Silon lämnar plats för Magasinsgatan
Nu är det snart dags för den gamla glasbrukssilon i hamnen att lämna plats för
Västerport.
Här ska VIVAB lägga nya dagvattenledningar och så småningom kommer
Magasinsgatan förlängas ända ner till vattnet.
PLM-silon, som den kallas, byggdes på 60-talet och ska rivas i slutet av 2017.
I över 50 år har PLM-silon varit ”stoppet” i blickfånget när man stått på Magasinsgatan och
tittat västerut. När järnvägen försvinner och Västerport börjar ta form kommer
Magasinsgatan bli en nyckelförbindelse mellan staden och vattnet. Den som vill kommer då
kunna ta sin cykel, och behagligt rulla neråt, från Hagaskolan ända ner till nya
strandpromenaden!

Bit för bit
Så hur river man en silo?
Vi frågar Linda Högenberg på Ramböll som på uppdrag av Varbergs Fastighets AB är
projektledare för rivningen:
- Hur rivningen ska gå till bestämmer i sista änden rivningsentreprenören, som ännu inte är
upphandlad. Men jag skulle tro att man kommer att klippa ner den bit för bit, berättar Linda.
I de här sammanhangen handlar det av naturliga skäl inte om någon vanlig kökssax, utan om
en rejäl betongklippare som sätts i änden av en grävmaskinsarm – för övrigt samma metod
som används för att riva oljecisternerna i norra delen av hamnområdet. (Vill ni få ett hum
om hur det kan se ut, så titta på det här klippet där en VTN Multiutility MT 20 NTV gör
jobbet!)

Fånga upp dagvattnet
Den tredelade silon ska vara borta i slutet av 2017. Strax därefter kommer VIVAB att lägga
ner dagvattenledningar i marken där silon stått. Ledningar som ska se till att allt vatten från
centrala Varberg rinner ut i havet istället för att svämma över innerstaden.
Idag rinner detta dagvatten ut i ett antal ledningar, men dessa kommer försvinna när tunneln
byggs. De nya ledningarna kommer gå över tunneltaket, på det ställe där tunneln är byggd av
betong.

Sanering
Runt betongsilon finns ett par byggnader som också kommer att rivas vid samma tillfälle:
bland annat den trekantiga sandladan och ett varvslager. De gamla husen innehåller olika
nivåer av förorenat material. Allt avfall kommer därför att sorteras och saneras och slutligen
hamna på deponier som har licenser för att ta tillvara miljöfarligt material, som till exempel
asbest. Innan silon rivs kommer Kulturmiljö Halland att dokumentera både den och
byggnaderna runt omkring.

Absolut Vodka
Från början anlades PLM-silon av Limmareds Glasbruk. I de tre behållarna förvarades var
för sig soda, kalk och sand. Råvarorna transporterades sedan till Småland där de
förvandlades till glas – bland annat den berömda Absolut Vodka-flaskan. Silon användes
ända till 2014, då hanteringen av glassand flyttades till Halmstad Hamn.
Fotnot: slutet av 60-talet köptes Limmareds Glasbruk av AB Plåtmanufaktur, PLM – där av
det gamla namnet på silon. Idag är den kanske mest länd som ”Calling-for-peace-silon” efter
den målade bilden av Grimetonmasten som lyst upp betongfasaden de senaste åren.

