Studiebesök  Nya  sopförbränningen  KVV  Västerås  
Den  21  april  var  vi  16  veteraner  som  samlats  till  ett  mycket  givande  studiebesök  på  nya  
panna  6  vid  Kraftvärmeverket  i  Västerås.    
Besöket  började  med  information  om  Mälarenergis  verksamhet  med  värme,  vatten  och  el.  
Våra  två  värdar  för  besöket  verkade  brinna  för  uppgiften.  Två  mycket  kunniga  herrar  som  
verkligen  kunde  anläggningen.  Mälarenergi  har  verkligen  lyckats  med  upplägget  på  
studiebesök,  mycket  proffsigt  enl.  några  av  deltagarna.  
Av  480  000  ton  avfall  utvinns  100  MW  värme  och  50  MW  el.  Det  har  varit  en  del  problem  
med  hanteringen  av  avfallet.  Dålig  lukt  har  dragit  in  över  Västerås.  Men  en  stor  del  av  
problemen  är  lösta,  men  en  del  återstår.  Mälarenergi  jobbar  febrilt  på  detta.  
Vid  rundvandringen  förvånades  några  av  oss  att  det  luktade  så  lite,  man  höll  på  att  lossa  en  
båt  vid  vårt  besök.  Tyvärr  kom  vi  inte  in  till  anläggningen  där  bränslet  sorteras  och  krossas.  
Ett  monteringsarbete  pågick  så  alla  infarter  var  spärrade.  
En  del  av  frågorna  som  ställdes  handlade  om  bränslet  och  transporterna  av  bränslet.  
Att  man  transporterar  avfall  från  England,  beror  på  att  England  har  enorma  mängder  avfall.  
Mälarenergi  får  betalt  för  att  ta  hand  detta  avfall.  Ersättningen  Mälarenergi  erhåller  för  
detta  täcker  kostnaden  för  transporten  med  båt  till  Västerås,  kostnad  för  hantering,  
förbränning  och  kostnaden  för  borttransport  av  askan.  Askan  transporteras  i  dagsläget  till  
Norge  där  den  används  som  fyllnadsmaterial  vid  återställning  av  ett  nedlagt  kalkbrott.  
Efter  besöket  har  man  kanske  en  något  annan  bild  av  anläggningen  än  den  fått  via  en  mängd  
mer  eller  mindre  nyanserade  insändare  i  Västmanlands  Läns  Tidning.  
Mälarenergi  eldar  i  dagsläget  med  tre  olika  bränslen,  olja,  flis  och  avfall.    
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