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Västerås ångkraftverk
En unik anläggning från 1917 som är
hotad av nedskrotning och rivning.
Av LEONARD BRUNKE
Kraftverket började byggas år 1915 och är
idag unikt då något liknade ej finns i hela
Norden. Med den speciella sammansättning
av teknikhistoria, arkitektur och upplevelsemässiga egenskaper, är anläggningen den
enda i sitt slag. De olika delarna bildar tillsammans en mycket värdefull industriell
helhet och beskriver en betydelsefull del av
den ångtekniska utvecklingen under första
hälften av 1900-talet. Reservkraftverket har
även spelat en viktig roll vid elektrifieringen
av Sverige.
Industrihistoriska och upplevelsemässiga
värden
De olika delarna, byggnader och maskiner, är
alla mycket värdefulla då de tillsammans
skapar en industriell helhet, med stora upp
levelsemässiga kvalitéer och en historisk
kontinuitet. Varje del representerar en funktion som är en viktig del i anläggningens
utveckling. Med hjälp av de olika delarna kan
vi studera den tekniska utvecklingen och den
industriella processen. Konstruktionen hos
ångturbiner, ångpannor och
matarvattenanläggning har en enkelhet som
gör tekniken spännande och förståelig.
Historik
Behovet av elektricitet var stor i början av
seklet. År 1908 fattade riksdagen beslut om
tillsättandet av en Vattenfallsstyrelse som
från och med 1909 skulle sköta förvaltning
och utnyttjandet av statens vattenfall och
kanaler. Trollhättan var den första vattenkraftstationen som byggdes i Vattenfallsstyrelsens regi och togs i bruk 1910, tät följd
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av Porjus och Älvkarleby som togs i bruk år
1915. Från Älvkarleby kraftstation matades
strömmen via en 70 kV ledning ut till det
östra centra d.v.s. Dannemora, Uppsala,
Enköping och Västerås. Vattenföringen i
Dalälven var på den tiden mycket varierad
och därför behövdes det ett komplement till
kraftstationen. Genom att placera ett
ångkraftverk i slutet av nätet kunde man vid
eventuella fel på kraftnätet, mata strömmen
från två håll.
Kraftverket i Västerås förväntades få stor
betydelse i framtiden då man planerade att
koppla samman de olika kraftledningsnäten,
det östra och det västra, och på sikt även
Porjus i norra Sverige. När de olika kraftnäten var ihopbyggda och strålade samman i
Västerås, kunde ångkraftverket användas för
hela nätet.
Det var flera faktorer som gjorde att ångkraftverket placerades just i Västerås.


Staden och regionen förväntades i
framtiden få ett stort behov av elkraft.



Ur försvarsteknisk synpunkt var det
lämpligt att placera kraftverket en bit
in i landet.



Goda transportmöjligheter gjorde det
möjligt att nå anläggningen med tåg,
båt och via landsväg.



Torvmossar i trakten, t.ex. Ramnäs
och Trummelsberg, var viktiga
bränslereserver som kunde användas i
kristider.
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En plan över Västerås kraftverk år 1924. Vid den tidpunkten har
Ställverksbyggnaden förlängts mot bostadshuset.
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En sektion av tornpannan P12 som invigdes
år 1932 och då var Europas stösta ångpanna
i sitt slag och troligen världens snabbaste. Den
höga pannan producerade upp till 300 ton
ånga per timma och kunde uppeldas på 15 till
20 minuter.
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Bilden är tagen i samband med färdigställandet av ställverks- och maskinhallsbyggnaden år
1916. Kraftverket är ritat av den välkända arkitekten Erik Hahr. Foto: Vattenfalls arkiv

Det långa pannhuset är sammanbyggt med maskinhuset. Vid det här tillfället har fyra
konvektionspannor installerats i pannhuset. Foto: Vattenfalls arkiv
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Året är 1927 och Vattenfall har nyligen avslutat byggandet av strålningspannorna P9 och
P10 av Forssbladstyp. En egen konstruktion som kom att bli början till en mycket speciell
teknisk utveckling vid verket. Foto: Vattenfalls arkiv

Pannhushallens utseende år 1926. I högra kanten av bilden syns den första strålningspannan
P10. En mycket lyckad teknisk lösning som kom att få flera efterföljare. Foto: Vattenfalls
arkiv
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Året är 1937 och den andra tornpannan P12 är klar. De höga byggnaderna ändrade helt
anläggningens karaktär och visar på en trend att bygga allt större pannor. Foto: Vattenfalls
arkiv

Året 1952 avslutades den åttonde utbyggnadsetappen, den största i verkets historia med de
två tornpannorna P13 och P14, två stora STAL-turbiner på 65.000 kW, en ny matarvattendel
och en stor hamnanläggning. Foto: Vattenfalls arkiv
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Vattenfalls eget fartyg Ingefire lossar kol med hjälp av den nya hamnanläggningen. Idag är
kranarna och koltransportörerna rivna sedan två år tillbaka. Foto: Ivan Christofferson,
Vattenfalls arkiv.

Maskinhallen med sju ångturbiner från åren 1916 och fram till 1951 är en helt unik samling.
Hallen ser likadan ut idag med driftsjournaler och verktyg precis som arbetarna bara gått
hem för dagen. Foto: Vattenfalls arkiv
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Närheten till Mälaren gjorde att tillgången på kylvatten till
ångturbinerna var god.
Inom området var grundläggningsförhållandena relativt goda och det
fanns plats för framtida
utbyggnader.

Med ett första anslag på 1.650.000 kronor
igångsattes arbetet i juni 1915. Ett ständigt
växande kraftbehov gjorde att de olika
utbyggnadsfaserna avlöste varandra och
vid årsskiftet 1923-24 hade ångkraftverket
kostat totalt 11.528.000 kronor.
Anläggningen hade vid den här tidpunkten
uppnått den från början planerade storleken
med bl.a. fyra ångturbiner, åtta
konvektionspannor (plats för totalt tio)
samt ställverksutrustning.
Arkitekturen
Arkitektoniskt är Västerås ångkraftverk
mycket intressant. Maskinhallen,
pannhuset och ställverket placerades enligt
internatio- nella förebilder, så att det i
framtiden skulle vara möjligt att utvidga
anläggningen i olika riktningar. Vid
verkets olika utbyggnads- etapper, har
byggnationen ofta skett på ett additativt
sätt, i olika stilar beroende av den aktuella
tidsperioden. Detta medför att de olika
utbyggnadsfaserna och den tekniska
utvecklingen kan avläsas i arkitekturen.
Vid byggandet av de stora tornpannorna
kom anläggningen att förändras på ett
genomgripande sätt. Det tidigare relativt
låga kraftverket växte i höjd och kom att
bli ett landmärke i landskapet och en
anläggning i världsklass.
Ångkraftverkets stil- och teknikhistoria
har en spännvidd och en komplexitet som
gör kraftverket mycket intressant. Erik
Hahr, som var stadsarkitekt i Västerås från
1909, har haft stor betydelse för stadens
struktur och bebyggelseutformning. Den
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typiska Hahrska industriarkitekturen i rött
stortegel i bl.a. ASEAS kvarter Mimer från
1911, tillsammans med flera andra byggnader, har skapat en speciell identitet åt
industristaden Västerås. Vid sidan av
tjänsten som stadsarkitekt, anlitades Hahr
av Kungliga Vattenfallsstyrelsen för att rita
Västerås ångkraftverk. Med detta projekt
kom han att bli Vattenfalls huvudarkitekt
fram till slutet av 1930-talet.
I likhet med många andra industribyggnader i staden kom den att uppföras i
tegel. Det ursprungliga pannhuset, ställverket, maskinhallen och bostadshusen
utformades i en enkel nationalrealistisk
stil. Några år senare, ritade han de två tornpannorna, P1l och P12. Då valdes ett
formspråk som mera anslöt till hans
speciella industriarkitektur.
Senare har kraftverket berikats med
flera tillbyggnader i olika stilar, såsom den
55 meter höga tornpannebyggnaden för
P13 och P14, från åren 1947-51. För att få
plats med den sista pannan, P15, uppfördes
år 1959 en kubliknande tillbyggnad i
funktionalistisk stil på gamla pannhuset.
Teknikhistoria
Utvecklandet av tornpannan
För att klara av uppgiften som reservkraftverk var det viktigt att snabbt kunna
komma igång med elproduktionen. Därför
krävdes mycket korta uppeldningstider och
möjlighet till stor överbelastning.
För att snabbt kunna starta ångbildnings
processen och bygga upp ångtrycket,
valdes s.k. vattenrörspannor av marin typ,
Babcock & Wilcox. De var utrustade med
kedjerost, plutorost, oljebrännare och
arbetade med ett ångtryck på 20 atö. Då
murade delar har en benägenhet att spricka
vid snabb upphettning, reducerades dessa
till ett minimum och pannorna byggdes till
stora delar av järn

Särtryck ur Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift 1996
och plåt. Olika typer av för- och efter
värmningssystem samt en relativt liten
vattenmängd bidrog till att göra
uppeldningstiderna kortare.
Pannhuset uppfördes för att rymma tio
stycken ångpannor. När de två sista pannorna skulle installeras var kapaciteten
otillräcklig hos den typ av konvektions
pannor som tidigare används. Därför beslöt
man att år 1926 konstruera en helt ny typ
av strålningspanna, P10. I stället för 20 ton
ånga per timma producerade den nya
pannan av typ Forssblad 40 ton ånga/
timme. Nils Forssblad var driftchef och
med hjälp av hans patenterade lösningar
kom den nya pannan att fungerade så bra
att man beslöt att bygga ytterligare en
strålnings panna, P9. Den kom att bli
Skandinaviens första kolpulvereldade
strålningspanna. Genom att ta vara på
värmen i rökgaserna och minska pannans
massa och mängden vatten, kunde
uppeldningstiden förkortas ytterligare och
verkningsgraden förbättras.
Tornpannan P1l från 1932
Erfarenheterna från den nya typen av
strålningspanna, var så goda att man beslöt
sig för att år 1930 bygga en ännu större
panna, P1l, med en produktionskapacitet
av 130 ton ånga/timme. För att klara
kraven på snabbhet och flexibilitet i driften
utformades den som ett torn, 36 meter
högt. Genom att konstruera pannan som en
skorsten kunde man underlätta
rökgasfläktarnas arbete och lättare vädra ut
oförbrända gasrester.
Pannan, som i sin uppbyggnad har stora
likheter med de två tidigare, är för att klara
den kraftiga värmeexpansion, upphängd i
en stålkonstruktion. Konstruktionen bär
även upp ytterväggar, glaspartier och
våningsplan. En annan fördel med pannans
upprätta form var att värdefull mark kunde
sparas.
Den nya pannan var relativt billig att
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bygga och krävde mindre personal per
producerad energienhet. I stället för att
som tidigare installera flera ångpannor blev
det mera lönsamt att bygga stora pannor,
med hög produktionskapacitet. Detta var
speciellt värdefullt vid ett reservkraftverk
där det var viktigt att hålla antalet anställda
på en relativt låg nivå, samtidigt som det
var viktigt med en stor produktionsreserv
Till en början byggdes pannan P1l för
eldning med enbart olja. Men det fanns
stora fördelar att även kunna elda med
kolpulver och därför uppfördes år 1934, en
mindre tillbyggnad innehållande
kolkvarnar av kultyp. Med de olika
förbränningssystemen kunde det bränsle
användas, som beroende på pris och
tillgång, gav den bästa totalekonomin. För
att undvika att pannan slocknade om
kolpulvertillförseln började krångla,
stödeldade man ofta med olja.
Tornpannan P12, en gång Europas
största och världens snabbaste
År 1937 byggdes nästa tornpanna, P12,
med ännu större kapacitet och för att rena
rökgaserna från flygaska användes en ny
teknik med elektrofilter. Den nya
strålningspannan kom att bli Europas
största och troligen världens snabbaste.
Vid oljeeldning producerade pannan nästan
dubbelt så mycket som den fem år äldre
P1l :an, ca 300 ton ånga/ timme och kunde
från kallt tillstånd uppnå full produktion på
endast 15 till 20 minuter. Som jämförelse
kan nämnas att liknande amerikanska
pannor hade en uppeldningstid på 4 till 5
timmar. Det ska också sägas att dessa
pannor arbetade med ett betydligt högre
ångtryck som gav en bättre verkningsgrad.
Med det relativt låga ångtrycket på 24 atö
kunde pannan snabbt börja producera
energi, men vid längre driftsperioder
erhölls en sämre totalekonomi. Pannorna
hade
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Ångkraftverket är en viktig del av stadsbilden med de stora tornpannorna som reser sig mot
skyn. Foto: Leonard Brunke 1995

Vid kraftverket är det lätt att se hur ställverket och maskinhallen byggts ut i olika etapper.
Foto: Leonard Brunke 1990
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alltså en god driftsekonomi vid relativt
korta driftsintervall. Med ett lägre ångtryck
minskades anläggningskostnaderna, vilket
sänkte totalkostnaden per producerad
energienhet. Vattenkraftstationernas produktionskostnader var i ett längre
perspektiv så låga att det var omöjligt för
ångkraftverken att konkurrera om den
kontinuerliga elproduktionen. Den
optimala lösningen var därför att låta
ångkraften hjälpa till vid toppbelastning
och vid extrema torrår.

ångtrycket ökades från 24 till 35 atö.

P12:an utrustades från början med en
kolkvarnanläggning som är placerad i ett
källarplan under pannan. Strålningspannan
har stora likheter med den tidigare. Men
har förutom att den är större också fått en
något annorlunda konstruktion, med fallrör
som placerats på eldstadens utsida, i stället
för i eldstadens mitt. I fallrören går det
matarvatten som förvärmts av rökgaserna.
Sedan transporteras det vidare till
fördelningslådorna för att sedan fortsätta
upp till eldstaden i små tuber där den
egentliga ångbildningen ägde rum. Vatten
och ånga fortsätter upp till ångdomarna där
ångan separeras från vattnet och efter
överhettning sänds den vidare till
ångturbinerna för produktion av elektrisk
kraft. Pannan hade en högre grad av
automatisering och var utrustad med en rad
olika moderniteter, t.ex.
kondensatinsprutning för att reglera
överhettningstemperaturen vid höga laster
och en ångbildande ekonomiser

Ett prisbelönat ångkraftverk

Tornpannorna P13 och P14 från åren
1949 och 1951
År 1947 påbörjade byggandet av en 55
meter hög byggnad för två nya tornpannor,
P13 och P14. Ångpannorna har stora
likheter med den tidigare, P12:an. Bland de
många tekniska förbättringar som genom
fördes märks en ny typ av rökgasrening
med s.k. cykloner och parakloner samt att
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P15, en ångpanna för produktion av
fjärrvärme till staden
Idag är tyvärr de tio pannorna i det gamla
pannhuset rivna. I stället finns här en
ångpanna från år 1959, P15. Den har en
annan uppbyggnad än tornpannorna. De
olika funktionerna i den nya ångpannan,
d.v.s. eldstad, rökgasrenare samt skorsten,
har separerats och placerats intill varandra.
Som bevis på den tekniska innovationen
vid kraftverket, kom fyra personer,
anställda vid verket, att vid tre olika
tillfällen tilldelas Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för sina insatser vid
utvecklandet av torn pannorna.
En unik samling ångturbiner
Uppsättningen av turbiner är unik då något
liknande inte finns på någon annan plats.
Turbinerna i maskinhallen har ett stort
värde då de beskriver en intressant del av
den ångtekniska utvecklingen under 1900talets första hälft. De har installerats under
olika tidpunkter och visar utvecklingen
från år 1917 med 7.000 kW och fram till
1951 med 65.000 kW. Totalt finns det sex
ångturbiner av märket STAL och en av
typen de Laval
Merparten av turbinerna är alltså av
märket STAL. Egenskaper som
kompakthet, symmetrisk uppbyggnad,
snabbhet vid start och en uppbyggnad som
medförde att grundläggningskostnaderna
blev relativt låga, gjorde den här typen
mycket lämplig för reservkraftverket.
STAL-turbinerna är av motrotationstyp,
med radiellt gasflöde och arbetar enligt
reaktionsprincipen. De är uppbyggda av
två bladsystem som roterar mot varandra,
vilket
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Det gamla förrådet byggdes i slutet av 1910-talet för den växande förråds- och
verkstadsverksamheten. Den gav arbetarna sysselsättning när ångkraftverket inte var i drift.
Foto: Leonard Brunke 1995

Den första STAL-turbinen som installerades år 1916. Foto: Leonard Brunke 1995
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I ställverksbyggnaden på andra våningen finns 70kV avdelningen med bl.a. brytarutrustning
från 1940-talet, av tryckluftstyp. Foto: Leonard Brunke 1995
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vilket gör att det inte behövs några ledskenor
för att ångan ska återfå den ursprungliga
riktningen. Den relativa hastigheten mellan
turbinhjulen är alltså dubbelt så hög. Med
den här konstruktionen blir påfrestningarna
på turbinhjulens bladsystem bara hälften så
stora och kvalitetsfaktorn blir nästan fyra
gånger högre.
Längden på turbinhjulens blad är anpassat
till ångvolymen. Ångan som släpps ut i
mitten av turbinen har en hög energinivå med
ett högt tryck och en hög temperatur. Ett
lägre ångtryck i de yttre delarna gör att ångan
strömmar vidare och för att kompensera mot
det lägre ångtrycket har bladen på
turbinhjulen gjorts längre. För att få en mera
kompakt konstruktion och för att minska
centrifugalkrafternas inverkan, har de yttre
bladkransarna fått en radiell placering med
fasta ledskenor.
Till varje axel är en generator kopplad och
de båda generatorerna är sedan parallellkopplade. Hela turbin- och generatoraggregatet är placerat på en kondenseringsanläggning. Genom denna konstruktion får
ångturbinen ett kompakt utförande vilket gör
att den är enkel att installera.
För an gör turbinen snabbstartad har den
utrusrats med startmotorer och direktverkande kylvattenpumpar samt för att
erhålla ett nödvändigt vakuum har en speciell
startejektor installerats. På de senare
ångturbinerna erhölls ett tillräckligt vakuum
inom två minuter och den sammanlagda
starttiden kunde forceras ner till ca 5 minuter.
Ångkraftverkets uppgift
Västerås ångkraftverk har haft en viktig roll
under en stor del av 1900-talet. Men den
successiva utbyggnaden av vattenkraften och
kraftledningsnätet samt det ökade samarbetet
med enskilda elproducenter, minskade
207

belastningen för anläggningen i Västerås.
Med en högre regleringsgrad av vattendragen, blev krafttillgångarna mer
kontrollerbara och produktionsförhållandena
mer stabila. Kraftverket har även används för
faskompensering i samband med de långväga
kraftleveranserna från Norrland.
Med färdigställandet av den första enheten
vid Stenungsunds kraftverk år 1959 kom
Västerås ångkraftverks betydelse att minskas
ytterligare. Anläggningen vid västkusten
utrustades med modernare pannor och
ångturbiner med bättre verkningsgrad.
Behovet av anläggningen i Västerås
fortsatte att minska när kärnkraften byggdes
ut under 1970- talet och genom en ökad
utbyggnad av anläggningar med en kombinerad el- och fjärrvärmeproduktion. I det
senare fallet är produktionen baserad på
mottrycksdrift. Det innebär att överskottsenergin i kylvattnet tas tillvara för uppvärmning och den totala verkningsgraden blir
därför bättre än i ett kondenskraftverk, där
det uppvärmda kylvattnet pumpas ut i sjön.
Den låga produktionen vid Västerås
ångkraftverk gjorde att driftberedskapen
sänktes. I allt större utsträckning kom
anläggningen att användes som utbildningsstation. Sista året som kraftverket var i drift
var 1979. Därefter låg den i malpåse fram
tills att det definitiva nedläggningsbeslutet
fattades år 1992. Frågan är nu hur denna
kulturhistoriskt intressanta industrianläggning skall kunna bevaras åt eftervärlden

