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Replik HP 12/3 Mattias Karlsson: Kärnkraftsdrömmar löser inte klimatkrisen i dag
Redaktören menar att tvåhundra 350 m höga vindkraftverk i dag är bättre än ett kärnkraftverk om 
tio år. Påståendet är missvisande då driftstarten för Vattenfalls 60 verk planerats till 2030. Projektet 
är redan försenat då samrådet visat att det förekommit två jordbävningar i området i närtid. Bolaget 
har begärt utökat samråd för seismiska undersökningar. Den kakhaltiga berggrunden är dessutom 
porös då den vittrar på flera hundrameters djup och bildar unika ”bubbelrev”. De 2000 ton tunga 
verken utlöser kraftiga egenvibrationer i djup- och sidled.
Redaktören missar att verkens fasta magneter innehåller 350 kg neodym. Utvinningen alstrar stora 
mängder uranhaltigt slam som förvaras i öppna dammar och läcker ut i flodsystemen.
EU har släppt rapporten om Road to EU Climate Neutrality by 2050.
"Den viktigaste lärdom som kan dras av denna studie är att kärnenergi och förnybar energi båda är 
koldioxidsnål teknik, men baserat på de mycket lägre utrymmesbehovet, lägre kostnader och 
systemrisker, lägre miljömässiga och sociala effekter, är endast kärnenergi en "icke ångerfull 
lösning” (no regrets).
Havsbaserad vindkraft är varken hållbar eller klimatvänlig. Verken lyfter fuktig havsluft som kyls 
och faller i havet. EU:s planer på 25-faldig ökning av vindkraften kan få ödesdigra effekter på 
vatten- och livsmedelsförsörjningen. 
Vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem och basnäringar måste 
riskvärderas enligt Klimatlagen 2§ och Miljöbalkens Försiktighetsprincip.
Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte
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KARLSSONS KOLUMN 
H ellre hundra vindkraftverk i dag än ett kärnkraftverk om tio år. Lite så tillspetsat kan man 
sammanfatta den debatt som förs i dag om kärnkraftens vara eller icke vara.
Tio år efter tsunamin i Japan som orsakade kärnkraftshaveriet i Fukushima har den nukleära 
energikällan blivit het igen, i alla fall i vissa läger.
Klimatomställningen i att fasa ut de fossila energikällorna är så klart det som driver intresset för den
framtida kärnkraften. Politiskt är Sveriges riksdag delad i frågan, där framför allt det konservativa 
blocket tillsammans med Liberalerna driver linjen att Sverige bör satsa på kärnkraft, och då inte 
minst små modulära kärnreaktorer.
Detta är en teknologi som inte finns i dag, men som det forskas på runt om i världen. Men enligt 
kvalificerade bedömningar lär det dröja mellan 10 och 20 år innan denna teknologi är på plats. 
Vilken väg bör då Sverige välja, kärnkraft eller förnyelsebar energi?
Kärnkraftshaveriet för exakt tio år sedan i Fukushima sände chockvågor över hela världen och fick 
många länder att omvärdera kärnkraften.
Det var inte konstigt, den radioaktivitet som kan spridas från ett kärnkraftverk är skrämmande, och 
än i dag finns det inga långsiktiga lösningar på vad man ska göra med kärnavfallet.
Sedan dess har kärnkraften varit mycket ifrågasatt och dess andel i den globala energiproduktionen 
har fallit. Men i takt med att klimatkrisen har blivit allt mer allvarlig har kärnkraften lyfts fram som 
räddningen på hur man ska kunna fasa ut de fossila energikällorna. Det är mot denna bakgrund som 
den spirande renässansen för kärnkraften ska ses.
Men om skräcken för radioaktiviteten för tio år sedan var den stora drivkraften i att avveckla 
kärnkraften har en ny faktor blivit allt viktigare i dag, ekonomin. Det blir allt dyrare att bygga nya 
kärnkraftverk medan förnyelsebar energiproduktion som sol och vind blir allt billigare. Det talar 
starkt för att kärnkraften inte har någon framtid överhuvudtaget.
Det behövs åtgärder här och nu för att lösa klimatkrisen, och där har inte minst den pågående 
utbyggnaden av vindkraften en viktig roll att spela i Sverige. Det är också på den vägen som vi har 
slagit in på.



Detta är inte helt utan problem för mer förnyelsebara energi- källor kräver ett stabilare och mer 
utbyggt kraftnät. Men i jäm- förelse med visionerna om de nya kärnreaktorerna är detta något som 
snart kan vara på plats.
Kort och gott, klimatet kan inte vänta. Särskilt inte på en kärnkraftsteknologi som kanske hägrar i 
framtiden och med all den osäkerhet som kärnkraften är belastad med.
Valet mellan att drömma om kärnkraft och att bygga vindkraftverk i dag borde därför vara enkelt att
göra.
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