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Kontaktinformation / 
Contact Details
Postadress / Mailing Address
Westinghouse Electric Sweden AB 

721 63 Västerås

Tel./Ph.:  021-34 70 00 

Email: info.se@westinghouse.com

Besöksadresser / Visiting 
Addresses
Huvudkontor Sverige / Sweden 
Headquarters
Fredholmsgatan 22 

Västerås

Bränslefabriken / Fuel Factory
Bränslegatan 1 

Västerås

Bränslelaboratoriet / Fuel laboratory 
LWR Service Center
Forskargränd 1 & 13 

Västerås

WesDyne Sweden AB
Postadress / Mailing address 

Box 121 

183 22 Täby

Besöksadress / Visiting Address 

Kemistvägen 5 

Täby

Tel./Ph.: 08-630 81 00 

Email: info.wesdynesweden@westinghouse.com



Westinghouse Electric Sweden
Westinghouse är pionjär och världsledande inom 
kärnkraftsteknologi. Bolaget grundades i USA av 
entreprenören George Westinghouse och är idag ett 
globalt företag med över 13 000 medarbetare i 18 
länder. 

Westinghouse Electric Sweden är koncernens 
kompetens- och utvecklingscentrum för 
kokarvattenreaktorteknik och verkar samtidigt inom 
inom områdena Nuclear Fuel, Nuclear Automation, 
Nuclear Services samt Nuclear Power Plants. 
Dessutom ingår WesDyne Sweden AB som ett helägt 
dotterbolag till Westinghouse i Sverige. 

Verksamheten i Sverige grundades år 1969 som 
ASEA Atom och integrerades i det amerikanska 
bolaget Westinghouse Electric Company år 2000. 
Idag har bolaget mer än 50 års erfarenhet från 
kärnkraftsbranschen och mer än 1000 medarbetare i 
Västerås och Täby.

Westinghouse (Westinghouse och ASEA Atom) har 
sedan starten byggt 14 kärnkraftverk i Norden varav 
12 fortfarande är i drift. Idag levererar den svenska 
verksamheten kärnbränsle och komponenter samt 
tjänster inom automation, service, fältservice och 
nybyggnation till kunder runt om i hela världen.

WesDyne Sweden
WesDyne Sweden är ett helägt dotterbolag till 
Westinghouse Electric Sweden. Bolaget grundades 
redan 1937 som Tekniska Röntgen Centralen och har 
sedan dess utvecklats till att bli ett världsledande 
företag inom mekaniserad oförstörande provning, 
(OFP). Verksamheten är uppdelad i två delar, 
utveckling och tillverkning av nya tekniker och 
instrument samt inspektioner som utförs vid 
kraftanläggningar. Företaget har ca 50 anställda och 
är placerat i Täby utanför Stockholm.

Produkter & Tjänster
Nuclear Fuel ����������������� Utveckling, licensiering 

och tillverkning av 
kärnbränsle och styrstavar till 
kokarvattenreaktorer (BWR), 
tryckvattenreaktorer (PWR) 
samt VVER

Nuclear Services ���������� Modernisering, utredning, 
analys och licensieringsarbete 
för kokarvattenreaktorer

Nuclear Automation ��� Automation och elkraft för 
drift och säkerhetssystem 

Field Services ��������������� Service, reparation och 
underhåll för alla typer 
av kärnkraftsreaktorer 
samt utveckling av 
underhållsteknik och 
avancerad mätteknik

OFP ������������������������������� Produkter och tjänster inom 
oförstörande provning

Nuclear Power Plants �� Ingenjörskunnande, projekt- 
och kommersiellt stöd för 
Westinghouse och Toshibas 
nya anläggningar

Verksamhet i Sverige

Bränslefabriken
Bränslefabriken är placerad 
på Finnslätten i Västerås 
och är en av Westinghouse 
produktionsanläggningar 
för kärnbränsle. Här finns 
samtliga funktioner som 
rör bränsleproduktion 
och säkerhet.

LWR Service Center / 
Bränslelaboratoriet
Dessa anläggningar 
innefattar verkstäder och 
laboratorier för bränsletester 
och är placerade på 
Tegnérområdet i Västerås.

WesDyne Sweden
WesDyne Sweden finns i 
Täby utanför Stockholm. 
Här finns verkstäder och 
laboratorier för utveckling 
av OFP teknik samt en 
vattenbassäng för tester.

Huvudkontor 
Westinghouse 
Electric Sweden
På huvudkontoret, placerat 
på Lundaområdet i Västerås, 
finns samtliga centrala 
funktioner samt Nuclear 
Fuel, Nuclear Services, 
Nuclear Automation, 
Field Services samt 
Nuclear Power Plants.

Fuel Factory
The Fuel Factory is located 
at the Finnslätten area 
in Västerås and is one of 
Westinghouse production 
facilities for nuclear fuel. 
The site also encompasses 
all functions related to fuel 
production and security.

LWR Service Center 
/ Fuel Laboratory
These facilities include 
workshops and laboratories 
for fuel tests, and are 
located in the Tegnér 
area in Västerås.

WesDyne Sweden
WesDyne Sweden is 
located in Täby outside 
of Stockholm. It offers 
workshops and laboratories 
for development of 
NDT technology and 
a pool for testing.

Headquarters 
Westinghouse 
Electric Sweden
All central functions 
together with Nuclear Fuel, 
Nuclear Services, Nuclear 
Automation, Field Services 
and Nuclear Power Plants 
are located at the Swedish 
headquarter, situated in the 
Lunda area of Västerås.

Sweden Operations

Westinghouse Electric Sweden
Westinghouse is a pioneer and world leader in 
nuclear technology. The company was founded 
in the United States by entrepreneur George 
Westinghouse, and is now a global company with 
over 13,000 employees in 18 countries.

Westinghouse Electric Sweden is the Group’s Center 
of Excellence for boiling water reactor technology 
and is also active in the areas of Nuclear Fuel, 
Nuclear Automation, Nuclear Services and Nuclear 
Power Plants. It also includes WesDyne Sweden AB, 
a NDT-company wholly owned by Westinghouse 
Electric Sweden.

The operations in Sweden were founded as ASEA 
Atom in 1969, which were integrated into the 
American company Westinghouse Electric Company 
in 2000. Today the company has more than 50 years 
of experience from the nuclear industry and more 
than 1,000 employees in Västerås and Täby.

Westinghouse (Westinghouse and ASEA Atom) has 
since the start-up built 14 nuclear power plants 
in Sweden and Finland, 12 of which still are in 
operation. Today the Swedish operations deliver 
nuclear fuel and components, automation products 
and services, nuclear services and field services to 
customers around the world.

WesDyne Sweden
WesDyne Sweden is a wholly owned subsidiary of 
Westinghouse Electric Sweden. The company was 
founded in 1937 as Tekniska Röntgencentralen 
and has since then evolved to become a world 
leader in mechanized NDE (Non Destructive 
Examination). The WesDyne business is divided in 
two areas, development and manufacturing of 
new new technology and instruments and power 
plants inspections. The company has today about 
50 employees and is located in Täby, north of 
Stockholm.

Products & Services
Nuclear Fuel ����������������� Development, licensing and 

manufacturing of nuclear 
fuel and control rods for 
boiling water reactors (BWR), 
pressurized water reactors 
(PWR), ABWR and VVER

Nuclear Services ���������� Modernization, 
investigation, analysis, and 
licensing work for BWRs

Nuclear Automation ��� Automation and electrical 
systems for both operating 
and safety systems

Field Services ��������������� Service, repair and 
maintenance of all 
types of nuclear reactors 
and development of 
maintenance and advanced 
measurement techniques

NDE ������������������������������ Non-Destructive Examination 
products and services

Nuclear Power Plants �� Engineering expertise and 
project and commercial 
support for Westinghouse 
and Toshiba’s new power 
plant constructions

Westinghouse Electric Sweden 
WesDyne Sweden 
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