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De dyker i iskalla vatten  
GALTSTRÖM (ST)  

Fem hundra meter botten ska undersökas inför dragningen av vattenledningen. För dykarna 

betyder det en vintrig simtur utanför Galtströms hamn och just nu är havsvattnet allt annat 

än badvänligt. 

- Är man i länge så blir det naturligtvis kallt, säger yrkesdykaren Niklas Brännström. 

 
 

Mittsverige vatten ska flytta utsläppet från Skatans reningsverk till havsfjärden utanför 

Galtström. Utsläppet ska ligga en halv kilometer ut i fjärden men innan man kan göra klart för 

ledningsdragningen måste botten undersökas och det kyliga jobbet är det tre dykare från 

Sundsvall som utför. 

- Vi började förra veckan och då dök vi från isen, säger Stefan Balsjö. 

Då borrade man hål i isen och kunde på så sätt söka av bit för bit av botten. Men isen gick 

och därför fick dykartrion ändra taktik för bottenundersökningarna. Nu dyker de i stället från 

en båt och under onsdagen var det dags för den tidiga sjösättningen i Galtström. Till hjälp 

hade killarna en traktor och arbetet med att få båten i sjön gick bra. 

- Det är alltid lite speciella uppdrag man åker på. Men det här gick riktigt bra, säger 

traktorförare Johan Sjöström. 

Förra veckan hann dykarna söka av 150 meter av botten och nu ska den återstående sträckan 

sökas av. Under arbetet är det alltid två man på land och en dykare i vattnet. Dykaren som 

söker av botten har ständig kommunikation med de på land och säkerheten sätts alltid i första 

ledet. 

- Det finns alltid en hjälpdykare på land om det händer något, förklarar Stefan Balsjö. 

Men under den första dyksträckan hände det ingenting. Botten var fri från stora stenar, vrak 

eller andra saker som skulle vara i vägen för ledningen. Nu återstår att se vad vinterbadarna i 

Galtström hittar på de återstående 350 metrarna Galtströmsbotten. 

 

Text och foto: 

Lars Windh 060-197276 

lars.windh@st.nu  

mailto:lars.windh@st.nu
http://st.nu/start/1.2882432-sjosattning-jpg?articleRenderMode=wide

