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I augusti startade arbetet  
på Sobacken
Under augusti påbörjades arbetet med att förbereda marken som kraftvärme- 
och avloppsreningsverket med tillhörande byggnader ska byggas på. 
Markentreprenaden kommer att pågå fram till sommaren 2016. 

Energi- och 
MiljöcenterTM

Markentreprenaden är igång

I början på augusti etablerade sig Veidekke på området 
och strax därefter påbörjades arbetet. 

Först kommer Veidekke att bygga ett antal transportvä-
gar på området där sedan maskiner kan köra bort mas-
sor som kommer att frigöras när sprängningsarbetet 
påbörjas. 

Ytterligare två avtal är tecknade

Det andra kontraktet som undertecknades  för projek-
tet, var med Veolia Water Technology. Veolia kommer 
i en totalentreprenad uppföra ett avloppsreningsverk 
på Sobacken. Avtalets värde uppgår till 400 miljoner 
kronor. 

Det tredje kontraktet som tecknades under sommaren 
var med Purac AB om en totalentreprenad avseende 

uppförandet av en rötningsanläggning på Sobacken. 
Avtalets värde uppgår till 196 miljoner kronor.

Anläggningen som Purac AB ska bygga består av två 
rötkammare med en volym om vardera 3 000 kubikme-
ter. Rötkamrarna kommer att ha en termofil rötnings-
process och temperaturen kommer att ligga på 55° C. 
Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot cirka 
8 300 ton slam per år, dels från det nya avloppsrenings-
verket på Sobacken och dels från andra reningsverk 
inom Borås Stad och i grannkommunerna samt från en 
separat mottagningslinje för septikslam.

Projektkontor håller på att byggas

Under hela sommaren har grundarbetet för projektkon-
toren pågått. Nu är arbetet med att uppföra kontors-
platser till dels projektorganisationen och dels till 
ordinarie personal på bolaget i full gång. Byggnaden blir 
i anslutning till befintlig kontorsbyggnad på Sobacken. 

Maskinerna tar fram berggrunden i dagen som förberedelse för 
kommande sprängningsarbeten. Hjullastare forslar stenkross 
och fyller ut sänkor och sprickor, grävmaskiner tar bor jord-
lagret och stora tipptruckar forslar bort jord.

Bilden är från avtalstecknandet med Veolia Water Technology. 
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Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus 
mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. 
Byggnaden blir i två plan och ytan blir ca 1700 kvadrat-
meter. Inflyttning beräknas bli kring årsskiftet. 

Kommunikationen kring projektet  
är viktig

Vår ambition är att projektkommunikationen ska vara: 

• öppen

• saklig

• snabb

• dialoginriktad 

För att uppnå detta krävs att vi kommunicerar om 
projektet i olika kanaler. Exempel på kommunikations-
kanaler är dessa nyhetsbrev, öppna hus, studiebesök 
och specifika närboendemöten. Nästa närboendemöte 
kommer att arrangeras den 1:a september. 

I augusti började vi rapportera om projektet i en projekt-
blogg som man kommer till via vår hemsida,  
www.borasem.se. Här kommer vi löpande lägga ut 
bilder/filmer och enkla texter som beskriver vad som 
händer just nu i projektet. 

På hemsidan finns också en länk till en webkamera, som 
visar byggplatsen i realtid. 

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  

Nyhetsbrevet kommer att publiceras 

regelbundet på hemsidan: 
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Nu är vägen fram till byggplatsen för projektkontoren färdig. 
Vägen är asfalterad och bottenplattan med betongplintar 
färdiggjutna. 


