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”Mitt arbete har varit självständigt med 
många personalkontakter, såväl inom som 
utanför arbetsplatsen, vilket gjort arbetet 

omväxlande och utvecklande. 
Jag har även haft turen att ha bra 

arbetskamrater och chefer, vilket ha varit 
en viktig faktor att stanna kvar”

 

Vid midsommartid 2012 gick en av Ringhals skyddspionjä-
rer i pension. Gunnar Berglund slutade efter 39 års hängivet 
skyddsarbete.

- Det har varit en givande tid med omväxlande arbete, många 
förändringar och intressanta medarbetare. Det har varit 
intressant att fått vara med redan från början och bygga upp 
skyddsverksamheten säger Gunnar, som började 1 april 1973 
såsom strålskyddare på Block 1 och 2 tillsammans med Bo 
Larsson.

Efter 3-årig yrkesskola till verktygsmakare och en 3-årig 
gymnasial ingenjörsutbildning i Göteborg, började Gunnar sin 
egentliga yrkesbana som röntgentekniker på Materialröntgen i 
Göteborg: 

- Arbetet bestod av många resor, bland annat till Oskarshamn, 
där jag medverkade i uppbyggnaden av O1:an. Den erfarenhe-
ten hade jag nytta av när jag senare började på Ringhals säger 
Gunnar.

Sedan följde några år när Gunnar arbetade som maskinmontör 
på ett företag i Göteborg. Via en annons i Göteborgsposten 
fick han nys om tjänsten som strålskyddstekniker på Ringhals.  

– Jag sökte och blev anställd, och har sedan fortsatt här. Jag 
mestadels upplevt Ringhals som en trivsam arbetsplats.

Strålskydd

Efter en inledande strålskyddsutbildning i Studsvik började 
jobbet som A-strålskyddare på Ringhals block1/2.

- På den tiden bestod skyddsgruppen av 5 personer som jobba
de med rena arbetarskyddsfrågor. Idag har gruppen expanderat 
till c:a 100 st. med skiftande kompetenser inom strålskydd-ar-
betsmiljö-brand-yttre miljöfrågor, berättar Gunnar. 

- Initialt var skyddsgruppens största fokus övervägande strål-
skydd (ALARA). Men skyddskraven har ju med åren radikalt 
skärpts upp med nya lagkrav inom miljöområdet som måste 
efterlevas och upprätthållas. Inom arbetsmiljöområdet kom  
tex. Arbetsmiljölagen. (1978). Kraven kräver ju en anpassad 
personalstyrka, säger Gunnar

Gunnar jobbade med strålskydd i 10 år fram till 1983, då en 
tjänst inom konventionell arbetsmiljö dök upp i samband med 
en organisationsförändring. 

- Jag ville pröva något nytt säger Gunnar, och eftersom arbets-
miljöfrågor alltid legat mej varmt om hjärtat, kändes det som 
ett perfekt val för mej.

Gunnar har sedan dess fortsatt inom detta område. Många 
omorganisationer har genomförts genom åren inom skydds-
gruppen, han ser det som en förmån att ha fått samarbeta med 
många nya medarbetare. Bland annat  inom Ringhals arbets-
miljöstab hos VD Håkan Johansson och Krister Egnér, där han 
jobbade i sex år. 

Pga. nya organisationsöversyner, sökte Gunnar ånyo en tjänst 
inom block 1-2 som arbetsmiljöingenjör. Nya organisations-
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förändringar ledde slutligen till Block 2, där han förutom 
arbetsmiljö, även jobbade med förebyggande brandskyddsfrå-
gor inom blocket fram till pensioneringen. 

- Ett tiotal  gruppchefer har väl för min del passerat revy 
genom åren, säger Gunnar. Mitt arbete har varit självständigt 
med många personalkontakter, såväl inom som utanför arbets-
platsen, vilket gjort arbetet omväxlande och utvecklande. Jag 
har även haft turen att ha bra arbetskamrater och chefer, vilket 
ha varit en viktig faktor att stanna kvar.

Ett digert antal av möten, projekt, riskbedömningar, arbets-
miljömätningar, olycksstatistik etc. har även ingått som en del 
i arbetet. 

- Ringhals har varit en fantastisk arbetsgivare vad gäller ut-
bildning, och jag har därför erhållit en diger utbildningsmatris 
som jag har haft stor nytta av. I mitt arbete har jag även själv 
utbildat Ringhalspersonal inom skilda arbetsmiljö/brand-om-
råden, vilket givet mycket tillbaka. 

- Som skyddsbefäl inom främst arbets-
miljö och brand, men även strålskydd, har 
jag varit engagerad i ett 50-tal revisioner. 
Detta har varje gång medfört ett förstärkt 
skyddsengagemang, såväl operativt som 

administrativt. 

Utöver detta deltog Gunnar initialt i Ringhals brandkår som 
brandbefäl, där det bl. a även ingick att utbilda personal i 
praktiska brandskyddsövningar. Senare övertogs ju detta av 
brand & bevakningsgruppen. 

- 2009 var jag delprojektledare gällande arbetsmiljö och 
brandskydd i TWICE-projektet (R2), vilket var en stor utma-
ning vad gällde planering-utförande-uppföljning, där jag hade 
stor nytta av mina tidigare erfarenheter säger Gunnar. 

Dans & speleman

Gunnar har även visat andra sidor på Ringhals: han deltog i 
RISK-revyn under åren 1987-1990. 

- Det var en rolig utmaning, och en givande övning i att i 
en stor grupp bidra med texter och framförande på scen. Nu 
spelar jag med i Ringhals covergrupp ”NJOKLER VÅTER”. 
Detta är ett bra incitament att bevara och vidareutveckla ett av 
mina fritidsintressen – musik. 

Nu väntar nya utmaningar som pensionär. Fritidsintressen 
saknas inte, säger Gunnar som har en egen musikstudio: 

- Utöver musik, dansar jag linedance för att upprätthålla 
kropp & knopp. Bor på ett lantställe med min sambo, där jag 
har fullt upp med underhåll av byggnader och trädgård. Får 
väl även förhoppningsvis mer tid för mina barnbarn.  

Avslutningsvis vill Gunnar passa på att tacka alla som han 
arbetat med genom åren, för en givande tid på Ringhals!
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