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Arbetena med kontrollrumsbyggnad 
och avloppsreningsverk har påbörjats

Energi- och 
MiljöcenterTM

Marken för kontrollrums- och personal-
byggnaden förbereds
Den nionde maj drog markarbetena på platsen för kon-
trollrums- och personalbyggnaden igång. Senare i som-
mar gjuts den 988 kvadratmeter stora bottenplattan till 
byggnaden och därefter påbörjas byggnadsarbetet.  
Hittills har man förberett marken genom att fälla träd 
och ta bort stubbar och stängsla in området där Ser-
neke Bygg ska uppföra byggnaden. Kontrollrums- och 
personalbyggnaden kommer att bestå av fyra vånings-
plan som inrymmer ett kontrollrum, som på sikt skall 
styra och övervaka Borås Energi och Miljös samtliga 
anläggningar, och en personalbyggnad. I personalbygg-
naden ska det bland annat finnas kontors- och möteslo-
kaler, laboratorium, el-och mekanikverkstad. 

Tage & Söner inleder arbetet 
med avloppsreningsverket  
Onsdagen den 1 juni påbörjade Veolia Water Technology 
sitt arbete med att bygga avloppsreningsverket. Först 
på plats var deras underentreprenör Tage & Söner. Un-
derentreprenören kommer att gjuta bassänger och göra 
allt byggnadsarbete på det cirka sju hektar (eller 70 000 
kvadratmeter) stora området där avloppsreningsverket 
kommer att ligga. Avloppsreningsverkets placering blir 
på den del av siten som ligger närmast riksväg 41.

Internationellt besök på Sobacken 
Ledande representanter för multinationella bolag i 
Sydostasien; China, Indonesien, Vietnam, Indien med 
flera besökte i slutat av maj Sobacken för att ta del av 
Borås Energi och Miljös arbete mot en fossilbränslefri 
stad. Syftet med besöket var att kunna implementera 
mer långtgående återvinning och cirkulära system i 
besökarnas bolag och hemmaregioner. 
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Vill du besöka oss? 
I år har vi tagit emot totalt 1100 besökare på Sobacken. 
Om du har intresse av att besöka oss så gå in på vår 
hemsida www.borasem.se. Klicka på fliken ”Om företa-
get” välj sedan ”Studiebesök” i vänsterspalten. Där fyller 
du i ett anmälningsformulär. Glöm inte att fylla i dina 
kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  
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