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Full fart framåt i projektet
Nu märks det verkligen att projektet börjar ta form och fort går det. En av 
entreprenaderna är redan klar: kontrollrums- och personalbyggnaden.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Slutbesiktningen av kontrollrums- och 
personalbyggnaden godkänd  
Under vecka 35 var det slutbesikting av kontrollrums- 
och personalbyggnaden på Sobacken. I slutet av samma 
vecka kom beskedet om att byggnadsnämnden god-
känt slutbesiktiningen. Under de närmaste veckorna 
kommer man att ägna sig åt att åtgärda de besiktnings-
anmärkningar som uppkom vid slutbesiktningen.

Hammarborrning under riksväg 40
Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K pågår just nu 
hammarborrning. Här går det inte att gräva någon 
schakt utan istället har man valt att borra för att kunna 
förlägga fjärrvärmeledningarna. Allt som allt blir det två 
fjärrvärmeledningar. Hammarborrningen pågår under 
vecka 34 och två veckor framöver.
Samma metod kommer även att användas på Dalbo-
gatan på Norrby där ledningarna ska under järnvägen. 
Hammarborrningen där tar vid så fort man är klar med 
arbetena under riksväg 40.

Här är grunden till 
pannhuset och turbinbordet
Till vänster i bild sticker det upp fyra höga pelare med 
armeringsjärn, två pelare är dolda och syns inte på bil-
den. Pelarna bildar grunden till turbinbordet och är cirka 
tio meter höga, armeringen är grov och har dimensionen 
32 millimeter. Ovanpå pelarna ska generatorn och turbi-
nen stå. Turbinbordet kommer att vara helt fristående 
från resten av pannhusbyggnaden.
I förgrunden på bilden sticker det upp rektangulära plin-
tar där armeringsjärnen är försedda med orange skydd 
som ska förhindra att någon skadar sig på dem. Dessa 
plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus. På 
plintarna kommer bultgrupper att gjutas in och ovanpå 
dem placeras sedan stålstommen till det cirka 44 meter 
höga pannhuset.
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Schaktmassor kom SM-veckan till del 
Överföringsledningsprojektet rycker allt närmare stan. 
I juni trycktes skyddsrör för fjärrvärmeledningar, el 
och fiber in under gamla Varbergsvägen i Kristiansfält i 
södra Borås. I två av de tre rören kommer det att finnas 
fjärrvärmeledningar, det tredje är till för el och fiber.
Det som sker är att man trycker in skyddsrören från en 
tryckgrop på ena sidan vägen till mottagningsgropen på 
andra sidan där rören kommer ut.  
- För att kunna göra detta tar vi bort en vall med grus 
vid sidan av järnvägen. En del av schaktmassorna körde 
vi sedan till ställen där backtävlingarna hölls under som-
marens SM-vecka i Borås, säger Björn Gabrielii, byggle-

dare för överföringsledningar inom EMC-projektet. 
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