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Vår dröm - en fossilbränslefri stad

Här ska forskning, högskolor och allmänhet få en unik 
tillgång till verksamheten. Visionen är att studenter och 
forskare ska kunna testa idéer inom samtliga discipliner 
som planeras på Sobacken. Vårt mål är också att skapa 
en arena där det lokala näringslivet kan mötas och ut-
vecklas. Därför kallar vi projektet för Energi- och Miljöcen-
terTM (EMC). Energi- och MiljöcenterTM ett viktigt steg för 
att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad.

Inriktningsbeslut
Den 15 december 2011 tog kommunfullmäktige i Borås 
beslut om Borås Energi och Miljö AB:s principförslag för 
att samlokalisera ett nytt biobränsleeldat kraftvärme-
verk och ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken.
Vi har efter inriktningsbeslutet börjat med arbete kring 

en miljöansökan, bygga upp en projektorganisation som 
ska arbeta med projektet och tagit fram en preliminär 
tidplan. Vi har även påbörjat arbetet med olika ekonomis-
ka och finansiella frågor samt att identifiera potentiella 
projektrisker. 

Samrådsprocessen
De senaste veckorna har varit intensiva med samrådsmö-
ten med Länsstyrelsen, organisationer och allmänheten. 
Samrådsmöten med organisationer och allmänheten 
hölls i Viskaforsskolan under tre kvällsmöten och där 
framkom många viktiga synpunkter och kommentarer 
gällande exempelvis planerad verksamhet, samråds-
processen, lukt, buller och utsläppspunkten av renat 
avloppsvatten. Det fortsatta arbetet för att kunna lämna 

I vår plan för att göra Borås till en fossilbränslefri stad ingår uppförande av ett nytt 
kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Genom en samlokalisering av 
dessa anläggningar uppstår synergier då mass- och energiflöden kan delas mellan 
enheterna. Men det nya Sobacken ska också vara mycket mer än ett modernt 
energi-, VA- och avfallssystem.

Energi- och 
MiljöcenterTM
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in miljöansökan är att upprätta en miljökon-
sekvensbeskrivning och en teknisk beskriv-
ning. Miljöansökan planeras att lämnas in till 
Mark- och miljödomstolen under september 
2012.

Projektberedning
Nu pågår den del i projektet som man kall-
lar projektberedning och den pågår fram till 
sommaren, 2012. I denna del ska det tas fram 
hur man ska dela in de olika entreprenaderna, 
detaljerade tidplaner, märkning och dokumen-
tation, olika standarder och normer, fortsätta 
arbetet med projektrisker, lönsamhets- och 
investeringskalkyler. En del är också att ta fram de 
tekniska underlagen för alla anläggningar och lednings-
arbeten. 

Parallellt med projektberedningen bedrivs tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen ett arbete med 
att ta fram en plan för tilltänkt område på Sobacken. 

Planarbetet ligger senare som grund för detaljplan och 
vidare för att kunna söka bygglov för verksamheten. 
I slutskedet av projektberedningen ska det upprättas 
förfrågningsunderlag för att handla upp konsulter för den 
projektering som behövs för de olika anläggningsdelarna. 
Där ingår även att upprätta förfrågningsunderlag för de 
olika entreprenaderna och leveranserna.

www.borasem.se/emc
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Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  

Nyhetsbrevet kommer att publiceras 

regelbundet på hemsidan: 

www.borasem.se/emc

Ansvarig utgivare:

Gunnar Peters, VD

Tel: 033 35 72 07

Mobil: 0708 52 70 04 

E-post: gunnar.peters@borasem.se

Jonas Holmberg, Kommunikationschef

Tel: 033 35 72 20

Mobil: 0708 52 70 14

E-post: jonas.holmberg@borasem.se

BESÖKSADRESS

Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS

Box 1713
501 17 Borås

VÄXEL 033 35 81 00
KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

FAQ (Frequently asked questions)
Ska ackumulatortanken också flyttas  
till Sobacken?
Ackumulatortanken är placerad med tanke på hur fjärr-
värmenätet är uppbyggt. Fjärrvärmenätet består av ett 
ca 28 mil långt ledningsnät under mark. Ledningsnätet 
är uppbyggt likt ett spindelnät där ackumulatortanken är 
placerad i mitten där de grövsta ledningarna finns. Alltså 
är ackumulatortanken rätt placerad oavsett var ett nytt 
kraftvärmeverk placeras!

Hur kopplas ett nytt kraftvärmeverk in i det  
befintliga fjärrvärmenätet?
Det behövs anslutningsledningar som går från det nya 
kraftvärmeverket till Pantängen och ansluts där Ryaver-
ket ligger idag.  

När avloppsreningsverket på Gässlösa är ersatt, 
vad händer då med marken där dagens avloppsre-
ningsverk är placerat? 
Det enda som kommer att behöva finnas på Gässlösa är 
en pumpstation som kommer att pumpa avloppsvatt-

net ut till Sobacken och det nya avloppsreningsverket. 
I övrigt kommer ytan där befintlig anläggning finns bli 
exploaterbar yta. 

Ordlista
Under den här rubriken har vi som ambition att förklara 
lite olika begrepp och ord som förekommer i vår kommu-
nikation. 
•	 Kraftvärmeverk - en kombinerad anläggning, som ut-
nyttjar kraftvärmeteknik för att producera el (kraft) och 
fjärrvärme (värme). I motsats till värmeverk utnyttjar man 
alltså i ett kraftvärmeverk en större del av den tillförda 
värmeenergin. Ryaverket är ett kraftvärmeverk. 
•	 Avloppsreningsverk - en anläggning där avloppsvatten 
renas innan det släpps ut i en recipient (i vårt fall Viskan).
•	 Samrådsmöte - ett möte som är en obligatorisk del i 
arbetet med att ta fram en miljöansökan enligt miljöbal-
ken. Ett viktigt syfte med mötet är att ta in synpunkter 
från mötesdeltagarna. 
•	 Miljöbalken - svensk lagstiftning på miljöområdet. 
•	 Miljökonsekvensbeskrivning - används för att få en hel-
hetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksam-
het kan medföra. 
•	 Miljötillstånd - ett tillstånd enligt miljöbalken är ett 
viktigt beslut för en verksamhetsutövare. Det ger en 
rättssäkerhet att bedriva verksamheten men innebär 
skyldigheter att följa de försiktighetsmått som följer 
av tillståndet. Tillståndet reglerar bland annat vilken 
verksamhet som får bedrivas, verksamhetens omfattning 
eller var en anläggning får lokaliseras. Mark- och miljö-
domstolen utfärdar miljötillstånd. 


