Liberalistene mener det er på tide at regjeringen og Stortinget, utvalg som
energikommisjonen og andre klima-og miljøutvalget å slutter med sin vegring mot
kjernekraft. I de fleste av disse utvalgene er det følelser og ikke fornuft/faglighet som gjør at
man alltid havner ut med fokus på sol og vind. Samtidig nevnes knapt kjernekraft som en
mulig løsning. Dette er en teknologi som kan brukes nå. Det er langt på vei bevist
økonomisk, sosialt, miljø og klimamessig at kjernekraft er en av de beste løsning for alle
disse områdene. Det gir også en utrolig stor forskjell i strømforsynings-stabilitet til
motsetning fra vind og sol.
Liberalistene Viken mener at regjeringen plikter å tenke bredere enn det man gjør nå. Skal
man gjøre det som er det beste for folket, så må man også tillate private å starte produksjon
av strøm fra kjernekraft i Norge.
Uten å velge en teknologi innen kjernekraft, finnes det mange spennende teknologier som
modulære kraftverk og kommende kraftverk som benytter Thorium. Thorium kan være
spesielt interessant med tanke på at dette er Norges nasjonale grunnstoff og det finnes
muligens utvinnbare ressurser av dette i Norge.
Samtidig bør Norge i samarbeid med Finland og Sverige se på mulighet for kjernekraftverk
som kan drives med avfall fra eksisterende kjernekraftverk. Dette kan redusere avfall, få ned
halveringstiden og få ut energi fra eksisterende avfall.
All fortsatt vegring og dogmer mot kjernekraft må utfordres med at dette i prinsippet er en
uvitenskapelig, naiv syn på verden eller basert på frykt. Verden trenger en energibærer som
kan driftes 24/7. Sol og vindkraft vil ikke monne nok om man skal tro IPCC.
Siden Norges regjeringer og Storting har vedtatt og sagt ja til kraftkabler til Storbritannia med
sine høye priser og Tyskland som stenger ned sin kjernekraft i 2022 i sitt syn Energiwende,
oppnår vi ikke noe særlig reduksjon av klimagasser. Dette tross massiv investeringer i
fornybar energi, er dette nok et bevis for behovet for en stabil grunnlast som kjernekraft kan
tilby.
Kjernekraft kan også bygges der det finnes lokalt behov, som kan eliminere store
utbygginger av kraftnettet for å frakte vindkraft. Ikke minst unngår vi store skader på natur og
miljø også. Lokalt kan også stabile og høyt betalte jobber skapes, i tillegg til ringvirkninger til
lokale leverandører.
Liberalistene Viken sier; løsningen er kjernekraft!

