


Närboendemöte 
Sobacken 2019-05-14

Presentatör
Presentationsanteckningar
Borås Energi och miljös vision. 



Kvällens agenda, 18-19:00

 Välkomna. 

 Status för projektet Energi- och miljöcenter på 
Sobacken. 

 Inkomna kundsynpunkter. 

 Vilka förebyggande åtgärder görs. 

 Inskickade frågor. 

 Avslut. 



Turbinens provdrift är flyttad till sep 2019. 

Pannans provdrift är slutförd. 

Kraftvärmeverket



Försök till justeringar har gjorts av TGM. 

Beställning av ny axel har gjorts av TGM. 

Vibrationer i växeln. 

Turbinen



Pannhusets isolering 

Slutbesiktning av pannhuset har skett under våren. 

Kontraktsavvikelse är kommunicerad mellan parterna. 

Vår utgångspunkt är att vi ska gå skadelösa ur det här. 



Avloppsreningsverket

Driftsättning skedde 18 maj 2018. 

Provdriften godkänd. 

Slutbesiktning har skett under 2019. 

Tidvis höga fosfor- och kvävehalter. 
Ligger under miljötillståndet. 



Rötningsanläggningen

Tidvis höga svavelhalter i biogasen. 

Intrimning av anläggningen pågår.

Svavelväte i rågasen kommer 
huvudsakligen ifrån nedbrytning av 
proteiner. 



Överföringsledningarna

Avloppsledningarna driftsattes i maj 2018. 

Fjärrvärmeledningarna driftsattes under hösten 2018. 

Entreprenaderna slutbesiktigas i juni 2019. 

Sinnenas Park 2018-03-23

Successivt asfalteras vägarna på Gässlösa under våren. 



Överföringsledningarna

Sinnenas Park 2019-04-11



Överföringsledningarna

Gässlösavägen 2019-04-11



Kommersiell drift av
hela Energi- och 
miljöcenter på Sobacken
 Provdrift av kraftvärmeverket 

under våren. 

 Avloppsreningsverket och 
rötningsanläggningen. 

 Kommersiell drift under hösten 
2019.

 Etapp 3 innehållande uppföljning, 
slutförande. 

 Officiell invigning 12 september 
under Kretsloppsveckan.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu är det dags att ersätta två befintliga anläggningar i Kretsloppsstaden. Därför kallar vi det för en reinvestering. Biopannorna på Ryaverket är från 1962 och pannorna är omkonverterade i flera olika steg och har därmed tappat effektivitet genom åren. Nu behöver biopannorna ersättas med nya effektiva pannor. Gässlösa avloppsreningsverk byggdes 1934 och behöver nu ersättas med ett nytt avloppsreningsverk med högre kapacitet och bättre rening. 



Fristadsledningarna, trygga 
viktig infrastruktur

 Förläggning av nya avlopps- och 
fjärrvärmeledningar mellan Borås och Fristad. 

 Projektet bolaget tredje största investering 
någonsin. 

 Ca 2 mil ledningar är förlagda. 

 Driftsättning har skett av 
fjärrvärmeledningarna. 
Avloppsledningarna driftsätts i 
maj 2019. 



Inkomna synpunkter



Kundsynpunkter över tid



Lukt 2019

Antal 45
Tillfällen 24

Antal 52
Tillfällen 37



Buller 2019



Förebyggande åtgärder lukt



Kontrakten – hur är de uppbyggda?
 Samtliga entreprenader/leveranser är totalentreprenader 

eller funktionsleveranser. Dvs entreprenören/leverantören 
har det totala funktionsansvaret efter en given 
rambeskrivning.

Projektering 
och 

byggnation Intrimning

Provdrift

Prestandaprov

Slutbesiktning 
och övertagande



Status - avloppsreningsverket
 Intrimningen eller driftsättningen startade 18 maj 2018.

 Provdriften startade september 2018 och varade fram till 
mitten av januari 2019.

 Prestandaprov därefter och avslutades 30 april.

 Övertagande sker innan sommaren.



Status - rötningsanläggningen
 Intrimningen eller driftsättningen startade 21 maj 2018.

 Provdriften startade oktober 2018 och skulle vara fram till 
mitten av februari 2019.

 Entreprenören hade för många väsentliga fel i 
anläggningen, vilket medförde att entreprenören fick 
fortsätta/gå tillbaka till intrimningen igen. 

 De väsentliga fel kan bl.a. hänföras till luktolägenheterna 
som varit under 2019.

 Trolig fortsatt provdrift och prestandaprov sker slutet av 
maj och början av juni.

 Övertagande sker därefter (sommaren eller strax därefter).



Status – rötningsanläggningen, forts.

 Fortsatt intrimning efter avbruten provdrift och därefter 
parallell provdrift och prestandaprov.

Projektering 
och 

byggnation Intrimning

Provdrift

Prestanda
prov

Slut-
besiktning 
och över-
tagande

Intrimning

Provdrift



Handlingsplan för att minska luktolägenheter 
på rötningsanläggningen
Planerad aktivitet Tidplan Förväntad effekt Uppföljning
1 Ny kondensavtappningspunkt på by-

passledning i gasrummet. 
Planerad v.16 Eliminerar risk för dämning av 

gasledning med kondensvatten, vilket 
tidigare orsakat tryckuppbyggnad i 
gassystemet på rötningssidan och som 
lett till kallfackling via 
trycksäkerhetsventil. 

20190510: Den nya 
kondensavtappningspunkten är klar. Men 
andra problem med kondens har uppstått 
efter åtgärd som vi går vidare med, se 
punkt 9.

2 Diverse åtgärder på rötslambufferttank:
• Befintlig handventil byggs om till 
automatventil.
• Gasutlopp förses med spraydysa för att 
medge möjlighet spraya ner ev skum
• Ny vattenledning till spraydysa 
förbereds för anslutning av 
skumdämpning

Mekaniskt arbeten är 
klara. El- och 
styrarbeten utförs 
april/maj.

Minskad risk för skumning och 
bräddning från rötslambufferttank, 
vilket inträffat flera gånger sedan 
driftsättningen. 
Minskad risk för skum i gassystem som 
riskerar att medföra tryckuppbyggnad i 
gassystemet som leder till kallfackling. 

20190510: El klar, styrning kvarstår. 
Tidplan kvarstår, förväntas klar före v.21. 

3 Arbete med justering av larmnivåer för 
tankar. Justering av larmprioriteringar 
m.a.p. tanknivåer. 

Larmnivåer justerade 
i april.
Genomgång 
larmprioriteringar 
planerade i 
april/maj.

Att larm utgår i tillräckligt god tid för 
att hinna med åtgärd för att undvika 
bräddning. 
Att larmnivån höjs så att åtgärd sätts 
in oavsett tid på dygnet.
Totalt minskad risk för bräddning av 
slam från yttre tankar.

20190510: Larm samt prio på alla tankar är 
genomgånga. Larmgränser är justerbara så 
de kan ändras om vi ser att det finns behov 
av detta. Denna punkt är klar.

4 Portar till torrslammottagningen hålls 
stängda vid tömning, efter problem med 
höga H2S-halter i levererat slam.

April, sker när fasta 
gaslarm är 
monterade

Eliminering av risk för läckage av luft 
från torrslammottagning till omgivning 
utan förgående luktbehandling.

20190510: Fast gaslarm ej installerade än 
men mobila finns på plats. Enligt plan ska 
fasta gaslarm monteras under v.20. Dialog 
hålls med chaufförer om att stänga 
portarna.

5 Purac utreder komplettering av 
frånluftsventilation från fettank (inomhus) 
med kolfilter. Eventuell underkapacitet i 
ventilationen av fettanken tros medföra 
läckage av lukt till lokalen, vilket kan 
reduceras.

April/maj Mindre lukt i lokalen innebär mindre 
risk för att ventilationsluft som inte 
genomgått luktreduktion tillförs 
omgivningen. 

20190510: Klart.



Handlingsplan för att minska luktolägenheter 
på rötningsanläggningen, forts.

Planerad aktivitet Tidplan Förväntad effekt Uppföljning
6 Purac utvärderar styrning av tillförseln av 

septikslam till anläggningen med en 
reglerventil. För högt flöde innebär risk 
för att luktpåverkad luft pressas ut i 
lokalen.

Reglerventil är 
installerad. 
Utvärdering pågår. 

Mindre lukt i lokalen innebär mindre 
risk för att ventilationsluft som inte 
genomgått luktreduktion tillförs 
omgivningen.

20190510: Utvärdering pågår.

7 En leverantörs slam hade mycket högt 
innehåll av svavelväte. Av arbetsmiljöskäl 
har portar hållits öppna vid avlastning. 
Dessutom risk för luktspridning vid 
transport till Sobacken. Åtgärdat med 
tillsatsmedel i slammet hos leverantören.

Klart Minskad risk för luktspridning från 
öppna portar och vid transporter av 
slam. 

20190510: Klar.

8 Purac planerar en luktmätning av luft från 
anläggningen för uppföljning av 
luktspridningsberäkningen, varvid 
biofiltrets funktion verifieras.

April/maj Ingen effekt. Endast verifiering. Om 
funktionen inte är tillräcklig skall Purac 
vida åtgärder för att säkerställa 
luktreduktion i erforderlig omfattning.

20190510: Pågår. 

9 Ytterligare problem med 
kondensavtappning i gassystemet har 
identifierats med kallfackling som följd. 

Klart En ventil har identifierats, var öppen 
men skulle vara stängd. 

20190510: Ventil stängd. Klar.

10 Rotorsaksanalys på gassystemet ska 
genomföras då kallfackling har skett trots 
nämnda åtgärder enligt punkt 1 och 9.

Maj Inga kallfacklingar pga höga tryck i 
gassystemet. 

20190510: Pågår. 



Inskickade frågor



Varför bygger man en skogsväg på 
vänster sida R41 mot staden.

 Borås Elnät bygger en 130 kV elkabel in till 
centrala staden. 



Varför skummar det vid utloppet i 
Viskan? 






När slutar det lukta från Sobacken? 
Hur kommer ni göra för att få bort 
lukten? 

 När vi tar anläggningarna i kommersiell drift 
så ska det vara bra anläggningar som 
uppfyller våra högt ställda krav på lukt/buller 
och utsläpp. 
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