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RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR
SOM HÖGSKOLEINGENJÖR
I KÄRNKRAFTTEKNIK
Vill du jobba i en framtidsbransch under stark utveckling
med en långsiktigt säkrad arbetsmarknad? Då är högskoleingenjör i kärnkraftteknik något för dig!

Det globala energibehovet och problem med utsläpp har lett
till ett ökat intresse för kärnkraft i hela världen. Samtidigt
måste kärnkraftsindustrin anställa tusentals personer inom
de närmaste åren, men det saknas folk med rätt kompetens.
Det är en viktig anledning till att Uppsala Universitet nu
startar en unik högskoleingenjörsutbildning i kärnkraftteknik,
i nära samverkan med industrin.
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Hösten 2010
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www.studera.nu

FÖRKUNSKAPER

UPPLÄGG

JOBB?

Två års studier på ett svenskt
högskoleingenjörsprogram i
maskinteknik, elektroteknik
eller motsvarande.

Uppsala Universitet erbjuder en högkvalitativ utbildning i nära samarbete
med kärnkraftsindustrin. Samarbetet gör
det möjligt att genomföra laborationer
vid bland annat en forskningsreaktor i
Finland, ett stort antal studiebesök och
en veckas fältstudier på plats i Barsebäck.
All undervisning är på svenska.
Examensarbete görs inom industrin.

Kärnkraftsindustrin är en framtidsbransch under stark utveckling. Just
nu planeras för hundratals nya reaktorer, runt om i världen. Det skapar
ny efterfrågan på kärnkraftstekniker och
ingenjörer, samtidigt som många av de
nu verksamma närmar sig pensionsåldern.

ARBETSKRAFT SÖKES!
Efter att ha gått på sparlåga under de senaste decennierna är kärnkraftsindustrin hetare än någonsin.
Pågående och planerade reaktorbyggen i Europa i
kombination med kommande pensionsavgångar och
effekthöjningar har lett till att den svenska kärnkraftsindustrin skriker efter personal.
Högskoleingenjörer är den största personalgruppen
inom kärnkraftsindustrin. Många av dem jobbar med
reaktorn, i själva hjärtat av verksamheten. Ändå har
det saknats en särskild utbildning för dem.
Jan Blomgren, föreståndare för Svenskt Kärntekniskt
Centrum, välkomnar den nya högskoleingenjörsutbildningen i kärnkraftteknik.
– Kärnkraftsindustrin har historiskt sett rekryterat
allmänna ingenjörer som sedan specialutbildats på
jobbet. Den nya utbildningen betyder att vi kan
anställa personer med hög kompetens redan från början.

UNGA RÖSTER FRÅN BRANSCHEN
Lätt att få jobb i en växande industri

”

Anledningen till att jag sökte mig till kärnkraftsrelaterade ämnen var en kombination
av växande intresse och taktik. Det verkade finnas
goda utsikter att få jobb, något som visade sig vara
helt rätt!
Jag började som stationstekniker på OKG. Det innebar
skiftjobb i kontrollrummet där jag skötte provning och
övervakning ute i anläggningen. Man behöver inte vara
högskoleingenjör för att ha ett sådant jobb men det var
en enormt bra erfarenhet som jag har stor nytta av i mitt
nuvarande arbete som driftingenjör.
På min avdelning är vi ett glatt gäng fördelade på två olika
åldersgrupper, en runt 50 – 60 år och en annan runt 30 –
35 år. Trots åldersskillnaden jobbar vi mycket tillsammans.
Branschen som sådan är av den arten att man gärna delar
med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Min uppfattning är att kärnkraften är en växande industri.

De som tar examen nästa vår kommer att möta en bransch
med stark framtidstro. Kärnkraftsteknik kanske kan verka
smalt, rent utbildningsmässigt, men det stämmer absolut
inte. Det är en dynamisk bransch där man kommer i
kontakt med många olika företag och avdelningar. Något
som gör det lätt att byta arbetsuppgifter, både internt och
externt.

”

Annakarin Sandsborg, 31 år
Driftingenjör, OKG

EN BRANSCH MED STARK FRAMTIDSTRO

”

Jag läste teknisk fysik och elektroteknik i Linköping. 		
Efter ett kortare gästspel i oljebranschen sökte jag till
ett traineeprogram på KSU. Då hade jag inte funderat
närmare på kärnkraftsindustrin mer än att det verkade
vara en spännande bransch. Och det stämmer, just nu
pågår effekthöjningar i Sverige samtidigt som det planeras
byggen av nya reaktorer runt om i världen. Det är stimulerande att jobba i en bransch med stark framtidstro.
Jag arbetar i dag med underhåll och utveckling av
kärnkraftverkens fullskalesimulatorer.

”

Johan Holmgren, 30 år
Simuleringsingenjör vid KSU,
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB,
Studsvik

Kursbeskrivningar
Läsperiod 1 Introduktion till kärnkraft, 5 hp

Läsperiod 2 Kärnkraftsäkerhet, 5 hp

Kursen ger en introduktion till kärnkraftteknik. I kursen ingår ett studiebesök till Oskarshamn för att besöka kärnkraftverket, mellanförvaret för använt kärnbränsle (CLAB) och
Äspölaboratoriet, där forskning om slutförvar av använt kärnbränsle görs. Kursen omfattar
även preparandföreläsningar i ellära och termodynamik anpassade till studenternas olika
bakgrund.

Kursen fokuserar på olika aspekter av säkerhet i kärnkraftteknik och innefattar hur risker
hanteras och analyseras hos olika aktörer i samhället, speciellt inom kärnteknisk verksamhet.
Kursen innefattar också analys av olyckor inom kärnkraftteknik samt kärnämneskontroll,
d.v.s icke-spridning av nukleära material och tekniker.

Läsperiod 1 Reaktorfysik, 5 hp

Kursen går igenom elkraftsystemet, dess ingående komponenter och deras funktioner.
Under studiebesöket på Barsebäck kommer en dag ägnas åt de elektriska systemen.

Denna kurs går igenom reaktorfysikens grunder som är nära sammanlänkade med neutronfysiken. I kursen ingår en laboration vid en forskningsreaktor i Finland. Kursen innefattar
också datorlaborationer där olika förlopp i reaktorhärden simuleras.

Läsperiod 1 Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik, 5 hp
Kursen omfattar termohydraulik för lättvattenreaktortillämpningar inklusive tvåfasströmning samt ångturbinteknik och syftar till att ge en förståelse för lättvattenreaktorprocessens
möjligheter och begränsningar ur termohydrauliskt perspektiv. Ett studiebesök görs hos en
ångturbintillverkare.

Läsperiod 2 Lättvattenreaktorteknik, 5 hp
Kursen går igenom teknik och anläggning för de två lättvattenreaktortyper som finns
i Sverige i dag, kokvattenreaktorer (BWR) och tryckvattenreaktorer (PWR). För att få anläggningskännedom kommer föreläsningarna om huvudprocessen, reaktivitetsåterkoppling,
och resteffekter kompletteras med en veckas studiebesök på det nerlagda kärnkraftverket
Barsebäck. Under besöket kommer även driftmannakunskap läras ut. Kursen innehåller
också en laboration i en fullskalesimulator.

Läsperiod 2 Kemi, material och bränsle för
reaktortillämpningar, 5 hp
Kursen kommer att ur ett materialfysikperspektiv befästa centrala materialbegrepp,
materialproblematik samt lösningar inom den Svenska nukleära energiteknologin.
Eftersom vi i Sverige har lättvattenreaktorer (LWR) ingår även vattenavsnitt (kylning,
moderator, absorbator) samt grundläggande vattenkemi som viktiga avsnitt i kursen.
Kursen innehåller också ett studiebesök på Westinghouse som tillverkar kärnbränsle.		

Läsperiod 3 Elkraftteknik, 5 hp

Läsperiod 3 Kärnkraftdrift, 5 hp
Kursen behandlar driften av ett kärnkraftverk; hur bränslet hanteras och kontrolleras, hur
strålning detekteras och hur projekt drivs. I kursen ges också en introduktion till de riktlinjer
och lagar som gäller inom kärnkraftteknik. Kursen innefattar också ett studiebesök på
strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Läsperiod 3 Framtida nukleära energisystem, 5 hp
Kursen behandlar möjliga framtida nukleära energisystem. Kursen innehåller också en
genomgång av projektmetodikens principer och begrepp. Studenterna ska i en projektgrupp
göra ett fördjupningsarbete där studenterna själva får söka information och värdera den.
Muntlig och skriftlig presentation av arbetet, liksom opposition på ett annat projektarbete
ingår.

Läsperiod 4 Examensarbete, 15 hp
I examensarbetet ska studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden
genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften
ska vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom högskoleingenjörsprogrammet i
kärnkraftteknik kan tillämpas, breddas och fördjupas. Examensarbetet utförs företrädesvis
inom kärnkraftsindustrin.

KONTAKTUPPGIFTER:
Tel: 018 – 471 26 31
E-post: elisabeth.tengborn@fysast.uu.se
www.karnkraftteknik.se

INDUSTRIPARTNERS:
Forsmark ligger i Roslagen och har tre kokvattenreaktorer, kontakta
richard.gronlund@forsmark.vattenfall.se för mer information.
OKG ligger norr om Oskarshamn och har tre kokvattenreaktorer. Här produceras ungefär
tio procent av Sveriges el. Kontakta susanne.wilander@okg.eon.se för mer information.
Ringhals, inte långt ifrånVarberg, är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel
av all el som används i Sverige. Här finns tre tryckvattenreaktorer och en
kokvattenreaktor, kontakta jonas.x.eriksson@vattenfall.com för mer information.
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