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Mycket hände under 2016
Bilderna nedan visar att det skett en hel del ute på Sobacken under året. 
Byggnationen har kommit igång på allvar och många kontrakt har tecknats.
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Först ut att etablera sig på site var Ramirent, entre-
prenören kom dit i början av maj. Ramirent uppför 
manskapsbodar, restaurangtält, mötesrum med mera i 
mitten av siten. Totalt rör det sig om en etablering för 
cirka 500 personer.  
Den 1 juni var det företaget Veolia Water Technologies 
tur att etablera sig. Entreprenören har uppdraget att 
bygga avloppsreningsverket på Sobacken och först på 
plats är underentreprenören Tage & Söner. Underen-
treprenören gjuter bassänger och genomför allt bygg-
nadsarbete på det cirka sju hektar stora området där 
avloppsreningsverket ska anläggas.  
Purac, entreprenören som uppför rötningsanläggningen 
på Sobacken, kom till Sobacken den 1 september. 
Uppdraget att uppföra kontrollrums- och personalbygg-
naden ute på Sobacken gick till Serneke Bygg. Kontrak-
tet undertecknades den 30 mars. I början av maj 2016 
togs det första spadtaget, marken på platsen var då 
redan förberedd. Därefter utfördes sprängningar för att 
göra plats för bottenplatta, rörgravar och väg. Gjut-
ningen av bottenplattan blev klar i mitten av september 
och stommontaget kunde ta vid. Tätt hus var i princip 
uppnått efter julhelgerna då ytterväggarna och taket 
blev klara.Kontrollrums- och personalbyggnaden byggs 
etappvis och består av fyra våningsplan som inrymmer 

ett kontrollrum, som på sikt skall styra och övervaka 
Borås Energi och Miljös samtliga anläggningar, och en 
personalbyggnad. I personalbyggnaden ska det bland 
annat finnas kontors- och möteslokaler, laboratorium 
och en el-och mekanikerverkstad. 
 

Besök av integrationsministern 
Intresset för byggnationerna på Sobacken är stort, vi 
har under året tagit emot många besökare. Fredagen 
den 3 februari besökte infrastrukturminister Anna 
Johansson (S) Sobacken. Besöket var arrangerat av 
Handelskammaren i Borås och vi hade möjlighet att be-
rätta om Kretsloppsstaden och det framtida Energi och 
Miljöcenter på Sobacken.

På bilden: Gunnar Peters, Anna Johansson och Ove Lillestöl på 
Handelskammaren i Borås.
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Serneke bygger pannhuset 
I slutet av februari tecknade Borås Energi och Miljö kon-

trakt med Serneke om pannhuset till kraftvärmeverket. 
Byggnaden ska inrymma panna, rökgasrening, rökgas-
kondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir i tio 
våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stäl-
let. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong 

i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. 
Arbetet med att uppföra, den till ytan 4 000 kvadrat-
meter stora, byggnaden kommer att engagera cirka 200 
personer. Det är rimligt att anta att byggnationen kan 
starta i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst. 
Även driftsättning av kraftvärmeverket förväntas ske 
under hösten 2018.

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  
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