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Markarbetena ute 
på Sobacken i full gång
Just nu pågår projektet förberedande mark ute på Sobackens miljöanläggning. 
Projektet banar vägen för kommande arbeten genom att göra ordning marken 
för det nya avloppsreningsverket och kraftvärmeverket.

Energi- och 
MiljöcenterTM

- Vi flyttar berg och vi flyttar jord, en del av det använ-
der vi och en del lägger vi upp så att det kan användas 
i efterföljande arbeten. När vi är klara ska vi ha lämnat 
ifrån oss lagom mycket så att vi har tillräckligt att 
använda som återfyllnadsmaterial, säger projektledaren 
Håkan Landberg.

 Den totala plana ytan som förbereds för byggnation 
motsvarar ungefär 25 fotbollsplaner. Totalt ska ca 800 
000 kubikmeter massor flyttas runt. Skulle man lasta 
dessa på lastbil får man en kö med bilar som sträcker 
sig från Sobacken till Sundsvall.

 I projektet ingår att bygga en vall mot Viskan och Ryd-
boholmområdet till. En konstgjord ås som ska fungera 
både som bullerskydd och utsiktspunkt för studiebe-
sökare. Dessutom kommer man att bygga nya vägar 
på området och en lokal körbana längs Sobacken som 
ansluter till den nya infart som Trafikverket håller på att 
anlägga.

- Det kan verka som ett litet projekt jämfört med att 
anlägga det nya kraftvärmeverket och  

avloppsreningsverket men det är ett 
intrikat pussel som vi lägger nu. Dels 
ska vi forma marken för mina kol-
legors behov, dels ska vi lägga ned 
18 ledningssystem i backen, säger 
Håkan Landberg.

 
Ledningssystemen är för bland annat el, dagvatten, 
slam, tryckluft, vatten och avlopp och de bör vara på 
plats innan alltför många kommer och arbetar på So-
backen. I nuläget arbetar Håkan och fyra kollegor med 
projektledningen, markarbetena utförs av ett 30-tal 
personer från Veidekke. Under de kommande åren kom-
mer den totala arbetsstyrkan att växa till upp som mest 
ca 600 personer som jobbar på Sobacken .

Förberedande markprojektet påbörjades i augusti och är 
tänkt att vara helt klart under hösten 2016.  
- De första delarna av det nya området ska vara klara 
i mars 2016 för avloppsreningsverket ska kunna börja 
byggas i maj nästa år, säger Håkan Landberg.

Den här flygbilden vi-
sar hur arbetet med 
den nya infartsvägen 
till Sobacken fort-
skrider. Vänster i bild 
närmast riksväg 41 
kan man se den vita 
längan med projekt-
kontor. Även de nya 
transportvägarna på 
området syns.
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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

De här kontorsmodulerna ingår i en 80 meter lång länga 
med projektkontor som just nu fixas till både invän-
digt och utvändigt, bland annat kommer de att få ny 
träfasad. Den första våningen är snart klar och inom 
kort flyttar de som arbetar med projekten för avlopps-
reningsverket och el och automation in.  
På första våningen inreds ett besökscenter som rym-
mer 40 sittplatser och utställningar. Besökscentrat 
kommer att användas både som konferensrum och till 
att ta emot besökare. 

I början av oktober vandrade Borås Energi och Mijlös 
ledningsgrupp och delar av styrelsen längs med den 
tänkta ledningsdragningen mellan Ryaverket och So-
backen. Mellan Ryaverket och Gässlösa avloppsrenings-
verk kommer nya fjärrvärmeledningar att anläggas. 
Mellan Gässlösa och Sobacken kommer ledningar för 
avlopp, dricksvatten, fjärrvärme, el och signalkablar att 
anläggas. Sträckan är totalt ca 12 000 m, bredden på 
ledningsschakten kommer att variera mellan 7 och 20 
m. Förhoppningsvis kommer vi igång med ledningsarbe-
tet under början av 2016.

Vandring längs med den 
tänkta ledningsdragningen

Första våningen av projektkontoren 
snart klar för inflyttning


