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Abstract

This paper examines the economic factors behind nuclear power, grounded in two different

research papers. We will also put focus on the cost of nuclear energy, to give a better

understanding of the relevant factors behind the price. The paper also describes Danish

political parties' views on nuclear power, with a specific focus on the economy. Furthermore

we will analyze the differences between the scientific research and the parties views, with the

purpose of understanding the differences and similarities. This paper will be drawing on

theories from the HUM-TEK subject dimensions “Subjectivity, Technology and Society” and

“Technological Systems & Artefacts”. As well as Karl Popper’s critical rationalism as the

scientific theoretical direction for the paper.
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Indledning

Denne rapport undersøger de økonomiske forhold, der vedrører atomkraft. Indledningsvis

begrundes emnets overordnede relevans i forhold til klimaforandringsproblematikken.

Dernæst fremføres et empiriafsnit, der belyser indsamlede data om danske politiske partiers

holdninger til atomkraft. Derudover fremlægges der to forskellige undersøgelser om

energipriser, der hver især konkluderer to forskellige priser for atomkraft. Denne diskrepans i

pris fremlægges og begrundes i rapporten.

På baggrund af dette bliver partiernes holdninger og udsagn sat i forhold til undersøgelserne

om energipriser med en kritisk rationalistisk tilgang. Dette gøres for at besvare

problemformuleringen, som i kraft af arbejdsspørgsmålenes udformning bliver økonomisk

vinklet.

Vi har fra fagdimensionen ‘Teknologiske Systemer og Artefakter’ gjort brug af Everett

Rogers teori om diffusion af innovationer. Formålet med denne vinkel har været at danne et

indtryk af hvilke drivkræfter og barrierer atomkraft i Danmark er blevet afvist på baggrund af.

Derudover vil vi også afdække hvilke der er gældende i nutidens Danmark. I denne rapport

vil TSA hovedsageligt bidrage med, analyse af de økonomisk forankrede drivkræfter og

barrierer, men vi perspektiverer også delvist til andre aspekter end økonomi.

Ligesom TSA, så har fagdimension ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’ været med til at

afdække drivkræfter og barrierer for udbredelsen af atomkraft i Danmark. Med STS har der

dog været et mere politisk perspektiv, hvor udgangspunktet har været Langdon Winners

artikel ”Har artefakter en politisk karakter?”.

1. Projektemne og problemfelt

Verdensbefolkningen konsumerer dagligt enorme mængder af energi. En lang række af

daglige menneskelige aktiviteter kræver energi for at kunne fungere. Det kræver energi, når

husstande skal opvarmes, når en computer skal oplade og når en bil skal køre. De tiltagende

klimaforandringer stiller nye krav til måden hvorpå vi producerer vores energi. Menneskers
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energiforbrug står for 73% af alle udledte drivhusgasser (Ritchie & Roser, 2020) og det er på

denne baggrund ekstremt relevant at undersøge hvordan denne sektor kan gøres CO2-neutral.

Energi kan produceres på flere forskellige måder, og nogle er mere effektive end andre.

Derfor har mennesket udviklet nogle systemer, som kan producere energi i store mængder.

Vind, sol, vand, kul, olie, gas og atomkraft er alle eksempler på elementer i naturen som

mennesket har benyttet sig af med henblik på at anskaffe energi på en effektiv måde. Alle

disse energiformer udleder CO2. Dog er der en stor forskel på hvor meget CO2 de hver især

udleder. FNs klimapanel udgav i 2014 en rapport der satte atomkraft på førstepladsen blandt

de energikilder der udledte mindst CO2 set ud fra en livscyklusanalyse (Bruckner et al., 2014,

s. 29). Atomkraft er derfor relevant at tage udgangspunkt i.

Atomkraft har historisk været tema for debat og en række ulykker har været med til at påvirke

måden hvorpå befolkninger anskuer atomkraft. I Danmark startede debatten under oliekrisen i

1973, og de daværende politikere tog bl.a. flere skridt, i retning mod at etablere et eller flere

atomkraftværker i landet. Frem mod 1980 voksede modstanden til atomkraft i Danmark, fra

bevægelser som “Organisationen til Oplysning om Atomkraft” OOA. De danske politikere

gav også udtryk for uvished, om hvorvidt det radioaktive affald atomkraftværker producerer,

kunne lagres sikkert og forsvarligt. Derudover skete der i 1979 en nedsmeltningsulykke på

‘Three Mile Island’-kraftværket i USA, og Danmark fjernede i sidste ende, atomkraft fra den

offentlige energiplanlægning i 1985 (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018). Førhen har skepsis

angående sikkerheden fyldt mest, i debatten om hvorvidt Danmark skulle investere i

atomkraft. Som denne rapport vil komme nærmere ind på, er det i nutiden i langt højere grad

et spørgsmål, om teknologiens økonomiske gangbarhed.

Det øgede fokus på klimaforandringer kan siges at reaktualisere debatten om atomkraft i

forhold til 1985, og befolkningen kan stille sig selv spørgsmålet: Vil jeg helst leve med

konsekvenserne af klimaforandringer, eller vil jeg helst leve med risikoen for en

atomkraftulykke? Den generelle holdning i det danske samfund har i hvert fald oplevet en

forandring. Flere og flere danskere er mere positivt stemt for at atomkraft skal spille en rolle i

den danske energiplanlægning (Hansen, 2021) På den baggrund er det relevant at undersøge

hvad beslutningtagerne i Danmark mener om atomkraft.
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Derfor forsøger denne rapport at undersøge og afdække, sammenhængen mellem politiske

partiers standpunkter og økonomiske undersøgelser inden for atomkraft. Opgavens formål

bliver hovedsagligt at analysere den forskel der er mellem danske politiske partiers

holdninger og de økonomiske modeller på området omkring atomkraft.

I det følgende afsnit, er der i udvælgelsen af arbejdsspørgsmål, foretaget en vurdering af

hvilke faktorer inden for atomkraft, der er relevante at undersøge. Denne vurdering er

foretaget på baggrund af den indsamlede empiri. Ud fra dette kan det konstateres at økonomi

ofte bliver brugt som et argument for hvorfor atomkraft ikke er relevant i en dansk

sammenhæng. Der bliver også peget på en række andre argumenter for hvorfor atomkraft er

problematisk. Disse andre argumenter bliver gennemgået, dog ikke i samme omfang som det

økonomiske spørgsmål. Det skyldes at rapporten fortjener et specifikt fokus, som i dette

tilfælde er blevet det økonomiske.

2. Problemformulering

“Hvordan er sammenhængen mellem danske partiers holdninger til atomkraft,
og økonomiske modeller på området?”

2.1. Arbejdsspørgsmål

● Hvordan rangerer atomkraft sig økonomisk i forhold til andre energikilder?

● Hvilke af politikernes hypoteser om økonomien bag atomkraft, kan den kritisk

rationalistiske tilgang bruges til at verificere eller falsificere?

● Hvilke drivkræfter og barrierer er der for udbredelsen af atomkraft i Danmark og har

fravalget af teknologien været forankret i økonomiske begrundelser?
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3. Semesterbindingen

Dette semesterprojekt har sin primære forankring, i dimensionen ‘Subjektivitet, Teknologi og

Samfund’ (STS). I forhold til vores undersøgelse af de danske partiers holdning til atomkraft,

skal Langdon Winners artikel: ”Har artefakter en politisk karakter?” bidrage til at belyse

forholdene mellem atomkraft som teknologi, og det samfund teknologien potentielt kan indgå

i. STS bidrager til undersøgelse af, hvorfor politikerne besvarer og argumenterer som de gør i

mailkorrespondancen.

Tanken med disse indgangsvinkler til at undersøge atomkraft, er at danne et indtryk af den

påvirkning en teknologi (atomkraft) har på samfundet og dets individer. Men det er også i høj

grad relevant, at have fokus på den påvirkning samfundet og individerne, har på teknologien

og implementeringen af denne.

Den sekundære dimension for dette projekt er “Teknologiske Systemer og Artefakter” (TSA).

Det er i denne sammenhæng, meget nærliggende for os at benytte trin 6 i TRIN-modellen, til

at analysere de betydelige drivkræfter og barrierer, for udbredelse af teknologien. Det vil

blive gjort med udgangspunkt i bogen af Everett M. Rogers “Diffusion of Innovation”. Vi vil

undersøge diffusionsprocessen for atomkraft i Danmark med det formål, at fremhæve årsager

til hvorfor Danmark valgte at sige nej til atomkraft. Dertil vil vi undersøge hvorvidt at

empirien tyder på, at Danmarks valg kan have været forankret i økonomiske begrundelser. I

denne rapport vil TSA altså hovedsageligt bidrage med analyse af de økonomiske drivkræfter

og barriere, men vi perspektiverer også delvist til andre aspekter udover økonomi.

Fælles for begge fagdimensioner i denne rapport er, at vi hovedsageligt har valgt at

beskæftige os med den økonomiske side af atomkraft. Vi vil altså, med udgangspunkt i teorier

fra fagdimensionerne STS og TSA, undersøge hvordan og om atomkraft økonomisk er blevet,

og fortsat bliver, forhindret i at opnå ibrugtagelse i Danmark.

Vi vil i denne rapport også inddrage kritisk rationalisme, en videnskabsteoretisk retning, der i

høj grad er influeret af Karl Popper. Formålet med vores valg af denne retning inden for

videnskabsteori, har været at bruge de filosofiske tanker og erkendelser bag, som værktøj til

at argumentere for en verificering eller falsificering, af en given udtalelse angående

atomkraftværker. Vi gør brug af rationalistiske argumenter og rammer, som fx at vi ikke kan
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drage konklusioner for om noget er endegyldigt sandt eller falsk. Derfor vil de konklusioner

vi kommer frem til, blot være en tilnærmelser af sandheden, altså “Det kan være sandt.”

fremfor “Det er sandt!”. Disse tilnærmelser afhænger i høj grad af den empiri de tager

udgangspunkt i.

4. Afgrænsning

Atomkraft er et stort og bredt emne, der kan undersøges på en lang række områder. Vi har i

forbindelse med udarbejdelsen af både problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene lavet

en afgrænsning, så ikke alle emner indenfor atomkraft bliver afdækket i denne rapport. Det

består bl.a. i at opgaven tager udgangspunkt i de danske folketingspartiers holdninger, og ud

fra deres udsagn har vi valgt at undersøge den økonomiske faktor for atomkraft. I forbindelse

med økonomien omkring atomkraft, gives der en indførelse som ikke tager udgangspunkt i

Danmark. Dette skyldes at spørgsmålet bliver vinklet mod Danmark i et analytisk afsnit, hvor

det redegørende skal give en generel forståelse. Da atomkraft på industriel skala ikke har

været en realitet på dansk grund, har vi i afsnittet været nødsaget til at tage udgangspunkt i

andre lande, hvor erfaringerne med atomkraft er større.

Rapporten beskæftiger sig med den økonomiske side af atomkraft, som den findes i dag.

Dette er et bevidst valg, da man også kunne have haft et mere fremsynet blik for atomkraft.

Det kunne fx have været at tage udgangspunkt i 4. generations reaktorer, fusionsenergi eller

lignende. Valget bunder i en interesse for at gøre os selv og læseren klogere på den

eksisterende teknologi, da vi mener at det kan gøre det nemmere at forholde sig til den

økonomiske kontekst.

5. Teori- & metodeafsnit

5.1. Har artefakter en politisk karakter? - Langdon Winner

Langdon Winners oversatte artikel: Har artefakter en politisk karakter?(2008) har det

overordnet formål at undersøge, hvorvidt visse teknologier kan være med til at legemliggøre

bestemte former for magt og autoritet.
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Artiklen kan hjælpe os med at besvare vores arbejdsspørgsmål: “Hvilke drivkræfter og

barrierer er der for udbredelsen af atomkraft i Danmark og har fravalget af teknologien været

forankret i økonomiske begrundelser?”

Winner karakteriserer hvordan teknologier på to måder kan besidde politiske egenskaber:

Den første måde beskriver Winner kort som ”tilfælde, hvor opfindelsen, designet og

arrangementet af et specifikt, teknisk apparat eller system bliver til en måde at bilægge en

strid på inden for et bestemt fællesskab.” (Winner 2008. s. 347) Her gøres en teknologi

politisk ved at designe den på en bestemt måde, så den fremmer nogle politiske interesser.

Om det er bevidst eller ubevidst er underordnet i denne sag. Ved sådanne tilfælde vil en lille

ændring af teknologien kunne ændre teknologiens funktioner og konsekvenser.

Winner nævner et eksempel på dette fra 1880'erne i Chicago. Her blev der innoveret

trykluftdrevne støbemaskiner på en mejetærskerfabrik udelukkende for at opløse en

fagforening som fabriksejeren var i strid med. Ved at vise at de faglærte arbejdere kunne

erstattes af maskinerne, blev fagforeningen opløst. Kort efter det, droppes maskinerne igen,

da de var både langsommere og dyrere end de faglærte arbejdere (Winner, 2008, s. 349).

Den anden måde, hvorpå teknologier kan besidde politiske egenskaber betegner Winner som

”teknologier med en iboende politisk karakter” (Winner, 2008, s. 354). I dette tilfælde går

påstanden på, at nogle teknologier kan være politiske af natur og at implementeringen af disse

teknologier uundgåeligt vil medbringe betingelser for menneskelige relationer, som er af en

bestemt politisk støbning. Ifølge Winner vil det være betingelser som: ”centralisering eller

decentralisering, lighed eller ulighed og undertrykkelse eller frigørelse.” (Winner, 2008, s.

354). Her leder Winner hen til udtalelser fra Lewis Mumford, der hævder at den vestlige

historie har to teknologiske traditioner, hvor den ene er autoritær og den anden er

demokratisk.

Langdon Winner kommer selv ind på emnet atomkraft, da han mener, det er et særligt klart

eksempel på hvilken indflydelse et teknisk system kan have for samfundslivets kvalitet. Han

eksemplificerer med, at hvis beholdningen af uran løber op, så vil man i stedet gøre brug af

det farligere brændsel plutonium. Det ville så skabe en større række af konsekvenser, som

kunne resultere i at arbejdere og sågar almindelige borgerne ville blive udsat ”for
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sikkerhedscheck af deres baggrund, hemmelig overvågning, aflytning, anmelderi og desuden

nødforanstaltninger under en militær undtagelsestilstand — alt sammen legitimeret af

behovet for at sikre plutonium.” (Winner, 2008, s. 361).

Winner mener man skal være ekstra påpasselig med teknologier, som har en iboende politisk

karakter. Hvor teknologier, der gøres politiske er fleksible og kan ændres, så er

konsekvenserne ved teknologier med en iboende politisk karakter allerede givet ved selve

beslutningen om at tage disse teknologier i brug. Ved den slags teknologier vil intet andet

design eller arrangement kunne gøre nogen betydende forskel.

Selvom det kunne blive en økonomisk gevinst at indføre atomkraft, så ville det kunne

medføre en lang række andre negative konsekvenser. Konsekvenser som ikke nødvendigvis

ville finde sted i lande med billigere atomkraft, da teknologien kunne være mere forenelig

med samfundet der.

5.2. Kritisk rationalisme - Karl Popper

Den kritiske rationalisme har, som det lyder af navnet, sit afsæt i rationalismen. Fælles for

begge retninger, er filosofien om at der findes rationelle argumenter, der gennem de rette

undersøgelser eller observationer, kan bevise eller modbevise hypoteser eller teorier. Kritisk

rationalisme bygger bl.a. på forbeholdet om at intet kan siges at være endegyldigt sandt,

uanset mængden af observationer, derfor drejer kritiske rationalisme sig bl.a. om

falsifikationsprincippet frem for verifikationsprincippet (Holm, 2011, s. 48). For den kritiske

rationalist gælder det altså om, at gøre observationer og teste sine teorier. Herunder består en

holdbar teori ikke i at den kan verificeres, men at den ikke kan falsificeres (Holm, 2011, s.

48). For denne videnskabsteoretiske retning, bliver formålet i vores projekt at behandle vores

indsamlede empiri, i form af udtalelse fra folketingets partier, og enten afkræfte eller bekræfte

deres argumentation omkring atomkraft. Den dybdegående behandling og analyse af vores

empiri skal findes i analyseafsnittet.

Yderligere indbærer den kritiske rationalisme det der kaldes induktionsproblemet, som en del

af sin kritik af den klassiske rationalisme. Induktion er en videnskabelig metode, der ud fra en

række enkeltobservationer, drager slutninger om teorier eller lovmæssigheder. Eksempelvis

kunne man have en teori om at “alle svaner er hvide”, ud fra den induktive metode, ville man
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observere et antal svaner, og derefter drage en konklusion om hvorvidt teorien er korrekt eller

forkert (Holm, 2011, s. 46). Det er med dette udgangspunkt at blandt andre Karl Popper,

påpeger det der kaldes induktionsproblemet. Induktionsproblemet er kort fortalt, at uanset

hvor mange enkelt observationer, der taler for en given teori, vil der altid være den mulighed,

at en enkelt observation kan falsificere hele teorien. Altså i forhold til svaneeksemplet, vil en

enkelt observation af en svane der ikke er hvid, være nok til at forkaste hele tesen om at alle

svaner er hvide (Holm, 2011, s. 47). I forhold til induktionsproblemet er det dog vigtigt, at

fremhæve et af kritikpunkterne, der er blevet lagt for kritisk rationalisme. I forhold til Poppers

udsagn, om at én observation kan være nok til at falsificere en teori, vil kritikere af Popper

pege på at det kan virke overdrevet at forkaste en hel teori, på baggrund af én observation

eller ét forsøg. Da denne observation for eksempel kan have forskellige grader af usikkerhed

(Holm, 2011, s. 53).

I kraft af det kritiske synspunkt på den induktive metode, fremhæver Andreas Holm at kritisk

rationalisme i stedet kan bidrage med det han kalder, den hypotetisk-deduktive metode

(Holm, 2011, s. 50). Denne metode drejer sig om, at vi i vores skabelse af viden, først må

opstille en hypotese ud fra den teori og viden vi arbejder med. Ud fra denne hypotese vil vi

efterfølgende skulle udføre forsøg eller observationer, der kan teste hypotesen. Med

udgangspunkt i data fra de udførte tests eller observationer, vurderes det til sidst hvor godt

hypotesen passer med den indsamlede data, og der kan gøres forsøg på at drage en konklusion

(Holm, 2011, s. 50-51).

6. Empiriafsnit

6.1. Mails til partier i folketinget

I projektskrivningens indledning var vi nysgerrige på hvilke argumenter politiske partier i

Danmark valgte at fokusere på, når de blev spurgt ind til atomkraft. Derfor valgte vi at stille

dem et forholdsvist åbent spørgsmål pr. mail, så vi senere kunne udvælge en vinkel på

projektet.

Spørgsmålet lød som følgende:
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“Er I positivt stemt i forhold til atomkraft, hvis ja hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?”

Vi har fået svar fra Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre og Konservative. Vi har derimod ikke fået svar fra

Dansk folkeparti, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Liberal Alliance. Dette

afsnit vil blot fremlægge de vigtigste pointer i besvarelserne. For at se det fulde svar fra

partierne henvises til bilagsdokumentet.

Vi er opmærksomme på at vi har modtaget svar fra personer i forskellige stillinger hos

partierne, og at det kan påvirke det enkelte svar.

Fra Nye Borgerlige har vi fået svar fra deres politisk-juridiske konsulent. Han lægger vægt på

at forbuddet mod forskning af atomkraft skal ophæves. Han fortæller samtidigt at de er

overvejende positivt stemte for atomkraft, men at de ikke konkret har taget stilling til om

Danmark skal bygge atomkraftværker. Det afhænger af om et konkret projekt fortæller dem,

at det er en god idé.

Fra Socialistisk Folkeparti er der ikke nogen navnlig afsender på mailen. De mener at en

diskussion af atomkraft i Danmark er direkte spild af tid. Det begrunder de med, at det i

Danmark vil tage for lang tid at få et atomkraftværk op at stå, at det er for dyrt og at

affaldsproblemet ikke er løst. For eksempel skriver de: “Sol og vind er til gengæld modne,

sikre teknologier, som kan etableres her og nu, og som kan levere billigere energi end noget

atomkraftværk opført i Europa eller USA indenfor de sidste mange år.” (bilag 2)

Fra Radikale Venstre har vi fået svar fra en person i deres dialogteam. De mener at det

overordnet er for dyrt og at tidshorisonten er for lang i forhold til at opføre atomkraftværker.

Fra Socialdemokratiet har vi fået svar fra deres partikontor, hvor de henviser til deres

partiprogram.

Fra Enhedslisten har vi fået svar fra en ansat i deres folketingssekretariat. Han fortæller at de

mener at vi i Danmark sagtens kan klare den grønne omstilling uden atomkraft. Han fortæller

at det er en meget dyr energikilde og at det tager årtier at etablere.
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Fra Venstre har vi fået svar fra Carsten Kissmeyer, der er medlem af folketinget og energi- og

forsyningsordfører. Han fortæller at de følger interesseret med i udviklingen af mere sikker

brug af atomkraft. De har dog ikke truffet en ny principbeslutning, hvorfor de stadig holder

fast i deres holdning fra 80'erne, om at atomkraft ikke skal etableres i Danmark.

Fra Konservative har vi fået svar fra en studentermedhjælper. Hun fortæller at de i partiet

mener, at det grundlæggende er forkert, at det nærmest er umuligt at opnå offentlig støtte til

forskning i atomkraft. Hun fortæller også at de ikke ser atomkraft i den nuværende form som

løsningen på den grønne omstilling. Der er vindenergi fundamentalt at foretrække.

Med udgangspunkt i denne indsamlede empiri har vi valgt at fokusere på det økonomiske

spørgsmål. Det er valgt ud fra en vurdering af at flere af partierne ofte anvender dette som et

argument imod atomkraft.

6.2. Danmarks fravalg af atomkraft

I 1985, under den daværende borgerlige regering, lykkedes det oppositionen at få flertal, til at

stemme atomkraft ud af den offentlige energiplanlægning i Danmark. Debatten om hvorvidt

der skulle indføres atomkraft i Danmark, var startet mere end et årti forinden. Det var i

forbindelse med oliekrisen i 1973, at det for alvor blev tydeligt at der var stort behov for at

sikre en flersporet energiproduktion. Her kan det tilføjes at Danmarks energiforbrug i året

1973, bestod 90% af olie (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018).

Naturgas og vindenergi var blandt andre, lovende midler til at mindske afhængigheden af

olie, men også atomkraft kom i spil som en meget lovende energikilde. I 1974 stod den

jysk-fynske eludbyder Elsam, klar til at begynde opførsel af et atomkraftværk. Den

daværende justitsminister Nathalie Lind fremsætter et lovforslag, ‘lov om atomanlæg’, og

miljøministeriet udpeger ni mulige lokationer til opførsel af kraftværket. Efterfølgende holder

Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA), deres første pressemøde med krav til, at

beslutningen om indførsel af atomkraft udskydes i tre år (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018).

Loven om atomkraftværker blev endeligt vedtaget 12. maj 1976, og dermed kom de tekniske,

sikkerhedsmæssige og miljømæssige rammer for indførslen af atomkraftværker på plads.

Loven bragte derimod ingen beslutning, om hvorvidt atomkraft var noget, som reelt skulle

13



indføres i praksis. Selvom loven var vedtaget med opbakning fra den socialdemokratiske

regering, var der en stor intern uenighed, uenighederne førte til at regeringen igen udskød at

lovgive om indførsel af atomkraftværker (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018). Regeringen følte

behov for mere tid til offentlig debat på området, og yderligere mentes det at der ikke var en

tilstrækkelig løsning på at opbevare radioaktivt affald. Samtidigt voksede modstanden til

atomkraft fra bevægelser som OOA, og det er meget tænkeligt at denne modstand, også har

haft indflydelse på regeringens handlinger.

Frem mod 1980’erne holdt folketinget fast ved, at atomkraft indgik i energiplanlægningen for

Danmark. Dog med det forbehold at problematikken angående deponering af det radioaktive

affald, skulle være løst tilfredsstillende (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018).

Den 28. marts 1979 skete der en ulykke på det amerikanske kraftværk Three Mile Island i

staten Pennsylvania, hvor menneskelige og tekniske fejl førte til en delvis nedsmeltning af

den ene reaktor. Ulykken blev massivt dækket af amerikanske og internationale medier, og

det gav anledning til yderligere øget modstand fra organisationer som OOA. Udover den

øgede modstand hos befolkningen, stod det nu også klart at det ikke kun handlede om,

hvorvidt det var mulig at deponere radioaktivt affald forsvarligt, men også om hvorvidt

atomkraftværkerne kunne drives forsvarligt. På baggrund af hændelsen på Three Mile Island

kraftværket, besluttes det i Danmark endnu engang at udskyde besltuningen om indførsel af

atomkraft, denne gang på ubestemt tid (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018).

I årene fra 1979 til 1984 vokser modstanden til indførsel af atomkraft i Danmark, fra 49% til

67%. Og regeringens opposition fremsætter et forslag, om helt at tage atomkraft ud af den

offentlige energiplanlægning, oppositionen får flertal i folketinget og forslaget blev stemt

igennem (Farbøl, Olesen & Olesen, 2018).

6.3. Hvordan rangerer atomkraft sig økonomisk i forhold til andre energikilder?

Det økonomiske spørgsmål vedrørende atomkraft er et stort og mangeartet emne, der kan

berøre mange forskellige underspørgsmål. Dette afsnit vil give en indføring i de elementer og

faktorer, som er blevet vurderet som de mest relevante for økonomien i forhold til atomkraft.

Afsnittet vil yderligere give et indblik i hvordan man opgør priser på energi, hvilke faktorer
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der er mest relevante for prisen og komme med eksempler på hvorfor det økonomiske

spørgsmål er nuanceret.

6.3.1. Opgørelse af priser for energi

Inden for energiplanlægning er det relevant at undersøge, hvilke energikilder der kan levere

billigst mulig strøm, så det er attraktivt for investorer og stater at investere i. Blandt politikere

er et ofte anvendt argument, at atomkraft er for dyrt (bilag 1-6). Det er sandt at prisen for et

atomkraftværk er mange gange større end prisen for fx en vindmølle eller et solcelleanlæg,

dog adskiller et atomkraftværk sig fra vedvarende energikilder som sol og vind, ved at

producere væsentligt mere energi pr. opført enhed. En typisk havvindmølle producerer 2 MW

(Gasel, 2021), hvor et atomkraftværk som fx det meget omtalte Barsebäck producerede 1230

MW (Uniper, 2021). På baggrund af denne forskel i elproduktion, er den mest retvisende

måde at opgøre prisen for et atomkraftværk og andre energiformer, at måle prisen pr.

produceret energienhed. Dette kan også skrives som $/kWh eller lignende.

Der er flere faktorer der skal tages højde for, når man skal opgøre prisen pr. produceret

strømenhed. En model ved navn Levelized cost of energy (LCOE) tager højde for de mest

væsentlige af disse faktorer. Ligningen ser ud som følgende:

(Chun, McCulloch, 2018)

Der findes forskellige faktorer der påvirker henholdsvis Lifecycle cost og Lifetime energy

production. Dette kan vises ved formlen:
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(Chun, McCulloch, 2018)

For at få en forståelse for LCOE må man vide hvad de forskellige variabler betyder.

Variablen I henviser til de investeringsomkostninger der er forbundet til den enkelte

energikilde.

Variablen M henviser til de reparations og vedligeholdelsesomkostninger der er forbundet til

den enkelte energikilde.

Variablen F henviser til det brændsel der skal bruges for at energikilden producerer

elektricitet.

Variablen r henviser til renten for den enkelte investering

Variablen n henviser til antallet af år hvor energikilden vil producere elektricitet.

Variablen E henviser til mængden af elektricitet produceret et givent år.

LCOE tager altså højde for en række væsentlige faktorer, der alle er afgørende for den mest

retvisende pris for forskellige energiformer. Det er afgørende at påpege, at der også er

ulemper vedrørende denne opgørelsesform. LCOE tager fx ikke højde for at nogle

energikilder er fluktuerende i deres produktion og derfor kræver betydelige mængder

energilagring. Dette er særligt relevant for vedvarende energikilder som sol og vind, hvor der

findes en svingende produktion. Det er forbundet med store omkostninger at lagre denne

strøm, og derfor er det centralt at have in mente, når man undersøger de økonomiske forhold

for forskellige energikilder.

En anden væsentlig faktor i beregningen af LCOE er kapacitetsfaktoren. Kapacitetsfaktoren

fortæller i hvilken grad at den opgivne installerede strømproduktion rent faktisk bliver

udnyttet. Som tidligere nævnt er vedvarende energikilder som fx sol og vind fluktuerende og

vil have en kapacitetsfaktor, som er lavere end kraftværker med en mere stabil produktion.

Dette tydeliggøres på figur 1, der angiver kapacitetsfaktoren for forskellige energikilder i

USA i året 2020:
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Figur 1

(Statista, 2020)

Dog skal det i denne sammenhæng nævnes, at der i denne rapports henvisninger kun er

inddraget analyser, der tager højde for denne diskrepans i kapacitetsfaktoren.

6.3.2. Prisen for bestemte energikilder
Prisen for bestemte energikilder vil i denne opgave bygge på to forskellige undersøgelser

udarbejdet af to forskellige kilder.

Den ene undersøgelse vi tager udgangspunkt i er udarbejdet af den amerikanske

investeringsbank Lazard. Lazard er verdens største private investeringsbank og udarbejder

forskellige analyser omkring bl.a. klima- og energispørgsmål.

Den anden undersøgelse vi tager udgangspunkt i er udarbejdet af det internationale

energiagentur (IEA). IEA er en mellemstatslig organisation med 30 OECD lande som

medlemmer.

Vi har vurderet disse to kilder til på hver deres måde at være tilstrækkelige betydningsfulde i
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vores undersøgelse af spørgsmålet omkring økonomi i atomkraftværker. Det har vi vurderet

pga. de to organisationers størrelse og betydning for debatten omkring atomkraft.

I rapporten vurderes det ikke hvilken af disse to kilder der er bedst at opgøre økonomien i

atomkraftværker. Derimod forholder vi os kritisk til begge undersøgelser og kigger ind i

nogle af de mulige grunde til forskelle imellem dem.

LCOE prisen for forskellige energikilder ser ifølge Lazard således ud:

(OurWorldInData, 2020)

Figur 2

Visualiseringen i figur 2 er hentet fra OurWorldInData hjemmeside, mens opgørelsen af

prisen for atomkraft er udarbejdet af Lazard. Der vil senere i rapporten blive refereret til

Lazard, når prisen bliver diskuteret og analyseret.

Det kan aflæses af diagrammet at priserne på sol, havvind og landvind er meget lavere end
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prisen på atomkraft. Derudover er prisen stærkt faldende set i forhold til hvor stor mængden

af elektricitet disse kilder producerer. Jo mere strøm sol, hav- og landvind producerer, jo

billigere bliver strømmen. Omvendt ses det at der ikke sker samme udvikling for atomkraft.

Her er udviklingen decideret modsat, og jo mere atomkraft der bliver opført jo dyrere bliver

det også.

Spørgsmålet om hvilken energikilde der er mest attraktiv burde hermed være løst, da de

vedvarende energikilders LCOE er langt lavere samtidig med at den økonomiske udvikling er

positiv, mens den for atomkraft er modsat. Disse udregninger og flere af de bagvedliggende

antagelser kan dog kritiseres. Den amerikanske energimyndighed EIA adskiller, i deres

sammenligner, vind og sol fra stabile energikilder grundet deres naturlige variation i

energiproduktion. Dette gøres fordi de slet ikke mener, at man kan sammenligne LCOE for

vedvarende energikilder og fx atomkraft (U.S. Energy Information Administration, 2021, s.6).

En faktor der er redegjort for er at de vedvarende energikilder er fluktuerende. Dog er det

ikke kun produktionen af strøm der er fluktuerende, det er vores forbrug af strømmen også. Vi

bruger enkelt sagt mere strøm på bestemte tidspunkter, og mindre strøm på andre tidspunkter.

Et fluktuerende energi- og strømbehov stiller krav til at de kilder hvorfra vi får vores energi

kan tilpasse sig behovet fra forbrugeren. Dette er ikke en mulighed med energikilder der

afhænger af naturlige processer. Her adskiller atomkraft sig igen fra sol og vind ved

forholdsvis hurtigt at kunne indstille sig på et øget eller faldende energibehov. (J.M.K.C.

Donev et al., 2020).
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Når man tager udgangspunkt i den anden opgørelse fra IEA ser prisen på atomkraft noget

anderledes ud.

(IEA, 2020)

Figur 3

Når man direkte sammenligner Lazard og IEAs undersøgelse kan man konkludere at de

vurderer prisen for atomkraft meget forskelligt. Lazard siger 155$/MWh mens IEA siger

69$/MWh.

Denne store forskel skyldes forskellene i  opgørelsesmetoder i undersøgelserne af LCOE. Det

internationale energiagentur (IEA) tager i deres undersøgelse af priser for fremtidig

strømforsyning højde for omkostninger til energilagring og systemomkostninger, hvilket

medfører at resultaterne bygger på mere virkelighedsnære antagelser. Dette ændrer

medianprisen på atomkraft i forhold til andre energikilder dramatisk, således at atomkraft er

stærkt konkurrencedygtigt set ud fra et økonomisk perspektiv.

Der vil senere i rapporten yderligere blive redegjort og analyseret for hvad denne forskel

bunder i.

6.3.3. Baggrund for prisen på atomkraft

For at forstå hvorfor der er store prisforskelle på opførelsen af atomkraftværker verden over,

må man undersøge hvilke faktorer der er afgørende for økonomien i atomkraftværker. Dette

gøres med henblik på at nuancere forståelsen for prisen i atomkraftværker, så det kan tjene til

opklaring af spørgsmålet i problemformuleringen. Afsnittet her tager udgangspunkt i de mest
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væsentlige faktorer, som er fremført i World Nuclear Agencys rapport ”Unlocking reductions

in the construction cost of Nuclear energy: A practical guide for stakeholders” (2020)

Forskellige faktorer er afgørende for prisen på et atomkraftværk. Blandt disse er

finansieringsfaktoren den klart mest dominerende med 67% af de samlede omkostninger. Når

man skal finansiere et atomkraftværk er hovedreglen, at det sker ved en kombination af

kapital og lån (NEA, 2020, s.34). Udgifter til lånet i form af renter er væsentlige for denne

udgift. Derudover er konstruktionstiden også afgørende, da den er med til at definere hvornår

investorerne kan få deres penge tilbage. Ved en konstruktionsperiode på 3 år og en rente på

ligeledes 3% stiger finansieringsudgifterne med 5,8%, mens det ved en konstruktionsperiode

på 10 år og en rente på 10%, stiger med 43% (NEA, 2020, s.35). En måde man kan tackle

dette problem på er ved at lave lån fra banker der er støttet af det pågældende lands stat. Dette

er sædvanlig praksis i Kina hvor 70% af alle lån til atomkraftværker er indrettet således

(Murtaugh, 2021). For at tydeliggøre rentens betydning kan der fremføres et eksempel. Ved

en rente på 1,4%, som er den rente de statsstøttede lån i Kina ca. har, vil udgiften i $/MWh

være 42. I et andet tilfælde, fx i et europæisk land, kan en sandsynlig rente være på 10%.

Denne renteforskel betyder at prisen vil svinge sig helt op på 97 $/MWh, og prisen er således

over dobbelt så høj (Murtaugh, 2021). Der kan af dette udledes, at den politiske opbakning og

vilje til finansiering man ser i Kina, kan påvirke prisen for atomkraft i en positiv retning.

Udover finansieringsfaktoren eksisterer der også udgifter der knytter sig til mere praktiske

faktorer. Disse udgifter tegner sig for 33% af de samlede omkostninger til atomkraftværker

(NEA, 2020, s.30). Udgifterne skal findes i de materialer der skal bruges til de forskellige

komponenter, som et atomkraftværk består af. Det indebærer materialer til reaktoren,

turbinen, nedkølingssystemet og forskellige andre omkostninger. Projektplanlægning, design

og test af anlægget udgør også en stor del af disse omkostninger.

Samlet set står udgifter forbundet med arbejdskraft for 50% af disse udgifter, og det kan på

den baggrund påpeges at lønninger er afgørende for prisen på et atomkraftværk.

En andet instrument, der kan påvirke prisen på el fra atomkraftværker, men ikke

opførselsprisen, er long-term operation (LTO). LTO indebærer den levetidsforlængende

proces som man kan igangsætte på atomkraftværker, der er sat til at udløbe. LTO er særdeles

omkostningseffektivt, da atomkraftværket er bygget og der dermed ikke findes omkostninger
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forbundet til opførelsen af værket.

En yderligere faktor for reducering af prisen på atomkraft er multi unit construction (MUC).

Når man bygger et atomkraftværk opfører man ofte flere reaktorer på samme anlæg. Dette

reducerer prisen (NEA, 2020, s. 15). Jo flere reaktorer man bygger pr. anlæg, jo lavere vil

prisen blive, da man på denne måde reducerer risikoen for forsinkelser, samtidig med at man

bedre udnytter de ressourcer der er til stede ved opførelsen af reaktorerne. Man kan anskue

det som stordriftsfordele. (OECD & NEA, 2020)

En faktor der også er afgørende for prisen på atomkraft er stabilitet og forudsigelighed i de

sikkerhedsregulativer der eksisterer. Det er egentlig ikke de eksisterende sikkerhedskrav, der

fordyrer atomkraft, men nærmere den ikke eksisterende stabilitet og forudsigelighed. Et

eksempel på vigtigheden af dette kan findes i en fransk reaktor, hvor der blev lavet en

ændring i sikkerhedsregulativerne. Her tog det 10 år at omdanne denne regelændring til nye

krav i teknologien. (OECD & NEA, 2020)

6.3.4. Er der forskel i prisen på atomkraftværker globalt og hvorfor?

På globalt plan er der store udsving i prisen på atomkraft. Det ses på følgende figur:

(IEA, 2020)

Figur 4

Indien har blandt de nævnte lande på søjlediagrammet de laveste omkostninger med

48$/MWh. Hvor et land som Japan har de højeste med en medianpris på 87$/MWh. Denne

forskel i priser på atomkraft kan begrundes med forskellige pointer. Når man undersøger
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lønforholdene i de to lande tegner der sig et billede. I Japan er mindstelønnen 8,17$ (Japan -

Lønninger, 2021) mens den i Indien ligger på 2,8$ (Indien - Lønninger, 2014). Som der

tidligere blev redegjort for har lønninger til arbejdskraft en forholdsvis stor betydning i

forbindelse med opførelsen af atomkraftværker, og der kan med afsæt i dette siges at

lønforskellene i de to lande kan være med til at begrunde prisforskellen. Derudover var Japan

hjemsted for Fukushima ulykken, og det kan i den forbindelse tænkes at sikkerhedsregulativer

er blevet skærpet. Disse ændringer i sikkerhedsregulativer er som tidligere nævnt også

afgørende for pris og konstruktionstid på atomkraftværker. Et eksempel på dette kan findes i

Japans høje udgifter til håndtering af brændsel til atomkraftværker. Japans udgifter på dette

område ligger på 13,9$/MWh, hvor den gennemsnitlige pris er 9,3$/MWh. (IEA, 2020, s.39)

Det er altså ikke blot ændringerne i sikkerhedsregulativer der er afgørende for prisen. Også de

enkeltes lande forskellige sikkerhedsregulativer er væsentlige.

Der tegner sig et billede af at et land (Japan fx) ikke blot kan kopiere metoder fra Indien, der

muliggør en lavere pris. Prisen skyldes ofte en række faktorer, der er afhængige af nationale

forhold.

6.4. Delkonklusion for empiri afsnit

Det kan på baggrund af empiriafsnittet konkluderes at der blandt de danske politiske partiers

holdninger er konsensus om at atomkraft er dyrt. Enkelte partier berører ikke det økonomiske

spørgsmål, men af dem der gør, peger pilen mod holdningen om at det er dyrt.

LCOE er den anvendte beregning af priser på energi og selvom denne opgørelsesmetode

indeholder ulemper, er det den mest meningsfulde at redegøre for, da undersøgelserne fra

Lazard og IEA tager udgangspunkt i LCOE. Lazard og IEA konkluderer to forskellige priser,

og det kan således konkluderes at der ikke er samme konsensus om at atomkraft er dyrt,

blandt videnskabelige undersøgelser, som hos de danske partier.

LCOE for atomkraft afgøres af forskellige faktorer, hvoraf finansieringsdelen er den mest

afgørende. Derudover er lønninger og sikkerhedsregulativer også definerende for prisen. Det

afspejles i de forskelle der er mellem lande som fx Japan og Indien. Politisk opbakning kan

med udgangspunkt i eksemplet fra Kina siges at reducere prisen for atomkraft betydeligt.
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7. Analyseafsnit

Dette afsnit vil koble forskellige danske partiers holdning til det økonomiske aspekt i

atomkraft, med kritisk rationalisme som videnskabsteoretisk vinkel. I forbindelse med vores

projektskrivning fandt vi frem til at det kunne være interessant at undersøge danske partiers

holdninger til atomkraft. Derfor adspurgte vi samtlige politiske partier via mail, for at få et

indtryk af deres holdning til atomkraft. De forskellige partier havde en række forskellige

pointer i forhold til atomkraft, hvoraf den økonomiske faktor, i nogle af udsagnene, udgjorde

en af disse. Dette er tidligere blevet beskrevet i afsnit 6.1. Nogle partiers holdning vil blive

analyseret mere end andres. Dette skyldes forskellen i omfanget af empiri indsamlet fra de

forskellige partier.

Vi har adspurgt hvilke kilder disse partier refererer til, når de kommer med udsagn om at

atomkraft er dyrt, men det har ikke været muligt at få dette spørgsmål besvaret. Grundet at

dette ikke har været muligt, beskæftiger dette afsnit sig også med nogle af de mulige grunde

til at de partierne siger som de gør.

7.1. Gennemgang af udtalelser

7.1.1 Socialistisk Folkeparti

Vi vil nu starte vores analytiske gennemgang af partiernes udtalelser. Med udgangspunkt i

udtalelsen fra SF, at “Atomkraft er mange gange dyrere end vind at opfører – mindst 2-3

gange så dyrt” (se bilag 2), har vi fra et kritisk rationalistisk perspektiv, forsøgt at belyse

dette. Det første vi har beskæftiget os med, var at undersøge og teste hypotesen. Vi har med

udgangspunkt i kritisk rationalisme gjort brug af en hypotetisk-deduktiv tilgang, til partiets

udtalelse (se afsnit 6.1). Vores første opgave har været at indsamle observationer om

hypotesen. Dette dækker over økonomiske opgørelse og beregninger, på omkostningerne ved

opførsel og vedligeholdelse af atomkraftværker. Dette kan findes i vores afsnit om hvordan

atomkraft rangerer sig økonomisk (se afsnit 6.3).

Induktionsproblemet, der blev beskrevet i teoriafsnittet kan direkte anvendes i forbindelse

med partiernes udsagn om at atomkraft er dyrt. Citatet ”alle svaner er hvide” kan sidestilles

med citatet fra SF ”atomkraft er dyrt” (se afsnit 6.1). Der skal blot et eksempel til for at
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falsificere hele udsagnet. Her kan man kigge på prisen for atomkraft i undersøgelsen fra IEA

som beskriver prisen på verdensplan, eller man kan kigge på IEAs regionale priser for

atomkraft. Hvis man gør det, viser det sig hurtigt at udsagnet kan falsificeres.

Når vi beskriver atomkraft som værende dyrt, eller ikke dyrt, er det relativt i forhold til andre

energiformer, da vi antager at en vedblivende energiproduktion er nødvendig for samfundet.

Hvorvidt SFs udtalelse kan falsificeres afhænger af hvilken empiri, der bliver taget

udgangspunkt i. Det skyldes at LCOE median prisen i $/MWt på globalt plan, er højere for

vindenergi end for atomkraft (se afsnit 6.3). Der er altså et grundlag for at argumentere for, at

SF’s udtalelse godt kan bekræftes, hvis man tager udgangspunkt i den anden økonomiske

undersøgelse fra Lazard i vores empiriafsnit. Årsagen til diskrepansen mellem  de to

undersøgelser skyldes at den ene kilde inddrager, infrastruktur, energinet, og

systemomkostninger til fx energilagring, mens den Lazard ikke medregner dette. Derudover

opererer Lazard undersøgelsen med en 8% rente, mens IEAs undersøgelse opererer med en 7

% rente. En lille forskel, men som der tidligere er beskrevet kan selv en lille renteforskel have

stor betydning for prisen.  Det kan tænkes at det videnskabelige grundlag som Enhedslisten,

De Radikale og SF står på, indregner en anden rente end den som IEA kalkulerer med.

Dog er det en væsentlig pointe at påpege at EIA mener, at det slet ikke giver mening at

sammenligne prisen på atomkraft og vedvarende energikilder, da strømforbrug, som der

tidligere er redegjort for, er fluktuerende og en strømforsyning derfor skal kunne levere strøm

til forbrugeren når de efterspørger det. Her underbygger den høje kapacitetsfaktor på

atomkraft, en pointe om at det er den mest hensigtsmæssige energikilde, sammenlignet med

vind og sol.

Dermed må vi konkludere, at vores indsamlede empiri peger på, at SF kan have ret i deres

udsagn, såfremt at der tages udgangspunkt i undersøgelsen fra Lazard. Omvendt kan udsagnet

afkræftes, hvis man tager udgangspunkt i IEAs undersøgelse. Dette udfald er med til at

understrege, at vi når frem til to forskellige facit for prisen på atomkraft, da det afhænger af

hvilken undersøgelse man tager udgangspunkt i.

Fra et kritisk rationalistisk synspunkt, vil vi understrege at enhver konklusion afhænger af den

bagvedstående empiri. Det er derfor vanskeligt at tilnærme sig et præcist svar, når det
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kommer til en pris for et atomkraftværk. Den mest retvisende, og rationalistiske,

fremgangsmåde til at udregne en pris for et givent kraftværk, vil være at tage udgangspunkt i

tidligere erfaringer. Da SF i deres udtalelse, tager udgangspunkt i netop eksempler fra Finland

og England, må det altså siges at det er et så godt muligt udgangspunkt, for at kunne forsøge

at forudsige en potentiel pris i Danmark, da der ingen tidligere erfaringer med atomkraft er i

landet. Derfor vil vi med udgangspunkt heri sige at SF’s udtalelse kan være verificerbar.

En ting er at konkludere at prisen for atomkraft på globalt plan er lavere eller på niveau med

vedvarende energikilder, som IEA gør. En anden ting er at konkludere, at det vil være

økonomisk fordelagtigt at indføre det i et land som Danmark. Det er vigtigt at adskille de to

konklusioner.

Med udgangspunkt i afsnittet om forskellen på prisen på atomkraft på globalt niveau, kan

man argumentere for at SFs begrundelser, omkring at prisen på atomkraft er for høj, kan

verificeres, da de vil kræve store sikkerhedskrav samtidig med at de danske lønninger er

forholdsvis høje. Altså bare fordi at prisen i Indien er lav kan man ikke nødvendigvis kopiere

metoden, da andre forhold gør sig gældende i Danmark. Dog ved vi fra tidligere redegørende

afsnit at renten og netop sikkerhedsreguleringer påvirker prisen på atomkraft. Disse to

faktorer kan påvirkes af politikere. Det kan gøres ved fx at statsstøtte lån, som nedbringer

renten betydeligt, og derefter falder den samlede pris betragteligt. Eller det kan gøres ved at

skabe politisk stabilitet omkring atomkraft. Herefter vil der måske ikke være samme behov

for pludselige ændringer i sikkerhedsreguleringer, som dermed vil kunne påvirke prisen

negativt. Politikernes manglende vilje til at indføre atomkraft kan altså i sig selv have en

negativ indflydelse på prisen.

En faktor der kan forklare forskellen mellem den økonomisk undersøgelse fra IEA og

politikernes holdning er brugen af enkelte eksempler. SF bruger det engelske atomkraftværk

Hinkley Point C, som et argument for at prisen på atomkraft er høj. Man kan dog argumentere

for at man ikke får det mest nuancerede billede af de økonomiske forhold ved

atomkraftværker, hvis man udelukkende refererer til eksempler hvor prisen er blevet for høj.

En anden grund til at partierne udtaler at atomkraft er dyrt, kan være fordi at de kun kigger på

prisen for nyopførte atomkraftværker, som rigtigt nok vil være det eneste relevante tal at

kigge på i denne sammenhæng, da Danmark ikke allerede har atomkraftværker. Det kan altså

tænkes at de ikke medtager de økonomiske fordelagtigheder i LTO. Dette er retvisende, når
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man skal beskrive økonomien i atomkraftværker i Danmark, men mindre retvisende, når man

skal beskrive det på globalt plan. På globalt plan er det nemlig yderst relevant at inddrage

LTO i beregningerne om prisen på atomkraft, da det har en meget lav omkostning at forlænge

værkernes levetid, og således bliver den samlede pris for atomkraft væsentlig lavere, som det

også er blevet beskrevet i afsnit 6.3.3.

I forhold til LTO påpeges det af Radikale venstre, at de ikke har noget imod de eksisterende

værker, og der er således en dansk politisk opmærksomhed på at LTO er hensigtsmæssigt.

Fra et kritisk rationalistisk perspektiv, kan vi ligesom tidligere fokusere på den generelle

holdning blandt partierne, der siger at opførsel af atomkraftværker er for dyrt. Her vil vi

fremhæve SF’s brug af det engelske Hinkley Point C som eksempel, er på baggrund af vores

empiri og fra et rationalistisk synspunkt, ikke en god eller retfærdiggjort begrundelse for at

atomkraftværker er for dyre at opføre. Det leder til dels tankerne tilbage på kritikken af Karl

Poppers, idet at det kan virke overdrevet, at et enkelt kraftværk der ikke lever op til de

økonomiske forventninger, kan blive begrundelse for, at atomkraftværker generelt set er for

dyre.

Radikale Venstre fremfører argumentet at prisen på sol og vindenergi er stærkt faldende.

Dette er ifølge figur 2 korrekt og IEA modbeviser ikke dette synspunkt i deres undersøgelse.

Med udgangspunkt i dette kan udsagnet verificeres, og på baggrund heraf kan det deduceres,

at vind og solenergi er det mest hensigtsmæssige, fordi at prisen på atomkraft ikke peger i

samme nedadgående retning.

7.1.1. Nye Borgerlige

Nye Borgerlige kommer i deres besvarelse ikke ind på om de anser atomkraft for værende

dyrt, men de skriver at deres holdning er grundlæggende positiv. De understreger at atomkraft

i Danmark ikke nødvendigvis er den rigtige løsning, men at en understøttelse af atomkraft på

globalt plan er en del af løsningen. Dette argument kan pege hen på en yderligere

understøttelse af LTO, da dette ikke er relevant i Danmark, men kun aktuelt for lande med

allerede eksisterende atomkraft. Desuden ligner det at deres positive tilgang til atomkraft,

ikke udelukkende består i en begejstring for atomkraft, men omvendt består i en skepsis i

forhold til allerede implementerede teknologier i Danmark som fx vind.
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Vi kan altså ikke opnå en endegyldig slutning, med enighed fra alle sider, for om atomkraft er

billigere eller dyrere end alternativerne. Tilgengæld kan vi sige noget om hvilke to forskellige

retninger vores data og analyse peger i, og derefter beskrive hvad der henholdsvis taler for

udsagnene og hvad der taler imod.

7.1.2. Socialdemokratiet

Socialdemokratiet besvarede vores henvendelse ved at referere til en række links, der

beskriver deres politik overordnet. Det kan derfor synes svært at finde frem til partiets

holdninger på dette område. Derfor er det relevant at inddrage et brev til EU-kommissionen,

som Socialdemokraternes klimaminister Dan Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup

er medunderskrivere på. Brevet omhandler atomkraft i EU-regi, og plæderer for at atomkraft

ikke skal optages i EU's grønne taksonomiordning  (Joint-Ministerial-Letter, 2021).

Taksonomiordningen er afgørende for hvilke teknologier der kan få økonomisk støtte, da den

fungerer som en certificering for den enkelte teknologi. Brevet kan derfor tolkes som et

betydningsfuldt angreb på atomkraft, og holdningen fra Socialdemokratiet står derfor klar.

Socialdemokratiet er modstandere af atomkraft. Hvorvidt de er modstandere af atomkraft

grundet økonomiske årsager, kan vi ud fra vores indsamlede empiri hverken verificere eller

falsificere. I brevet anfægtes det at, det fælles europæiske forskningscenter (JRC) negligerer

de risici, der er forbundet med ulykker på atomkraftværker samt de problematikker der

vedrører håndtering af radioaktivt affald. Kritikken går altså ikke på nogle økonomiske

faktorer. Begrundelsen for at de økonomiske faktorer ikke anholdes, kan findes i at Spanien

og Tyskland er blandt de andre medunderskrivere af brevet til EU-kommissionen

(Joint-Ministerial-Letter, 2021). Disse lande har allerede eksisterende atomkraft, og derfor vil

det ikke give mening at kritisere de økonomiske forhold, da LTO er økonomisk fordelagtigt,

som beskrevet i afsnit 6.3.3.

7.2. Diffusion af atomkraft i Danmark

Vi har valgt at lave både redegørelsen og analysen, for denne teoretiske retning, i et og

samme afsnit.
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Vi har i vores inddragelse af dimensionen ‘Teknologiske Systemer & Artefakter’, valgt at

beskæftige os med teorien bag TRIN-modellens 6. trin, “Drivkræfter og barriere”. Yderligere

har vi afgrænset dette afsnit, til primært at inddrage Everett Rogers“Diffusion of Innovation”.

TSA er rapportens sekundære dimension, og derfor har vi valgt kun at beskæftige os med et

af de seks punkter der findes i TRIN-modellen.

Diffusion af en teknologi kan beskrives som den process en teknologi gennemgår, når den

spredes og bliver inkorporeret i et socialt system. Et centralt begreb i denne sammenhæng er

‘innovation’, et begreb der ofte dækker over implementeringen af ny eller forbedret

teknologi. I denne sammenhæng bruger vi dog Rogers definition, hvor innovation betegner

selve teknologien, altså et atomkraftværk som en innovation (Rogers, 2003, s. 5-6).

Ifølge Rogers er diffusion den process hvori en innovation udbredes i en social kontekst.

“Diffusion is the process in which an (1) innovation is (2) communicated through certain (3)

channels over time among the members of a (4) social system” (Rogers, 2003, s. 6-7).

I forhold til denne analyse, kan vi altså sige at vores innovation, atomkraft, i Danmark er

blevet kommunikeret til befolkningen, fra dengang atomkraftteknologien blev kendt af

offentligheden, efter anden verdenskrig. Før oliekrisen i 1973 var energiforsyning dog noget

der fyldte relativt mindre, i den offentlige debat. Kul og især olie fyldte den største andel af

energiproduktionen. Debatten om atomkraft, og de tilhørende fordele og ulemper, har altså

været væsentligt mindre før oliekrisen (se afsnit 6.2). Derfor har der i forhold til Rogers punkt

2 og 3, været en væsentligt mindre kommunikation eller spredning af viden om teknologien, i

det sociale system før 1973.

Fra 73’ voksede debatten, om hvordan Danmark skulle sikre sin energiforsyning for

fremtiden. Atomkraft og andre kandidater herunder vindenergi, blev undersøgt som mulige

løsninger. Efterfølgende kom folkelige modstandsbevægelser som OOA til, og ytrede deres

modstand af atomkraftværker på dansk grund, og i nabolande, i et stort omfang. Dette var i

kombination med uvishederne, omkring opbevaring af radioaktivt affald, de hovedsagelige

barrierer for udbredelsen af atomkraft i Danmark på daværende tid.

Ser vi på dette historiske overblik, med særligt fokus på Rogers definition af diffusion, kan vi

sige at atomkraft fik en massiv stigning, i mængden af information om ‘innovationen’, der

blev kommunikeret til samfundet. Vi kan også definere det som værende sket af flere
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omgange, først med oliekrisen, dernæst den folkelige modstand, og sidst hændelsen på Three

mile island.

Rogers præsenterer en model med sin teori for diffusion (Rogers, 2003, s.165), den

indeholder 5 faser eller kommunikationskanaler, som en given innovation gennemgår. Først

har vi fire forudbestemte kriterier, der skal (1) være forudgående erfaringer med

innovationen, altså erfaring med tidligere atomkraftværker. (2) Der skal eksistere et behov

eller en problematik, hvoromkring innovationen kan bidrage til en løsning, fx uafhængighed

af fossil energi. (3) Der skal være tale om en, til en hvis grad, innovativ eller ny innovation.

Og (4) der kræves viden om normer i det sociale system, i vores tilfælde det danske samfund.

Figur 5.1 (Rogers, 2003, s.165)

I forhold til Rogers model, vil vi nu springe frem til ‘persuasion’- eller

‘overbevisnings’-fasen. Dette kan ses, som tidsperioden for at drage beslutningen om,

hvorvidt innovationen tages i brug eller afvises. Når vi behandler emnet atomkraft i Danmark,

er der altså nogle relative fordele, eller drivkræfter, ved atomkraft. Kobler vi dette til vores

gennemgang og analyse, af hvordan atomkraft rangerer sig økonomisk (se afsnit 6.3 & 7.1),

kan vi sige at der sandsynligvis ikke er en relativ økonomisk fordel, i at benytte atomkraft i

Danmark, da der ingen eksisterende værker er i landet, til at udligne de gennemsnitlige

omkostningerne ved nye værker. Der skal dog tages forbehold for at mange parametre, kan

have indflydelse på prisen, og dermed er det ikke en endelig konklusion at atomkraft er

urentabelt sammenlignet med andre energikilder i Danmark. Derudover er dette set ud fra en

en til en sammenligning med vind- og solenergi, og som tidligere nævnt er dette ikke
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nødvendigvis retfærdigt, da disse energikilder er fluktuerende i deres produktion af energi. I

forhold til debatten om atomkraft, virker det for os, mere retvisende at sammenligne

atomkraft med andre ikke fluktuerende energikilder, hvor atomkraft har den massive fordel at

det er CO2-frit, sammenlignet med fx olie eller naturgas (se afsnit 7.1). Der vil altså opstå

forskellige drivkræfter og barrierer for teknologien, alt efter om den sammenlignes med

vedvarende energi eller fossile brændsler.

Rogers ‘persuasion’-fase leder os videre til beslutningsfasen, hvorved det skal bestluttes om

innovationen tages i brug eller afvises. Atomkraft i Danmark blev afvist i 1985, og har i dag

endnu ikke opnået det Rogers kalder ‘later adoption’. Afvisningen skete ikke på baggrund af

økonomiske aspekter, men derimod på begrundelser om usikkerheder i forhold til sikker drift,

og sikker afskaffelse af radioaktivt affald (se afsnit 6.2). Vores indsamling af udtalelser fra de

nuværende folketingspartier, peger dog på at det i dag i højere grad, er et spørgsmål om

hvorvidt atomkraft er økonomisk konkurrencedygtigt.

Rogers siger at en ‘later adoption’, vil kunne opnås selv efter en oprindelig afvisning. Dette

vil i forhold til den politiske diskurs om atomkraft i Danmark, kræve grundlæggende

ændringer for at gennemfører ‘persuasion’-fasen og opnå ‘adoption’, hvilket i denne

sammenhæng, mest sandsynligt vil betyde grundlæggende ændringer i designet af

innovationen (Rogers, 2003, s. 175).

Venstre fremhæver 4. generations reaktorer i deres udtalelse, som værende interessante for

fremtiden med henblik på en øget sikkerhed. Det kan derfor implicit aflæses af ordførerens

svar at atomkraft i dens nuværende form ikke er tilstrækkelig sikker (se afsnit 6.1). 4.

generations atomkraftværker, kan ses som en mulig ændring i innovationen, der i teorien kan

føre til højere sikkerhed og højere effektivitet (World-Nuclear, 2020). Yderligere er der også

mulighed for at nedbringe mængden af affaldsstoffer, da visse gen. 4 reaktor-designs vil

kunne udnytte langt mere af brændselsstofferne. Dertil kan disse reaktorer ‘brænde’ affald fra

3. gen kraftværker, og dermed sænke mængden af eksisterende radioaktivt affald

(World-Nuclear, 2020). Der er altså potentiale for at 4. gen. reaktor-teknologien, kan ændre på

udfaldet af ‘beslutningsfasen’, da den vil stå væsentligt stærkere i ‘persuasion’-fasen både

økonomisk, men også sikkerhedsmæssigt, i forhold til de nuværende 3. gen. reaktorer.
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7.3. Har atomkraft en politisk karakter?

Hvorvidt man bør implementere atomkraft i Danmark eller ej, er en yderst kompleks

problemstilling. Selv hvis man udelukkende kigger på teknologien fra et økonomisk

perspektiv, er der mange forskellige parametre, der spiller ind. Ser vi på besvarelserne fra

partierne, så er økonomien også det umiddelbart mest udbredte problem ved atomkraft (bilag

1-6). Dette afsnit vil dog ikke udelukkende handle om økonomien, men også atomkraft i

relation til politik og teknologiens potentielle indflydelse på samfundet i Danmark. Ved at se

på teknologien med et politisk perspektiv, kan det hjælpe os til at forstå, hvorfor de

forskellige partier fortæller som de gør.

Som tidligere beskrevet i afsnit 5.1 og som Langdon Winner karakteriserer det, så er der to

måder, hvorpå teknologier kan besidde politiske egenskaber: Teknologier, som gøres politiske

og teknologier, som har en iboende politisk karakter.

7.3.1. Atomkraft som en teknologi, der gøres politisk

Vi kan starte med at se på atomkraft som en teknologi, der gøres politisk. De fleste

argumenter fra politikerne kommer på baggrund af grunde som: Økonomi, tidshorisont og

sikkerhedsrisiko (se afsnit 6.1). Især økonomien, som vores opgave beskæftiger sig med, er

en af barriererne for atomkraft. Med tanke på Winners teori, er der også helt andre

bevæggrunde til hvorfor partierne fortæller som de gør. Hvis det udelukkende handlede om,

hvorvidt det kunne betale sig økonomisk, at implementere atomkraft i Danmark, så må man

formode, at partierne ville være mere enige end de er. Set fra et Winner-perspektiv, kunne

man eksempelvis godt forestille sig at Nye Borgerliges optimisme i forhold til atomkraft ikke

udelukkende handler om en begejstring til atomkraft, men i stedet til teknologier helt generelt.

Ligesom Winners eksempel med mejetærskerfabrikken, hvis formål ikke var øget

effektivitet(Winner 2008, s. 349), så er det sandsynligt at Nye Borgerliges interesse i

atomkraft ikke udelukkende handler om muligheden for øget energi. Det handler nok i højere

grad om, at de ikke vil spare sig til en løsning af ”klimaudfordringen” ved at gå på

kompromis med mængden af eksempelvis kød, biler eller rejser. Så er atomkraft en mere

tiltalende løsning.
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Et partis interesse eller mangel på interesse i atomkraft, kan altså ligge et andet sted end

ønsket om mere økonomisk energi. Atomkraft er altså politisk i den forstand, at det ikke

udelukkende handler om de synlige fordele/ulemper ved teknologien, men også en masse

bagvedliggende politiske årsager.

7.3.2. Atomkraft som en teknologi med en iboende politisk karakter

Ser man på atomkraft, vil man igennem Winners beskrivelse og endda hans eget eksempel

ikke være i tvivl om, at atomkraft kan blive karakteriseret som en teknologi med en iboende

politisk karakter. Det kan være medvirkende til, at ingen af partierne udelukkende er positivt

stemte over for teknologien i Danmark. Ved ibrugtagen af sådanne teknologier, vil man ifølge

Winner være tvunget til at acceptere betingelser som: ”centralisering eller decentralisering,

lighed eller ulighed og undertrykkelse eller frigørelse” (Winner, 2008, s. 354).

Selvom det givetvis vil være bedre set fra et økonomisk synspunkt og samtidig medvirkende

til at reducere CO2 -udledningen, så ville der med stor sandsynlighed opstå andre

samfundsmæssige konsekvenser. Det er altså ikke kun et spørgsmål angående økonomi og

CO2, men også et spørgsmål om, størrelsesordenen på de øvrige samfundsmæssige

konsekvenser. Ifølge Winner vil det blive en række konsekvenser, der ikke nødvendigvis kan

undgås eller rettes op på efter implementering.

SF undgår for eksempel at sammenligne priser på atomkraft med lande som Indien og Kina

(se afsnit 6.1). De fortæller at sol- og vindenergi er billigere end atomkraft noget sted i

Europa eller USA.

Her nævner de efter al sandsynlighed ikke Kina og Indien som eksempler, da de landes

politiske styreform, er meget anderledes end i Danmark. Så selv om atomkraft er billigere i de

lande, så ville det ikke være til gavn at efterligne metoder derfra, hvis man skal tage Winners

ord for gode vare. Atomkraft kan siges at være mere foreneligt med det mere centraliserede

styre i Kina og Indien og det vil derfor også betyde at de negative konsekvenser sandsynligvis

vil blive større i Danmark.

33



De to nævnte eksempler illustrerer, at det kan være særdeles relevant at undersøge de

politiske årsager, som ligger til grund for partiernes besvarelser. Selvom økonomi ofte bliver

brugt som undskyldning fra partierne, så kan der sagtens være andre større underliggende

årsager, som skaber barrierer for udbredelsen af atomkraft.
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8. Konklusion

Vi har gennem rapporten med udgangspunkt i kritisk rationalisme og teori fra Langdon

Winner og Everett Rogers forsøgt at svare på problemformuleringen: “Hvordan er

sammenhængen mellem danske partiers holdninger til atomkraft, og økonomiske modeller på

området?”. I dette afsnit vil vi opstille de konklusioner vi har fundet frem til.

I forhold til vores analytiske gennemgang af partiernes udtalelser, kan vi konkluderende sige,

at SFs udsagn om at atomkraft er dyrere end vind- og solenergi, kan verificeres. Dette er med

forbehold om at der tages udgangspunkt i undersøgelsen fra Lazard. Tager man derimod

udgangspunkt i IEAs undersøgelse, kommer vi frem til at udsagnet kan falsificeres.

Konklusionen afhænger altså af hvilken empiri vi tager udgangspunkt i.

Vi konkluderede i empiriafsnittet at renten og sikkerhedsreguleringer påvirker prisen for et

atomkraftværk. Det relevante ved netop disse faktorer er at de kan påvirkes direkte af

politikerne, ved fx statslån. Det kan på den baggrund konkluderes, at politikerne selv har

negativ indflydelse på priserne, grundet deres manglende vilje til indføre atomkraft.

I forhold til SFs brug af eksemplet om Hinkley Point C, konkluderes det at det virker

forsimplet at bruge et enkeltstående eksempel, som udgangspunkt for en udtalelse om at

atomkraft er dyrt, eller ofte går over det beregnede budget.

Det kan konkluderes at EIA ikke mener at det er retvisende at sammenligne atomkraft med

fluktuerende energikilder (sol og vind), fordi atomkraft har den massive fordel at det er en

langt mere stabil energikilde. I forhold til diffusion af teknologien kan vi altså konkludere at

drivkræfter og barriere kan ændre sig alt efter hvilken sammenligning der vælges.

I denne rapport tager vi udgangspunkt i den diffusionsprocess der er sket i Danmark efter

1973. Det var på daværende tidspunkt bekymringer om sikkerheden ved atomkraftværker, der

var den primære barriere for udbredelsen af teknologien. Atomkraften blev endeligt afvist i

1985. Vi kan dog konkludere, ud fra vores empiri og udtalelser fra partierne, at barrierernes

karakter har forandret sig, og at økonomien nu er den største faktor end sikkerheden.
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Der er ifølge Winner to måder teknologier kan besidde politiske egenskaber på. Hvis

teknologien besidder en af disse, så kan det være kraftigt medvirkende til at afgøre om den

bliver implementeret eller ej. Det er altså ikke kun afgørende, hvad de økonomiske modeller

foreskriver, men også afgørende, hvad de underliggende politiske argumenter er.
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