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Transskribering	af	interview	med	Bent	Lauritzen	fra	DTU	

FYSIK	
	

E	-	Emil	

B	-	Bent	Lauritzen	

Ida	-	Ida	

E:	Så	bare	for	lige	at	flyve	den	ind	så,	som	sagt,	så	mener	vi	som	udgangspunkt	og	synes	vi	kan	se,	at	

atomenergien	har	potentialet	til	at	kunne	bidrage	til	CO2	neutralitet.	Sådan	den	CO2	neutrale	

omstilling.	Så	vi	ville	bare	høre	til	at	starte	med	om	teknologien	er	i	stand	til	at	opfylde	det	det.		

B:	Jamen	det	korte	svar	det	er	ja.	

E:	Det	kan	den	fordi	at	det	netop	er	en	kilde	der	ikke	benytter	sig	af…?		

B:	Det	kan	den	fordi...	Du	stiller	jo	i	virkeligheden	flere	spørgsmål	på	én	gang	ikke.	Ja	den	er	CO2	

neutral,	det	er	mange	andre	energikilder	også	ikke,	men	atomkraft	er	CO2-neutral,	den	har	potentiale	

til	at	blive	udvidet	altså	kolossalt	i	virkeligheden	og	der	er	flere	lande	der	historisk	har	vist	at	de	kan	

omlægge	elforsyningen	til	noget	der	stort	set	er	CO2	neutral	ved	hjælp	af	atomkraft.	Så	svaret	det	

ligger	lige	til,	at	ja	det	har	potentialet.		

E:	Vi	søger	heller	ikke	længere	svar	på	dette.	

B:	Dermed	ikke	sagt	at	man	kan	få	100%	af	verdens	energibehov	dækket	ved	atomkraft,	men	det	kan	

være	et	afgørende	skridt	i	at	gøre	verden	fossilfri.		

E:	Så	har	vi	også	set	at	reaktorerne	har	ændret	sig	gennem	tiden	så	forskellene	på	reaktorerne	og	de	

forskellige	reaktor-generationer	i	forhold	til	det	sikkerhedsmæssige	aspekt,	hvordan	har	den	udvikling	

set	ud?	

B:	Altså	reaktorerne	har	ikke	ændret	sig	så	meget	som	du	måske	lægge	op	til	i	præmissen	for	

spørgsmålet	De	reaktorer	der	bliver	bygget	i	dag	det	er	den,	det	hedder	generation	3	eller	3	plus.	Det	



er	det	samme	som	generationen	2	basalt	set.	Det	er	letvandsreaktorer,	så	grundlæggende	er	det	den	

samme	teknologi,	men	sikkerheden	er	udbygget	gevaldigt,	og	det	er	på	alle	mulige	forskellige	måder,	

mere	sikkerhed	for	de	enkelte	systemer,	mere	redundans	i	forhold	til	at	du	har	flere	forskellige	

uafhængige	systemer	til	nød-strømmen,	nød-køling,	og	en	sikringen	af	at	hvis	der	alligevel	sker	en	

ulykke,	at	de	radioaktive	stoffer	ikke	slipper	ud	til	omgivelserne	og	det	er	altid	det	der	er	fokus.	De	

radioaktive	stoffer	der	dannes	inde	i	reaktoren	om	de	kan	slippe	ud	til	omgivelserne.	Og	de	indikatorer	

på	sikkerhed	som	man	har	og	det,	der	er	forskellige	indikatorer,	det	viser	alt	sammen	at	sikkerheden	

det	går	kun	en	vej.	Altså	det	vil	sige	den	bliver	højere	og	højere	og	forventede	sikkerhed	den	er	med	de	

nyeste	reaktorer,	da	tror	jeg	at	jeg	har	set	den	er	faktor	100	højere	en	tidligere	reaktorer.		

E:	Så	væsentligt	højere	

	

B:	Ja,	så	væsentligt	højere	ikke.	Og	man	er	nødt	til	at	basere	sig	på	sådan	noget	der	hedder	PRA	

analyser	(Probabilistisk	Risk	Assesment),	fordi	du	har	ikke	haft	ulykkerne	med	de	nye	reaktorer.	Så	du	

er	nødt	til	at	basere	dig	på	nogle	modelleringer.	

E:	Jamen	det	leder	egentlig	meget	godt	op	til	det	her	næste	spørgsmål	i	forhold	til	den	tredje	

generation	eller	3	plus.	Den	atomteknologi	vi	ser	her	er	den	så	tilpas	sikkert	at	det	kan	lade	sig	gøre	at	

se	fordomsfrit	på	den…	hvis	den	bliver...	Fra	et	sikkerhedsmæssigt	aspekt?		

B:	Du	vil	vel	altid	kunne	se	fordomsfrit	på	tingene.	Det	har	vel	ikke	noget	at	gøre	med	om	sikkerheden	

er	i	orden.	Jeg	er	ikke	sikker	på	jeg	forstod	spørgsmålet	måske.		

E:	Vi	prøver	lige	at	omformulere.	I	forhold	til	de	ulykker,	der	har	været	førhen	der	har	baseret	sig	på	

nogle	anderledes	reaktorer,	nogle	tidligere	reaktorer.	Den	nye	sikkerhed,	den	sikkerhed	der	følger	

med	de	nye	generationer	vil	den	sikkerhed	være	nemmere	at,	hvad	skal	man	sige,	at	argumenterer…		

Vil	det	være	en	endnu	bedre	case	at	argumentere	for	den	i	forhold	til	en	bredere	implementation?	

B:	Okay	måske.	Altså	de	ulykker	der	har	været	tidligere.	Der	har	været	forskellige	ulykker	og	

tjernobylulykken,	det	er	rigtig	nok,	det	var	på	en	reaktortype	som	ikke	længere	bliver	bygget	og	den	

har	sådan	set	aldrig	været	bygget	i	den	vestlige	verden.	Det	var	et	gammel	russisk	eller	sovjetisk	

design	som	havde	et	lidt	andet	formål	fordi	Det	var	noget,	der	både	skulle	kunne	levere	plutonium	til	

til	våben	men	også	levere	strøm.	og	det	er	fundamentalt	set	en	reaktor,	som	har	så	store	

designproblemer	at	dem	vil	du	ikke	bygge	i	den	vestlige	verden.	Men	der	er	også	ulykker	på	

letvandsreaktorerne.	Der	har	været	Tre	mile	øen	i	Pennsylvania	i	1979,	det	var	en	trykvandsreaktorer,	

og	så	var	der	fukushima	ulykken	i	2011	kogenevands-reaktorer.	Altså	ved	begge	tilfælde	finder	vi	

letvandsreaktorer	med	forskellige	årsager	men	i	begge	tilfælde	uden.	Ej	lad	mig	sige	det	helt	korrekt.	



Tremileøen	det	var	uden	noget	radioaktivt	udslip	så	reaktoren	viste	sådan	på	den	måde	sin	sikkerhed.	

Det	var	en	økonomisk	katastrofe	og	det	var	også	en	katastrofe	i	forhold	til	det	billede	der	var	tegnet	op	

omkring	atomkraft,	som	noget	der	ikke	kunne	gå	galt.	Fordi	det	var	en	ulykke,	men	der	var	ikke	nogen	

radioaktivt	udslip	fordi	den	var	bygget	så	sikkert	så	tingene	blev	inde	i	reaktoren.	Og	så	er	der	

Fukushima,	som	var	en	ulykke	med	et	stort	udslip	af	radioaktive	stoffer.	Det	var	selvfølgelig	forårsaget	

af	en	naturkatastrofe,	en	voldsom	naturkatastrofe	der	slog	en	masse	mennesker	ihjel,	men	reaktoren	

var	ikke	opgraderet	med	en	tilstrækkelig	sikkerhed	til	at	man	kunne	forhindre	ulykken	på	trods	af,	at	

der	var	faktisk	planer	for	at	øge	den	sikkerhed	præcis	mod	den	hændelse,	der	fandt	sted.	Nu	kom	jeg	

lidt	væk	fra	spørgsmålet,	men	bare	lige	for	at	sige,	at	der	har	også	været	ulykker	på	den	type	reaktorer	

der	blev	bygget	i	dag,	men	det	der	sådan	er	forskellen	på	de	letvandsreaktorer	der	bliver	bygget	i	dag	

og	tidligere,	det	er,	at	du	så	at	sige	høster	erfaring	fra	drift	og	fra	ulykker.	Sådan	at	man	hele	tiden	

forsøgte	at	finde	svaghederne	i	designet	og	forbedre	designet	på	de	punkter	hvor	der	kunne	ske	

ulykker	både	i	forhold	til	at	forhindre	ulykken	men	også	i	forhold	til	så	at	forhindre	konsekvenserne	

hvis	der	optræder	en	ulykke	alligevel.	Og	ulykker	vil	altid	ske.	

E:	Så	spørgsmålet	er	egentligt,	har	vi	høstet	nok	erfaring	til	at	kunne	argumentere	for,	at	når	en	ulykke	

sker,	uundgåeligt	fordi	der	ikke	er	noget	der	er	100%	sikkert,	om	den	erfaring	vi	har	pt	er	så	stor	at	

den	inden	den	mulige	situation...		

B:	Altså	ja,	jeg	er	nødt	til	både	at	sige	ja	og	nej	på	én	gang	fordi	sikkerhed	er	jo	ikke	noget	der	er	

absolut.	Vi	kan	altid	forbedre	sikkerheden	og	nogle	af	de	ting	vi	forsker	i	også	her	på	DTU	det	er	jo,	at	

kan	vi	udvikle	nye	reaktortyper	som	både	kan	noget	mere	end	de	eksisterende,	men	også	har	en	

sikkerhed	der	i	hvert	fald	er	mindst	lige	så	god	som	de	eksisterende.	Måske	kan	vi	få	sikkerheden	

billigere	end	vi	kan	i	dag.	Så	sikkerhed	jo	ikke	noget	absolut,	du	kan	altid	prøve	at	gøre	det	endnu	mere	

sikkert.	Men	når	det	er	sagt,	så	vil	jeg	også	hævde,	at	de	reaktorer	der	bliver	bygget	i	dag	de	er	sikre.	

Altså	de	bliver	formentlig	mere	sikre	end	nogen	anden	energiteknologi.	Jeg	fik	lov	at	være	i	radioen	

her	i	forgårs	i	en	debat	p3,	hvor	der	der	var	en	der	kom	med	en	påstand	om	at	atomkraft	slog	færre	

mennesker	ihjel	end	alle	andre	energiteknologier.	Og	det	blev	jeg	så	nødt	til	at	faktatjekke	på	ikke,	og	

så	var	jeg	nødt	til	at	sige,	jamen	det	er	sådan	set	rigtigt	nok	hvis	du	ser	på	hvad...	og	det	er	lidt	en	brutal	

måde	at	opgøre	det	på	ikke…	men	hvis	man	siger	hvor	mange	menneskeliv	koster	de	forskellige	

teknologier	så	kommer	atomkraft	ned	som,	som	måske	den	allerlaveste.	Så	med	det	i	mente,	vil	jeg	jo	

sige	at	atomkraft	som	bliver	bygget	i	dag	det	er	sikkert,	men	sikkerhed,	det	er	også	ligesom	med	

sikkerhedskultur,	det	ikke	noget	hvor	du	bare	kan	gå	i	stå.	Det	er	noget	der	hele	tiden	skal	stræbes	

efter	at	øges.		



Ida:	Men	det	er	så	også	fordi,	at	når	der	så	er	blevet	udviklet	i	det,	så	har	man	haft	så	meget	fokus	på	

sikkerhed	ikke,	at	måske	kunne	det	gøres	billigere.	Sådan	noget	har	måske	ikke	været	lige	så	meget	i	

fokus?	

B:	Ja,	Det	er	nok	rigtigt.	Altså	de	sidste	20	år	har	der	stået	sikkerhed	på	alt,	altså	alt	forskning	alt	

udviklingen	alle	penge	til	det.	Hvis	der	ikke	stod	sikkerhed	i	en	ansøgning	så	ville	du	ikke	kunne	

komme	igennem	med	det.	Det	har	man	selvfølgelig	gjort	fordi	man	også	godt	vidste,	at	det	er	

afgørende	for	en	folkelig	eller	almindelig	accept	at	teknologien,	at	man	simpelthen	hele	tiden	siger,	

jamen	den	er	endnu	mere	sikker	end	den	har	været	tidligere.	Og	det	har	haft	en	pris,	altså	rent	

økonomisk,	at	de	ting	man	har	lavet	det	har	bare	gjort	det	dyrere	og	det	er	så	den	anden	udfordring	

som	atomkraft	står	med	i	dag.	Det	er	at	priserne	er	jo	ikke	faldet	ligesom	for	vind	og	sol	og	batterier	og	

andre	ting.	Disse	er	faldet	drastisk	gennem	de	sidste	20	år,	og	det	er	ikke	sket	for	atomkraft.	Dermed	

ikke	sagt	at	atomkraft	nødvendigvis	er	dyr,	den	er	faktisk	billig	i	mange	situationer.	Men	Det	har	haft	

en	økonomisk	omkostning,	den	der	forøgede	sikkerhed,	og	det	er	sådan	set	en	af	grundene	til,	at	man	

prøver	at	kigge	på	nye	reaktortyper,	som	har	en	mere...	en	højere	indbygget	sikkerhed	fra	starten	af	

som	så	gør	det	billigere	at	bygge	reaktoren.	

E:		Ja		

B:	Jeg	ved	ikke	om	det	giver	mening.		

E:	Ved	du	hvorfor	man	først...	ja	det	ved	ikke	om	jeg	er	sikker	på	hellere	det	her...		er	gået	så	sent	i	gang	

med	at	udvikle	på	generation	4...	eller	man	er	gået	lidt	i	stå	med	den	kan	jeg	forstå…?		

B:	Ja	altså,	jeg	vil	hellere	sige	det	sidste,	gået	i	stå	ikke,	fordi	de	fjerde	generations	værker	som	ligger	på	

tegnebrættet	i	dag,	der	har	man	bygget	prototyper	allerede	for	30,	40	og	50	år	siden.	Så	det	er	jo	ikke	

fordi	at	man	ikke	har	haft	dem	tidligere,	men	det	er	bare	gået	i	stå.	Formentlig	er	det	grundet	

økonomisk	overvejelser	om	at	letvandsreaktorer	var	så	effektive	og	så	sikre,	at	de	ligesom	tog	

markedet.	Der	var	ikke	noget	sådan	stort	incitament	til	at	begynde	at	udvikle	nye	reaktortyper.	Og	

dermed	ikke	sagt	at	det	ikke	har	været	forsøgt,	fordi	alle	de	store	lande	de	har	haft	forskellige	

prototyper	af	natrium-kølede,	bly-kølede	reaktorer	eller...	der	er	masser	af	hype	omkring	molten	salt	

reaktorerne	lige	nu.	Denne	har	også	været	bygget	tidligere	kun	i	enkelte	tilfælde	hvor	kineserne	

byggede	en	lille	én.	Så	de	har	været	bygget	på	forsøgsbasis	eller	som	prototype	reaktorer,	men	der	har	

nok	ikke	været	økonomi	og	tilstrækkeligt	stort	incitament	til	at	udvikle	de	teknologier,	måske	før	nu.		

E:	Det	kan	være	de	oplever	en	renæssance?		

B:	Det	kan	være	ja,	at	det	kommer	ja.	



E:	Tænker	jeg	lige	springer	hen	over	det	jer,	for	vi	havde	et	sikkerhedsspørgsmål.	Jeg	tager	lige	i	

forhold	til	det	du	siger	med	andre	andre	store	lande	og	der	er	en	del	lande	i	Europa	der	benytter	sig	af	

atomenergi,	og	det	er	jo	også	en	tværpolitisk	aftale	og	en	bred	europæisk	aftale	i	forhold	til	at	

nedsætte	CO2	aftrykket,	ligesom	minimere	det.	Så	man	kan	sige,	berettiger	den	klimadagsorden	der	er	

på	nuværende	tidspunkt	udviklingen	og	introduktionen	af	atomkraftværker?	Jeg	kan	sige	det	på	en	

anden	måde.	Om	problemstillingen	er	blevet	så	presserende	at	vi	bør	indgå	i	en	debat	om	atomenergi	

igen	eller	på	ny,	eller	tage	den	op	mere	end	den	er	blevet	taget	op	før,	eller	om	der	er	ligesom	er	en	

tidshorisont,	der	siger,	det	kan	vi	godt	vente	med,	vi	kan	godt	udvikle	mere	på	andre	vedvarende	

energikilder	eller	står	vi	i	en	situation..	

B:	Ja,	godt	spørgsmål.	Blev	du	færdig	med	spørgsmålet?			

Ja,	ja	altså	jeg	vil	ikke	kalde	det	for	“Point	of	no	return”	fordi	det	vil	ikke	definere	det	som.	Men	står	vi	et	

sted	hvor	vi	bør	tage	den	op	(debatten)?		

B:	Det	mener	jeg	at	vi	bør	og	jeg	gør	det	ud	fra	den	logik	at	jeg	tror	simpelthen	ikke	på	vi	kommer	i	mål	

med	en	grøn	omstilling,	altså	det	at	vi	får	fjernet	os	fra	kul,	olie	og	naturgas	uden	atomkraft.	Og	så	kan	

man	spørge,	jamen	hvornår,	kan	vi	nå	det	og	er	det	for	sent	eller	er	det	ikke	for	sent?	Jamen	hvis	

logikken	er,	at	vi	simpelthen	kommer	i	mål	uden	atomkraft,	så	er	det	jo	aldrig	for	sent	at	tage	

diskussionen	om	atomkraft,	men	det	betyder	også	at	det	er	bedre	at	tage	diskussionen	nu	end	at	vente	

i	5	år	og	så	opdager	man	skulle	tage	den	alligevel.	Så	Jeg	tror	jeg	kan	svare	entydigt	ja	på	det	

spørgsmål.	Så	ja,	der	er	behov	for	at	tage	en	fordomsfri	debat	om	atomkraft	og	sige	hvad,	kan	vi	gøre	

for	at	få	det	til	at	spille	sammen	med	vind	og	sol	og	biomasse	og	hvad	der	ellers	er	af	teknologier.	Og	

dermed	ikke	sagt	at	det…	nu	siger	jeg	den	samme	sætning	inden	spørgsmålet	kommer…		at	hvis	man	

tænker	på	Danmark	så	har	jeg	aldrig	sagt,	jamen	vi	skal	have	atomkraft	i	Danmark.	Jeg	synes	man	skal	

undersøge	om	det	giver	mening	i	forhold	til	økonomi	i	forhold	til	at	finde	placeringen	i	forhold	til	

samspil	med	vindkraft.	Og	der	kan	det	jo	godt	være	at	konklusionen	så	bliver,	jamen	vi	har	så	store	

vind-ressourcer	i	Nordsøen	at	det	ikke	giver	økonomisk	mening	at	bygge	atomkraftværker	lige	her,	det	

skal	ligge	andre	steder.	Men	jeg	kan	ikke	forstå	at	man	ikke	vil	tage	diskussionen	og	ikke	ville	kigge	på	

det.	Og	de	undersøgelser	er	bare	ikke	lavet	endnu.	

Ida:	Tror	du	den	vind-tørke	og	vand-tørke	der	har	været	her	på	det	seneste	kunne	skubbe	et	eller	

andet	i	gang	nu	hvor	elpriserne	kommer	til	at	stige	så	meget?		

B:	Du	tænker	på	sådan	helt	for	nyligt	med	et	meget	kraftigt	fluktuerende	og	kraftigt	stigende	elpriser.	

Jamen	det	kan	det	godt.	Altså	normalt	så	siger	jeg,	at	der	er	tre	drivkræfter	bag	atomkraft.	Hvad	er	det	

for	nogle	drivkræfter	der	egentlig	kan	skubbe	til	udviklingen	af	atomkraft.	Det	vigtigste	det	er	faktisk	



forsyningssikkerhed.	Det	at	man	kan	levere	strøm	til	forbrugerne	når	der	er	behov	for	det.	Det	var	det,	

der	fik	Frankrig	til	at	bygge	atomkraftværker	i	sin	tid,	det	var	grundet	oliekrisen.	Det	var	et	rent	

spørgsmål	forsyningssikkerhed.	Det	er	det,	der	får	østeuropæiske	lande	til	at	bygge	atomkraftværker,	

de	vil	gerne	frigøre	sig	fra	afhængighed	af	import	af	først	og	fremmest	naturgas	fra	Rusland.	Så	det	at	

landene	selv	har	sikkerhed	for	deres	egen	energiforsyningen.	Og	den	anden	drivkraft	det	er,	det	er	

økonomien	og	det	er	der	hvor	jeg	kommer	ind	på	dit	spørgsmål	omkring	det	der	med	kraftigt	stigende	

elpriser,	fordi	man	baserer	sig	mere	og	mere	på,	altså	i	stedet	for	en	flerstrenget	energiforsyning	hvor	

man	har	mange	teknologier,	så	baserer	du	dig	mere	og	mere	på	enkelte	teknologier	og	det	giver	

simpelthen	større	volatilitet	eller	kan	give	voldsomme	prisstigninger.	Så	økonomien	er	den	anden	

drivkraft	og	så	er	der	den	tredje	drivkraft,	det	er	miljøet.	Altså	hensyn	til	miljø	i	gamle	dage	så	var	det	

ikke	CO2	der	var	så	meget	debat	om,	det	var	mere	forureningen	fra	kul	og	sur	regn	og	svovl	og	

partikelforurening,	det	er	stadigvæk	et	kæmpe	problem,	og	i	dag	så	er	det	mere	klimaet	folk	de	

snakker	om,	men	stadigvæk	miljøet.	Så	det	er	de	tre	drivkræfter,	der	kan	skubbe	til	udviklingen.	Og	så	

er	det	spørgsmålet,	skal	de	alle	tre	i	spil	eller	er	en	af	dem	nok,	men	svaret	er	nok	ja.	At	hvis	du	har	

tilstrækkelig	meget	på	spil	i	forhold	til	de	her	tre	elementer,	så	vil	det	kunne	skubbe	i	første	omgang	til	

debatten	og	så	måske	til	implementering	af	atomkraft.	

E:	Du	fik	måske	lige	svaret	på	den	her	tidligere,	det	tror	jeg	faktisk	du	gjorde.	Men	kunne	du	forestille	

dig	en	fremtid	i	Europa	eller	EU	hvor	energiproduktionen	kommer	til	at	foregå	uden	et	atomart	

bidrag?	

B:	Ikke	hvis	vi	skal	frigøre	os	fra	kul	og	gas.	Det	tror	jeg	simpelthen	ikke	er	realistisk.		

E:	Der	er	for	stort	energibehov?		

B:	Ja,	altså	baseret	på	hvad	jeg	har	set	af	forskellige	modeller	for	energiproduktionen,	altså	fra	IEA	

altså	OECD’s	energiagentur	og	andre.	Alle	de	her	store	modeller	de	indbygger	i	en	eller	anden	grad	

atomkraft,	hvis	de	laver	modeller	hvor	atomkraft	ind	ikke	indgår,	så	ser	det	bare	voldsomt	dyrt	ud	og	

spørgsmålet	er	om	det	overhovedet	kan	implementeres	på	fornuftig	vis.	

E:	En	anden	del	af	det	spørgsmål	er	måske	også,	at	vi	kigger	nok	også	på	et	scope,	nu	når	

forhandlingerne	har	ledt	frem	til	det,	men	et	scope	der	hedder	2050,	så	det	er	jo	30	år	knap	30	år	fra	

nu.	Det	er	også	en	relativt	korte	periode	at	skulle	omstille	et	ret	stort	energibehov.	

B:	Jo	men	atomkraft	udgør	allerede	1/4	af	Europas	elforsyning	så	det	er	ikke	fordi	man	starter	fra	nul.	

Halvdelen	af	landene	i	Europa	har	atomkraft	og	halvdelen	landene	har	ikke.	



E:	Ja,	og	så	bliver	det	lige	pludselig	et	mere	europæisk	spørgsmål	om	hvorvidt…	Det	er	fordi	man	ser	jo	

Tyskland	der	så	her	i	2022	har	sagt	så	skal	atomkraft	udfases.	Så	der	afgår	en	del	af	de	nuværende	

atomkraftværket	og	det	kan	jo	være	at	andre	lande	følger	med?		

Der	er	flere	lande…	altså	Tyskland	de,	det	er	rigtig	nok,	de	er	ved	at	lukke	deres	sidste	

atomkraftværker	og	de	udgør	i	dag	jo	ikke	så	stor	en	del	af	den	tyske	elforsyning.	Men	de	kan	ikke	gøre	

det	uden	problemer,	og	de	har	også	bygget	kulfyrede	værker	for	at	kompensere	for	lukningen	af	

atomkraftværker.	Så	er	der	andre	lande	der	har	en…		Der	har	taget	en	politisk	beslutning	om	at	de	ville	

udfase	atomkraft,	Belgien	har	gjort	det,	Spanien	har	gjort	det,	Schweiz	har	gjort	det,	men	uden	en	

tidshorisont.	Og	nogle	lande	kan	måske	godt	lukke	eller	fjerne	deres	atomkraftværker,	andre	lande	for	

svært	ved	det.	Belgien	vil	få	det	svært	ved	det,	fordi	det	fylder	så	meget	i	Belgien.	Så	de	har	ikke	nok	

ikke	en	ordentligt	plan	for	hvordan	de	skal	gøre	det.	Sverige	har	snakket	om	det	i	mange	år,	at	de	ville	

lukke	deres	atomkraftværker,	og	vi,	nu	siger	jeg	vi	forstået	på	den	måde,	at	mine	kollegaer	og	jeg	her	

og	andre	verden	har	jo	altid	været	skeptiske	overfor	om	det	kunne	lade	sig	gøre	og	det	er	heller	ikke	

lykkedes	for	dem,	fordi	det	fyldte	for	meget.	Altså	sverige	de	havde	jo	typisk…		sådan	cirka	halvdelen	af	

selvforsyningen	var	fra	atomkraft	og	halvdelen	var	fra	vandkraft	og	vandkraft	kan	de	bare	ikke	

udbygge.	

E:	Nej	der	er	den	kapacitet	der	er.		

B:	Den	kan	udbygges	en	lille	smule	tror	nok	oppe	i	det	nordlige	Sverige,	men	det	er	i	det	sydlige	

Sverige	de	har	behovet	for	strøm.	Så	kan	de	bygge	vind,	det	gør	de	også,	men	de	har	ikke	netkapacitet	

til	at	kunne	flytte	strømmen	nord/syd.	Så	det	er	nok	heller	ikke	realistisk	at	de	lukker	deres	

atomkraftværker.	

E:	Nej,	og	er	også	lidt	det,	der	er	fidusen.	Det	er	jo	at,	som	du	siger,	der	er	nogen	nationer,	som	lidt	er	

på	tilbagetog	eller	i	hvert	fald	har	en	retorik,	der	måske	godt	kunne	minde	om	et	tilbagetog	i	forhold	til	

at	benytte	sig	af	atomkraft.	

B:	Det	er	rigtigt	ja.	

E:	Og	at	der	så	samtidig	er	eller	anden	energirevolution,	der	kræver	at	vi	går	over	til	den	her	CO2	

neutralitet,	det	er	sådan	et	lidt	konflikterende	punkt.		

E:	Men,	du	har	været	med	i	debatten	længe	angående	atomkraft	og	hvad	det	er	og	hvad	det	kan.	Vi	vil	

bare	høre	om	du	kunne	sige	lidt	om	den	udvikling	du	har	oplevet	debatten	har	gennemgået	og	hvad	

der	har	haft…		og	om	der	har	været	forskellige	indflydelser	på	debatten	gennem	tiden.	



B:	Ja,	ja	hvilken	udviklingen	har	den	haft.	Før	i	tiden	var	der	ikke	så	meget	debat.	Altså	nu	har	jeg	jo	

ikke	været	med	i	så	mange	år	i	virkeligheden.	Debatten	var	tilbage	i	halvfjerdserne,	der	var	jeg	ikke	

med	i	debatten.	Og	så	stoppede	det	lidt	fordi	at	den	danske	interesse	for	atomkraft	den	forsvandt	i	

70’erne.	Elselskaberne	holdt	op	med	at	planlægge	efter	atomkraft.	Den	formelle	beslutning	den	kom	så	

i	1985	om	ikke	at	ville	have	atomkraft	men	den	reelle	beslutningen	var	nok	taget	inden,	og	det	vil	sige	

debatten	den	forsvandt	på	det	tidspunkt	og	så	er	debatten	først	kom	i	gang	nu	her	igen.	De	seneste,	ja	

det	ved	jeg	ikke,	5,	10	år	har	der	været	sporadiske	skriverier	i	aviserne	også	på	lederplan.	Men	de	

politiske	partier	de	har	holdt	sig	langt	væk	fra	debatten,	og	så	når	de	engang	imellem	kommer	op	med	

politiske	udtalelser,	så	virker	det	sådan	lidt	grebet,	sådan	lidt	som	et	skud	fra	hoften	ikke,	altså	nogle	

sådan	nogle	generelle	synspunkter	som	nok	ikke	altid	har	så	meget	hold	i	virkeligheden.	Så	jeg	vil	sige	

debatten	den,	den	er	stadigvæk	præget	af,	at	der	også	er	mange	følelser	involveret	i	det	her.	Det	er	et	

meget	kontroversielt	emne	for	mange	mennesker.	Så	det	kunne	være	interessant	at	se	på	hvor	meget	

saglighed	der	er	i	debatten	og	hvor	meget	der	er	baseret	på	følelser.	Og	det	er	fint	nok,	det	kan	være	

både	det	ene	og	det	andet,	men	det	er	et	mix.	

E:	Du	ser	ikke	en	egentlig	struktureret	og	fordomsfri	debat?	

B:	Det	ser	jeg	ikke	nej.	

E:	Den	ser	du	ikke?		

B:Nej,	den	er	der	ikke.	Og	det	er	fordi	den	skal	vel	orkestreres	fra	politisk	hold	hvis	man	virkelig	vil	

have	en	debat.	Altså	så	bør	det	jo	rulles	ud	og	man	kan	sige	kan	vi	få	en	eller	anden	form	for	fornuftig	

debat.	Det	er	lige	så	meget	om	de	faglige	emner	men	også	om	alle	de	andre	ting,	som	omgiver	

atomkraft.	Folks	holdning	til	er	det,	er	det	en	teknologi	man	vil	acceptere	eller	ikke	acceptere.	Der	er	

masser	af	elementer	som	er	relevante	at	diskutere.	Og	der	er	mere	debat	nu	end	der	var	for	2	år	siden	

og	der	bliver	debat	for	2	år	siden	der	var	for	4	år	siden.	Men	det	er	stadigvæk	en	debat,	som	er	præget	

af	at	de	store	politiske	partier	de	holder	sig	lidt	væk	fra	diskussionen.	

E:	Har	i	noget	at	tilføje	(siges	til	Ida	og	Oliver)	eller	skal	vi	tage	det	diskuterende	op?		

O:	Ja,	jeg	har	lidt	i	forhold	til	sådan	hvis	man	kigger	på	tidsperspektivet	i	forhold	til	hvis	man	begynder	

at	implementere	atomkraft.	Altså	her	i	for	eksempel	Danmark	i	forhold	til	de	EU	målsætninger	med	

hensyn	til	reduceringen	af	vores	CO2	emissioner	ikke.	Føler	du	at	det,	i	forhold	til	de	målsætninger,	er	

for	sent	at	starte	med	hvis	man	nu	vil	jeg	implementere	atomkraft	og	vælger	at	satse	på	det?	Er	det	for	

sent	at	starte	i	forhold	til	at	nå	de	målsætninger	nu?	Eller	vil	det	først	kunne	spille	en	større	rolle	

senere	hen	efter	kan	man	sige	som	i	2030	målsætningen	om	at	vi	skal	reducere	til	det	her	55%	ikke?	

Fordi	det	tager	jo	nogle	år	og	og	implementere	et	atomkraftanlæg	ikke.	



B:	Det	er	der	rigtig	mange	år.	

O:	Er	vi	for	sent	ude	i	forhold	til	de	målsætninger?	

B:	Det	kan	godt	være	vi	er	sent	ude	eller	for	sent	ude	men	ikke	for	sent	til	at	starte	det.	Fordi	altså	

stadigvæk	i	den	logik	med	det	jeg	sagde	før.	Jeg	tror	ikke	på	at	vi	kommer	i	mål	uden	atomkraft.	Så	må	

du	selv	afgøre	hvornår	det	er	for	sent	eller	ikke	for	sent.	Fordi	om	5	år	kan	du	sidde	med	det	samme	

spørgsmål	og	sige,	er	det	er	for	sent	ikke.	Og	så	vil	man	sige,	ja	okay	så	skulle	man	måske	starte	nu	og	

det	er	nok	det	basale	i	forhold	til	det	med	tiden.	Det	er	rigtig	nok	at	det	tager	lang	tid.	Selve	det	at	

bygge	et	værk	det	tager...		det	behøver	ikke	tage	så	lang	tid…		Det	kan	måske	gøres	på	en…		Ja	

kineserne	gør	det	på	tre,	fire	år.	Men	hele	forarbejdet	tager	lang	tid	fordi	vi	skal	have…		man	skal	først	

have	den	politiske	diskussion	og	så	skal	der	en	ændres	politiske	beslutninger	om	at	vi	vil	have	

atomkraft.	Det	er	ikke	noget	man	bare	overlader	til	markedet.	Det	er	noget	som	skal	besluttes	fra	

politisk	hold.	Og	når	det	så	er	gjort,	så	er	der	masser	af	forarbejde	i	forhold	til	at	få	noget	lovgivning	på	

plads,	få	myndighederne	klædt	på	til	overhovedet	diskuterer,	der	skal	uddannes	en	masse	mennesker	

hvis	du	ikke	bare	kan	købe	ekspertisen	i	udlandet.	Det	kan	du	nok	ikke.	Så	skal	der	laves	

forundersøgelser.	hvad	er	den	rigtige	placering,	hvad	er	det	for	en	type	reaktor	man	vil	have.	Når	man	

så	har	fundet	ud	af	det	så	skal	laves	udbud	og	ansøgninger	og	alt	det	her	det	tager	bare…		typisk	så	

tager	det	jo…		for	andre	lande	så	har	det	her	jo	taget	10-15	år,	altså	hele	den	her	proces	inden	man	kan	

sætte	den	første	spade	i	jorden.	Og	Jeg	kan	ikke	se	hvorfor…		man	kan	sikkert	godt	forkorte	processen,	

det	kræver	bare	så	en	vilje	til	at	forkorte	processen.	Måske	hvis	presset	bliver	stort	nok	i	forhold	til,	at	

vi	skal	lægge	vores	energiforsyning	om.	Men	det	tager	lang	tid	at	forberede	det.	De	lande	der	allerede	

har	atomkraft	de	kan	gøre	det	væsentlig	hurtigere,	fordi	de	har	hele	maskineriet	(infrastrukturen)	på	

plads	i	forhold	til	at	lave	de	her	udbud,	finde	en	placering	og	så	bygge	et	værk.	Så	det	er	måske	endnu	

vigtigere…	endnu	vigtigere	end	Danmark,	så	er	det	måske	vigtigere	at	de	lande	der	har	atomkraft	de	

lader	være	med	at	udfase	dem,	men	tværtimod	bygger	nye	værker.		

Skal	Danmark	så	med	på	den,	jamen	det	er	den	debat	jeg	savner.	Fordi	ellers	så	reelt	set,	så	har	vi	jo	

atomkraft	i	Danmark.	Vi	får	bare	atomkraften	fra	udlandet.	Danmark	har	ikke	længere	termisk	

kapacitet,	altså	i	kraftværkerne,	til	at	kunne	klare	vores	egen	elforsyning.	Før	i	tiden	så	havde	vi	over	

100%,	nu	er	vi	nede	på	at	kunne	levere	70%	af	den	elforsyning	vi	kan	have	brug	for	når	vi	har	brug	for	

mest	(det	vil	sige	vi	i	DK	kan	producere	70%	af	energibehovet	under	de	såkaldte	spidsbelastninger	

nationalt).	Og	hvis	vinden	ikke	blæser,	jamen	så	er	vi	nødt	til	at	importere	strøm.	Den	strøm	vi	får	den	

kommer	fra	der	hvor	det	nu	bliver	produceret.		

E:	Ja	så	går	man	jo	lige	pludselig	bare	på	energimarked.	



B:	Ja	

E:	Skal	vi	lige	hurtigt	til	sidst	høre	omkring	Nutec?	

B:	Nutec	er	nedlagt.	

E:	Jamen	så	kommer	vi	jo	hurtigt	hen	over	det.	

B:	Nutec	blev	nedlagt	som	et	et	selvstændigt	center	1.	januar	2020,	men	aktiviteterne	fortsatte.	

Aktiviteter	blev	flyttet	over	til	andre	institutter	på	DTU.		

B:	Min	sektion	gik	over	til,	eller	den	blev	delt	i	2	ikke,	men	hovedparten	gik	til	DTU-fysik	hvor	jeg	så	er	

sektionsleder	for	den	aktivitet	der	hedder	strålingsfysik.		

E:	Okay	har	vi	mere?	

Ida:	Jeg	tænkte	på,	hvis	nu	generation	4	blev	færdigudviklet	inden	for	5	år	eller	sådan	noget	ikke,	af	

Seaborg	Technologies.	

B:	Det	er	deres	ambition	i	hvert	fald,	at	det	skal	være	indenfor,	ja.	

Ida:	Tror	du	det	vil	være	nemmere	at	få	denne	slags	implementeret	i	Danmark?	Fordi	de	fylder	ikke	

lige	så	meget	så	der	behøves	måske	ikke	blive	tænkt	lige	så	meget	på	det	der	“Not	in	My	back	yard”	

princip	(NIMB)?	

B:	Godt	spørgsmål.	Altså	basalt	set	så	er	det	atomkraft	ligesom	alt	andet	atomkraft	uanset	om	det	er	

generation	3.	eller	generation	4.	Men	det…	De	gør	forskellige	ting.	Det	ene	de	gør.	De	gør	forskellige	

ting	som	måske	kunne	gøre	det	lettere	ikke,	fordi	for	det	første	så	er	det	en	4.	generation	atomreaktor.	

Det	er	en	smeltet	salt	reaktor,	Det	er	et	andet	koncept	end	de	eksisterende	atomreaktorer.	Det	kan	jo	

godt	få	folk	til	at	genoverveje	deres	holdning.	Nu	siger	jeg	det	lidt	drillende	ikke,	at	det	kan	være	svært	

at	skifte	holdning	så	du	skal	have	en	god	grund	til	at	skifte	holdning.	Så	hvis	man	kan	hænge	det	op	på	

at	sige,	nå	jamen	der	er	jo	også…		Der	er	jo	sket	noget	nyt	så	er	det	lettere	at	skifte	holdning.	men	hvad	

ellers	er	det	en	ny	teknologi.	Så	baserer	det	sig	på,	at	det	er	små	enheder.	Det	er	måske	sådan	at	det	

også	er	mere	spiseligt	når	det	er	små	enheder,	men	det	kan	også	være	at	det	er	lettere	at	indpasset	i	

elsystemet,	det	er	baseret	meget	på	fluktuerende	energikilder.	Fordi	det	er	en	reaktortype	som	meget	

let	ville	kunne	gå	ind	og	følge	spidslast.	Altså	hvor	du	følger	forbruget.	Og	så	satser	de	på	at	de	får	

licens	gennem…	Af	maritime	veje	hvor	de	hvor	så	vil	lave	flydende	atomkraftværker	og	så	simpelthen	

sætte	reaktoren	på	en	pram.	Det	er	deres	koncept.	Og	det	kan	også	være	noget	der	gør	det	lidt	lettere,	

at	få	det	igennem		



Hvad	skal	jeg	sige,	måske	både	lovgivningsmæssigt	men	også	i	forhold	til	at	kunne	finde	en	god	

placering	til	det.	Det	at	du	ligesom	kan	isolere	det	og	sige	jamen	det	er	en	pram.	Den	kan	placeres	og	så	

kan	den	flyttes	igen	når	så	brændslet	er	brugt.	Så	der	kunne	godt	være	nogle	elementer	i	det	som	gør	

det	lettere	i	forhold	til	en	dansk	debat,	at	man	(når	man	har)	den	her	teknologi.	Jeg	tror	det	var	

nogenlunde	det	du	spurgte	om,	var	det	ikke?		

Ida:	Jo	det	var	det.	

B:	Og	det	er	selvfølgelig	noget	gætværk	over	det	her.	

E:	Det	er	jo	en	uudviklet	og	en	ikke	færdig	teknologi	

B:	Ja,	de	er	ikke	færdige	endnu.	de	er	i	gang	med	at	udvikle	og	de	har	jo	ikke	bygget	den	første	

prototype	reaktor	endnu.	

E:	Nej,	så	er	det	jo	svært	at	komme	med	direkte	bud	på	hvad	det	kan	og	ikke	kan.	

E:	Jeg	tænker	ikke	vi	har	flere	spørgsmål,	så	skal	vi	ikke	bare	runde	optagelsen	af.	

	

	

	

	

	

	

	

Alt	det	nedenstående	er	noget	computeren	har	skrevet	ned	efter	optagelsen	er	afsluttet.	

galt	og	så	videre	Jeg	vil	nok	alligevel	hævde	at	de	altså	de	der	generation	3	og	3	plus	som	som	blev	

bygget	i	dag	Det	var	det	jeg	sagde	tidligere	Det	er	samme	grundlæggende	teknologi	og	det	vil	sige	Jeg	

tror	man	har	1	1	1	rigtig	god	forståelse	Sådan	selvom	Det	er	meget	store	og	meget	komplekse	enheder	

og	jeg	skal	bestemt	ikke	gøre	mig	til	ekspert	på	på	på	teknologien	så	er	det	basalt	set	Det	er	samme	

teknologi	og	det	vil	sige	at	grundlæggende	så	tror	jeg	Der	er	en	meget	stor	forståelse	for	hvad	den	har	

med	at	gøre	og	og	det	giver	en	og	det	giver	Sådan	hvis	pålidelighed	til	til	de	her	vurderinger	jeg	bruger	

engang	som	eksempel	på	på	denne	proces	at	at	efterfølge	timer	ulykken	så	så	kigger	man	jo	på	alle	reol	

og	Det	var	Det	var	lidt	af	en	en	Det	var	lidt	af	et	chok	ikke	fordi	Det	var	jo	en	Det	var	ikke	bare	en	eller	



anden	mærkelig	russisk	reaktor	design	den	var	og	Japan	Det	var	Japan	Det	var	for	altid	energi	og	Det	

var	den	og	Det	var	denne	reaktortype	man	havde	i	hele	verden	så	kiggede	man	på	europese	men	men	

også	for	alle	andre	lande	der	kiggede	på	alle	rektorerne	men	havde	Kinas	at	nybyggeri	i	stå	og	der	var	

masser	af	ting	du	siger	nu	er	du	nødt	til	at	se	på	det	engang	til	Og	Europa	det	gennemførte	man	en	

hvad	man	kalder	den	stresstest	alle	reaktorer	hvor	stress	det	gik	ud	på	sige	jamen	hvad	nu	hvis	vi	hvis	

vi	stresser	værket	vi	vi	vi	siger	altså	glemt	det	jeg	sagde	hvordan	hendes	sandsynlighed	på	så	siger	

man	bare	jamen	hvad	nu	hvis	at	det	blev	udsat	for	tilsvarende	forhold	som	fukushima	taber	strøm	og	

oversvømmelser	og	jordskælv	uanset	om	det	måske	dårligt	nok	kan	lade	sig	gøre	for	mange	

placeringer	så	ser	man	hvad	nu	hvis	det	alligevel	det	skete	i	hvilken	udstrækning	ville	værket	så	være	

stand	til	at	modstå	det	her	ydre	påvirkninger	og	og	så	fandt	man	og	det	og	Det	er	spørgsmålet	hvor	

mange	hvor	mange	timer	kan	Sådan	mærke	håndtere	det	uden	at	Det	er	noget	uden	at	man	nødt	til	at	

gå	ind	og	lave	et	eller	andet	og	så	og	så	fandt	man	selvfølgelig	lige	masser	af	punkter	hvor	man	kunne	

forbedre	værkerne	Jeg	tror	nok	lige	at	man	oplader	plan	for	hvad	man	skulle	gøre	og	altså	udbygge	et	

bedre	jordstykke	sikre	en	bedre	alt	muligt	hvis	Der	er	en	udgift	der	lignede	milliard	kroner	per	værk	

hvad	så	jeg	tal	på	på	et	tidspunkt	men	der	var	ikke	et	eneste	værk	i	Europa	blev	lukket	baseret	på	

stress	test	hvor	man	sagde	jamen	men	det	de	lever	op	til	det	stillede	de	op	til	de	design	kriterier	der	

var	da	man	da	men	da	de	fik	tidlig	aften	i	byen	virkelig	og	Der	er	ikke	noget	der	indikerer	at	at	at	

sikkerheden	er	så	dårlig	at	Vi	er	nødt	til	at	lukke	der	var	der	var	simpelt	nul	verden	der	bliver	lukket	

på	trods	af	at	der	var	1	1	1	1	meget	stor	indsats	fra	myndighedernes	side	i	kan	gå	ned	og	og	se	på	

teknologien	og	se	på	om	sikkerheden	var	i	orden	og	Det	er	så	et	signal	om	at	Det	er	noget	Der	er	Der	er	

vel	undersøgt	og	Vi	er	fan	myndigheder	har	en	fornemmelse	af	at	de	har	en	god	forståelse	for	fortænke	

en	ja	og	ja	netop	også	fordi	jeg	tænkte	den	undersøgelse	er	jo	ikke	sat	i	gang	af	standarder	den	er	jo	

den	er	jo	sat	i	gang	fordi	at	fokusere	tager	du	altså	du	efter	fukushima	men	man	siger	jamen	hvad	nu	

hvis	alligevel	de	undersøgelser	må	jeg	sige	nu	bliver	vi	simpelthen	nødt	til	det	jo	Det	var	undersøgelse	

men	når	de	ikke	kan	lave	inden	for	timer	fordi	fordi	fordi	forudsætningen	er	at	man	både	vil	have	en	

oversvømmelser	og	jordskælv	og	og	og	blackout	på	eller	det	vil	nok	sige	ej	men	Det	kan	ikke	lade	sig	

gøre	og	sandsynlighed	for	at	det	sker	nok	også	meget	lille	men	men	men	det	skete	så	alligevel	i	Japan	

så	tak	du	vil	få	jordskælv	i	emilia	i	centrale	Tyskland	men	og	thulani	armene	så	får	man	kan	man	kan	

godt	forestille	sig	fra	floder	men	Det	er	ikke	en	Det	er	ikke	et	pludselig	vendte	det	man	sige	hvis	det	

sker	så	er	der	måske	nogle	andre	ting	der	Der	er	lidt	mere	vigtigt	at	kigge	på	hvad	er	det	ved	det	det	ja	

hvad	hedder	det	


