
Studieresa till Vattenfall Värme i Uppsala Samt 
info träff med SvK

Den 1 februari genomförde vi ett studiebesök hos VATTENFALL värme i Uppsala i samverkan 
med Vattenfalls Veteraner Uppsala.  

Från Västerås var vi 15 deltagare i besöket på det nybyggda värmeverket och Uppsala fyllde 
på med 5 deltagare. Man tog emot max 20 på den guidade visningen. Ett mycket intressant 
besök. 

På informationsträffen med SvK var lokalen så gott som full. Vi var 15 från Västerås och ca 
45  från Uppsala föreningen. 

Johan Ulleryd från SvK informerade om SvK:s investerings planer för Mellansverige som var 
mycket intressant. Investeringar för Västerås regionen på ca 3, 5 miljarder fram till 2028 och 
ca 5 miljarder för Uppsala regionen till ca 2030. Dessutom väldigt stora investeringar i övriga 
landet. Ett antal nya 400 kv ledningar skall byggas samt ombyggnad av 220 kV ledningar till 
400 kV.  Fram till mitten av 2030 talet beräknar man ha en nästan fördubblat överförings 
kapacitet i landet. 

För Västerås området är det främst ombyggnad av 220 kV som gäller och en ny 400 kV stn 
planeras i Munga (knappt två mil norr om Finnslätten). 220 kV i Finnslätten kommer att 
försvinna och nya 130 kV ledningar byggs mellan Munga och Finnslätten. När det är 
genomfört kommer SvK ej att ha något kvar på Finnslätten, eftersom  all deras verksamhet då  
kommer att finnas i den nya stationen i Munga. 

Efter informationsträffen intogs en gemensam lunch i värmeverkets matsal. 

Ett lyckat arrangemang tillsammans med våra kamrater från Uppsala.  

Från början hade vi försökt ordna en träff med SvK i Västerås, med intresset visade sig vara 
väldigt lågt, så det utgick ur programmet. Vi tog då kontakt med Uppsala föreningen som 
tyckte att en träff med SvK skulle vara mycket intressant. Arne Larsson som är deras 
ordförande föreslog då att vi också skulle göra besöket på Värmeverket. Det hela var ett 
mycket trevligt arrangemang. 


