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Transskription	af	Atomkraft	Ja	Tak	Interview	
	

Emil	(01:44	-	01:49	min):	Så	synes	jeg	næsten	bare	vi	skal	skal	komme	i	gang	ja	og	vi	tænker	lige	at	

starte	med	at	spørge	om	hvad	det	er	fordelene	er	sådan	helt	generelt	er	ved	atomkraft?	

	

Johan	og	Mads	(01:49	-	02:07	min)	:	Så	skal	vi	selv	bare	lige	starte	med	at	præcisere	spørgsmålet	

endnu	mere	fordi	det	er	jo	Det	er	jo	kommer	an	på	om	og	man	spørge	ind	til	et	miljømæssigt	eller	et	

humanistisk	eller	hvilket	perspektiv,	altså	er	det	bare	et	generelt	klima	og	miljø	eller	er	det	mere	

sådan	moralsk	og	etisk?	

	

Emil	(02:07	-	02:09	min):	Hvis	vi	tager	et	klima	og	miljø	perspektiv?	

	

Johan	og	Mads	(02:10	-	06:13	min)	:	Jamen	vi	kan	jo	vi	kan	jo	starte	fra	toppen	af	jeg	så	siger	at	

atomkraft	er	en	energikilde	som	ikke	udleder	noget	CO2	ved	produktion	af	energi,	så	er	det	den	

energikilde	i	verden	som	er	den	eneste	grønne	energikilde	der	kan	levere	stabil	og	forudsigelig	energi	i	

store	nok	mængder	til	og	udfase	fossile	brændsler	og	Det	er	dér	atomkraft	er	en	ret	vigtig	energikilde	i	

hele	den	her	energidebat.	Det	er	at	vi	har	alle	mulige	andre	grønne	energikilder	som	vind	og	sol,	

geotermi	og	vandkraft	som	er	helt	fine	hvad	det	vil	sige	energikilder	i	sig	selv,	men	den	eneste	

energikilde	som	på	hvad	kan	man	sige	global	skala	har	mulighed	for	at	udfase	det	som	

klimaforandringer	er	forskyldt	af,		det	er	altså	fossile	brændsler,	er	energikilden	atomkraft.	Vandkraft	

har	den	samme	egenskab	med	problemet,	men	der	er	kun	meget	få	lande	der	har	muligheden	for	at	få	

en	stor	andel	af	deres	energi	fra	vandkraft,	så	atomkraft	helt	firkantet	kort	sagt	den	eneste	siger	CO2	

neutral	energikilde	der	har	muligheden	for	at	udfase	fossile	energikilder.	Det	kan	den	fordi	den	som	

sagt	blev	godt	egentlig	teknisk	set	det	samme	som	et	fossil	energikilde	gør,	at	den	kan	levere	energi	

hele	tiden	stabilt	og	forudsigeligt.	Du	kan	selv	bestemme	hvornår	du	skruer	op	og	når	du	skruer	ned	

for	den	så	har	du	de	andre	grønne	alternativer,	nu	undlader	vi	lige	vandkraft,	Men	vind	og	sol	som	



intermittent	energikilder,	altså	vejrafhængige	ustabile	energikilder	som	leverer	som	vinden	blæser	og	

solen	skinner	og	det	er	et	kæmpe	problem	i	en	energimæssig	kontekst	og	også	en	klimamæssig	

kontekst.	Det	er	at	du	kan	ikke	forudsige	hvornår	du	får	den	her	energi	så	du	har	tidspunkter	hvor	du	

producerer	ufattelig	meget	mængder	elektricitet	faktisk	nogle	gange	mere	end	de	overhovedet	kan	

forbruge	og	nogle	gange	som	producerer	du	nærmest	ingen	former	for	elektricitet.		

I	Danmark	så	har	vi	omkring	et	elektricitetsforbruget	der	maksimalt	kommer	op	på	en	4	til	5	gigawatt	i	

maksimalt	forbrug	og	der	svinger	vindproduktionen	i	Danmark	helt	nede	fra	73	megawatt	timer	

produceret	op	til	5900	mw.	Så	du	har	en	kæmpe	variationsbredde	som		er	problematisk	og	dér	er	den	

nuværende	strategi	i	de	fleste	af	lande	der	har	inkorporeret	vedvarende	energikilder	som	vind	og	sol,	

Det	er	og	når	vinden	ikke	blæser	når	solen	ikke	skinner	ikke	levere	den	mængde	energi	der	er	behov	

for	jamen	så	er	man	brug	for	nogle	backup	energikilder	som	kan	levere	når	vinden	ikke	blæser	og	

solen	ikke	skinner.	

Det	er	typisk	gas	og	kul,	kul	begynder	man	at	udfase	I	rigtig	mange	lande	som	f.eks	Danmark	har	man	

blandt	andet	gjort	det	med	biomasse.	Men	Danmark	et	af	de	faktisk	eneste	lande	i	Vesten	som	har	

fokuseret	rigtig	meget	på	biomasse,	de	fleste	andre	lande	har	fokuseret	på	på	på	gas	enten	gaslager	i	

landet	eller	importeret	gas	fra	udlandet	blandt	andet	fra	Rusland	og	det	her	mener	vi	at	atomkraft	kan	

gå	ind	og	sige	den	kan	være	en	backup	for	de	vejr	afhængige	energikilder,	så	når	vinden	ikke	blæser	og	

solen	ikke	skinner	så	kan	atomkraft	på	ind	og	levere	den	her	den	her	mangel	på	energi	som	de	andre	

energikilder	ikke	kan	levere,		

Samtidig	kan	man	jo	også	sige	at	i	takt	med	at	vi	har	behov	for	at	elektrificere	vores	samfund	og	

transportsektoren	og	måske	endda	også	fjernvarmesektoren	skal	være	mere	afhængige	af	elektricitet,	

der	kan	atomkraft	også	gå	ind	og	facilitere	at	man	ligesom	bruger	mere	energi	uden	at	det	samtidig	

fører	til	til	at	man	udleder	mere	CO2,	grundlæggende	set	så	ville	det	jo	være	drømmen	for	både	

økonomer	og	miljøaktivister	at	man	kan	have	vækst	i	BNP	samtidig	med	at	man	ikke	vækster	i	CO2	

udledninger,		pr	kapital	og	det	er	det	vi	mener	atomkraft	kan.	

	

Emil(06:13	-	06:42	min):	Nu	får	I	ligesom	ridset	banen	op	for	at	det	er	den	her	stabile	energikilde,	i	

forhold	til	det	oplever	i	så	at	der	er	en	villighed	til	at	adoptere	den	her	atomenergi	og	og	hvis	i	gør	hvor	

oplever	man	den	villighed	henne,	her	tænker	vi	både	på	dansk	og	EU	kontekst?	

	

Johan	og	Mads	(06:42	-	10:14	min):		Altså	man	kan	starte	fra	et	dansk	perspektiv	sådan	mere	

nationalt,	der	er	en	opfattelse	i	Danmark	grundet	et	meget	meget	stærk	bevægelse,	der	kan	vi	også	gå	



ind	i	sagen	om	hvorfor	den	eksisterer	og	har	eksisteret	i	Danmark	og	at	atomkraft	ikke	er	nødvendig	i	

Danmark	fordi	vi	har	alternativer	med	vedvarende	energi.	Vi	er	jo	vindmølle	landet,	vi	har	jo	lavet	alle	

de	her	løsninger	med	vindenergien.	Men	hvis	du	spørger	en	person	der	har	denne	her	opfattelse	at	Det	

er	nød	altså	Det	er	vindenergi	og	solenergi	eller	vedvarende	energikilder	generelt	er	er	nok	til	at	

dække	det	danske	energiforbrug	inden	så	er	den	typiske	reaktion	at	vi	har	ikke	brug	for	atomkraft,	så	

det	kommer	an	på	hvad	for	en	forestilling	man	har	omkring	danske	system,	men	hvis	man	så	begynder	

måske	at	tale	med	folk	om	at	sige	jamen	hvor	meget	får	vi	egentlig	for	de	vedvarende	energi	hvor	

meget	får	vi	ved	vind	og	sol	samt	biomasse	som	er	kendt	men	dertil	også	kan	diskutere	ret	længe	om	

hvorvidt	om	den	skal	anses	som	et	CO2	neutral	energikilde:	men	hvis	man	går	ind	i	tallene	kigger	på	

hvor	meget	vi	egentlig	får	for	vind	og	sol,		så	får	vi	10%	af	vores	samlede	energiforbrug	fra	vind	og	sol	

Tallene	viser	at	vi	får	50%	af	vores	elektricitet	fra	vind	og	sol,	det	er	også	rigtigt.	Dog	fylder	elektricitet	

kun	1/5	af	det	samlede	energiforbrug	så	10%.	Når	man	begynder	at	tale	med	folk	om	det,	så	begynder	

folk	at	blive	mere	modtagelige	for	det,	hvis	man	bare	siger	de	her	ting	enkelt	face	face.	

Hvis	vi	ser	på	sådan	et	perspektiv	over	hele	befolkningen	som	det	der	her	tidligere	på	året	lavede	en	

meningsmåling	i	ingeniøren.	Der	er	blevet	lavet	meningsmålinger	de	sidste	mange	år	omkring	

holdningen	til	atomkraft	i	den	danske	befolkning,	selvfølgelig	et	repræsentativt	udsnit	af	befolkningen	

og	der	viste	den	danske	undersøgelse	tilbage	i	foråret	at	28%	af	den	danske	befolkning	mener	at	vi	

skal	indføre	atomkraft	i	Danmark,	37	%	mener	bestemt	stadigvæk	at	det	skal	vi	ikke	gøre	og	så	har	vi	

12%	der	“ved	ikke”	og	23%	“der	er	hverken	eller”.		Det	er	meget	svært	deducere	ud	fra	det	om	

hvorvidt	om	Det	er	retvisende,	nu	er	vi	selv	samfundsvidenskabelig	altså	statskundskabsstuderende,	

så	den	metodiske	tilgang	til	det	spørgsmål	der	som	bliver	stillet	i	hele	den	her	undersøgelse,	den	er	

Danmark	inden	for	atomkraft	hvis	det	økonomisk	set	er	fordelagtig	til	teknologien	så	Der	er	allerede	

Der	er	der	måske	et	end	end	vignette	der	måske	vil	stille	altså	et	bias	spørgsmål,	i	og	med	at	du	stiller	

ikke	et	spørgsmål	om	klima	eller	noget,	du	stiller	økonomisk	set	om	det	godt,	så	hvorvidt	om	man	kan	

sige	at	de	danske	resultater	er	retvisende	for	befolkningen	Det	kan	man	jo	diskutere.	De	har	lavet	en	

lignende	undersøgelse	i	Norge,	hvis	man	skal	tage	et	referenceland	der	ligger	tæt	på,	stillet	det	samme	

spørgsmål	bare	med	hvis	man	skal	løse	klimakrisen	så	Norge	bør	satse	på	kernekraft	for	at	løse	

klimakrisen,	der	viste	sig	at	47%	var	enige	22%	var	uenige	og	31%	var	hverken	eller,	så	den	generelle	

forståelse	blandt	danskerne	hvorvidt	om	de	for	eller	imod	eller	hvad	vi	møder	som	det	ser	ud	nu.	

Sådan	så	kan	vi	ikke	give	det	retvisende	svar	på	det	vi	kan	ihvertfald	sige	hvis	du	sammenligner	de	

nuværende	meningsmålinger	2021	med	de	de	daværende	meningsmåling	tilbage	fra	12	og	13	bla.		Så	

kan	vi	se	at	modstand	er	dalende,	der	er	færre	mennesker	Der	er	imod	og	Der	er	flere	mennesker	der	

bliver	hverken	eller	jeg	ved	ikke	så	Det	er	den	generelle	opfattelse	

	



	

Emil	(10:14	-	10:29	min):		I	tråd	med	dette	tænkte	vi	om	i	har	et	bud	på	hvorfor	der	er	den	her	

forskel	på	netop	villigheden	i	forhold	til	at	adoptere	og	benytte	atomkraften	på	tværs	af	EU	landene?		

	

Johan	og	Mads	(10:29	-	11:15):	Det	kommer	an	på	hvilke	lande	man	sammenligner,	fordi	igen	hvis	du	

ser	på	der	skal	man	Sådan	hvis	man	skal	se	på	det	land	som	er	implementeret	atomkraft	i	stor	skala,	så	

skal	du	se	på	et	land	som	Frankrig	så	vi	i	1973	havde	en	andel	af	deres	samlede	energiforbrug	der	

kommer	fra	CO2	neutrale	energikilder	på	5%.	Og	der	kom	så	en	oliekrise	i	1973	og	ændret	hele	

molevitten	og		oliepriserne	steg	gevaldigt,	Frankrig	var	ufattelig	afhængige	af	olien.	90%	af	deres	olie	

gik	til	deres	deres	energiproduktion	og	det	gjorde	at	de	var	nødsaget	til	at	finde	en	anden	energikilde	

som	kunne	give	dem	forsyningssikkerhed	og	ikke	gør	som	sagt	ikke	gør	dem	afhængige	af	andre	stater	

og	det	var	en	situation	Frankrig	de	står	i	på	det	tidspunkt	det	Det	var	det	de	satsede	hvorimod	

Danmark	på	samme	tidspunkt	sagde	jamen	vi	satser	på	vedvarende	energi	

	

Emil	(11:15	-	11:36	min):			ja	fordi	fordi	Danmark	står	jo	i	samme	situation	med	stor	import	af	olie,	

men	der	er	det	jo	spændende	ved	2	lande	som	Danmark	og	Frankrig	der	begge	står	i	en	vanskelig	

situation	også	tager	2	forskellige	hvad	skal	man	sige	stillinger	i	forhold	til	hvad	der	skal	være	

fremtiden?	

	

Johan	og	Mads	(11:36	-	13:31	min)	:	100%,	det	er	jo	et	spørgsmål	om	hvordan	man	valgte	på	

daværende	tidspunkt,	på	daværende	tidspunkt	vidste	man	jo	ikke	kan	man	sige	måske	fra	dansk	

perspektiv,	der	troede	man	eller	havde	en	formodning	om	at	nu	har	man	opfundet	vindmøllen	i	

Danmark	og	hele	det	der	med	tvindmøllen	starten	og	i	den	nye	teknologi	for	det	lille	lille	Danmark.	Så	

det	var	det	man	vil	satse	på	i	Danmark	og	der	havde	man	jo	allerede	end	modstand	fra	

miljøbevægelsen	som	var	i	diskussionen	fra	den	amerikanske	imod	atomvåben	som	så	gjordes		til	

modstand	imod	atomkraft.	Det	er	der	også	kan	vi	snakke	masse	om	hvorfor	det	lige	præcis	skete,	så	

der	var	ikke	en	decideret	grund	til	at	skifte	til	atomkraft	i	Danmark	når	man	havde	et	alternativ	og	vi	

skal	også	huske	at	på	det	daværende	tidspunkt	som	var	der	ikke	noget	motivation	grundlag	for	klima.	

Det	var	ikke	det,	det	handler	om	dengang.	Det	var	ikke	noget	miljøbevægelse,	der	var	andre	aspekter	

der	spillede	ind	til	valget	af	energikilder	og	så	kan	man	også	gå	over	og	kigge	på	det	her	med	med	

Frankrigs	historie.	Der	er	også	nogle	parametre	i	den	franske	historie	med	at	Frankrig	er	meget	mere	

styret	af	at	Det	er	et	meget	mere	topstyret	i	forhold	til	beslutninger	fra	regeringen,	som	med	sit	



perspektiv	at	det	var	Pierre	Messmer	som	træf	den	her	beslutning	dengang	og	nu	var	typisk	set	at	

Frankrig	var	et	land	hvor	der	bliver	truffet	mange	flere	beslutninger	fra	politikerne	og	regeringens	

side	er	for	det	for	det	besluttende	apparat	i	landet	ned	over	befolkningen.	I	Danmark	der	var	det	

anderledes,	her	lyttede	man	meget	mere	til	befolkningen	og	befolkningen	havde	et	meget	større	succes	

i	Danmark	med	at	lave	end	folkebevægelsen	imod	at	påvirke	politikerne	ind	i	en	vis	retning.		Så	der	er	

nogle	parametre	man	skal	se	forskellen	på	der.	Jeg	tror	i	Danmark	det	primære	som	sagt	Det	er	at	at	at	

atomkraft	nej	tak	bevægelsen	bare	ret	segmenteret	fra	ret	tidligt	af	hvor	man	så	byggede	momentum	

op	til	1985	hvor	man	bandlyste	det.	

	

Emil	(13:31	-	13:39	min):	Der	er	dér	jeg	haster	lige	videre	til	til	næste	spørgsmål	her	i	rækken	som	

godt	kunne	være	lidt	i	tråd	med	det	også.	Det	er	i	forhold	til	hvilken	tabuisering	Det	er	i	oplever	der	

ligesom	omgiver	atomenergien?	

	

Johan	og	Mads	(13:39	-16:25	min)	:	Altså	jeg	vil	siger	når	vi	tager	ud	og	møder	folk	og	snakke	om	

atomkraft	så	møder	vi	klart	altså	folk	fra	boomer	generationen	de	gisper	næsten	når	vi	siger	det	og	de	

griner	af	os	men	de	er	alligevel	nysgerrige.	Det	er	man	kan	mærke	der	er	et	tabu	der	lige	skal	lægges	

ned	i	starten,	det	møder	vi	slet	ikke	når	vi	snakker	med	de	yngre	eller	slet	ikke	ville	måske	være	en	

overdrivelse	fordi	der	er	der	nogen	der	da	også	har	fået	den	her	ind	med	modermælken,	men	generelt	

de	unge	er	langt	mere	fordomsfri	og	hos	dem	oplever	vi	slet	ikke	den	samme	grad	af	tabu	og	

stigmatisering	omkring	atomkraft	som	en	energikilde,	måske	fordi	de	ikke	har	oplevet	det	her	kolde	

krigs	narrativ	hvor	atom	er	et	fy	ord	som	gør	dem	bange.	Men	de	deciderede	sådan	ting	som	folk	de	er	

sådan	er	skeptiske	overfor	når	de	møder	os	i	en	typisk	Sådan	var	meget	lille	del	af	befolkningen	som	

have	hørt	noget	om	et	atomkraftværk	i	Finland	og	England	var	blevet	forsinket	fordi	det	var	blevet	

meget	dyrt.	Det	fylder	meget	lille	del	det		økonomiske	perspektiv.	Det	er	mere	den	her	

affaldsproblematik.	Det	er	det	hele	sådan	det	hele	handler	om,	Det	er	jo	hele	det	som	meget	af	det	OOA	

baseret	deres	kampagne	på	i	sin	tid,	altså	ulykker	og	affald.	Det	er	det	de	primære	sådan	argument		

eller	hvad	kan	man	sige	forestilling	som	som	vi	møder	folk.	Det	er	er	derfor	de	ikke	vil	have	det,	det	er	

fordi	den	her	affaldsproblematik	der	eksisterer.	Men	det	tager	os	5	minutter	for	typisk	at	sætte	folk	ind	

i	hvad	det	indebærer,		hvad	er	affald	er	og	hvilken	størrelse	det	er	og	har	sikkerheden	omkring	affald	

og	mulighederne	for	genanvendelse	eller	deponering.	Så	begynder	folk	lidt	mere	at	blive	sådan	okay,	

det	er	ikke	så	slemt	som	vi	troede.	Og	derefter	sætter	vi	det	i	perspektiv	til	andre	energikilder.		Alle	

energikilder	og	deres	affald,		hvor	mange	dør	af	luftforurening	fra	fossiler	om	året,	det	er	omtrent	de	9	

millioner,	hvad	med	affald	fra	vindmøller	og	solceller	og	så	begynder	man	at	være	sådan	okay,	



atomkraft	har	faktisk	ikke	Det	er	ikke	et	problem	som	er	udelukkende	på	atomkraft,	det	er	alle	

energikilder	der	har	det	her	problem.		

Den	eneste	energikilde	hvor	at	det	ikke	kræver	at	vi	pumper	affaldet	direkte	ud	I	atmosfæren	når	

vinden	den	står	stille	og	solen	ikke	skinner	og	når	man	framer	det	som	at	affaldet	det	er	reelt	set	bare	

bliver	en	permanent	del	af	vores	atmosfære	I	de	fossile	energikilder	som	går	hånd	i	hånd	med	men	de	

vejrafhængige	energikilder	så	bliver	folk	meget	hurtigt	meget	mere	positivt	indstillet	over	for	

atomkraft	fordi	det	virker	utroligt	smart	at	du	har	noget	brændsel	du	putter	i	værktøj	og	så	tager	du	

brændslet	ud	minus	den	energi	du	har	produceret	og	så	har	du	Sådan	set	styr	på	det	Der	er	100%	

ansvarlighed	med	affald.	

Emil	(16:25	-	17:12	min):		Så	tænker	jeg	lige	vil	prøve	at	stille	det	her	spørgsmål	som	jeg	tænker	det	

måske	lidt	er	blevet	besvaret	i	det	der	blevet	sagt	lige	her,	men	hvad	tænker	i	er	den	største	barrierer	

for	implementering	af	atomkraft	og	det	er	både	en	politisk	barrierer	og	noget	der	relaterer	sig	til	

folkelig	accept?	

Kan	det	være	sådan	noget	med	princippet;	“not	in	my	back	yard”	eller	generelt		gider	vi	ikke	at	se	det	

bliver	bliver	anvendt	i	Danmark	men	er	vi	egentlig	er	okay	med	at	importere	energi	der	i	så	fald	godt	

kunne	være	produceret	på	det	atomkraftværk	et	andet	sted	eller	et	andet	land.	Eller	er	det	barrierer	

der	ligesom	relaterer	sig	til	teknologiske	begrænsninger	og	som	vi	også	var	inde	på	i	forhold	til	det	

tidsmæssige	aspekt	og	nybyggede	atomanlæg?	

Johan	og	Mads	(17:12	-	19:47	min)	Man	kan	jo	skelne	mellem	hvad	der	er	reelt	og	hvad	der	er	en	

forståelse	blandt	befolkning,	altså	jeg	tror	NIMB	princippet	fylder	som	det	primære	hos	folk	fordi	man	

har	en	eller	anden	forståelse	som	sagt	af	det	af	bruge	atomkraft	er	farligt.	Jeg	tror	den	den	den	gængse	

dansker	har	ikke	nogen	reel	Sådan	i	hvert	fald	95%	eller	mer,e	tænker	ikke	over	hvorvidt	om	Det	kan	

passe	ind	i	energiforsyningen	og	hvor	lang	tid	det	tager	at	bygge	og	hvorvidt	om	Det	har	teknologiske	

barrierer	eller	lignende,	mange	af	de	parametre	har	den	gængse	dansker	ikke	i	deres	overvejelse.	Det	

er	Sådan	lagt	at	atomkraftværk	det	er	farligt	også	gider	de	ikke	have	det	tæt	på	sig.	Det	er	den	

cirkelslutning	som	der	meget	hurtigt	bliver	bygget	op	også	er	den	de	kører	efter.	Det	er	meget	sjældent	

at	man	møder	folk	der	stiller	spørgsmålstegn	ved	bygge	tid	og	pris,	hvilket	som	også	typisk	er	af	

misforståelse	i	debatten,	de	argumenter	der	bliver	gjort	for	en	atomkraft	er	dyr	og	det	tager	lang	tid	at	

bygge.	Ja	det	er	bygget	på	eksempler	fra	Franseville		i	Frankrig	og	på	byen	på	Olkiluoto	3	i	Finland	

samt	nogle	eksempler	fra	England.	Og	det	er	de	3	eksempler	på	nye	reaktortyper	eller	EPR	reaktorer	

som	ikke	er	blevet	implementeret	i	andre	lande	og	den	reaktortype	som	igangsat	i	Finland	inden	selve	

designet	var	overhovedet	var	færdig,	der	var	dårlige	design	styring	og	dårlig	styring	af	lønninger,	

arbejde	og	lignende.	De	3	projekter	ud	af	ti	tals	projekter	som	har	skabt	en	stereotyp	for	hvor	lang	tid	



det	tager	og	hvor	dyrt	det	bliver,	men	der	bliver	bygget	atomkraftværker	alle	mulige	steder	i	verden	til	

bygningens	tider	på	5	til	7	år.	Det	er	den	gennemsnitlige	bygnings	tid	på	et	atomkraftværk,	men	

atomkraft	undgår	faktisk	nogle	teknologiske	problemstillinger,	da	de	kan	tilkobles	i	allerede	

eksisterende	netværk	i	et	samfund,	uden	at	man	skal	til	at	lave	om	på	et	helt	el	system,	som	man	skal	

med	vedvarende	energikilder.	Og	det	passer	jo	også	enormt	smart	ind	i	for	eksempel	den	danske	

energiforsyning,	hvor	vi	har	valgt	at	have	fjernvarme,	hvor	el	altså	udgør	en	relativt	lav	andel	af	vores	

primære	elforsyning	eller	energiforsyning.	Et	atomkraftværks	overskudsvarme	kan	sagtens	levere	

fjernvarme	og	derfor	er	det	teknologisk	set	udover	vi	måske	mangler	ekspertise	sådan	på	kort	sigt.	

Jamen	så	er	det	vi	vil	godt	fit	til	den	danske	energimodel.	

	

Emil	(19:47	-	20:24	min)	I	forhold	til	det	her	med	man	siger	at	man	får	et	hurtigt	og	bredt	billede	af	

hvad	der	tager	tid	og	og	hvad	der	ligesom	generelt	gør	sig	gældende	og	er	rigtig	for	atomkraftværker	i	

forhold	til	implementering	osv.	Ser	i	så	nogle	institutioner,	det	kan	være	private,	det	kan	også	være	

offentlige	institutioner	der	aktivt	modarbejder	atomkraftens	indtræden	som	en	energikilde	på	det	

danske	marked?	

	

Johan	og	Mads	(20:24	-	23:32	min):	Du	har	jo	2	som	går	hånd	i	hånd	som	blandt	andet	var	

deltagerne	i	“Clement	kalder	jorden”	hvis	i	har	set	indslaget	med	en	talsperson	fra	Dansk	energi	og	fra	

Greenpeace,	så	begge	2	har	en	meget	meget	klar	holdning	omkring	at	atomkraft	ikke	er	en	nødvendig	

del	af	den	danske	energiforsyning.	Ligeledes	så	har	du	Aalborg	Universitet	som	i	tæt	samarbejde	med	

ingeniørforeningen	har	lavet	klima	rapporter,	og	har	en	prominent	forsker	abonnent	i	Brian	Mathiesen	

som	ikke	mener	at	atomkraft	bør	være	en	del	af	den	danske	energiforsyning,	så	det	er	en	del		

institutioner	man	allerede	kan	remse	op	her,	som	er	decideret	modstand	til	Atomkraft.	Vi	vil	jo	mene	

hvis	man	skal	forklare	hvorfor	de	institutioner	end	decideret	modstand	til	det,	så	er	fordi	de	nok	alle	

sammen	bygger	på	teknologisk	udvikling	af	vedvarende	energikilder.	Der	er	ikke	noget	ekspertise	

inden	for	nogle	af	de	institutioner	inden	for	atomkraft,	hvis	du	spørger	DTU	og	spørger	Bent	Lauritzen	

som	er	seniorforsker	ved	det	Dansk	Tekniske	Universitet	inden	for	atomfysik	eller	Atomic	Nuclear	

Engineering.	Så	kommer	han	aldrig	med	et	retvisende	svar	der	hedder	at	JA,	vi	skal	have	atomkraft	i	

Danmark.	Han	siger	lad	os	åbne	debatten	om	atomkraft	i	Danmark.	Der	er	en	del	institutioner	i	

Danmark	der	faktisk	ikke	engang	gider	at	have	at	man	debatterer	det,		de	lukker	selve	emnet	uden	

overhovedet	at	tage	stilling	til	om	den	mulighed	på	forhånd.	Det	kan	vi	ikke	have	i	Danmark,	men	vi	

har	aldrig	nogensinde	haft	en	energistyrelse,	i	hvert	fald	ikke	inden	for	sidste	30	år,	som	har	prøvet	at	

sætte	sig	ned	med	et	panel	af	eksperter	og	kompetente	folk	inden	for	området	og	regne	på	hvorvidt	om	



det	økonomisk	forsynings	sikkerhedsmæssigt	kan	implementeres	en	dansk	kontekst.	Det	er	jo	så	noget	

vi	sidder	og	regner	på	og	vi	sidder	og	har	været	i	blandt	andet	ingeniørforeningen,	hvor	vi	var	i	en	

debat	med	Brian	Mathiesen	I	ingeniør	Bladet	når	vi	nemlig	tager	denne	debat	op,	som	er	en	meget	lille	

udgave.	Det	er	et	meget	lille	udsnit	af	vores	argumentation,	så	vi	sidder	og	laver	de	her	rapporter	og	

planer	for	hvordan	du	teknisk	kan	implementere	det	i	Danmark.	Vi	bygger	jo	på	rapporter	som	er	lavet	

af	EU	og	FN,	ekspert	kommenterer	og	vi	henviser	jo	kun	til	peer	review	litteratur	inden	for	

energiforsyning	og	derfor	så	ville	det	også	være	rart,	hvis	at	debatten	i	Danmark	bar	mere	præg	af	at	

der	på	internationalt	plan	er	ret	kraftig	konsensus	om	at	atomkraft	har	en	plads.	Hvor	at	i	Danmark	

der	er	det	typisk	enten	lobbyorganisationer	eller	interesseorganisationer	som	får	lov	til	at	komme	til	

ord	når	der	skal	føres	debat.	Det	er	vi	jo	rimelig	kede	af	i	år	og	de	2	primære	lobby	organisationer	i	

Danmark	som	eksisterer	Det	er	Vedvarende	Energi	og	Dansk	energi	som	er	interesseorganisationer.	

Hvis	du	går	ind	og	kigger	på	deres	kataloger	og	hvad	de	repræsenterer,	så	er	det	udelukkende	

producenter	af	vind,	sol,	biomasse,	kul	og	gas.	

	

Emil	(23:32	-	24:01	min):		Jeg	vil	sige	når	i	sidder	og	som	vi	ser	jeg	regner	på	både	økonomisk	eller	

hvad	du	kigger	på	økonomisk	perspektiv	og	og	forsyningens	perspektivet,	et	andet	perspektiv	der	også	

tit	omtales	er	jo	det	der	hedder	sikkerhed	så	i	forhold	til	det	vi	så	spørge	ser	i	det	som	min	

nødvendighed	at	atomenergien	kan	produceres	100%	sikkert	før	energikilden	kan	accepteres	eller	før	

den	bør	accepteres?	

	

Johan	og	Mads	(24:01	-	25:17	min)	:	Det	er	umuligt	at	sige	noget	100%	så	det	decideret	umuligt	så	

det	Det	er	ikke	et	parameter	som	man	kan	sigte	efter	for	nogle	energikilder	du	Det	kan	du	ikke	gøre	for	

vind	og	rsol	du	kan	ikke	gøre	det	fra	atomkraft	du	kan	ikke	gøre	det	for	vand	eller	noget	som	helst	

spørgsmålet	at	sige	at	Det	er	sikkert	nok	altså	har	du	ikke	har	du	kan	du	læse	om	at	ekspertpanelet	på	

videnskabelige	komité	som	tager	og	regner	på	sandsynligheden	for	at	der	sker	en	ulykke,	konto	hvor	

meget	gavn	det	giver	og	Det	er	det	her	værdimæssigt	begreb	som	eksisterer	EU´s	grønne	traktement	

som	hedder	DO	NO	SIGNIFICANT	HARM	som	er	som	er	parametrene	for	hvorvidt	om	energikilde	kan	

anses	som	værende	bæredygtig	energikilde	og	energiforsyning	og	EU	ekspert	panel	jrc,	joint	research	

Center	i	april	måned	udgav	deres	færdigudviklede	rapport,	hvori	man	tester	om	atomkraft	kan	leve	op	

til	de	her	scenarier,	her	viser	det	at	atomkraft	er	den	energikilde	som	er	den	sikreste	energikilde	til	at	

producere	elektricitet	sammenlignet	med	andre	energikilder.		Der	er	mindre	sandsynlighed	for	at	folk	

dør	som	følge	af	produktionen	af	energi	med	et	atomkraftværk	en	vind	og	sol	også	fra	mængder	

dødsfald	associeret	med	strømproduktion	til	til	den	givne	energikilde		



	

Emil	(25:17	-	25:30	min):	Der	er	fundament	for	at	kunne	sige	at	at	de	risici	Der	er	og	de	risici	som	vil	

gøre	sig	gældende	for	enhver	energikilde	de	i	forhold	til	atomenergi	er	acceptabelt	på	nuværende	

tidspunkt?	

	

Johan	og	Mads	(25:30	-	26:53	min):	Det	er	ikke	noget	vi	siger,	Det	er	noget	der	refereres	til	FN	nye	

rapport	som	de	udgav.	IDC,	deres	økonomiske	del	som	kom	efter	iPCC	rapporten	som	nemlig	slog		fast	

at	Det	er	nødvendigt	med	atomkraft	for	så	at	reparere	de	6	scenarier	for	deres	sidste	store	

klimarapport	hvor	atomkraft	er	nødvendig	del	af	energiomstilling	samt	JRC	rapport	som	der	blevet	

yderligere	blåstemplet	af	2	uafhængige	ekspertpaneler	i	EU	som	nemlig	siger	atomkraft	er	verdens	

sikreste	måde	at	producere	elektricitet	på	hvad	det	vil	sige	faktisk	så	fraværet	af	partikelforureningen	

som	ikke	kom	bliver	udledt	på	grund	af	atomkraft	har	NASA		jo	sagt	at	Det	har	været	med	til	at	redde	

1,8	millioner	menneskeliv	og	Det	er	jo	altså	partikelforurening	det	bliver	du	aldrig	fri	for	så	længe	du	

er	afhængig	af	fossile	brændstoffer	som	backup	til	de	enhver	afhængige	så	atomkraft	er	målt	i	

parametret	antal	dødsfald	per	time	strøm	produceret	en	af	de	aller	aller	sikreste	hvis	ikke	det	sikres	at	

de	energikilder	som	findes	på	jorden,	særligt	hvis	du	fokuserer	kun	på	vestlige	atomkraftværker	men	

samtidig	så	så	er	den	også	fordi	den	direkte	substituere	fossile	brændstoffer	i	stedet	for	og	gå	hånd	i	

hånd	med	dem	svarer	de	nok	den	sikreste	energikilde	der	findes	på	jorden	

	

Emil	(26:53	-	27:34	min):		Ja	i	forlængelse	af	det	her	med	at	som	jeg	også	referere	til	alle	de	her	kilder	

og	at	der	at	der	der	ligger	tilgængelige	fakta	der	for	alle	og		enhver	mulig	at	slå	op	i	forhold	til	

sikkerheden	der	omgiver	forskellige	energikilder	herunder	også	2	vinduer	hvis	hvem	hvem	ligger	

ansvaret	så	hos	i	forhold	til	at	skabe	grobund	for	og		udbrede	hvad	skal	man	sige	informationen	af	det	

eller	eller	implementere	det	i	så	fald	eller	ja	altså	hvor	ligger	ansvaret	er	Det	kan	det	være	hos	

politikerne	eller	det	vil	videnskaben	eller	det	vil	medierne	for	eksempel		

	

Johan	og	Mads	(27:34	-	28:56	min):	Jeg	synes	det	går	lidt	hånd	i	hånd	i	foråret	klæde	medier	typisk	

indenfor	Sådan	et	blik	af	pinden	og	generelt	forståelsen	omkring	hvad	mener	de	dækker	så	også	

fremvist	at	Det	er	den	politiske	elite	som	om	den	er	hvis	man	forvente	noget	positivt	i	og	er	nu	kampen	

også	noget	at	den	de	mediebilleder	egentlig	rapportere	hvad	der	kommer	ud	af	politikernes	om	

måneden	så	Jeg	vil	personligt	og	også	på	foreningens	vegne	mene	at	Det	er	politikerne	som	har	et	

ansvar	for	at	skabe	en	afstigmatisering	af	energikilden	og	skabe	en	forståelse	for	sikkerhed	fra	



atomkraft	og	det	underminerer	politikerne	eksempelvis	ved	at	Dan	Jørgensen	og	Simon	Kollerup	

hvornår	skriver	et	brev	tilbage	i	foråret	også	eller	start	sommeren	sammen	med	Tyskland	

Luxembourg	Spanien	og	Østrig	omkring	hvor	at	de	siger	at	den	her	rapport	som	deres	eget	

ekspertpanel	i	eu	kommissionen	har	lavet	ikke	er	tilstrækkelig	naja	ikke	evidens	for	at	atomkraft	er	

farligt	og	det	brev	er	blevet	en	hvad	kan	man	sige	høvlet	ned	af	alle	eksperter	på	området	i	forhold	til	

energiomstilling	og	sikkerheds	og	m.m	indenfor	energikilder	Der	er	lavet	ikke	referere	til	mode	

evidens	for	at	det	skulle	være	farligt	og	Det	er	jo	fordi	at	og	hvorfor	det	sker	Det	var	fordi	folk	de	er	

først	når	de	tænker	det	til	nogen	hvor	man	tænker	sikkerhed	ved	atomkraft.	

Emil	(28:56	-	29:14	min):	Jeg	spiller	lige	hurtigt	spørgsmålet	som	som	nok	også	leder	videre	i	forhold	

til	den	her	samtale	Det	er	om	i	oplever	Der	er	en	forvrængning	af	den	faktiske	viden	der	ligesom	

eksisterer	vedrørende	atomkraftværker	eller	det	vil	sige	at	at	folk	bliver	folket	egentlig	generelt	

misinformeret?	

	

Johan	og	Mads	(29:14	-	32:12	min):	ja	det	gør	de	ved	at	hvis	de	klima	eller	hvad	kan	man	sige	det	

kommer	an	på	hvorfor	nogle	hvis	man	går	ind	i	Sådan	noget	ja	så	kommer	de	teorier	lige	stikker	i	

forhold	til	hvad	folk	de	tror	på	at	viden	og	hvor	de	får	deres	viden	frem	så	kan	man	sige	at	de	

entreprenører	Der	er	i	vidensdelingen	i	den	danske	case.	Det	er	for	eksempel	Sådan	en	organisation	

som	Greenpeace	eller	dansk	energi	som	typisk	spørger,	især	Greenpeace	kan	man	også	bare	Google	sig	

frem	til	ved	atomkraft	så	det	første	link	der	kommer	op	med	Greenpeace	at		atomkraft	er	farligt	og	der	

bliver	typisk	refereret	til	rapporter	som	er	lavet	andre	interesseorganisationer	eller	Greenpeace		der	

selv	har	lavet	undersøgelser	indenfor	det	som	overhovedet	ikke	er	videnskabeligt	funderet	på	nogen	

måde	eller	har	noget	som	helst	rud	i	videnskabelig	praksis	eller	peer	review.	Eller		Sådan	gør	

klimaorganisationen	NOAH	som	også	referere	til	enkelte	forskere	som	er	blevet	man	har	fundet	ud	af	

er	blevet	betalt	af	EU	modstandere	til	at	lave	decideret	det	man	vil	kalde	propaganda	mod	atomkraft	

der	har	du	også	world	organization	for	nuclear	industry		rapport	hedder	den	har	man	rapport	der	

ligesom	den	skjuler	sig	bag	ved	at	være	den	her	præsentere	rapport	bag	helt	atomkraftindustrien	men	

hovedforfatteren	bag	den	er	en	af	de	mest	kendte	anti	atomkraft	eller	atomkraftmodstandere	i	

Tyskland	så	ja	man	kan	godt	sige	Der	er	nogen	der	decideret	spreder	misinformation	om	atomkraft	for	

og	hvad	kan	man	sige	stille	de	dårligere	lys.	Jeg	tror	også	at	danske	politikere	og	Det	har	vi	set	flere	

eksempler	på	benytter	sig	af	at	mennesker	er	bange	og	Det	er	let	at	aktivere	den	her	frygt	journalistik	

eksempelvis	sidst	Dan	Jørgensen	skulle	udtale	sig	om	det	i	folketingssalen	de	noget	sagde	han	at	

eksempelvis	sandsynligheden	for	et	terrorangreb	på	atomkraftværk,	så	tænker	alle	sammen	så	flyver	

man	fly	ind	i	atomkraftværker	så	nu	er	det	en	bombe,		men	det	er	også	noget	Der	er	dækket	af	EUs		



ekspertkomité	altså	JRC	seneste	rapport	som	fastslår	at	ja	men	atomkraftværket	væsentlig	mindre	

udsat	for	terrorangreb	end	eksempelvis	et	gaskraftværker	er	så	ja	man	udnytter	blandt	modstandere	

at	Det	er	ret	nemt	at	sætte	skræmmebilleder	i	folks	hoveder	når	det	gælder	ting	der	indeholder	ordet	

atom.	Det	er	også	bare	for	at	underbygge	det	som	Mads	siger	man	tør	ikke	rigtigt	fortsat	fart	frem	af	

den	energikilde	som	er	aller	mindst	sandsynlighed	for	et	terrorangreb	der	kan	blive	begået	på	selve	

værket	og	så	også	sandsynligt	at	der	sker	noget	med	det	terrorangreb	også	er	det	mindste.	Da	

atomkraftværker	og	deres	affaldsbeholder	er	sikret	imod	til	og	det	lyder	rimelig	****	det	her	men	pas	

nu	kan	man	sige	hvor	man	flyver	flyene	i	dem	og	kører	togene	de	er	nemlig	sikret	imod	alle	de	her	ting	

som	én	af	de	eneste	energikilder	som	bare	har	taget	et	ansvar	for	ligesom	at	sikre	sig	imod	noget	som	

egentlig	er	usandsynligt	meget	meget	lille	som	et	terrorangreb	for	eksempel	er.	

	

Emil	(32:12	-	33:04	min):	Nu	er	det	jo	ikke	nogen	hemmelighed	at	i	er	fortaler	for	atomkraftværker	

og	atomenergien,	men	der	er	jo	en	masse	forskellige	atomreaktorer	på	markedet	så	at	sige	og	

forskellige	slags	blandt	andet	den	hvad	hedder	EPR,	den	koreanske	og	så	lad	os	bare	ja	og	lad	os	bare	

tage	SEABORG	og	Copenhagen	atomics,	Det	er	så	godt	nok	vundet	udviklingen	og	ikke	igangsat	i	

kraftværker,	men	vi	kan	se	at	i		har	sagt	at	i	gerne	ser	EPR	reaktorer	hvis	det	er	at	man	skal	

implementere	noget	i	Danmark	og	hvorfor	er	det	i	vægter	den	slags	over	andre	muligheder?	

Johan	og	Mads	(33:04	-	36:42	min):	Det	er	fordi	vi	ser	på	hvad	der	er	realistisk	fordi	at	jeg	vil	ikke	

som	næstformand	i	en	forening	gå	ud	og	anbefale	politikerne	satser	for	energikilder	den	teknologi	der	

ikke	opfundet	endnu	SEABORGs	fjerde	generations	MSR	reactor	eller	andre	tera	power	for	den	sags	

skyld	i	Amerika	eller	andre	virksomheder	der		teoretiserer	forsker	i	fjerde	generation	sagt;		Jeg	har	

ikke	et	færdigt	produkt	implementeret	på	markedet	og	SEABORG	siger	de	kan	gøre	det	i	2026	eller	

2025	og	det	at	komme	med	prototyper	være	klar	i	2030	og	Det	er	fint!	Det	er	mega	spændende	altså	

Det	er	noget	af	det	mest	Det	er	noget	af	det	Jeg	synes	er	allermest	spændende	Det	er	fjerde	generations	

reaktorer,		det	eksisterer	bare	ikke	så	hvis	du	skal	komme	med	en	reel	bud	på	hvordan	du	vil	omstille	

samfundet	til	at	CO2	reducere	eller	altså	udfase	fossiler	og	gør	det	at	implementerer	co	neutrale	

energikilder,	så	er	du	nødsaget	til	at	se	på	hvad	Der	er	hyldevare	hvad	der	implementerbart.	Hvad	der	

er	blevet	implementeret	andre	steder	og	har	det	lykkedes	ting	en	lav	pris	og	en	kort	byggetid.	Og	der	

viser	for	eksempel	at	EPR	reaktor,	nu	er	det	uddraget	som	er	om	EPR	reaktor	eller	det	der	var	

ingeniøren	Det	er	en	meget	meget	lille	del	af	Vores	plan,	man	kan	også	bruge	reaktortyper	fra	Japan	

eller	VVER	1200	eller	1013	fra	Rusland	for	den	sags	skyld	som	er	design,	som	er	tredje	generations	

reaktorer	som	er	hyldevare	som	kan	leveres	på	en	overkommelig	tid	end	5	til	7	år	og	til	en	pris	som	er	

konkurrencedygtig	med	vedvarende	energikilder.	Så	det	er	derfor	vi	anbefaler	de	energikilder,	vi	kan	



selvfølgelig	også	skulle	sige	ja	det	kunne	da	være	fantastisk	at	inkorporere	fjerde	generations	

reaktorer,	men	det	indebærer	bare	at	man	har	produktet.	Det	er	det	samme	som	at	sige,	vi	kan	godt	

have	vindmøller	solceller	men	så	skal	vi	også	have	powergrades.	Så	vi	får	reproduktion.	Altså	det	jo	

Det	er	fantastisk	hvis	det	eksisterede	det	gør	det	ikke	og	Der	er	ikke	noget	der	viser	at	jeg	kommer	ud	i	

stor	skala	eller	ccs	carbon	capture	storage	eller	lignende.		Det	er	teknologier	som	er	det	er	også	lidt	af	

en	tendens	til	at	når	man	har	en	eller	anden	teknologi	der	kan	gå	ud	og	løse	alle	problemerne,	så	er	det	

den	man	fokuserer	på	Det	er	bare	ikke	realistisk	tankegang,	man	nødt	til	at	sige	hvad	fungerede	og		

hvad	har	omstillet	et	samfund	til	en	CO2	neutral	måde	og	det	det	vi	anbefaler.	Altså	hele	

grundstammen	bag	Vores	forening	er	jo	at	vi	ikke	skal	gamble	med	klimaet,	vi	kan	ikke	gamble.	Vi	skal	

vælge	den	empirisk	bevist	metode	til	og	reducere	og	omstille	vores	energiforsyning.		Vi	skal	først	gå	ud	

ud	og	tage	aktion	når	det	er	bevist,	men	for	eksempel	den	der	EPR	reaktor	i	Finland	som	endte	med	at	

tage	19	år	at	bygge,	men	det	skal	være	noget	som	vi	allerede	har	set	fungerer	i	andre	lande.	Nu	har	de	

Forenede	Arabiske	Emirater,	de	har	de	har	bygget	barakker	værket,	en	af	reaktorerne	er	oppe	at	køre	

men	der	kommer	til	at	være	2	oppe	og	køre,		men	de	har	ingen	erfaring	med	atomkraftværker	

overhovedet,	de	har	jo	fået	hjælp	af	sydkoreanerne	fra	KATCO	og	de	har	de	har	bygget	det	her	værk.	

God	pris	og	god	byggetid,		de	for	langt	mere	energi	ud	af	det	end	vi	vil	få.	Selv	hvis	energien	overholder	

budgettet	men	man	må	jo	vurderer	at	sandsynligheden	for	at	noget	går	over	budget	er	langt	langt	

større,	hvis	det	er	pioner	teknologi	

	

Emil	(36:42	-	)	Vi	har	ikke	flere	spørgsmål		til	jer,	mange	tak	til	jer	herfra.	


