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Träd fälldes, svordomar 
osade och nerver var på 
helspänn, men till slut kom 

pumpstationen på plats på 
det 24 meter långa släpet för 
transport till Gällivare.

– Det var skönt att se slä-
pet gå iväg med alla grejer 
oskadda, säger Jonas An-
dersson, VD i familjeföre-
taget.

JAS Maskinservice har 
haft tre-fyra anställda i gång 
med bygget av pumpstatio-
nen sedan i april-maj.

–  Detta är en av våra 
största enskilda affärer, den 
ligger på drygt en miljon, be-
rättar Jonas Andersson.

Beställningen från Gälli-
vare kommun omfattade en 
helt komplett pumpstation 
som ska användas till avlop-

pet i ett nytt bostadsområ-
de som håller på att byggas 
i samband med flytten av 
Malmberget.

Hårda deadlines
– De har så stenhårda dead-
lines att hålla i den proces-
sen, så det viktigaste för vår 
kund var att vi levererade 
precis allt färdigbyggt. De 
vill bara kunna lyfta av hela 
stationen från trailern och få 
den på plats direkt.

Det kan verka långsökt 
att Gällivare gör affärer med 
företag 130 mil bort, men 

Jonas Andersson påpekar 
att företaget tidigare har 
genomfört liknande projekt 
och att Mariestadstrakten 
har ett gott rykte när det 
gäller pumpstationer och 
kringutrustning till dem. JAS 
har i stort sett enbart använt 
lokala leverantörer av olika 
funktioner i stationen.

Knappt om plats
Själva har de framförallt 
byggt ihop helheten, vari 
sumpen och huset med alla 
reglage ingår. Bara sumpen, 
den cistern som ska ligga i 

marken, väger fyra-fem ton 
och huset två.

–  Jag lastar borr- och 
sprängutrustning annars, 
så vikt- och storleksmässigt 
är detta ingenting konstigt, 
ansåg transportören Ken-
neth Hannu med säte i Hap-
aranda.

–  Det är det knappa ut-
rymmet som är knepigt, 
men vi löser det också!

Margareta Jonilson
margareta.jonilson@
mariestadstidningen.se

MARIESTAD. Flytten av Malmberget når ända till Mariestad

PUMPSTATION. I måndags skickade 
Mariestadsföretaget JAS Maskinser-
vice iväg en helt färdig pumpstation 
med all kringutrustning till sin kund, 
Gällivare kommun.

Det blev en rafflande stund, där en-
bart lastningen av den fyra ton tunga 
pumpsumpen krävde flera timmars 
hårt arbete.

LÄTT LYFT. Att få pumphuset på 
plats på trailern var den enkla delen av 
lastningen vid JAS Maskinservice.  
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Storleverans av rostfri 
pump tung utmaning
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Oscar Andersson håller örnkoll på marginalerna. JAS Maskinservice har tillverkat både pumpsumpen till vänster och ett fullt 
utrustat pumphus.

Decimeter för decimeter sänktes den 4-5 ton tunga pumpsumpen på plats med hjälp av motkraft från gaffeltrucken. Jonas Andersson vid spakarna. 

Transportören Kenneth Hannu från Haparanda svär och 
styr kranen, Jonas Andersson håller tummarna.

Där rök en asp. Oscar och Jonas Andersson makar plats för specialtrailern.

MARIESTAD. Flytten av Malmberget når ända till Mariestad


