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Studenter på efterlängtat besök i kärnkraftsstaden

I gruppen ingår bland andra Janne Wallenius, professor i kärnenergiteknik på KTH samt studenten Daniel Stein.

Studenter på efterlängtat besök i kärnkraftsstaden
I fyra dagar ska 19 studenter och en professor från Kungliga tekniska högskolan lära sig mer om
kärnteknik i Oskarshamn.
– En otroligt bra möjlighet för oss, säger student Daniel Stein.
OSKARSHAMN Klassen som är på besök består enbart av utländska studenter. Daniel Stein är tysk-amerikan
och kommer närmast från studier i Storbritannien.
– Eftersom jag är intresserad av kärnteknik så har jag hört talas om Oskarshamn tidigare och det känns
spännande att vara här. Synd bara att vi inte får komma ut och titta på anläggningen på grund av
coronarestriktionerna, säger han.
– Men att få träffa och lyssna till experter som jobbar med kärnteknik i verkliga livet är såklart väldigt användbart
för oss. Man kommer närmare verksamheten då.
Kursen, som mer specifikt handlar om kretsloppet kring kärnbränsle, är ett resultat av den samverkan som finns
mellan utbildningscentret Nova i Oskarshamn och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
– Avtalet är värdefullt för oss för det sätter Oskarshamn på kartan, menar Anna Rockström som är koordinator på
Nova.
Två som medverkar på kursen är Simon Roth, kommunikationschef på SKB, och Karl Gustafsson som arbetar
med reaktorsäkerhet på OKG.
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– Just nu har vi revision vilket innebär att vi flyttar på bränslet och det gör ämnet på kursen dagsfärskt. Det är
synd att vi inte kan visa processen på plats, men det finns mycket att berätta och vi har flera filmer som
studenterna får se, säger Karl Gustafsson.
– På vår anläggning använder vi många olika slags tekniker vilket gör verksamheten intressant att följa.
Simon Roth anser att kursen också är ett bra tillfälle att berätta om Oskarshamns ambition att ta ansvar för
landets slutförvar.
– Vi har kommit långt vad det gäller att utveckla vår metod och väntar nu bara på ett beslut från regeringen,
säger han.
Professor Jan Wallenius har varit på plats vid OKG och SKB tidigare men inte deltagit på någon kurs på Nova.
– Därför är det roligt att få se Oskarshamn som den kärnkraftsstad den är, säger han.
Det lär bli fler besök framöver då samarbetet mellan skolorna nu fördjupas tack vare uppdraget att ta fram en
forskningsreaktor som ska placeras i Oskarshamn. Reaktorn ska stå klar 2030.
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