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C3C Stomsystem™

Industri, anläggning & infrastruktur



C3C Stomsystem™

C3C Stomsystem fokuserar på tyngre industristommar 
och prefabsystem– ofta i kombination med våra öv-
riga produktgrupper. Men våra stomsystem kan också 
användas i andra projekt. Ombyggnation, tillbyggnad 
eller nybyggnation? Med projektunika och innovativa 
lösningar lägger vi grunden till projektet och för 
vårt fortsatta samarbete. Betong är vårt basmaterial 
men vi kan mycket mer än så. Vi har byggt flera 
stora industrihallar i stål och vi är riktigt vassa på 
konstruktioner i limträ. 

Flexibla system, kostnadseffektiva lösningar  
och korta byggtider

I vår organisation har vi egen konstruktion och be-
räkning vilket gör det lätt att ta snabba beslut för en 
smidig och kostnadseffektiv process. Vår dedikerade 
projektledning arbetar tätt tillsammans med kund 
och beställare och vårt stora nätverk av producenter. 
Det ger snabbare leveranstider, kortare transporter, 
hållbarhetstänk och dokumentation i alla led. Med en 
samlad erfarenhet på över 200 år inom prefabricerad 
betong och med en teknisk doktor i limträteknik 
vågar vi påstå att vi är unika inom området.

Servicebyggnad VIP  
Stockholm Arlanda Airport

Borås Energi och Miljö satsar stort för att skapa möjligheter  
för en långsiktigt hållbar stad. Det är ett spännande och unikt 
projekt på Sobacken, några kilometer utanför Borås, där samordning 
av avfallshantering, kraftvärmeverk och avloppsrening nu sker.
 
C3C är stolta leverantörer av åtta bassänger för reningsverket  
och prefabricerade stommar för flera byggnader. Det kommer 
även att uppföras 300 löpmeter stödmur av återvunnen betong 
runt stora delar av området.

Borås Energi och Miljö 

AVLOPPSRENINGSVERK  
OCH KRAFTVÄRMEVERK
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C3C Stomsystem.
Stomentreprenad för Filter-, 
sil- och kemikaliebyggnad 
samt Pumphus.

C3C Tanksystem.

www.c3c.se

8 st cirkulära bassänger i varierande  
storlekar för avloppsreningsanläggningen. 
Inkl. lutande bottenplattor. Inkl. mellanvägg 
och bjälklag på vissa av bassängerna.

C3C Blocksystem.
Stödmur. 303 löpmeter med 
höjder från 1,8 -6,4 m.
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C3C Stomsystem.
Stomentreprenad för Rötgasbyggnad.

• Ställverk
• Värmeverk
• Transformatorstation
• Vattenverk
• Pumpstation
• Lagerhall
• Magasin

• Stallar
• P-hus
• Hamn
• Kaj & Pir
• Säkerhetsbyggnation
• Serverhall
• Pelare & Balk

Exempel på användningsområden:  
Industri, Anläggning & Infrastruktur



Langsiktigt hallbar avfal lshantering
Byggnader for Reningsverket, Sobacken ARV

Prefabsystem till fem byggnader inom 
ramen för Borås Energi och Miljös unika 
projekt Sobacken ARV. Stomentreprenad 
för Filter-, sil- och kemikaliebyggnad 
samt Pumphus. Stomentreprenad för 
Rötgasbyggnad. 

Vi brinner för långsiktiga, öppna och för-
troendefulla samarbeten där vi utvecklar 
ihop med både leverantörer och kunder. 
Att hitta de där extra effektiva, hållbara 
och ofta nytänkande lösningarna tycker 
vi är något av det mest inspirerande som finns.
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C3C Stomsystem.
Stomentreprenad för Rötgasbyggnad.

Stolt stomleverantor 



C3C är ett innovativt bolag med fyra primära produktgrupper,
C3C Tanksystem, C3C Blocksystem, C3C Stomsystem och C3C Brosystem.

C3C Engineering AB 0470-34 74 60. WWW.C3C.SE
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Vi hjälper dig med din unika lösning!

Betongelement & balkar för soldäck och 
brygga. Beställare var Svevia AB, Varbergs 
Kommun. Stod klart för badsugna på Fäst-
ningsbadet i Varberg sommaren 2018.
 
 
Kraftvärmeverk för E.on i Mora. Konstruk-
tion, produktion, leverans och montage av 
betongstomme med stålpelare & balk samt 
isolerade fasadväggar och bjälklag.

Parkeringshus vid nya torg i Norrköping. 
Väggar, kassetter, pelare&balk samt håldäck. 
Beställare var Sefab Bygg AB.


