
Lars Gustavsson har avlidit.

Lars Gustafsson växte upp i Råå söder om Helsingborg och avlade civilingenjörsexamen i 
elektroteknik år 1952 vid Chalmers. Han började sedan sin anställning vid Vattenfall där 
han hade en framgångsrik karriär.

Från mitten av 70-talet fick Lars Gustafsson ansvar för Vattenfalls 
värmekraftanläggningar med stark tonvikt på kärnkraftverkens säkerhet. Här visade han 
sin förmåga att driva fram utveckling av avancerade, datoriserade systemlösningar. Han 
drev fram ett särskilt utbildningscentrum med avancerade datorsimulatorer för 
återkommande träning av personal i kontrollrummen. Detta har utvecklats till nuvarande 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, KSU.

Som ansvarig för kärnkraften under de stormiga åren då kärnkraftens "vara eller icke 
vara" diskuterades stod Lars Gustafsson stark och försvarade detta 
elproduktionsalternativ. Under denna tid var hans stöd till medarbetarna inom kärnkraften 
av stor betydelse.

Lars ingick i Vattenfalls direktion och koncernledning från år 1983 och fram till sin 
pensionering 1992. Under åren 1983-92 var Lars Gustafsson också VD för Forsmarks 
Kraftgrupp AB. 

Lars Gustafsson blev 1983 ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Under åren 1997 till 2002 var Lars Gustavsson också starkt engagerad i föreningen 
Miljövänner för kärnkraft och ingick under denna tid i dess styrelse. Hans stora 
kontaktnät inom svensk energiindustri, starka engagemang och drivande förmåga var till 
stort gagn för Miljövänner för kärnkraft.

Lars var också starkt kulturellt intresserad, vilket bl a visades i hans insatser att återställa 
Forsmarks Herrgård till det förnämliga kulturminne herrgården utgör idag.

Lars var också mycket intresserad av teknikhistoria och engagerade sig i Tekniska Museet 
och föreningen Tekniska Museets vänner.

Som privatperson utvecklade Lars sina breda humanistiska och kulturella intressen. 
Familjen var alltid i centrum för honom. Inte minst tog detta sig uttryck i somrarnas 
intensiva båtliv utanför Öregrund, där barn och barnbarn fick del av hans kunskaper och 
engagemang. 

Bilden är från ett MFK styrelsemöte på Fysiska institutionen i Lund. Lars 
Gustavsson är närmast kameran.


