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Grönt ljus för kontraktskrivning med 
Veidekke om överföringsledningar
I slutet av februari kom beskedet att den anbudsgivare som överklagat 
tilldelningsbeslutet för entreprenaden för överföringsledningar inte får 
prövningsrätt i kammarrätten. Projektkontoren för ordinarie personal på Borås 
Energi och Miljö och projektgruppen för EMC är klara för inflyttning.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Positivt besked från  
högsta förvaltningsdomstolen 
I slutet av februari fick vi besked om att den anbudsgi-
vare som överklagat upphandlingen fått avslag på sin 
ansökan om prövningstillstånd i kammarrätten. Högsta 
förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd 
för prövning i kammarrätten. Arbetet med slutförhand-
lingar med utförande entreprenören Veidekke kan därför 
återupptas. Målsättningen är att arbetet med över-
föringsledningarna ska komma igång före sommaren 
2016.  
 

Slutförhandlingar med Veidekke 
Startmöte för förhandling och kontraktskrivning med 
entreprenören Veidekke gällande entreprenaden överfö-
ringsledningar påbörjades under vecka 12. Överförings-
ledningarna är fjärrvärmeledningarna mellan Sobacken 
och kraftvärmeverket Ryaverket respektive vatten- och 
avloppsledningarna mellan Sobacken och Gässlösa 
avloppsreningsverk.   
 

Inflyttning för EMC-projektgruppen 
Under vecka 11 flyttade personalen i EMC-projektgrup-
pen och en del av ordinarie personal på Borås Energi och 
Miljö in i projektkontoren. Kontorslängan som syns från 
riksväg 41 består av två våningsplan som inrymmer ett 
60-tal kontorsplatser, mötesrum och ett besökscenter 
för studiebesökare. Från panoramafönstren i besöks-
centrum på andra våningen sitter man som på första 
parkett med mycket bra utsikt över byggsiten. Alldeles 
i närheten av platsen där avloppsreningsverket ska byg-
gas.

Ny infart från riksväg 41 
En ny infart till Sobacken håller på att förberedas. Se-
nare under våren kommer Vägverket att påbörja bygget 
av avfarten från riksväg 41 in till Sobacken. På grund av 
att att infartsvägen kommer att gå över inkommande 
ledningar till anläggningen, läggs redan nu rören ner 

som kommer att korsa infartsvägen. 

 
 
 

 
 
 
 

Ledningsarbete inom Sobacken 
Arbetena med en rad ledningar inom Sobacken pågår, 
exempelvis el, vatten- och avlopp, fjärrvärme och gas-
ledningar. Gasledningsarbetena har pågått i en och en 
halv månads tid och blev klara i slutet av mars, några 
dagar före tidplanen. 

 
 
 

Här grundas det för att kunna bygga en ny infartsväg strax 
norr om den befintliga.
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Öppet hus för allmänheten den 17 april 
Söndagen den 17 april mellan klockan 10 och 14 är 
det öppet hus för allmänheten på Sobacken. Hjärtligt 
välkommen på guidad tur med buss, föreläsning om 
vårt framtida  Energi och Miljöcenter, tipspromenad och 
musikunderhållning med trubadur! Vill du så har du även 
möjlighet att provsitta en sopbil. 
Självklart bjuder vi alla fikasugna på korv, bulle, kaffe el-
ler festis. För att underlätta logistiken har vi ordnat med 
bussar till och från Sobacken. Bussarna till Sobacken 
avgår från Södra torget följande tider under söndagen: 
9:45, 10:45, 11:45, 12:45. Bussturerna tillbaka till stan 
har följande avgångstider: 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 
och 14:15. 
Vi ses på Sobacken den 17 april!

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 
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