Jan
Edberg
F. 1940

Verksamhetsperiod på Ringhals: 2001-2009
Intervjuad: mars 2013

”Jag är bokstavligen
född in
i kraftverksmiljön”
Jan Edberg föddes vid ett vattenkraftverk i Ångermanland.
Hans far jobbade nämligen med byggen och med driftfrågor åt
Krångede med deras vattenkraftverk.
– Tidigare jobbade min far också åt Vattenfall så jag är bokstavligen född in i kraftverksmiljön, säger Jan.
Att Jan skulle ägna sig åt teknik var klart tidigt, så det blev
Tekniska gymnasiet i Härnösand. Det kändes inte tillräckligt
utan Jan sökte vidare till Chalmers.
– Jag sökte bara till Chalmers för jag gillade inte Stockholm
och i Lund skulle jag inte förstå språket. Jag hade däremot
aldrig varit i Göteborg så det var ett blankt kort. Det ångrar
jag aldrig för det var nog den bästa tiden i mitt liv, berättar
Jan.
På Chalmers blev det maskinteknik men eftersom det fanns
spännande institutioner och professorer inom kärnteknikområdet så blev det strålskyddsfysik och reaktorteknologi för Brian
McHue och Sjöstrand.
– Med den kombinationen fanns det nästan bara ett företag att
söka till och det var Asea Atom så jag fick jobb där 1973. Asea
Atom anställde många vid den här tiden, för Forsmark och
TVO höll ju på att slutkonstrueras och samtidigt höll man på
med BWR 75 som blev Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Den
fanns för övrigt i två versioner, en Nordic och en Continental,
där det som skilde var jordbävningssäkringen.
Under den här tiden bodde Jan i Västerås och bildade familj
med hustrun Eivor.
– Det var en intressant tid och jag jobbade på det tekniska

Jan Edberg kan se tillbaka på en innehållsrik karriär där
han varit VD för såväl Forsmark som Ringhals.
kontoret med bland annat dimensioneringar, men jag ville ut
operativt och sökte till Asea Atoms verksamhet i Forsmark.
Det tyckte inte cheferna om eftersom det behövdes mycket folk
i Finland. Så de ville att jag skulle börja i Olkiluoto. Det blev
dock tvärstopp hemma för Eivor som var höggravid vägrade
absolut att flytta ut på den finska landsbygden.
Provdrift på Forsmark
Jan sökte då till Forsmark och fick 1976 jobb i montageorganisationen. Familjen flyttade till Östhammar där Jan och Eivor
fortfarande bor. Efter två år där började Jan i provdriftsgruppen, först med provdriften på F1 och sedan F2 där han blev
provdriftsledare. Provdriftsgruppen lydde organisatoriskt under
projektet men styrdes av platschefen för Forsmark.
– För övrigt var ansvarsfrågan mycket otydlig vid den här tiden. Licenshållare var ju FKA:s VD som satt inne i Stockholm
och han hade ansvaret för säkerheten, inte platschefen.
1982 kom Alf Lindfors, som då var chef på F3, och erbjöd Jan
att bli underhållschef på F3 under förutsättning att han också
tog över ordförandeskapet för SACO från Alf. Det accepterade
Jan.
Sedan var det dags att ta ett steg över till driften och 1988 blev
Jan tf blockchef för Forsmark 1 för att något senare bli blockchef. När så chefen för F2 gick över till Råcksta fick Jan även
ta sig an ett sammanslaget F1- F2.

– När så Alf beslöt att han behövde en humanistisk erfarenhet som personaldirektör
i Vattenfall fick jag erbjudandet att bli VD
för Forsmark och det var inte svårt att
tacka ja, konstaterar Jan.

2007 blev det akut behov av ny VD i Forsmark så Jan slutade på Ringhals med kort varsel och började återigen som VD
i Forsmark, som då var en sargad organisation som behövde
mycket stöd och stora förändringar.

– 1995 hade Vattenfall förvärvat det polska bolaget Electrocieplownie Warszawskie. Den som i stort sett själv drog hela
det förvärvet var faktiskt Alf som då var chef för Elproduktion, ”P”, men det började han med redan som personaldirektör.
Rena getingboet
– Bolaget var i stort behov av omstrukturering och jag fick då
erbjudandet att ta mig an den uppgiften.
– Företaget var rena getingboet, sex stora kraftverk som i stort
sett saknade gemensam ledning och som gjorde som de själva
ville.”

Jan flyttade då till Warszawa tillsammans
med sin fru och yngsta dottern. Hon började där sin gymnasieutbildning på den
amerikanska skolan.
Huset i Östhammar behöll familjen då mellandottern bodde
kvar hemma.
Efter ett år omstrukturerades Vattenfall och det polska bolaget lämnande då Elproduktion och gick över till ett annat
affärsområde. Samtidigt i Sverige hade Barsebäcksöverenskommelsen slutits och Anders Hjorth aviserat att han önskade
gå i pension från VD-posten på Ringhals. Hans eventuella
ersättare Per Lindell hade dessutom lämnat Vattenfall för att
börja på Sydkrafts gasbolag.
Jan fick då välja på att lämna P och stanna i Polen eller att
återvända till Sverige och bli chef för Ringhals och Barsebäck.
Från Ringhals och åter till Formark
– Jag ville inte lämna P utan valde 2001 att återvända och
acceptera det nya jobbet. Det var inte populärt i familjen för
det hade varit en stor omställning att flytta, dottern hade gått
första året i gymnasiet på engelska och hade etablerat sig
ordentligt i skolan.
Familjen flyttade i alla fall tillbaks till Östhammar och Jan
började pendla mellan Östhammar och Ringhals och yngsta
dottern flyttade till Göteborg och gick färdigt sin gymnasieutbildning på engelska på Hvitfeldska i Göteborg.
– Hon har gått hela sin utbildning på engelska så jag vågar
inte öppna munnen på engelska när hon är hemma.

Jan gick i pension 2009 och bor fortfarande kvar i Östhammar med sin fru. De tre döttrarna är sedan länge utflugna
och den äldsta dottern som är jurist bor i Vaxholm. Mellandottern finns i Dalarna och är lärare och yngsta dottern är
ekonom på Vattenfall men kommer att lämna fadershuset
och börja i Uppsala, där hon bor.
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