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RIV-start
start för kärnkraften
Hej kära SERO-medlemmar
medlemmar och alla vänner av förnybar energi.
Jag vill dela med mig av en sorglustig händelse i årets valrörelse som när ni läser detta är
avslutad. Sveriges medborgare har gjort sitt val. En valrörelse som varit full av tröttsam o
ovetenskap och förnekelse av publicerad vetenskap.
Tidigt på morgonen måndag 29 augusti råkade Ringhals 4 ut för en o
olycka.
lycka. I samband med ett
obligatoriskt test vid uppstarten efter den månadslånga avställningen skadades anläggningens
tryckhållare. Reparationerna beräknas ta tre månader. R4 kommer inte att vara på nät förrän 30
november. Som tidigast.
Men – det här hade vi väl ändå inte planerat för!? Kärnkraften kallas ju ”planerbar kraft” tänker jag
och kommer i samma sekund att tänka på hur Unipers pressmeddelande var formulerat dagen
efter att 1400 MW från O3 föll bort från det svenska elnätet (19 juli) och orsakade ett frekvensfall
ner till kritiska 49,80 Hz:

Bortfallet skedde på ett ögonblick, alltså precis det felfall som utsätter elsystemet för den största
påfrestningen.
Här är en bild från Svenska Kraftnät: Kontrollrummet som jag känner lika väl som mitt eget
vardagsrum.

Dagen efter detta debacle skrev ägaren till O3, OKG som ägs av Uniper, som ägs av Fortum:

Notera hur det är en oomkullrunkelig sanning att kärnkraft är planerbar. Samma kväll som olyckan
i Ringhals 4 blev känd så stod miljöreportern på SVT och talade om ”planerbar el” i Aktuellt… Inte
undra på att folk tror på den blåbruna propagandan. Den bekräftas och upprepas av såväl statliga
som privata TV-kanaler.
Samtidigt, i ett europeiskt land nära dig:
Kärnreaktor avstängd efter beskjutning
PUBLICERAD IDAG 11:14 (2022.09.01)
”En av två fungerande reaktorer i kärnkraftverket Zaporizjzja har stängts av på grund av rysk
beskjutning, meddelar operatören Energoatom på torsdagen, rapporterar Reuters.”
Och Olkiluoto 3, redan 13 år försenad, ger fortfarande inte stabil el ut på nätet och föll återigen
hastigt ifrån nätet den 29 augusti på grund av ett generatorfel…
* Vad mer behövs för att tvätta bort stämpeln ”planerbar” på kärnkraften!?
* Varför kallas kärnkraften "planerbar" när den i verkligheten är rent stokastisk!?
Dagen efter olyckan i Ringhals 4 startade Moderaterna sin kampanj:
> "Rivstart för ny kärnkraft" <
Det var samma dag (30 augusti) som Ringhals förlängde sin återstart med 3 månader till den 30
november.
Ibland överträffar verkligheten dikten
RIV-start. Verkligen!? :-)
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