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Energi- och miljöcenter TM



Energi- och miljöcenter TM

▪ Detaljplanen, laga kraft, 2014-10-24

▪ Miljödomen, laga kraft 2014-12-19

▪ Beviljat investeringsbeslut BEM:s styrelse, 
2014-11-13

▪ Beviljat investeringsbeslut KS, 2015-02-23

▪ Beviljat investeringsbeslut KF, 2015-03-26



Beslut i Kommunfullmäktige 2015-03-26



Reinvesteringsbehov i Kretsloppsstaden

▪ Tillgängligheten för fjärrvärmeleveranserna och 

avloppsreningen måste säkerställas

▪ Lagstadgade och tillståndsmässiga  utsläppsvärden 

för renat avloppsvatten ska uppnås

▪ Staden ska kunna fortsätta sin positiva utveckling och 

växa med fler invånare, verksamheter och industrier



Jämförelse - KVV Rya och KVV EMC (år 2019)

Nyttig energi
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100 GWhKVV EMC

KVV Ryaverket

• Högre verkningsgrad och värme från rökgaskondensering
• Dubblerad elproduktion
• Elcertifikat
• Tränger undan dyra fossila bränslen
• Ökad tillgänglighet
• Mer än halverade NOx-utsläpp (från ca 100 ton till ca 40 ton) 

Biobränsle
480 GWh



Avloppsreningsverket vid Gässlösa behöver 
förnyas

▪ Den tekniska statusen är mycket dålig.

▪ Anläggningen överbelastas tidvis över året 

och klarar inte nuvarande myndighetsvillkor.  

▪ Gässlösa avloppsreningsverk behöver ersättas och 

expanderas för att möta stadsutveckling och miljökrav.



Villkorsöverskridande på Gässlösa 
avloppsreningsverk

▪ Vi innehåller inte villkor (Anslutning/GVB och kväve) enligt laga 

kraft vunnet tillstånd 1997 (koncessionsnämnden för miljöskydd), 

vilket kan innebär föreläggande från tillsynsmyndigheten.

▪ Mycket stor miljöpåverkan på Viskan och Kattegatt. 

▪ Viskan uppfyller inte Miljökvalitetsnormen (MKN).



Gässlösa

PANTÄNGEN



Ytor frigörs i staden!
GÄSSLÖSA



Första trädfällningen 2015-04-15



Sobacken 2015-04-23

Ca 20 000 träd har avverkats. Ca 30 hektar mark 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. 



2015-05-15

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



Första avtalet undertecknades 2015-06-26

▪ Entreprenaden, förberedande mark

▪ Veidekke Entreprenad AB

▪ Entreprenadens värde, ca 85 mnkr

▪ Arbetet påbörjas augusti 2015, avslut oktober 
2016



700 000 m3 bergmassor2016-08-03
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Kontrollrums- och personalbyggnad



Överföringsledningarna



Överföringsledningarna



A-Sträckan



Pumpstation vid Gässlösa



✓ Markförberedande arbete (startade aug 2015 och slutfört, 
Veidekke)

✓ Avloppsreningsverk (avtal tecknat med Veolia Water
Technology)

✓ Rötningsanläggning (avtal tecknat med Purac)
✓ Turbin (avtal tecknat med TGM)
✓ Yttre Bränslehantering (avtal tecknat med BMH 

Technology)
✓ Överföringsledningar inkl. pumpstation vid Gässlösa (avtal 

tecknat med Veidekke)
✓ Panna (avtal tecknat med Valmet)
✓ Personal- och kontrollrumsbyggnad (avtal tecknat med 

Serneke Group)
✓ Pannhusbyggnation (avtal tecknat med Serneke Group)

Nuläget med våra stora upphandlingar



Tidplan för projektet



Trygg arbetsplats

▪ Den totala bemanningen på site är 

idag ca 230 personer. 

▪ Enligt bemanningsplanen kommer det 

att vara ca 450 personer på site som 

mest.

▪ Ordnings- och skyddsregler är viktiga 

att följa

– KMA-manualen

– Arbetsmiljöplanen

– Välkomstfolder m.m.

▪ Nollvision för arbetsplatsolyckor

– Rätt skyddsutrustning

– Riskrapportering

– Riskbedömning/riskanalys

– Arbetsberedningar

Riskobservation

Tillbud

Olycka



Frågor och funderingar?




