
Stanford trovärdigare än Vattenfall 
 
Vattenfall ifrågasätter Stanford-studien om kärnkraftens miljöpåverkan med hänvisning till 
det s k EPD-systemet. EPD sköts i Sverige av Svenskt Näringsliv och är därför inte opartisk. 
Stanfordstudien är publicerad i en vetenskaplig tidskrift, Energy and Environmental Science, 
2009,2, pp 148-173, och har 117 vetenskapliga referenser samt inga externa sponsorer. 
Stanford är det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik och är ett av världens 
mest välrenommerade universitet. Studien har analyserat över hundra livscykelanalyser, 
bland annat Vattenfall-studien. Den har ratats i studien eftersom den inte är transparent, 
dvs uppgifterna går inte att kontrollera, och skulle därför aldrig tillåtas publiceras i en peer-
reviewad vetenskaplig journal. När en styrelseledamot i SERO ville veta hur Vattenfall 
kommit fram till sina uppgifter om urangruvor, som orsakar bland annat mycket stora 
koldioxidutsläpp, fick han höra att Vattenfall hade kontaktat sina gruvor, som i regel ligger i 
kolkraftsländer ( främst Australien, Namibia, Kazakstan) och fått okontrollerade svar om  
låga utsläpp. Även urananrikning orsakar mycket stora koldioxidutsläpp. T ex drivs 
anrikningen i Kentucky i USA av två kolkraftverk på 1000 MW vardera.  
Vattenfall och EPD utesluter framtida kärnvapenkrig. Varför vill i så fall USA att Sverige inte 
ska skriva under avtalet om nej till kärnvapen? Trump har faktiskt öppnat för användning av 
kärnvapen. Det kan tilläggas att risken för kärnvapenkrig eller risken för en terrorattack mot 
kärnkraftreaktorer påverkar Stanfordstudiens resultat om ca 125 g CO2/kWh med  ca 2 %. 
Patetiskt att Vattenfall gör en stor sak av detta.  Svenska reaktorer skulle faktiskt inte klara 
en fientlig bombattack och terrorister har t ex  förberett en attack mot ett kärnkraftverk i 
Belgien. 
Stanfordstudien gjordes innan kärnkraftskatastrofen i Fukushima, som lett till nya, 
omfattande energikrävande säkerhetsåtgärder. De ökar koldioxidutsläppen från reaktorerna. 
Solelen, däremot, minskar hela tiden sina koldioxidutsläpp på grund av den tekniska 
utvecklingen. Svenska solelsföretaget Midsummer hävdar att de nu är nere i utsläpp på ca 5 
g CO2/kWh, bara en fjärdedel av vad jag angav i min artikel från 5/1. 
Vattenfalls studie är således så undermålig att den saknar trovärdighet.  
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