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Tyska studenter gör 
svensk energipraktik 
OSKARSHAMN

Två tyska universitets-
studenter har under 
våren och sommaren 
gjort praktik på Energi-
kontor sydost i Oskars-
hamn, genom EU-projek-
tet PraTLA.

– Jag är glad över möjlig-
heten och det var roligt 
att komma till Sverige. Jag 
tycker om människorna 
här och många är bra på 
engelska, så det har va-
rit ett bra sätt att förbättra 
engelskan också, säger Ar-
min Verch. 

Han går sitt tredje år 
på University of Applied 
Science Zittau/Goerlitz i 

Sachsen. Steffi Hänig, som 
också gjort praktik i Os-
karshamn, går på samma 
universitet men är inne på 
sitt fjärde år. Båda studerar 
industriell teknik med in-
riktning mot energi.

Två avhandlingar
Under praktiken har de 

också arbetat med var sin 
akademisk avhandling. 

Enkelt uttryckt handlar 
Armins om hur energian-
vändningen i kommuner-
na kan förbättras och ef-
fektiviseras. 

Steffis avhandling berör 
koldioxidutsläpp och olika 
metoder av koldioxidba-
lansering.

När det gäller energian-

vändning upplever Steffi 
och Armin att det finns en 
del skillnader mellan Sve-
rige och Tyskland. 

Skiljer mellan länderna
Sverige har en större an-

del förnybara energikäl-
lor än Tyskland och sat-
sar mer på vattenkraft och 
biomaterial, medan vind-
kraft och solenergi har 
mer framskjutna positio-
ner i Tyskland.

– Båda länderna har 
sina för- och nackdelar. 
Men det känns som att 
det är lättare att få igenom 
energi projekt här, säger 
Steffi Hänig och ger som 
ett exempel laddnings-
stolparna för elbilar längs 

E22:an och i Oskarshamn.
Under sin tid i Sverige 

har Armin Verch och Stef-
fi Hänig också besökt Brå-
bygdens föräldrakoope-
rativa förskola för att lära 
barnen mer om energi. 
Barnen fick också se och 
göra experiment med ett 
litet vindkraftverk och sol-
celler.

– Det var för att visa dem 
hur förnybara energikällor 
fungerar, säger Armin.

Svenskar avslappnade 
Både han och Steffi har 

trivts bra i Sverige.
– En stor skillnad mel-

lan svenskar och tyskar 
är att svenskarna är mer 
avslappnade. Ett exem-

pel är i trafiken, där är ni 
inte lika aggressiva medan 
människor i Tyskland tu-
tar så fort det är något, sä-
ger Armin.

Steffi kommer stanna 
i Oskarshamn till septem-
ber, men Armin åker hem 
redan om några dagar.  
Han planerar att cykla till 
färjan i Trelleborg och han 
hoppas på bra väder.

– Jag ser det som en li-
ten semester och ett sätt 
att komma nära naturen. 
Och sen är det ju bra ur en-
ergisynpunkt, säger Armin 
Verch.

SOFIA DENZLER
sofia.denzler@ot.se
0491–575 23

Steffi Hänig och Armin Verch studerar på University of Applied Science Zittau/Goerlitz i Tyskland och har under våren och sommaren gjort praktik på 
Energi kontor Sydost i Oskarshamn. FOTO: PER HAMMENVIK

FAKTA

PraTLA
EU-projektet PraTLA  !

har som syfte att öka 
energieffektivisering-
en på det lokala planet 
genom praktisk utbild-
ning på lokala myndig-
heter. 

Gemensamt ska med- !
arbetare på myndighe-
ter och studenter med 
expertkunskaper inom 
energiområdet jobba för 
att hitta bra energilös-
ningar.

Armin Verch har lärt sig en hel del svenska under sin tid i 
Oskarshamn. ”Jag är inte så bra på att prata svenska, men 
det är ganska lätt att förstå”, säger han.

”Jag skriver min akademiska avhandling om metoder för 
koldioxidbalansering”, berättar Steffi Hänig.


