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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med cirka 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en 

tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

  

 

Eva Halldén tillförordnad VD på SKB 

Från och med den 1 april tillträder Eva Halldén som tillförordnad VD för 
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. 

 
Eva Halldén har bland annat varit VD för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk och därefter lett 
arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete. Christopher 
Eckerberg, nuvarande VD för SKB, tar nu på sig uppgiften att leda projekt Ringfors och 
förbättringsarbetet vidare. I sin nya roll kommer Christopher Eckerberg att rapportera direkt till 
produktionschef Torbjörn Wahlborg. 
 
Under de senaste åren har SKB utvecklats från att ha varit en forsknings- och platsundersöknings-
verksamhet till att bli en tydligare drifts- och projektorganisation. Med sin omfattande erfarenhet från 
svensk kärnkraft kommer Eva Halldén att tillföra SKB ledningskompetens inom såväl drift av 
kärntekniska anläggningar som inom stora projekt. 
 
– Under Christophers ledning har SKB tagit avgörande steg mot att bli en framgångsrik 
driftsorganisation. I juni förra året tillstyrkte SSM SKB:s ansökan enligt miljöbalken om ett slutförvar i 
Forsmark, vilket var en smått historisk händelse. Jag gläder mig åt att Eva Halldén vill ta SKB vidare 
som en kärnteknisk driftorganisation och med kommande stora slutförvarsprojekt. Samtidigt ser jag 
fram emot att få arbeta närmare Christopher i hans viktiga uppdrag med målet att återställa lönsamhet 
i vår kärnkraft, säger Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation. 
 
I år står SKB inför en väldigt viktig milstolpe i samband den huvudförhandling som ska påbörjas i 
Mark- och miljödomstolen i september 2017. 
 
– SKB är mycket viktig för den svenska kärnkraften och det är ett väldigt intressant och spännande 
bolag med mycket bred verksamhet. Företaget är världsledande i alla slutförvarsfrågor. Jag ser 
mycket fram emot att få tillträda i den här rollen och samarbeta med SKB:s medarbetare som verkar 
inom så många olika områden, säger Eva Halldén. 
 
Närmast följer MBL-förhandlingar i syfte att utse Eva Halldén permanent som VD för SKB. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter:  twitter.com/Vattenfall_Se 
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