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Startskott för projektets aktiva fas
Det officiella startskottet för byggnationen av Energi- och miljöcenter ägde rum 
onsdagen den 15:e april då kommunalråden Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP) och 
Annette Carlson (M) samt styrelsens ordförande Eva Theen-Johansson och  
Gunnar Peters symboliskt sågade itu en stock på Sobacken.  

Energi- och 
MiljöcenterTM

Politiker och kunder bjöds på mingellunch och fick bland 
annat lyssna på meterologen Pär Holmgrens föreläsning 
”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”.   
Gunnar berättade om hur arbetet kommer att fortgå 
och hur tidplanen och viktiga milstolpar för projektet ser 

ut. 

Dagen efter på torsdagen hölls mingellunch för all 
personal på bolaget. Eva Theen-Johansson nytillträdd 
ordförande för styrelsen presenterade sig och Gunnar 
pratade om vad som kommer att ske i projektet  
framöver.

Avverkning av skog den första  
aktiviteten

Ca 20 000 träd avverkades i april för att frilägga ytan 
där byggnationen ska ske. Det är ca 30 hektar mark 
som kommer att tas i anspråk för våra nya anläggningar. 
Träden som avverkades har gått till timmer och massa. 
Grenar och toppar (sk GROT) har flisats och redan 
omvandlats till fjärrvärme och el i vårt kraftvärmeverk 
Ryaverket. 

Samtliga stubbar har tagits tillvara för att först torkas, 
flisas och därefter eldas i kraftvärmeverket.  

Första avtalet tecknat

Upphandlingarna av våra sju största entreprenaderna 
har pågått under de senaste 6-7 månaderna. Entre-
prenaderna som upphandlas är; förberedande mark, 
ångpanna, bränslehantering, turbin, avloppsreningsverk, 
rötkammare och bygg av processanläggningar. Entre-
prenader utgör ca 65 % av den totala budgeterade 
entreprenadsumman. 

Tilldelningsbeslut har skickats ut för samtliga entrepre-
nader. Ett antal av tilldelningsbesluten har överklagats. 
Tilldelningen av entreprenaden för förberedande mark 
har vi nu fått godkänd av förvaltningsdomstolen. 

Torsdagen den 26:e juni undertecknades det första 
avtalet och det handlar om markförberedande arbete 
på Sobacken där ca 30 hektar mark ska förberedas 
för vidare byggnation. Avtal tecknades med Veidekke 
Entreprenad. 

Veidekke Entreprenad kommer att påbörja arbetet i 
början på augusti 2015. Arbetet kommer att pågå fram 
till hösten 2016.
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- Vi på Veidekke är stolta över att få vara en part i 
arbetet att bygga framtidens anläggning, Energi- och 
Miljöcenter i Borås. Vi kommer att lägga grunden för de 
anläggningar som skall uppföras och vi har som mål att 
vara ledande och en föregångare inom miljö och håll-
barhet för de kommande byggnationerna, säger Peter 
Svenningsson Regionchef för Veidekke Entreprenad.  

Kontraktsvärdet för entreprenaden för markförbere-
dande mark är ca 85 miljoner. Projektets budget för ett 
nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk ligger på 3 200 
miljoner. 

- Vi gläds över att tillsammans med Veidekke Entre-
prenad få bygga grunden för framtidens anläggningar. 
I ambitionen att bli en samhällsbyggare i världsklass 
inom den infrastruktur som bolaget fått förmånen att 
ansvara för är detta ett stort steg, säger Gunnar Peters 
VD för Borås Energi och Miljö. 

Öppet hus på Sobacken

Lördagen den 9:e maj hade vi öppet hus på Sobacken. 
Ca 300 besökare kom till till Sobacken för att lära sig 
mer om avfallshanteringen i Borås och få information 
om Energi- och Miljöcenter. 

Uppbyggnad av projektorganisationen

Nu har de flesta funktionerna inom projektorganisa-
tionen tillsatts. I slutat av juni träffades stora delar 
av organisationen för första gången för att lära känna 
varandra. Projektorganisationen är en mix av personal 
från Borås Energi och Miljös ordinarie organisation samt 

ett antal inhyrda kompetenser från olika samarbets-

partners. 

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  
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Peter Svenningsson och Gunnar Peters vid avtalstecknandet. Projektchef Thomas Agernäs och projektledaren för  
kraftvärmeverket Lennart Larsson från uppstartsträffen på 
Brämhults Gård.


