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Tre kontrakt undertecknade 
Under mars månad tecknades kontrakt med BMH Technology Oy, Ramirent 
och Serneke. Den 17 april arrangerades öppet hus på Sobacken för allmänheten. 
Arrangemanget blev lyckat och många boråsare tog chansen att se anläggningen.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Välbesökt öppet hus på Sobacken 
Trots regn och kyla valde många boråsare att åka till So-
backen i söndags, uppskattningsvis kom 500 personer. 
Vi bjöd på fika och guidade turer, tipspromenad och höll 
föreläsningar om Energi- och Miljöcenter. För underhåll-

ningen stod Mats Svedberg och Lotta Arturén.

Kontraktskrivet med BMH Technology 
I entreprenaden yttre bränslehantering som BMH Tech-
nology Oy ska utföra ingår beredning, mellanlagring och 
transport av bränsle till den framtida kraftvärmepannan. 
Detta innebär hela transportvägen från att bränslefliset 
transporteras från bränsleplan till fickan och går genom 
beredningen där det överstora materialet sorteras ut. 
Därifrån forsätter det sedan vidare till två bränslesilos 
där det lagras under kort tid och sedan transporteras 
vidare till dagsilon där bränslet för den dagliga driften 
lagras. Härifrån matas det sedan direkt in i gapet på 
kraftvärmepannan. Den yttre bränslehanteringen på 
Sobacken motsvarar 92 miljoner.  
 

Ramirent fixar bodetableringen 
Kontraktet med Ramirent  gäller fram till februari 2019. 
Företaget kommer att uppföra manskapsbodar, restau-

rangtält, mötesrum med mera på anläggningens södra 
ände. Totalt rör det sig om en etablering för cirka 500 
personer. I början av maj räknar man med att arbetet 
med etableringen kommer att påbörjas.  

Serneke uppför byggnad 
Att uppföra en kontrollrums- och personalbyggnad i fyra 
våningsplan på Sobacken i Borås blir Serneke Bygg AB:s 
uppgift. Kontrollrums- och personalbyggnaden kommer 
att byggas etappvis och består av fyra våningsplan som 
inrymmer ett kontrollrum, som på sikt skall styra och 
övervaka Borås Energi och Miljös samtliga anläggningar 
samt en personalbyggnad. I personalbyggnaden ska det 
bland annat finnas kontors- och möteslokaler, labo-
ratorium och el-och mekanikerverkstad. Byggnadens 
grundplatta beräknas bli 988 kvadratmeter stor och den 
totala bruttoarean 3 573 kvadratmeter. Utseendemäs-
sigt är förslaget att det blir det en byggnad med indra-
gen takvåning och fasader med vita plåtkasetter. 

Övriga pågående arbeten
För övrigt pågår den förberedande markentreprena-
den och den förväntas vara klar i aug-sep 2016. I juni 
kommer Veolia Water som ska bygga det nya avlopps-
reningsverket att etablera sig på området. Byggnation 
av den nya infartsvägen in till Sobacken har påbörjats. I 
samband med detta arbete läggs rören ner som ska 

Lidköpings kommun besökte Sobacken 
Den 5 april gästades Sobacken av 30 personer från 
Lidköpings kommun. Syftet med besöket var att få veta 
mer om lokaliseringsutredningen för det nya avloppsre-
ningsverket eftersom Lidköpings kommun vill bygga ett 
nytt avloppsreningsverk utanför staden. Jonas Holm-
berg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö
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berättade om hur man i Borås jobbat för att få till ett 
investeringsbeslut i Borås. Han berättade även om hur 
arbetet med det nya kraftvärmeverket och avloppsre-
ningsverket fortskridit hittills. Gästerna tyckte det var 
bra att få höra om erfarenheterna som Borås Energi och 
Miljö gjort.

– Det var ett riktigt bra besök. Vi fick mycket informa-
tion om hur de hanterat sin lokaliseringsutredning, till 
exempel hur viktigt det är att ha möten med närboende 
och informera om det som pågår, säger Pernilla Bratt, 
VA-chef på Lidköpings kommun.

Även politikerna som var med på resan var nöjda med 
besöket.

– Det var värdefullt att få träffa en kommun som ny-
ligen varit i planeringsfasen. Att kommunikationen är 

viktig lyftes fram på ett bra sätt. Det var också givande 
att besöka en kommun som satsar på hållbarhet och 
miljö, säger Kajsa Ezelius, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen.

– Jag har lärt mig en del som vi kan ta med oss i vårt 
fortsatta arbete. Tillståndsprocessen är viktig och i 
Borås har fullmäktige haft ett bra beslutsunderlag när 
de fattade sitt beslut. Jag tycker att vi har fått en god 
vägledning om vad som krävs av oss, till exempel att 
vi ska ha med oss miljötänket på ett grundläggande 
sätt genom hela investeringsprocessen, säger Bertil 
Jonsson, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och 
oppositionsråd. 
Med vid studiebesöket var även Eva Theen-Johansson 
(S), ordförande i styrelsen och Göran Carlsson.

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  
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