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Det över 100 år gamla ångkraftverket 
förvandlades till ett unikt hotellkoncept 
 

Det tidigare ångkraftverket är en elegant tegelbyggnad belägen intill Mälaren i Västerås. Förr i tiden var 
anläggningen en av Sveriges största energileverantörer, därefter stod den länge oanvänd - tills ett par visionärer 
såg en annan typ av energi i byggnaden. Idag är det inte bara en turistattraktion, det är en destination.  

 

 

Det var inte självklart att denna vackra och unika tegelbyggnad skulle bli till hotell. Strax innan byggnaden 
skulle säljas till ett större byggbolag avsedd för andra planer blev den K-märkt. Byggnaden måste alltså 
bevaras med sitt historiska ursprung. De tidigare framtidsplanerna för platsen tog 2017 ny fart och då med 
visionen att omvandla ett ångkraftverk till en destination. En utmaning då K-märkningen gjorde att många 
riktlinjer var tvungna att följas. Men, konverteringen blev en framgång, hotellet är en perfekt blandning av 
en rå industriell känsla som möter romantiska vibbar med textilier, glas och trä. År 2019 byggde hotellet ett 
stort orangeri med utsikt mot vattnet. Det knepiga med den delen var att bygga den på ett sånt sätt att den 
avlägsnas från byggnaden om det behövs, då reglerna för K-märkningen krävde detta.  



Steam Hotel har vuxit i en otrolig takt de senaste åren, och det har även staden Västerås. Hotellet har 
skapat en destination inom staden, och människor reser långa vägar för ett besök. Hotellet är en stor 
dragkraft och Västerås har de senaste åren fått en placering som en topp tio sommarstad i Sverige.  

 

”Steam Hotel är en destination och inte bara ett hotell, du kan göra alla möjliga aktiviteter som att delta i 
evenemang, besöka bio, lyssna på musik, uppleva en fantastisk pool club, bada och äta en god måltid. Det 
här är en plats med många alternativ”, säger Felix Fuchs, VD på Steam Hotel. 

Hotellet med sina 18 våningar erbjuder i stort sett allt, det är en one -stop -shop för en upplevelse. På 
översta våningen kan du besöka en av restaurangerna, och därifrån har du en milsvid utsikt över Mälaren. 
Alla 264 hotellrum är inredda och designade på ett eklektiskt sätt. Förvänta dig en cool kombination av 
tegel, rosa väggar och mörka sammetsoffor.  

"Jag är så glad att arbeta på en plats där vi och ägarna drivs av passion för att skapa en rolig plats att vara 
på, och samtidigt ha kul på vägen" säger Felix Fuchs. 

Felix som själv har bott lite över hela världen är vad vi kallar en återvändande till staden. Han kommer från 
en kommersiell bakgrund men drivs av att göra det som är annorlunda. Mycket har hänt med hotellet de 
senaste åren, energi är kärnan i konceptet och det är säkert att säga att det är spännande att se hur långt 
denna destination kommer att utvecklas.  



 

”När Steam öppnade var vi inte riktigt beredda på den direkta respons vi skulle få, vi fick snabbt en 
beläggning på 90% och besöktes under första året av 130 000 gäster” säger Felix. En siffra som stadigt visar 
att hotellet lockar besökare. Under hösten satsas det extra mycket på eventdelen, något som kommer kallas 
Grand Event där hotellet bland annat gästas av artister som Danny, Petter och Petra Marklund. 

”Vi är väldigt taggade inför framtiden och samtidigt väldigt glada att vi nästintill kunnat behålla all personal 
trots en pandemi som varit tuff för oss alla i branschen” säger Felix. Och trots 1,5 år med restriktioner så 
har tiden också skapat utrymme för nya idéer och ett driv att förnya platsen. ”Vi satsar nu extra på 
aktiviteter som biosalong, karaokerum och golfsimulator, något som är ganska unikt i Sverige för ett 
hotell”, avslutar Felix. 

Och visst är det så, Steam Hotell har något för alla - Oavsett årstid är denna plats värd att besöka, både för 
mer puls eller kanske för lite lugn och ro framför den stora sprakande brasan i lobbyn. 

Se fler bilder på detta här: https://www2.sapabuildingsystem.com/pl/pl/forum/fokus-projekt/the-100-
year-old-steam-power-plant-has-been-converted-into-an-eclectic-and-romantic-hotel/ 
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