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Ångpannorna vid Västerås Kraftverk
Byrådirektör Uno Blomquist, Västerås
samtliga ångkraftverk inom landet 255 MkWh
Det är nu 25 år sedan den första utpräglade som kondensångkraft och 588 MkWh som motstrålningspannan byggdes vid Västerås Kraftverk. tryckskraft. Sammanlagda elkraftproduktionen i
Denna panntyp var den första i sitt slag i landet hela landet utgjorde alltså 18351 MkWh. Vid
och har sedan lagts till grund för Vattenfallsstyrelsens pannkonstruktioner. För att klarlägga motiven för valet av denna panntyp skall
först lämnas en allmän orientering över verket.
Kraftverket har till arbetsuppgifter dels att utgöra ett komplement till vattenkraften under
torrår och därvid öka tillgången på prima kraft,
dels att under normal- och högvattentid alstra
toppkraft, bidra till spänningsregleringen och
ingripa vid driftstörningar på huvudsystemet. De
sålunda mångskiftande arbetsuppgifterna ställer
stora krav på verkets olika delar. Speciellt är
spetskörningen
påfrestande
för
materialen
därigenom att de fordrar stor snabbhet i fråga om
starttid och belastningsvariationer.
Verkets driftförhållanden varierar från år till år
beroende på utbyggnadsgraden av vattenkraften
och vattenföringens storlek. Utnyttjningstiden
överstiger sällan 1 500 h/år och är oftast uppdelad
på korta osammanhängande perioder. Fig. 1 visar
ett par typiska dygnsbelastningsdiagram och fig. 2
ett varaktighetsdiagram för de senaste åren.
Under år 1950 var den i hela landet alstrade
vattenkraftenergin 17 508 MkWh, varav Vattenfallsstyrelsens andel utgjorde 6 691 MkWh motsvarande 38 %. Under detta år producerades från

Föredrag i Tekniska Föreningen i Västerås den 22 februari 1951.
MWh/vecka

Fig. 1. Dygnsdiagram över belastningen vid Västerås Kraftverk.
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Fig. 2. Varaktighetsdiagram över
producerad elenergi, veckovärden.
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Tabell 1. Turbingeneratorer
-------------------------------------------------------------------------Turbin-

Drift- Angtem-

generator

tryck

peratur

Generatoreffekt

Varv- Installetal

rad år

------------------------------------------------------------------------G 1 Stal ....
18
350-400
8
3 000
1917
G 2 Stal ....

20

400

27

3 000

G 3 Stal ....

18

350

9

3 000

1933
1919

G 4 De Laval

18

370

12

3 000

1923

G 5 Stal ....

20

425

50

1500

1932

G 6 Stal ....
G 7 Stal ....

32
32

475
475

65
65

1 500
1 500

1949
1951

Västerås Kraftverk producerades endast 55
MkWh, huvudsakligen under korta belastningsspetsar. Av Vattenfallsstyrelsens kraftproduktion
utgjorde sålunda ångkraften detta år endast 0,8
%. Detta är ett lågt värde, men under torrår har
ångkraften kunnat uppgå till ca 5 % av elkraftproduktionen.
Val av ångtryck
Då verket planerades 1915 hade man icke så stora
möjligheter som nu i fråga om val av ångtryck,
ångtemperatur och storlek på pannorna. De ångdata, som då valdes, nämligen 20 at ö arbetstryck
och 350oC ångtemperatur, var vid denna tid höga.
Att tryck och temperaturer har kunnat höjas
sedan dess är en naturlig följd av utvecklingen,
varvid framstegen påverkats, dels av
tillverkningstekniken med användningen av
svetsning av de eldhärdiga stålen som det
värdefullaste hjälpmedlet och dels genom
utvecklingen inom förbränningsområdet, där
kolpulver- och oljeeldningen möjliggjort
byggandet av de moderna strålningsångpannorna.
Ångtryck och ångtemperaturer har därför under
den fortgående utbyggnadstiden höjts med hänsyn
till ändrade driftförhållanden och önskemålet om
bättre ångekonomi. Ar 1330 höjdes sålunda
trycket till 24 at ö och ångtemperaturen till
435°C. Vid de nu pågående utbyggnaderna är arbetstrycket 35 at ö och ångtemperaturen 480'C.
Man hör ofta den frågan, varför man använder så
lågt ångtryck i Västerås. Särskilt i utlandet, där
problemet med snabbstart vid samkörning med
vattenkraft icke är aktuellt i samma grad som hos
oss, tycker man, att vi inte har följt med i fråga om
tryckhöjningen. Anledningen härtill framgår
tydligt, om man studerar fördelar och

nackdelar icke blott ur driftsynpunkt utan även ur
byggnads- och förräntningssynpunkt. Som bekant
kan man generellt säga, att ett lågt ångtryck är till
fördel
för
snabbstartsegenskaperna
och
anläggningskostnaderna men till nackdel för
driftekonomin vid längre driftperioder. Ju högre en
anläggnings utnyttjningsgrad är, desto mer kan
man gå upp med verkningsgraden och ta
motsvarande ökning i anläggningskostnader.
Härvid gäller ju dock, att de sista procenten är
mycket dyra både i fråga om anläggningskostnad
och ur underhållssynpunkt och måste därför vara
starkt motiverade.
En extremt hög pannverkningsgrad kräver så låg
temperatur på de avgående rökgaserna, att risk
för korrosion i luftförvärmaren uppstår. Härvid
har bränslets kvalitet en avgörande betydelse.
Exempelvis kan man vid eldning med tjocka
brännoljor genom katalysverkan få svavelsyra i
rökgaserna,
vilket
höjer
deras
daggpunktstemperatur och kan medföra skador på
luftförvärmaren (Tekn. T. 1950 s. 47). Skall dessutom, som fallet vanligen är vid Västerås Kraftverk, pannorna ofta eldas på och ställas av, är det
nödvändigt med minsta möjliga uppeldningsförluster. Att det härvid är fråga om stora värmemängder framgår av följande exempel.
Om en av de nya pannorna P 13 eller P 14, som
är konstruerad för 35 at ö, i stället skulle ha utförts för 100 at ö, så skulle uppeldningsförlusterna
ha ökat så mycket, att ytterligare ca 6 t olja skulle
förbrukas per start, vilket med nuvarande
bränslepris skulle ge en merkostnad av över 600
kr. Å andra sidan är den bränslebesparing man
kan erhålla under drift genom höjning av ångtrycket från 35 at ö till 100 at ö ungefär 10 %. Vid
en generatoreffekt av 60 MW och en termisk
verkningsgrad av 24 % blir oljeförbrukningen ca
21 t/h. Besparingen vid det högre trycket blir
således ca 2 t/h, om pannan är i drift med full last.
För att tjäna in en merförbrukning för uppeldningen av 6 t måste man därför köra anläggningen under minst 3 h vid full last och givetvis
längre tid om belastningen är mindre.
Vid drift med mest kortvariga spetsbelastningar
är det därför fördelaktigt att använda relativt
låga ångtryck. Dessutom måste man tänka på att
en ångpanna - av gängse utförande med ång-

Tabell 2. Driftdata för ångpannorna
Panna

Ångproduktion
Tryck
Ångtem-t/h
at ö
peratur
kol
olja
°C
-----------------------------------------------------------

1, 3-8
9
10
11
12
13
14

140
40
40
120
250
270
270

160
50
50
140
300
300
300

20
20
20
24
24
35
35

350-400
350
350
425
435
480
480

Verknings- Eldstadsrumsbelastning
grad
kcal/m °h
%
kol
olja
------------------------------------250 000
350 000
70-80
213 000
265 000
75
213 000
265 000
75
140 000
165 000
85
225 000
270 000
88
175 000
195 000
89
175 000
195 000
89

Total ångproduktion med kol 1130, med olja 1 300 t/h.
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Typ

Konvektion
Strålning
Strålning
Strålning
Strålning
Strålning
Strålning

Byggnadsår

1915-1922
1927
1926
1932
1937
1950
1951

Tabell 3. Jämförelsetal för pannorna P 4-P 14
------------------------------------------------------------------------------------Panna
ÅngAktiv vikt
Jämförelsetal
produk- järn
vatten
Vikt (t) per Värme för
tion
ångprostart
duktion (Mkcal)per
(t/h)
ångprojärn vatten duktion
t/h
t
t
(t/h)
--------------------------------------------------------------------------P 4 ....
14
56
18
4
1,3 335
P 7 ....
25
75
18
3
0,7 205
P 10 . ..
45
47
10
1,1
0,22 66
P 11 . ..
130
160
38
1,2
0,29 86
P 12 . . .
300
440
92
1,5
0,31 97
P 13-14
300
520
93
1,7
0,31 109

domar - för högre tryck erfordrar mycket lång
uppeldningstid, enligt amerikanska normer 4-6
timmar vid 100 at ö. Byggnadskostnaderna påverkas ju uppåt av det ökade trycket och fordran på
hög verkningsgrad, liksom även kostnaderna för
driftkontroll och matarvattenberedning blir högre.
Kraftverkets nuvarande utbyggnad
Den sammanlagda generatoreffekten är 236 MW
och verkets egenförbrukning för hjälpiuaskiner är
14 MW, så att den disponibla nettoeffekten är 222
MW. Vid praktisk drift kan man dock inte räkna
med mer än 200 MW (tabell 1).
Ångpannebeståndet (tabell 2) utgöres dels av nio
pannor i det s.k. gamla pannhuset med en
produktion av sammanlagt 220 t/h ånga huvudsakligen till turbinerna G 1, G 3 och G 4, dels av
fyra tornpannor P 11--P 14 med en sammanlagd
ångproduktion av 1 000 t/h, vilken är tillräcklig för
200 MW på de fyra större Stal-turbinerna.
Mellan den södra utbyggnaden av maskinsalen
och de till ett komplex sammanbyggda tornpannorna befinner sig matarvattenbyggnaden. Inom
denna finnes högtrycksförvärmare, matarvattenpumpar och matarvattenberedningsanordningar
för de större pannorna. Inom byggnaden finnes
även lokaler för driftändamål och det ångtekniska
kontoret.
Strålningsångpannornas
tillkomst och utveckling
Då panntyp skulle väljas för den sista utbyggnaden i det gamla pannhuset, hade man att ta
hänsyn till, att ett starkt begränsat utrymme stod
till förfogande, vilket med då gängse panntyper ej
tillät större panneffekt än 30 t/h. Emellertid
erfordrades två nya pannor om minst 40 t/h
vardera, varför nya vägar måste sökas. Det var i
denna situation som verkets dåvarande driftchef,
Nils Forssblad, framförde sin nya ide om
byggande av billiga strålningsångpannor för hög
effekt och med ringa platsbehov, visserligen på
bekostnad av verkningsgraden men däremot
synnerligen snabbstartade och med små uppeldningsförluster.
Pannan P 10 - den första av de nya pannorna projekterades för eldning med enbart bränn--

olja, som ju är ett idealiskt bränsle för strålningseldstäder: Pannan togs i drift den 1 mars
1927 och byggnadstiden inklusive konstruktionsarbetet var endast 10 månader. De aktiva ångpannedelarna inköptes från specialverkstäder,
under det att järnställningar, plåtbeklädnad och
montage utfördes vid kraftverket.
Principen för den nya strålningsångpannan
framgår av fig. 3. Pannan byggdes för en kontinuerlig ångproduktion av 45 t/h vid 21 at ö ångtryck och 400'C ångtemperatur, men genom senare insättning av ett La Mont-system före överhettaren begränsades temperaturen till 350°C.
Pannverkningsgraden var 75 %. Hela vikten av
pannans aktiva delar inklusive luftförvärmare var
47 ton, dvs. 1,1 t per t/h ångproduktion. Såsom
framgår av tabell 3 var motsvarande värde för de
äldre pannorna 3-4. Dessa pannor hade praktiskt
taget samma verkningsgrad som P 10. För
ångpannan P 12 får man värdet 1,5, men

Fig. 3. Den
första strålningsångpannan P 10.
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orsak som en konvektionsyta i form av ett La
Monte-system såsom nämnts insattes före
överhettaren.Allmänna data för de båda pannorna
framgår av tabell 4.
o
s

Tornpannorna
Pannan P 11 byggdes på grundval av de erfarenheter, som vunnits vid P 9 och P 10 och togs

denna panna har betydligt högre verkningsgrad.
För de senast byggda pannorna P 13 och P 14 på
300 t/h. är motsvarande siffra 1,7, men här har
ångtryck och ångtemperatur höjts ytterligare.
Förhållandet mellan vikten av en pannas aktiva
delar och dess ångproduktion kan sägas vara ett
värde på pannans lämplighet för snabbstart.
Eldstadsväggarna i P 10 var ursprungligen sammansatta av s.k. fentuber, vilket medförde, att
antalet hål och invalsningsställen i tublådorna
minskades. Sedermera visade det sig, att fentuberna icke tålde de snabba starterna, varför de
ersattes med sidrörstuber (Tekn. T. 1949 s. 869872). I övrigt består pannan av endast två värmeupptagande element, nämligen överhettare och
luftförvärmare och har således givits enklast
möjliga uppbyggnad. Luftförvärmaren är av rekuperativ typ (Forssblad-förvärmare) och lufttemperaturen efter förvärmaren var från början
mycket hög - upp till 6000C - sannolikt den högsta
lufttemperatur, som använts i någon ångpanna.
Pannan motsvarade genast från början de fordringar man hade ställt på den. Uppeldningstiden
från kall panna var synnerligen kort; vid åtskilliga Fig. 4. Tornpannan
tillfällen har den uppeldats till fullt tryck på 6 min. P 12.
Under de gångna 25 åren som pannan har varit i
drift, har den blivit utsatt för ett mycket stort
antal uppeldningar och avställningar. Med tanke
härpå måste man säga, att pannan har motsvarat
även mycket högt ställda förväntningar.
Det goda resultatet med P 10 manade till efterföljd, varför arbetet med P 9 påbörjades omedelbart enligt samma konstruktion, men då denna
från början försågs med kolpulvereldning, vilket
medför högre avgastemperatur från eldstaden insattes en ekonomiser, för att man skulle kunna
hålla verkningsgraden.
Även P 10 har sedermera försetts med anordningar för kolpulvereldning, varvid av samma
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P 13--P 14 och

Tabell 5. Material till ångpannorna
tillhörande ångledningar
Dimension
diameter gods
tjocklek

Överhettare ......
Ekconomiser ......
Eldstadstuber ....
Ångledningar ....
Ångventiler ......
Turbinventiler . ..
Matarvattenled
ningar .........

mm

mm

44,5
51
102
368

4
5
6
11

267

12

Material

0,10 C, 13,5 Gr
0,10 C
0,10 C
0,85 Gr, 0,45 Mo, 0,5 Mn
Mo-legering
ca 1 Cr, 0,5 Mo

Ekonomisern gjordes ångbildande och utformades som en vattenrörpanna med ångdomar. Härigenom
hade
man
säkerställt
sig
mot
stillastående ångkuddar i ekonomisern under
uppeldningsperioden, då någon matarvatteninmatning normalt icke äger rum. Överhettaren
utfördes i ett steg med reglering av överhettningstemperaturen

0,15 C

i drift 1932. Den konstruerades för eldning
enbart med olja, för snabbstart och med hänsyn
till minsta möjliga anläggningskostnader. För att
man skulle ernå hög verkningsgrad på pannan,
uppdelades luftförvärmaren i två steg, placerade
efter en icke ångbildande elconomiser respektive
före första stegets överhettare. Angtrycket höjdes
till 24 at ö och ångtemperaturen till 425°C.
Lufttemperaturen är 500°C vid full belastning.
Med tanke på kommande utbyggnader och det
begränsade utrymme, som stod till förfogande
byggdes pannan med minsta möjliga grundarea,
vilket gav den vertikala gasföringen. Men även
andra skäl talade för detta utförande: man erhöll
en icke obetydlig vinst i fläktarbete, samtidigt
som man eliminerade risken för kvarstående
explosiva gasanhopningar i gaskanalen, vilket är
av stort värde för ångpannor, som skall
snabbstartas
och
över
huvud
taget
ha
intermittent körning.
Eldstadsrummet utfördes åttkantigt med brännaröppningar i samtliga hörn och med väggarna
helt täckta av fentuber, vilka emellertid senare
täcktes med sidrör. För att minska eldstadens
strålningsdjup anbringades en invändig tubpalissad, vilken samtidigt utgjorde skydd för de
centralt placerade fyra fallrören, vilka mynnade
ut i en nedre fördelningsdom. Pannan försågs
sedermera med utrustning för kolpulvereldning,
varvid även cykloner för askseparering insattes.
Allmänna data för pannan anges i tabell 4.
Pannan P 12 byggdes år 1936--1937 efter erfarenheter från P 11 men konstruerades redan från
början för eldning med både kolpulver och olja.
Ångproduktionen sattes till 250 t ånga/h vid eldning med kol och 300 t/h vid eldning med olja nr
2
Eldstaden erhöll ett något ändrat utförande,
exempelvis är fallrören flyttade till utsidan av
pannan och eldstadstuberna är släta och förlagda
tätt intill varandra. För att minska eldstadens
strålningsdjup försågs denna med en inre tubpalissad av glesa tuber genom vilken flammorna
passerar, och på så sätt bidrager de även till en
god gasblandning. Av fig. 4 framgår pannåns
uppbyggnad och de olika värmeytornas placering
och i tabell 4 anges allmänna data.

Fig. 5. Sammanställningsritning
över ångpannan P 13.
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Fig. 6. Modell av ångpannan P 13. Huvudångdomar och eldstad
med utvändigt placerade fallrör.

genom vatteninsprutning i tuberna på överhettarens inloppssida.
Luftförvärmarna utgöras av två parallellkopplade
Ljungström-förvärmare, som ger en temperatur på
den förvärmda luften av 400°C.
För askseparering insattes ett elektrofilter före
rökgasfläktarna. Som komplettering av elektrofiltret insattes sedermera ett stoftgaller för att
höja avskiljningsgraden för de större askpartiklarna.
Pannorna P 13 och P 1 4 utgör ett ytterligare led i
utbyggnaden och är avsedda att köras aggregatvis
med de nya turbinerna G 6 och G 7 om 65 MW
vardera. I och med denna utbyggnad, som är den
8:e i ordningen, har verket sannolikt uppnått det
slutliga utbyggnadsstadiet och behovet av ytterligare ångkraft kommer att tillgodoses av ett nytt
ångkraftverk förlagt till västkusten.
Pannorna (se fig. 5 och 6 samt tabell 4) är i princip
liknande P 12 men utförda för högre tryck och
ångtemperatur. Arbetstrycket i ångdomarna är 35
at ö och ångtemperaturen 480oC. Efter
erfarenheter från P 12 och med hänsyn till kravet
att kunna använda tjockare brännoljor än tidigare
har eldstadsbelastningen minskats genom att
eldstadsrummets volym ökats från 800 till 1 100
m3.
Överhettaren har uppdelats i två steg med kondensatinsprutning mellan de två grupperna för
reglering av ångtemperaturen. Det använda materialet anges i tabell 5.
Ekonomisern har fått en annan utformning för att
utnyttja motströmsprincipen och är därför
uppdelad i en förvärmande och en ångbildande
del. Den förvärmande delen består av en Green's
kamflänsekonomiser av stålrör med påkrympta
gjutjärnsflänsar och den ångbildande delen av
släta stålrör med självcirkulation av vattnet. Härigenom har man nedbringat vattenvolymen i ekonomisern avsevärt.
Ljungström-luftförvärmarna är anordnade som vid
P 12. Tjockleken på elementplåten är ökad till 1
mm efter erfarenheter från P 12:s luftförvärmarbränder (Tekn. T. 1949, s. 637). Härigenom
har den effektiva arean blivit minskad och är totalt
13 000 m2 mot ursprungligen 17 700 m2- vid P 12.
Lufttemperaturen är 375°C. Höjden av elementplåten i rotorn är 1 500 mm, varav den nedre
hälften är utförd av lågeldhärdig plåt. Den övre
hälften är utförd av svartplåt och är vidare delad i
höjdled så att ett övre 300 mm högt lager utbildats
längst upp, vilket lätt skall kunna utbytas efter
eventuell korrosion. Under ogynnsamma
omständigheter kommer nämligen plåttemperaturen i detta parti att ligga under rökgasernas
daggpunktstemperatur.
Askavskiljaren är en helt ny konstruktion, tillverkad av AB Svenska Fläktfabriken. Den är
uppbyggd av ett stort antal avskiljarelement i form
av små cykloner, parakloner, se fig. 7. Bygg-

Fig. 7. Parakloner i askavskiljare.
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Fig. 8. Askavskiljare till P 13.

nadssättet är mycket kompakt och aggregatet
kräver ett minimum av utrymme, fig. 8. Avskiljningsgraden vid fin kolpulveraska är beräknad
till 90 %. Paraklonaggregatets huvuddimensioner
är 8 x 8 x 3,6 meter med en vikt av 75 t.
Fläktutrustningen består vid vardera pannan av
två rökgasfläktar och två luftfläktar, vilka samtliga är försedda med tvåhastighetsmotorer samt
ledskenereglering, som medger en mycket god
finreglering av eldstadsdraget vid alla förekom-

mande pannbelastningar. Rökgasfläktarna är dimensionerade vardera för 285 000 m3/h rökgas
vid 185oC och - 300 mm vp i sugskåpet och luftfläktarna för vardera 175 000 m3/h vid 40°C och
375 mm vp tryck. Samtliga motorer är kortslutna
och för 500 V, 50 p/s samt har hastigheterna 985
och 740 r/m. Rökgasfläktarna har försetts med
svagt framåtböjda radiella skovlar, som är självrensande.
Ångledningarna mellan pannorna P 13-P 14 och
turbinerna G6 - G7 är helsvetsade förutom
infästningen av ventiler och formstycken, vilket
har utförts medelst bultförband. Till ångledningarna användes låglegerade rör av kvalitet TH 32,
se tabell 5. Svetsningen har utförts som ljusbågsvetsning, vilken föregåtts av förvärmning av
skarvändarna till 200°C och efterföljande anlöpning vid 6500C. Rören har värmts genom induktion från kopparlinor lindade om rörändarna.
Matarvattenutrustningen omfattar sandfilter
och avhärdningsfilter för spädvatten samt tryckavgasare och högtrycksförvärmare för matarvattnet.
Kondensatet passerar bl.a. genom lågtrycks- och
mellantrycksförvärmare, innan det tages in i
avgasaren och ned i den därmed hopbyggda matarvattentanken. För P 13 och P 14 finnes tre
matarpumpar - en för varje panna jämte en gemensam reserv. Motorerna är anslutna till 6 000
V, 50 p/s och kortslutna. Temperaturen i matarvattentanken är 1050C och ingående matarvattentemperaturen till pannan är 1600C.
Ett värmebalansdiagram för den senaste utbyggnaden framgår av fig. 9, där emellertid förvärmare för kondensatet och matarvattenanläggning icke visats i detalj. Av det med bränslet till-
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Fig. 11. Matarvattenschema för Västerås Kraftverk. A1 och A2 avgasare och matarvattenianlcar för P13‐P14 och P1‐P12,
AK axelläckagekondensor, B kontinuerlig bottenblåsning, DP dräneringspump, DÅ direktånga till avgasare, E ejektor, HF
högtrycksförvärmare, KP kondensatpump, LF lågtrycksförvärmare, MF mellantrycksförvärmare, MV mälarvatten, MP
matarvattenpump,, OK oljekylare, PK pyskondensar, RV renvatten, S spädvattentank, SV spädvatten, SF späd‐
vattenförvärmare, SP spädvattenpump,, ÅA ångavskiljare, .ÅF ångfälla.
förda värmet får man 29 % som elenergi och efter
avdrag av 2 % för drift av hjälpmaskineri till
panna och turbin utgör den utgående nyttiga
effekten 27 % av det tillförda bränslevärmet.
Kopplingsschema för avtappning med tillhörande
kondensatförvärmare, avgasare och andra anordningar för matarvattenberedning framgår av
fig. 11. Beredningsanordningarna för matarvattnet är dimensionerade för verkets samtliga ångpannor. Turbinerna 1-4 är icke inritade. Avgasningsanläggningen består av tvenne tankar
med 1,75 och 150 m3 driftvattenvolym och en tillrinningshöjd av 12 m till de på bottenplanet placerade matarpumparna. Reningen av råvattnet
från Mälaren sker med snabbsandfilter och efterföljande kemisk behandling med basutbytesfilter.
En bild av utvecklingen vid Västerås Kraftverk
under de gångna åren visas på fig. 10.

Det var ett betydelsefullt beslut när Vattenfallsstyrelsen för 25 år sedan kom att ta utvecklingen i
egna händer och utföra pannanläggningen i egen
regi. Härigenom skapades förutsättningen för att
utveckla en för verkets driftförhållanden lämplig
panntyp. Detta förfarande har medfört en stor
ekonomisk vinst, vilket kanske bäst återspeglas av
det faktum, att kostnaden för verkets sista
utbyggnad utgör 270 kr/kW, komplett med all
utrustning inklusive ny hamnanläggning med
koltransportanordningar, vilka är avsedda att
användas även för de äldre tornpannorna.
Byggnadsvolymen för den sista utbyggnaden är
0,5 m3/kW, medan denna siffra för utbyggnadsstadiet fram till slutet av 1920-talet uppgår till
mer än det dubbla eller 1,2 m3/kW. Detta ger på
sitt sätt en bild av utvecklingen under de gångna
åren.
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