
Vi behöver all el vi kan få 
 
Flera kärnkraftsreaktorer har stått stilla över vintern på grund av klantigt genomförda 
renoveringar, något vi märkt när elräkningen landat ner i brevlådan. Samtidigt går Sveriges 
klimatfarliga reservkraftverk, bland annat oljekraftverk, på maximal effekt. Med 
vänsterpartiernas politik hade detta varit regel snarare än undantag.  
 
I normala fall står kärnkraften för ungefär hälften av Sveriges elproduktion, eller 190 
terawattimmar. Det motsvarar nästan lika mycket energi som krävs för att driva runt hela 
transportsektorn med alla bilar och lastbilar. Som bekant utvecklas nu bilar och lastbilar som 
drivs på el, exempelvis el-bilar och laddhybrider. Ett av problemen är tiden det tar att få fram 
nya lösningar, men när det väl är gjort kommer Sveriges behov av elektricitet att öka 
kraftfullt.  
 
Samtidigt knackar omvärlden på dörren. Baltikum är redan idag i ett osunt beroende av rysk 
gas och ett gammalt sovjetiskt kärnkraftverk av samma modell som det i Tjernobyl. I Polen 
eldar man kol som aldrig förr. Vi kan stänga dörren, sluta ögonen och hålla för öronen men 
förr eller senare kommer klimatförändringarna att göra sig påminda.  
 
Mot bakgrund av framtidens utmaningar är ett alternativ utan ökad elproduktion inte särskilt 
genomtänkt. Tyvärr inser inte Socialdemokraternas Mona Sahlin detta när hon nu fördjupar 
samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  
 
Sverige står därför inför ett viktigt val med i huvudsak två alternativ. (1) Vi kan välja 
vänsterpartiernas linje att fortsätta avveckla kärnkraften och importera klimatfarlig el. (2) 
Eller så tillåter vi en ökning av el från kärnkraft samtidigt som vi bygger ut de förnyelsebara 
energikällorna. För min del är valet lätt, jag väljer alternativ två. Vi kommer att behöva all el 
vi kan få. Överskottet ska vi exportera. 
 
Exemplet från grannlandet Tyskland är avskräckande där kärnkraftsavvecklingen lett till 
kraftfullt utbyggd kolkraft och import av rysk gas. För Sveriges del kan en avvecklad 
kärnkraft innebära att vi i framtiden måste koppla in oss på den rysk-tyska gasledningen i 
Östersjön, vilket skulle skada både vår säkerhetspolitik och det globala klimatet.  
 
Varje exporterad och sparad svensk kilowattimme är bra för klimatet, men utan kärnkraft blir 
det tvärtom. På sikt, när transportsektorn ställer om, innebär det att vi byter oljeberoendet mot 
utländsk kolkraft. Och då har vi inte ens nämnt konsekvenserna för industrin och jobben.  
 
Att helt förlita oss på vädergudarnas välvillighet och täcka landet med solceller och 
vindkraftverk räcker inte. Vi behöver all el vi kan få och självklart ska vi fortsätta stödja den 
offensiva utbyggnaden av nya energikällor, men utan kärnkraft behåller vi i bästa fall 
nuvarande nivå på elproduktionen. Men det räcker inte.  
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