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Bonnarör
Det armerade betongröret skapades för  
mer än 100 år sedan av Aimé Bonna  
i Frankrike. I Sverige började rörtypen  
användas i slutet av 1940-talet. Röret 
består vanligen av en tunn tätande stål- 
kärna som isoleras både in- och utvän-
digt med armerad betong. Tjock leken 
på det aktuella röret vid Södertälje 
kanal var 77 mm.

Med hjälp av Proco Services DN700-verktyg kunde avloppsledning flyttas säkert.

Inför utbyggnaden av slussen i Södertälje kanal behövde en huvud
avloppsledning förnyas och säkras upp. Med hjälp av Proco Services 
teknik kunde ledningen flyttas under drift utan påverkan på vattnet  
i kanalen.

Södertälje kanal, med nordens största sluss för fartyg, binder samman  
Mälarens sötvatten med Östersjöns saltvatten. Vid Sjöfartsverkets 
på  gående arbete med att bredda kanalen och slussen behövde en av 
Södertäljes huvudavloppsledningar av typen bonnarör flyttas och för
nyas, dels för att minimera risk för skada vid muddringsarbetet och  
dels för att säkra avloppsnätet för framtiden. 

Proco Services anlitades och genomförde först ett par anborrningar  
i dimension DN400 för anslutningar till ny ledningsdel. Därefter 
monterades ett blockeringsverktyg anpassat för storlek DN700 för att 
stoppa flödet i avloppsledningen. Därmed kunde den äldre delen av 
ledningen kapas och förslutas med ventil. Hela projektet kunde utföras 
utan störningar på avloppsnätet och utan negativ påverkan på vattnet  
i Södertälje kanal.

Säker flytt och förnyelse  
av huvudavloppsledning

Vi söker servicetekniker
Då vi befinner oss i ett expansivt  
skede söker vi fler servicetekniker, 
www.proco.se/jobb

Följ våra aktiviteter
Ni kan se vad vi gör, var någonstans 
via www.proco.se/aktuella-uppdrag

Följ oss också gärna på Facebook, 
LinkedIn och Instagram.

Borrbricka från DN700 bonnarör.

https://www.facebook.com/Proco-Services-AB-287541021921588
https://www.linkedin.com/company/proco-services-ab
https://www.instagram.com/procoservices/



