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Västerås Ångkraftverk
Stig Olof Svensson
Inledning
Riksdagen beslöt 1915 att ett ångkraftverk skulle
byggas i Västerås. Detta var baserat på ett detaljerat
förslag från Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Vattenfall
köpte in ett markområde vid Mälaren och började
även
själva
byggandet
samma
år.
Första utbyggnadsetappen var klar 1917 med en
de Laval-turbin och en STAL-turbin på vardera 7
MW.
Kraftverket skulle vara ett reservkraftverk till
Älvkarleby vattenkraftstation. Vattenföringen i
Dalälven var vid den här tidpunkten mycket
varierande. Kraftverkets uppgift var också att bidra
till spänningsregleringen genom att flera av
elgeneratorerna skulle kunna köras som
synkrongeneratorer.
Västerås Ångkraftverk byggdes ut i flera etapper
och det togs ur drift 1983 då turbinerna lades i
malpåse. Definitivt beslut om nedläggning togs
1992.
Historik. Utbyggnad
Utbyggnaden av Västerås Ångkraftverk i nio
etapper var slutgiltigt klar 1962 då den sista pannan
som var avsedd att även förse Västerås stad med
varmvatten till fjärrvärmenätet togs i drift. De sista
turbinerna, två STAL-turbiner på 65 MW vardera
togs i drift 1951. Då bestod anläggningen av 7
turbiner, 6 st. STAL- turbiner och en de Lavalturbin, med en sammanlagd effekt på 236 MW.
Verkets egenförbrukning för hjälpmaskiner var
14 MW, varför disponibel nettoeffekt har varit 222
MW.
Vattenfalls fortsatta utbyggnad av ångkraftverk
skedde i Stenungsund.
Kraftverket har en ålder, en arkitektur och en
maskinell utrustning som gör anläggningen helt
unik. Det är även unikt då det som reservkraftverk
skulle kunna klara mycket snabba uppstartningar,
minuter mot timmar för vanliga ångkraftverk. Detta
märks i utförande av både ångpannor och
ångturbiner.
Över 35 års utveckling inom ångtekniken visas
på ett mycket pedagogiskt sätt i

Västerås Ångkraftverk, med nya konstruktioner av
ångpannor men även ångturbiner t.ex. den första
STAL-turbinen med axialsteg samt senare även
Europas största dubbelrotationsturbin.
För de stora tekniska framstegen med den nya
typen av ångpannor erhöll fyra personer,
Ingenjörvetenskapsakademins guldmedalj:
År 1931. Nils R. Forsblad. Konstruktion av P1l.
År 1939. Thure Strand och Henrik Edenholm.
Konstruktion och uppförande av P12.
År 1957. Uno Blomquist. Stora insatser inom det
anläggningstekniska och ångtekniska området. Av
dessa fyra var H Edenholm ej anställd av Vattenfall
utan professor på KTH.
Men även byggnaderna visar upp en viktig
arkitekturhistoria. Kraftverket har byggts till i flera
etapper och detta avspeglas även i byggnaderna.
Den ursprungliga byggnaden är utformad i
nationalrealistisk stil, ritade av Erik Hahr som då
var stadsarkitekt i Västerås. Han kom sedan att bli
Vattenfalls huvudarkitekt fram till 1930-talet.
Byggnaderna för de två tornpannorna P1l (36 m
hög) och P12 (46 m hög), utförda som separata
byggnader, är alltså ritade av Erik Hahr. De är
formade mer enligt hans senare industribyggnader.
Karaktären för kraftverket har ej gått förlorad, men
den har fått en ej helt enhetlig arkitektonisk
utformning.
Genom att maskinhus, pannhus och ställverk
ursprungligen har placerats i vinkel har det varit
enklare att utföra de olika utbyggnadsetapperna.
Maskinhallen har trots de nya större ångturbinernas
mångdubbelt ökade effekt ej behövt breddas utan
enbart förlängas för att rymma fler turbiner.
I samband med byggandet av de två tornpannorna P13 och P14 (54m höga) sammanbyggdes de två tidigare tornen med den nya 55 m
höga byggnaden. Alla är utförda i samma
fasadmaterial: rött stortegel. Ansvarig var
Vattenfalls dåvarande arkitekt.
Tornpannornas dimensioner medförde dock att
kraftverket ändrade karaktär från en tidigare relativt
låg anläggning till ett mäktigt kännemärke även ut
över Mälaren.
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av teknik och material. Figur 1.

I det ursprungliga pannhuset som byggdes till vid
de olika byggetapperna fanns pannor na P1-P10.
Vid den sista utbyggnaden med panna P15, hade
dessa äldre pannor skrotats, varvid man fick
tillräckligt stort utrymme i den västra delen av
pannhuset för denna nya panna.
Kortfattad beskrivning av det tekniska utförandet
av kraftverkets viktigaste komponenter.
Pannteknik
Västerås Kraftverk uppbyggnad som reservkraftverk med krav på snabba uppstartningstider
märks väl i val av ångdata och uppbyggnad av
ångpannorna.
De första pannorna var utförda för 20 atö
arbetstryck och 350 °C arbetstemperatur, vilket var
ett för dåtidens förhållande mycket höga ångdata.
Ångtryck och ångtemperatur har i senare
utbyggnader kunnat höjas i takt med utvecklingen

Att man vid utbyggnaden 1948- 1951 stannade
för så låga ångdata som 35 atö och 480 °C beror på
att man velat prioritera snabbstartegenskaperna
samtidigt som utnyttningstiden sällan överstigit
1500 h/ år, uppdelat på korta ej sammanhängande
perioder.
Ångpannebeståndet bestod av tio pannor i det
gamla ångpannehuset. Panna 1-8 var konvektionspannor av marintyp med rostmatning. Bränslet
var kol. Dock byggdes några av dem även för
torveldning.
Pannor P9 och PiO var de första strålningspannorna byggda i Sverige konstruerade av
Vattenfalls dåvarande driftschef Nils Forsblad.
Bränslet var olja och kolpulver. Forsblads idé var
att bygga billiga pannor för hög effekt som var
snabbstartande med små uppeldningseffekter.
Verkningsgraden
var
sämre
men
detta
kompenserades av de korta driftstiderna för
kraftverket
Denna typ av ångpannor har sedan legat till
grund för Vattenfalls senare pannkonstruktioner.
Alla dessa tio pannor är nu skrotade.
Tornpannorna Pil och P12 byggdes på erfarenheter från de första strålningspannorna. De
konstruerades för eldning enbart med olja men
försågs senare med en kolkvarnanläggning för att
kunna eldas med kolpulver. De var uppbyggda för
snabb uppstartning och med minsta möjliga
anläggningskostnader. Eldstadsrummet är utformat
åttakantigt med brännaröppningar i samtliga hörn.
Pannan byggdes med minsta möjliga grundarea
vilket gav en vertikal gasföring. Man erhöll en bra
vinst i fläktarbetet och man eliminerade risken för
kvarstående explosiva gasanhopningar i gaskanalen, något av största vikt för ångpannor som
skall snabbstartas och är utförda för intermittent
drift. I mitten finns en tegelpelare med fyra fallrör
som leder vattnet från ångdomen ner till en central
dom i pannans botten. Därifrån föres vattnet ut till
.
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de åtta sektionslådorna och vidare upp till
panntuberna.
Även pannorna P13 och P14 är uppbyggda på
samma sätt men är utförda för högre ångtryck och
ångtemperatur. Figur 2.
Verkningsgraden på pannorna ökade från 70% på
de första till 89% på P13 och P14.
Turbinteknik
Kraftverkets turbintyper är av två helt olika
utföranden. STAL-turbinerna är av
dubbelrotationsutförande med radiell strömning av
ångan genom turbinen av reaktionstyp. Denna
turbintyp var konstruerad av bröderna Birger och
Fredrik Ljungström som 1913 bildade STAL
(Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström).
De Lavals Ångturbin som grundlades 1893 byggde
axialturbiner av aktionstyp.
Nuvarande ABB STAL som är en
sammanslagning, 1959, av de Lavals Ångturbin och
av STAL, konstruerar och tillverkar idag växlade
axialturbiner, som till stor del bygger på de Lavals
axialteknik men med många konstruktionselement
från STAL-turbinen.
Västerås Kraftverk var till sin karaktär ett reservkraftverk, vilket innebar att det måste vara utfört för
snabba uppstartningar.
Detta avspeglas i de relativt låga ångtryck (36 ata)
som har valts även i den sista utbyggnaden, men
främst i val av turbintyp, då radialturbinen av STALs
tillverkning tillåter mycket snabba uppstartningar (8
min). Normal uppstartningstid för en ångturbin av
axialtyp kan röra sig om timmar.
STAL-turbinerna
Den ursprungliga turbinen G2 på 7 MW var den
största som STAL 1915 hade konstruerat och
tillverkat. Det blev den första turbin som försågs med
axialsteg för att ge nödvändig avloppsarea som tillåter
tillräckliga ångvoly- mer för att nå begärd effekt.
Oscar Wiberg var ansvarig för utformningen av
axialsteget.
För att tillåta ytterligare ökad effekt har de av
STAL levererade 50 MW-turbinen och de två 65
MW- turbinerna försetts med två axiella avloppssteg.
50 MW-turbinen var den första
Bild 2. Sammanställningsritning över ångpanna P13.
(Teknisk Tidskrift häfte 7, 1952.)

Särtryck ur Mekanisten 1997:3 – Svenska Mekanisters Riksförening

Bild 4. Schema för Durax-turbin med
(Industriell Teknik häfte 7, 1961)

4 avlopp

sering: Den startades med en separat elmotor på 800 hk.
Bild 3. Snitt genom skovelsystemet för turbin G5, G6
och G7 med två axielle avloppssteg. (Broschyr från
STAL 1954)
verkligt stora ångturbinen som tillverkats i Sverige.
Figur 3.
De tre sista turbinerna var utförda för 1500 v/min, alla
de tidigare för 3000 v/min.
För att klara ännu större effekter med STAL-turbinen
gick utvecklingen mot separat LT-turbin av axialtyp,
den så kallade DURAX-turbinen. Fig 4. Ett antal sådana
ångturbiner har byggts bland annat till Stenungsunds
Kraftstation. Av kärnkraftturbiner finns en enda byggd
med dubbelrotationsturbinen som högtrycksturbin =
Oskarshamn 1, med en högtrycksturbin med 2x 4 steg
av dubbelkanalig typ samt två LT-turbiner av axialtyp
med vardera 5 avlopp. Turbin aggregatets effekt var 460
MW varav rotationsturbinen svarar för 160 MW.

Utvecklingen inom turbintekniken har ju varit
omfattande helt nya material tillåter högre ångdata och
därmed bättre prestanda. Axialrotorer utföres idag som
smidda eller HIP-tillverkade kroppar. Tidigare utfördes
rotorerna med separata skivor som fästes på axeln med
uppskurna koniska navhylsor. Dagens konstruktörer
arbetar dock efter samma principer som Gustaf de Laval
hade:
Höga hastigheter och höga varvtal för att få små
dimensioner. “Hastigheten är en himme- lens gåfva” är
ett citat från honom 1876. Redan 1889 hade han
principerna klara för det växlade turbinaggregatet med
överkritiskt roterande axlar. En detalj som alltjämt
används är skovelinfästningen i HT-turbinen med Lavalbulben, som Gustaf de Laval fick patent på 1895. Figur
6.

De Laval-turbinerna, den första G1 på 7 MW, var en
axiell multipelturbin inbyggd i ett turbinhus. Figur 5 (sid
30) visar en typisk de Laval-turbin av motsvarande typ.
Den andra, G4 på 2x 7,5 MW, även den en axiell
multipelturbin, var uppbyggd med två separata
turbinhus ett på nio steg och ett med tolv steg placerade
i serie på samma axel som elgeneratorn. Elgeneratorn
kunde kopplas bort från turbinen genom att
bultförbandet i kopp- lingen demonterades. Elgeneratorn
kunde då arbeta som synkrongenerator för faskompenBild 6. Laval skovelkonstruktion och skovelinfäst ning
(Angteknik. AB De Lavals Angturbin. 1945)
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Bild 5. De Laval-turbin

Särtryck ur Mekanisten 1997:3 – Svenska Mekanisters Riksförening
Teknisk sammanfattning av ångturbiner och ångpannor i kraftverket.
Utbyggnad 1 1915- 1917
Turbin

Ångpanna

G1

de Laval

G2

STAL

7 MW, 14-19 atö, 325°C. Ersatt 1929 av
7 MW, 14- 19 atö, 325°C

P1, P2, P3, P4
Ångprod. 10-14 ton/h
vardera.
Konvektionspannor

14 MW 14- 19 atö, 325°C.

P5, P6
Ångprod. 20 ton/h
vardera.
Konvektionspannor

Utbyggnad 2 1917 - 1919
G3

STAL

Utbyggnad 3 1921-22
G4

2x 7,5 MW 14-19 atö, 325°C
De Laval
tvåhus-turbin

P7, P8
Ångprod. 25 ton/h
vardera.
Konvektionspannor

Utbyggnad 4 1927- 1928
P9, P10
45 ton/h vardera.
Strålningspannor
Forsblad.20atö,350°C

Utbyggnad 5 1929-1933
G1

STAL

7 MW 14- 19 atö, 325°C. Var ursprungligen G2 (1917)

G2
G5

STAL
STAL

27 MW 14-19 atö, 325°C
50 MW 24 atö

P11. Ångprod. 130ton/h
Tornpanna, strålningstyp
24atö, 425°C

Utbyggnad 6 1936- 1937
P12. Ångprod. 300 ton/h
Tornpanna, strålningstyp
24atö, 435°C

Utbyggnad 7 1947- 1952
G6

STAL

65 MW

31- 34 atö, 475°C

P13. Ångprod. 300 ton/h
Tornpanna, strålningstyp
35atö, 480°C

65 MW

31- 34 atö, 475°C

P14. Ångprod. 300 ton/h
Tornpanna, strålningstyp
35atö, 480°C

Utbyggnad 8 1959- 1962
G7

STAL

Utbyggnad 9 1959- 1962
P15 Ångprod. 120 ton/h inid
varmvattengenerering. Aven 2
elpannor om vardera 30 MW
Angpanne- och turbinkopp lingen
framgår av bild 7.
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Bild 7. Kopplingsarrangemanget av ångpannor och ångturbiner vid Västerås Kraftverk. (Broschyr från STAL 1954)

Framtid
Kraftverket är nu alltså slutgiltigt avställt och
stängt. Viss utrustning för kol-hanteringen har
skrotats. Man planerar att försöka bygga om
området kring kraftverket till Öster Mälarstrand, en
ny innerstad till Västerås. En viss förhoppning
finns att kunna behålla själva kraftverket som ett
industrihistoriskt museum.Dock är kostnaderna för
renovering och främst sanering avskräckande höga.

De Geer konsert- och kongressanläggning samt
Campus Norrköping, som nu är under uppbyggnad.
Här har man kunnat utnyttja de av arkitekter ritade
industribyggnaderna till nya aktiviteter. Louis De
Geer konsert-och kongressanläggning består dels
av en byggnad där den ur drift sist tagna
pappersmaskinen var inrymd dels av en byggnad
för pappersmassaberedningen.

Här kan dras en parallell till Industri- landskapet i
Norrköping, där man efter industrins avveckling på
1980-talet
(1986
togs
den
sista
av
pappersmaskinerna ur drift) har omdanats till ett
unikt kultur-och universitetslandskap med Louis

Det vore värdefullt om man kan man spara Västerås
Angkraftverk, främst till ett museum med unik
ångpanne-och-turbinhistoria
inklusive
unika
industribyggnader,
men
i
övrigt
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kunna använda vissa byggnader i något av den anda
som Industrilandskapet i Norrköping uppvisar.

-Ångteknik. Utgiven 1945 av Aktiebolaget De
Lavals Ångturbin.
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Diverse broschyrer.
English summary.
Västerås Steam Power Station is an unique plant
where more than 35 years of development of
steampower can be seen It is also unique as it is
designed as a stand-by powerstation which can be
noticed from the design of both boilers and
turbines.
Also the buildings are special as they show early
industrialarchitechture.
The steam power plant was shut down in 1983
and a definitive decision was taken in1992 to close
the plant.
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