattnet och senare under sommaren eller hösten även 
snabbare internetuppkoppling.

LANDSKRONA. Vid Lill-Olas i norra delarna av Borstahusen skickas meter 
efter meter med vattenledning ut i vattnet. Vid parkeringen ligger travar 
med ledningar i 20-meterslängder. De skickas in i en bod, svetsas samman 
med föregående ledningsbit och bildar därigenom flera hundra meter långa 
ledningar.

Som gigantiska ormar som kryper ner i vattnet når de sedan arbetspråmen 
några hundra meter ut i vattnet. Där fogas de samman ytterligare en gång 
och ska så småningom bli de nya dricksvatten- och spillvattenledningarna 
den 5,6 kilometer långa sträckan mellan fastlandet och Ven.

Det är NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, som ägs av de 
nordvästskånska kommunerna, som står bakom projektet med att byta ut 
de 30 år gamla ledningarna som snart gjort sitt

När arbetet är klart i juni blir det två nya ledningar för dricksvatten och en 
för spillvatten.

– Det är ett ovanligt projekt för oss eftersom vi inte har några ledningar i 
vatten, förutom de här, säger Ann-Katrin Johansson, 
kommunikationsansvarig på NSVA.

Även om det är vid Lill-Olas ledningarna svetsas samman och skickas ut i 
vattnet är det vid Rustningshamn ett par kilometer längre norrut som 
ledningarna ska nå fastlandet. På Ven är det vid Hakens fyr ledningarna 
kommer upp ur vattnet. Men varken på Ven eller på fastlandet kommer 
ledningarna att synas eftersom de närmast land är nergrävda några meter 
under marken. Ute till havs vilar de på botten på maximalt 40 meters djup.

– Tyngder fästs var tredje meter så att ledningarna hålls nere på botten, 
säger projektledare Faik Rrecaj.

Viss hänsyn måste arbetet förstås ta för exempelvis fartygstrafiken och det 
framtida fisket.

– Vi har kommit överens med fiskarna att de inte ska ankra just där vi 
lägger ledningarna, säger Faik Rrecaj.

Samtidigt som NSVA lägger ut nya vattenledningar kommer en fiberkabel, 
som ska ersätta den gamla kopparkabeln, att läggas ut på ungefär samma 
sträcka. Det innebär att Venborna kommer att få tillgång till betydligt bättre 
internetkapacitet samt ip-telefoni. I dag får Venborna nöja sig med adsl-
uppkoppling. Kostnaden för fiberkabeln är cirka 2 miljoner kronor.
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Börje Jonsson koll när 
ledningarna dras ut i vattnet.

Visa 
alla 6 bilder.

– Fiberkabeln gör att vi kan säkra kommunikationen till Ven. I dag görs det 
via en radiolänk men kvaliteten och bandbredden är inte vad den borde 
vara om vi ska kunna regeringens bredbandsmål som säger att 90 procent 
av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 megabit år 2010, säger 
stadsnätschef Daniel Boksjö.

Daniel Boksjö räknar med att internetuppkopplingen till sensommaren eller hösten kommer att bli bättre 
och snabbare, även om adsl-nätet även ett tag framöver kommer att användas, i kombination med nya 
fiberkabeln.

Men framöver kan Venborna, cirka 370 fast boende, slippa adsl-tekniken och få fiber ända fram till bostäder 
och företag. Här samarbetar man med byaföreningen.

– För oss är det viktigt att erbjuda bra kommunikation även till sommargästerna, säger Daniel Boksjö.

Den nya fiberkabeln ger även andra positiva effekter – bättre tv-mottagning och möjligheter till bättre 
mobiltelefonkommunikation.

Dessutom finns en tredje part med på projektet, Eon som lägger ut en ny elkabel. Därmed ska även 
strömförsörjningen bli säkrare.

Mikael Brandt
mikael.brandt@hd.se
0418-49 65 55

Ansvarig utgivare: Sören Karlsson
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