
Ett kärnkraftsvänligt Norrbotten

Norrbotten har under de senaste åren fått flera nya etableringar som är extremt elintensiva.
Vårt grannland Finland har beslutat att bygga flera kärnkraftsreaktorer för att täcka upp för
deras konstanta elbrist, trots det så kommer framtiden präglas av elbrist om inget planeras
redan idag för att möta upp det framtida elbehovet. Det moderna samhället står inför en
omställning från bensin- och dieselbaserade drivmedel till en i princip total elektrifiering av
hela fordonsflottan. För att driva fordon, industri och inte minst enskilda hushåll så måste det
finnas konstant tillgång på tillförlitlig baskraft. Norrlandslänens tunga stålindustri går mot att
producera stål i el-stålugnar vilket kommer att ta all ledig kraft i anspråk, utöver detta har
flera serverhallar i Norrbotten körts igång och en batterifabrik håller på att uppföras i
Skellefteå.

Elproduktion från nya källor som sol- och vindkraft möter inte upp när det riktigt stora
behovet av elenergi som förväntas komma. Utöver detta så börjar de flesta kärnkraftverk i
Sverige att uppnå sin tekniska livslängd och behöver ersättas eller förnyas. För att det
moderna samhället skall fungera på lång sikt utan elbrist och för att behålla vår höga
levnadsstandard så är kärnkraften en långsiktig och hållbar lösning för en fossilfri
kraftproduktion.

Norrbottens län kan med det stora tekniska kunnandet och nära tillgång till naturresurserna
således möta upp till att få en etablering av ett kärnkraftverk som kan förse hela norra
norden med den elenergi som verkligen behövs. Norrbottens län har också ett gynnsamt
geografiskt läge där vi kan distribuera elenergi i alla väderstreck. Kärnkraft etableras idag
med fördel i nära tillgång till hav då det underlättar kylning av reaktorn, Norrbottens län har
därför alla förutsättningar som behövs för en lyckad etablering och drift.

Region norrbotten bör vara en initiativtagare till att etablera fossilfri kraft i form av kärnkraft
samt att få hit tillhörande industrietableringar som kommer att tjäna regionen under lång
framtid. En stabil kraftproduktion i form av kärnkraft kommer få synergieffekter under lång
framtid i näringslivets Norrbotten och för länets expansion.

Det yrkas att,

- Region norrbotten uttalar sitt positiva ställningstagande till att etablera kärnkraft inom
länet.

- Region norrbotten uppvaktar alla de kraftbolag som kan tänkas utgöra möjliga
huvudmän till ett nytt kärnkraftverk, både inom och utanför riket.
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