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Kontrollrumsbyggnaden monteras 
med byggelement - nästan som lego
Under våren och hösten har flera kontrakt tecknats med företag som ska hjälpa 
till i byggandet av kraftvärmeverket och avloppsreningsverket. 

Energi- och 
MiljöcenterTM

- Nu syns det att det händer något här! Så länge man 
håller på med armeringsarbetena ser man inte hur långt 
bygget har kommit, men nu börjar vi komma någon vart, 
säger Johan Blom, arbetsledare på Serneke.

I mitten av september blev bottenplattan till byggnaden 
klar. Därefter kunde de prefabricerade ytter- och inner-
väggarna börja monteras. I slutet av september var det 
första bjälklaget på plats. Detta innebär att man nu kan 
skönja den framtida verkstadsdelen som byggs i suter-
räng och våningen ovanför, det blivande lunchrummet 
och kontorsdelen.

Byggelementen levereras som gigantiska ”legobitar” i 
betong. Ungefär som ett pussel i jätteformat bara det 
att ”bitarna” i det väger upptill elva ton. Kranen som hjäl-
per till att få betongelementen på plats kan bli upp till 
cirka 40 meter hög. På bilden här befinner den sig inte i 
sin maximala längd.

I dagsläget ser det glädjande nog ut som att kontroll-
rums- och personalbyggnaden kommer att kunna vara 
klar för att tas i drift i maj 2017. Montaget sker alltjämt 
och det är rimligt att anta att byggnadens stomme kom-
mer att vara helt klar i höst. Byggnaden är förberedd 
för att kunna värmas med fjärrvärme och alla ledningar 
in till byggnaden är klara. Totalt sett har fem kilometer 
fiberslang och två kilometer elslang/-rör lagts. Detta 
inkluderar även OPI-kanalen, det vill säga de skyddsrör 
som är ingjutna i en betonglåda, samt alla, mot brand 
skyddade rör, under bottenplattan. 

Serneke uppför huset som ska  
styra hela EMC-verksamheten 

Överordnad automation en sak för ABB 
Den 6 september tecknades kontrakt mellan Borås 
Energi och Miljö och ABB AB. I det överordnade auto-
mationssystemetet som de ska leverera ingår följande: 
utrustning till kontrollbyggnaden där operatörerna ska 
kunna övervaka och styra processerna på hela EMC-
området. 

Norra infarten öppnad för byggtrafik 
Nu får lastbilar börja köra in via den norra infarten från 
riksväg 40 till Sobacken. I och med att alla vägar inne på 
området ännu inte är klara bör de som ska till den be-
fintliga verksamheten på Sobacken, till bodetableringen, 
Veidekke eller Purac fortsatt välja den södra infarten.
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Valmet AB levererar pannan 
Efter en något utdragen process med överklaganden av 
anbud blev det i augusti klart vem som levererar pan-
nan. Det blev det finska företaget Valmet AB som vann 
upphandlingen. Entreprenaden omfattar panna, rökgas-
rening, rökgaskondensering och rörsystem för distribu-
tion av fjärrvärme.  
Pannan har en fluidiserande bädd och kommer att elda 
biobränsle med en termisk effekt på 120 MW. Rökgas-
kondenseringsanläggningen utnyttjar energin i rökga-
serna och gör att anläggningens verkningsgrad ökar. 
Montage av anläggningen påbörjas under sommaren 
2017 och sker i Valmets regi. Periodvis kommer det att 
vara cirka 200 personer som arbetar med detta. Drift-
sättningen är beräknad till slutet på 2018.
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