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Repliker

”Kärnkraft minskar klimatpåverkan ännu
snabbare”

PUBLICERAD 2019-04-17

REPLIK DN DEBATT 14/4. Debattartikeln från
vindkraftsföreträdarna innehåller en del
skrivningar om kärnkraft som inte stämmer med
verkligheten, skriver Lars Wiegert, civilingenjör
som tidigare arbetat på Vattenfall med
uppbyggnaden av dagens elkraftsystem.

1. Kärnkraft tar alls inte lång tid att bygga. De tio första
reaktorerna i Sverige byggdes på 15 år. De gav enligt Wikipedia
en tillgänglig effekt om 10.000 megawatt (MW). Lite senare
byggdes under fem år ytterligare två reaktorer på tillsammans
2.200 MW. Dessa 12 reaktorer hade tillsammans potential att
producera 80 terawattimmar (TWh) per år. 

Enligt en rapport på Energiföretagens sajt Analys.se är det fullt
möjligt att på fem år bygga en ny reaktor om 1.100 MW (eller
flera om man bygger mera än en reaktor samtidigt). Detta ryms
med mycket god marginal inom de 20 år som står till förfogande
enligt gällande klimatplan. Där har vindkraft en del kvar, som
under lika lång tid inte nått längre än till 17 TWh per år enligt
Ekonomifakta.

2. Kärnkraft är inte dyrare än vindkraft. Kärnkraft är
lönsam i grunden om lika villkor utan subventioner och extra
pålagor får råda. Elpriset var historiskt lägst när vi byggde de 12
reaktorerna och fram till dess att bolagiseringen av elmarknaden
förändrade bilden. Ett nytt kärnkraftverk av typen Oskarshamn 3
skulle i dag kosta cirka 45 miljoner kronor per tillgänglig MW.
Motsvarande siffra för vindkraft är 136 miljoner kronor, alltså tre
gånger så hög, med hänsyn tagen till att verkliga effektbidraget
enligt Svenska Kraftnät bara är 11 procent av installerad effekt.
Ensidiga subventioner gör elpriset stundtals så lågt att ingen
elproduktion är lönsam för något kraftslag.

3. Klimatkrisen kräver kärnkraft. Enligt FN:s klimatpanel
(IPCC) behöver alla tillgängliga koldioxidsnåla kraftkällor
användas för att klara 1,5-gradersmålet. I deras senaste rapport
beskrivs fyra möjliga scenarier som alla har ansenliga bidrag från
kärnkraft. Detta motarbetas av nuvarande regerings
energipolitik, som baseras på felaktiga uppfattningar och kan
äventyra hela Sveriges elkraftförsörjning. Enbart vattenkraften
räcker inte för Sverige när vind och sol inte levererar. Statistik
visar att när det är vindstilla, blåser det ofta inte i grannländerna
heller. Dessutom fordras ett starkt nät för att vindsnurrorna ska
kunna ”hänga med” i frekvensen, eftersom det inte ställts krav på
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att de ska ha utrustning för effektreglering. Ju mera vatten- och
kärnkraft som finns i nätet, desto mera vindkraft kan nätet tåla
utan att strömmen försvinner. Här kan man faktiskt nästan tala
om symbios.

Den snabbaste och effektivaste åtgärden på klimatområdet
är att se till att befintliga fungerande och klimatneutrala
kraftverk inte behöver stängas. Det finns ingen anledning till att
ytterligare fördröja denna klimatåtgärd.

Lars Wiegert, civilingenjör som tidigare arbetat på Vattenfall med
uppbyggnaden av dagens elkraftsystem.

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

DN Debatt. 14 april 2019

Debattartikel

Sex vindkraftsföreträdare:
”Vindkraften kan snabbt halvera klimatpåverkan” 

Repliker

Lars Wiegert, civilingenjör som tidigare arbetat på Vattenfall med
uppbyggnaden av dagens elkraftsystem:
”Kärnkraft minskar klimatpåverkan ännu snabbare”

https://www.dn.se/debatt/vindkraften-kan-snabbt-halvera-klimatpaverkan/
https://www.dn.se/debatt/repliker/karnkraft-minskar-klimatpaverkan-annu-snabbare

