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Pressmeddelande 
16.01.2018 

Vattenfall startar gymnasieskola i 
Forsmark 

Vattenfall gör en långsiktig kompetenssatsning tillsammans med 
entreprenören Fredrik Svensson och etablerar Vattenfallgymnasiet i 
Forsmark. Fredrik Svensson driver redan väletablerade ABB 
Industrigymnasium med skolor i Västerås och Ludvika. 

 
Skolan i Forsmark kommer att erbjuda 120 elever möjligheten att läsa tekniskt eller 
naturvetenskapligt program i en unik miljö, med nära koppling till Sveriges största 
energibolag. Samarbetet inleds nu och de första eleverna kan enligt planen börja i den nya 
skolan höstterminen 2020. 
 
– Vi hoppas att eleverna blir Vattenfalls framtida medarbetare. Vår kärnkraft och vattenkraft 
ska drivas långt in i framtiden och utöver det ser vi stora rekryteringsbehov även i andra 
delar av Vattenfallkoncernen. Vi är stolta över vår satsning för att främja ungas intresse för 
teknik och bidra till utbildningen av nya talanger för samhällsviktiga verksamheter”, säger 
Christopher Eckerberg, tf personalchef vid affärsområdet Vattenfall Produktion. 
 
Det nya Vattenfallgymnasiet är en ambitiös nysatsning med grunden i nuvarande 
Forsmarks skola, som varit framgångsrik under många år sedan starten för drygt 30 år 
sedan. Nu bidrar Vattenfall till en verksamhet som kommer att drivas som ett fristående 
bolag lett av entreprenören Fredrik Svensson. 
 
– I Forsmark kommer vi att erbjuda en högklassig gymnasieutbildning med möjligheter till 
praktik inom Vattenfall. Vi har ambitionen att skapa Sveriges bästa teknikutbildning. 
Närheten till kärnkraftverket och SKB:s anläggningar liksom Vattenfalls FoU-laboratorium i 
Älvkarleby kommer tillsammans med vackra Forsmarks bruk att ge en unik utbildningsmiljö 
som vi tror kommer att attrahera elever inte bara från närområdet utan från hela landet”, 
säger Christopher Eckerberg. Han tillägger att det planeras för ett elevboende med plats 
för 64 studenter. 
 
Fredrik Svensson driver redan väletablerade ABB Industrigymnasium med skolor i Ludvika 
och Västerås. 
 
– Jag är väldigt glad över samarbetet med Vattenfall och ser verkligen fram emot att få 
utveckla en högkvalitativ skola tillsammans med de erkänt duktiga lärarna och personalen 
vid Forsmarks skola. Vi vill också utnyttja möjligheten till samverkan med våra skolor i 
Västerås och Ludvika. Det kommer att gynna både elever och anställda vid samtliga 
skolor”.  
 
En ansökan om att göra ett intag av elever redan till höstterminen år 2019 vid 
gymnasieskolan i Forsmark kommer att lämnas in. Ambitionen är att ta emot sökande från 
hela landet. 
 

För ytterligare information kontakta: 
Christopher Eckerberg, tel. 070-814 51 32, tf personalchef, affärsområde Generation inom 
Vattenfall 
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Fredrik Svensson, tel. 073-988 70 11, entreprenör, driver ABB Industrigymnasium med 
skolor i Ludvika och Västerås 
Josef Nylén, tel. 073-043 98 80, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB 
 


