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1. Introduktion  

 

”There is still time to avoid the worst impacts of climate change, if we take strong action 

now.”   

-Sir Nicholas Stern1 

   

1.1 Bakgrund 

 

Till följd av mänsklig påverkan har jordens medeltemperatur från mitten av 1900-talet ökat 

med 0,6C grader2 3. Effekterna av denna temperaturhöjning är synbara i form av mer extrema 

väderförhållanden och fortsätter utvecklingen i samma riktning kan vi i framtiden förvänta 

oss storskalig klimatpåverkan med katastrofala följder4. Den ekonomiska utvecklingen i 

världen har resulterat i en accelererande ökning av koldioxidhalten i atmosfären5. Den största 

källan till koldioxidutsläpp är förbränningen av fossila bränslen och i dagsläget består cirka 

80 procent av den globala energiproduktionen av just förbränning av fossila bränslen6. 

 

För att i framtiden tillgodose den ökande energiefterfrågan utan att orsaka ytterligare 

klimatskador krävs att koldioxidutsläppen reduceras genom alternativa energikällor. Sett till 

koldioxidutsläpp är kärnkraften en av de miljövänligaste energikällorna då användandet 

praktiskt taget är fritt från utsläpp av växthusgaser 7. 

 

Den kommersiella kärnkraften har funnits i världen i över 50 år och idag finns totalt 440 

reaktorer i 30 olika länder, dessutom är ytterligare 65 reaktorer under konstruktion.8 I 

debatten kring kärnkraft nämns ofta riskerna för ett haveri där radioaktiva ämnen sprids på ett 

okontrollerat sätt och bidrar till miljöförstöring och hälsorisker. Under årens lopp har det 

skett tre uppmärksammade olyckor, Harrisburg 1979, Tjernobyl 1986 och Fukushima 2011, 

där de två senare har resulterat i personskador och skador på miljön till följd av radioaktiva 

utsläpp. Dessa olyckor har haft påverkan på opinionen och den senaste olyckan har medfört 

att Japan stängt ner samtliga reaktorer i väntan på utredning9. Trots risken för haverier och 

konsekvenserna av utsläpp har kärnkraft visat sig vara ett av de produktionssätt som 

historiskt sett bidragit till minst dödsfall per KWh och år10. Risken med kärnkraft har även 

analyserats ur ett ekonomiskt perspektiv i en artikel11. I denna artikel har externaliteter med 

nutidens kärnkraft undersökts. I artikeln presenteras en teoretisk modell där de använde sig 

                                                
1 Stern (2007) 
2 Tett et al. (1999) 
3 Hughes (2000) 
4 Perry et al. (2007) 
5 Beckerman (1992) 
6 OECD (2012) 
7 Soleimani-Mohseni (2012) 
8 Ibid 
9 Dagens Industri (2012) 
10 Svensk kärnkraft (2011) 
11 Aronsson et al. (1998) 
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av en olycksfunktion för att beskriva risken med kärnkraft. Detta användes sedan för att 

analysera den samhällsekonomiska aspekten av kärnkraften. 

 

Ett omdiskuterat område kring kärnkraft är avfallet. Avfallet är radioaktivt och måste isoleras 

från människor och natur i tusentals år. I Sverige mellanlagras det uttjänta kärnbränslet då 

ingen färdig lösning för slutförvar finns. En planerad lösning är att avfallet kapslas in i 

koppar och lera för att sedan begravas under marken.12 

 

Sedan den första reaktorn byggdes har utvecklingen gått framåt och framsteg inom säkerhet 

och avfallshantering har gjorts. Således har kärnkraftsteknikerna delats in i olika 

generationer. De flesta kärnkraftverk i drift idag är uppförda före år 1990 och tillhör 

generation-två. I dessa kärnkraftverk används aktiva säkerhetssystem, vilket innebär att 

systemen förlitar sig på mekanik eller elektricitet. De reaktorer som byggs och planeras idag 

tillhör generation-tre. Den största skillnaden mellan generation-två och -tre är att generation-

tre har fler passiva säkerhetssystem. Passiva säkerhetssystem använder sig av exempelvis 

gravitationen och behöver därför inte elektricitet eller mekanik.13  

 

Blickar vi framåt pågår forskning för att konkretisera fjärde generationens kärnkraft. Inom ett 

internationellt forskningsprojekt kallat Generation IV Internation Forum (GIF) samarbetar 

flera länder för att förverkliga tekniken. Målen med generation-fyra är att förbättra 

säkerheten, öka skyddet mot potentiell spridning av kärnvapenteknik samt att minimera 

mängden radioaktivt avfall. 14 

 

På senare år har den omdiskuterade kärnkraften återigen lyfts fram som ett alternativ till 

energiproduktion på grund av omfattande klimatforskning. En av de positivt inställda 

forskarna i frågan är Anne Winslow som argumenterar för att kärnkraften är den enda icke 

fossila energikällan vilken kan användas för att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären15. 

Natalie Kopytko hävdar att kärnkraft inte är ett rimligt alternativ till reducering av 

växthusgaser i atmosfären på grund av de kostnader som uppkommer för att uppnå de 

säkerhetskrav som finns16.  

 

 

 

 

                                                
12 Soleimani-Mohseni (2012) 
13 Ibid 
14 Generation IV International Forum (2012) 
15 Winslow (2011) 
16 Kopytko (2011) 
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1.2 Syfte och Problem 

 

I denna studie vill vi undersöka om kärnkraft kan användas som en alternativ energikälla till 

minskade koldioxidutsläpp. Vi kommer att utföra en simulering av en ekonomi och med hjälp 

av den jämföra två scenarion där kärnkraftens betydelse för klimatet utvärderas i vår modell. 

Den numeriska simulationen kommer utföras genom att vi modifierar en befintlig modell till 

att innehålla kärnkraft som ett investeringsalternativ. Genom att maximera nyttofunktionen i 

de två scenariorna kan vi väga kärnkraftens miljöfördelar mot dess negativa externaliteter i 

vår teoretiska modell. 

 

Frågeställningar 

 

 Kan vi observera en skillnad i total nyttonivån mellan de två scenariorna i vår modell? 

 Kan vi observera en skillnad i investeringar i reduktion av koldioxidutsläpp samt 

förebyggande åtgärder mot klimatskador mellan de två scenariorna i vår modell? 

 Kan vi observera en skillnad i investeringsviljan i kärnkraft mellan de två scenariorna 

i vår modell? 

1.3 Disposition  

 

I del två kommer vi beskriva kärnkraftsteknik. Denna beskrivning innefattar, 

produktionsteknik, bränsle, avfall och säkerhet. Del tre innehåller modellpresentation och de 

modifieringar som gjorts för att ta hänsyn till införandet av kärnkraft. I del fyra visas 

resultaten av simuleringarna och i del fem analyseras och diskuteras resultaten.  
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2. Kärnkraftsteknik 
 

De data som används för att simulera kärnkraft i modellen baseras på den teori som 

presenteras nedan. 

2.1 Allmän kärnkraftsteknik 

 

Den generella principen i ett kärnkraftverk är att starta en fissionsprocess. Med fission menas 

att en atomkärna klyvs med en neutron. Vid klyvningen frigörs fler neutroner som i sin tur 

klyver andra atomkärnor. När processen fortgår skapas en kedjereaktion. Denna process 

skapar värme som i sin tur gör att vatten förångas vilket i sin tur driver en turbin. Turbinen 

driver en generator som alstrar elektricitet.17 Denna princip är densamma för alla typer av 

reaktorer.  

2.2 Bränsle och avfall 

 

I dagens generation två- och tre-reaktorer används öppna bränslecykler. Detta innebär att det 

uttjänta kärnbränslet byts ut och tas till förvaring. I ett kärnkraftverk byts cirka en femtedel av 

bränslet ut varje år. Den öppna bränslecykeln genererar 15-25 ton radioaktivt avfall varje år 

per reaktor18.  

 

I en artikel på Kungliga Tekniska Högskolans nyhetsportal berättar Janne Wallenius, 

professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska Högskolan att det på ritbordet idag finns 

generation-fyra reaktorer som genom en så kallad sluten bränslecykel kommer kunna 

återanvända det avfall som förbrukats i generation-två och -tre reaktorer. Forskarna hoppas 

kunna använda bränslet upp till 100 gånger effektivare och på det sättet förkorta 

slutförvaringen från 100 000 till 1000 år. 19  

I världen finns idag 270 00020 ton uttjänt kärnbränsle som kan komma att återanvändas21. 

Generation-fyra reaktorer kommer dock troligtvis inte vara i drift före år 202022. 

2.3 Säkerhet och risk 

 

Inom kärnkraftsindustrin används olika tekniker för att uppskatta riskerna för olyckor. 

Deterministisk säkerhetsanalys innebär att säkerhetsmarginalerna uppskattas vid olika typer 

av incidenter.  

                                                
17 Soleimani-Mohseni (2012) 
18 Vattenfall (2012) 
19 KTH Aktuellt (2012) 
20 World Nuclear Association (2012) 
21 Analysgruppen (2009)  
22 Soleimani-Mohseni (2012) 
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Exempelvis uppskattas hur mycket trycket i reaktorn kan stiga över normal nivå utan att en 

olycka uppstår. Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) är ytterligare en teknik som används för 

att uppskatta sannolikheterna för att en olycka ska inträffa.23 

 

Den första studien för beräkning av sannolikheter för olyckor i kärnkraftverk publicerades 

1975 i den så kallade Rasmussenrapporten24. I takt med att den tekniska utvecklingen har gått 

framåt har även risken för haveri minskat. Analysgruppen har i sin rapport tagit fram estimat 

på frekvensen av reaktorhaverier25. Det är dessa estimat som vi använder oss av i vår analys.  

Värt att notera är att den beräknade sannolikheten för omfattande utsläpp vid haveri idag 

ligger under kraven på frekvens av reaktorhaveri.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Analysgruppen (2004) 
24  Ibid 
25  Ibid 
26 Soleimani-Mohseni (2012) 
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3. Teoretisk modell och simulering  

3.1 Inledning 

 

För att möjligöra en jämförelse och besvara våra frågeställningar utförs simuleringen i två 

steg. Vi inleder med ett basscenario utan kärnkraft som sedan jämförs med en simulering där 

kärnkraft finns. Genom att analysera resultaten av de olika simuleringarna kan vi dra 

slutsatser om nyttonivå, klimatpåverkan samt riskernas inverkan. 

3.1.1 Modellbeskrivning 

 

Modellen vi använder oss av är i grunden AD-DICE-modellen, vilken presenteras i del 3.3. 

Modellen simulerar en ekonomi där nyttan beror på hur mycket invånarna kan konsumera. 

Konsumtionsnivån i varje tidsperiod beror av hur stor del av produktionens output som 

återinvesteras eller konsumeras. Återinvesteringar i kapitalstocken möjliggör högre 

konsumtion i senare tidsperioder. 

 

Produktionen sker genom en Cobb-Douglas produktionsfunktion där kapital och arbetskraft 

är insatsfaktorer. En konsekvens av produktionen är utsläpp av växthusgaser. Dessa höjer 

temperaturen i atmosfären och ger upphov till klimatskador och därmed en minskad 

produktionsnivå.  

 

Kostnaderna av klimatskador kan minskas genom att  antingen investera i miljövänligare 

produktionsalternativ för att minska direkta utsläpp eller genom investeringar i adaption. 

Exempel på adaption är utbyggnad av skydd mot översvämningar och varningssystem för 

naturkatastrofer. 27 Dessa investeringar medför kostnader vilka minskar möjligheten till 

konsumtion. Detta innebär att klimatskadorna är direkt relaterade till nyttonivån i ekonomin.  

 

Denna ekonomi utgör basscenariot i vår analys. Genom att introducera kärnkraft i denna 

ekonomi kan vi utvärdera värdet av investeringar i kärnkraft, allt annat lika.  

3.1.2 AD-DICE-modellens ekvationer 

 

Målet med simuleringen är att maximera total nytta. 𝑊 beskriver den totala nyttofunktionen i 

modellen. Den totala nyttonivån (𝑊) beräknas genom att den nuvärdesberäknade nyttan för 

varje tidsperiod summeras. Funktionen 𝑈(∙) beskriver den direkta nyttan i varje tidsperiod 

utifrån konsumtion per capita (𝑐(𝑡)). Denna multipliceras sedan med diskonteringsfunktionen 

för motsvarande tidsperiod (𝑅(𝑡)).  

 

 

                                                
27 de Bruin (2009) 
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𝑊 = ∑ 𝑈[𝑐(𝑡)]
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=1
𝑅(𝑡) 

(1) 

      

I modellen bestäms den optimala konsumtionsbanan genom att summan av det totala 

nuvärdet av nyttofunktion (𝑊) maximeras. 𝑈[𝑐(𝑡)] beskriver den direkta nyttan per capita i 

varje tidsperiod. 𝑐(𝑡) beskriver konsumtion per capita och 𝑅(𝑡) beskriver 

diskonteringsfunktionen för de olika tidsperioderna.  

 

Den direkta nyttofunktionen (𝑈(∙)) i modellen är den så kallade Burr-nyttofunktionen: 

 

𝑈[𝑐(𝑡)] = 1 − (
𝜆

𝑐(𝑡) + 𝜆
)

𝑘

 
(2) 

 

Där 𝜆 och 𝑘 är konstanter i den direkta nyttofunktionen. 

 

Ett problem med modellen i sitt orginalutförande är oändlig marginalnytta uppstår vid låga 

nivåer av konsumtion, där en representativ individ i ekonomin är beredd att ge upp oändligt 

mycket framtida konsumtion för en extra enhet konsumtion idag. Då modellering av 

kärnkraft medför risk för olyckor med kraftigt sänkt konsumtion som följd används istället 

Burr-funktionen som nyttofunktion. 

 

Den totala konsumtionsnivån i ekonomin påverkas direkt av produktionsnivån genom 

sambandet,  

 

𝐶(𝑡) = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡) − 𝐼(𝑡) (3) 

 

Där 𝐶(𝑡) beskriver aggregerad konsumtion och 𝐼(𝑡) beskriver investeringar. 

 

Som vi tidigare nämnt är 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡) en Cobb-Douglas produktionsfunktion. 

 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡) =  𝐴(𝑡)𝐾(𝑡)𝛾𝐿(𝑡)1−𝛾 (4) 

 

Där 𝐴(𝑡) beskriver faktorproduktivitet (exogent given konstant), 𝐾(𝑡) beskriver 

kapitalstocken och 𝐿(𝑡) beskriver antal individer.  

 

I modellen ger produktion upphov till utsläpp av växthusgaser. Kostnaden för att minska 

dessa utsläpp beskrivs av reduktionskostnadsfunktionen 𝛬(𝑡). Detta innebär att en 

miljövänlig produktion bidrar till lägre reduktionskostnader på lång sikt. 

Reduktionskostnaden kan därför ses som ett investeringsalternativ till mindre miljöskador 

och därmed högre produktion.   

 

𝛬(𝑡) =  𝜃1𝜇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡)𝜃2 (5) 
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Där 𝛬(𝑡) beskriver kostnadsfunktionen för reduktion av utsläpp som uppkommer vid 

produktion (0 ≤ 𝛬(𝑡) ≤ 1), 𝜇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) beskriver andel av utsläppen som kan reduceras och 

𝜃1,2 är parametrar i reduktionskostnadsfunktionen.  

 

Växthusgaser i atmosfären ger upphov till klimatskador. Hur stor andel av den totala 

produktionen som förloras på grund av miljöskador bestäms av klimatskadefunktionen, Ω(𝑡), 

(0 ≤ Ω(𝑡) ≤ 1). Denna påverkas i sin tur av adapationsinvesteringarna i modellen. Exempel 

kan vara att produktionsförlusten av en översvämning blir lägre om investeringar i skyddande 

vallar har gjorts i förebyggande syfte. Däremot kommer kostnaden för adaptionsinvesteringar 

att minska produktionsnivån. Detta innebär att adaptionskostnaderna är direkt kopplade till 

omfattningen av miljöskadorna samt indirekt konsumtionsnivån. 

 

Ω(𝑡) =
1

1 + 𝑅𝐷 + 𝑃𝐶
 

(6) 

 

Där 𝑅𝐷 beskriver miljöskadorna som inte kan undvikas genom adaption och 𝑃𝐶 beskriver 

adaptionskostnaderna.  

Givet ovan nämnda samband mellan miljöskador och produktion antar output korrigerat för 

klimatpåverkan följande form, 

 

𝑁𝑒𝑡𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡) =  Ω(𝑡)[1
− 𝛬(𝑡)]𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡) 

(7) 

 

Övriga ekvationer är identiska med de i ursprungsmodellen28.  För ingående presentation av 

klimatekvationer och adaptionsekvationer hänvisar vi en artikel skriven av de Bruin29. 

Variabel- och parameterdefinitioner finns i appendix 1. För data använd i våra scenarion, se 

appendix 2.   

 

3.1.3 Kärnkraftsekvationer  

 

För att kunna genomföra en simulering där kärnkraft ingår som ett investeringsalternativ i 

modellen måste modifikationer och tillägg av vissa ekvationer genomföras. I modellen 

kommer kärnkraft ge upphov till en positiv och en negativ extern effekt. Den positiva 

effekten uppstår då kärnkraft kan användas utan koldioxidutsläpp. Detta innebär att kärnkraft 

kan liknas vid en alternativ reduktionskostnad för utsläpp. Den negativa effekten uppstår 

genom att det genereras radioaktivt avfall samt att det finns risk för reaktorhaveri. 

  

Kostnadsfunktionen 

I Sverige inräknas kostnader för avfallshantering och dekonstruktion av kärnkraftverk i 

marginalkostnaden för produktion. Därför är vårt prisestimat baserat på 

                                                
28 Nordhaus (2007)  
29 de Bruin (2011) 
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produktionskostnaden av en KWh i Sverige.30 𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡 är en uppskattad kostnad gjord av Tim 

Lundström på Analysgruppen i Nyköping31.  

    

Den totala kostnaden för kärnkraftsproduktion, 𝛽, bestäms av mängd producerad energi samt 

marginalkostnaden för respektive kärnkraftsteknik, 

 

𝛽(𝑡) = (𝑔𝑛(𝑡) ∙ 𝑔𝑛𝑐𝑜𝑠𝑡) + (𝑔𝑓(𝑡) ∙ 𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡) (8) 

    

Där 𝑔𝑛(𝑡) beskriver producerad mängd energi generation-två och -tre (GWh), 𝑔𝑓(𝑡) 

beskriver producerad mängd energi generation-fyra (GWh). 𝑔𝑛𝑐𝑜𝑠𝑡 och 𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡 är estimat av 

marginalkostnaderna för en producerad KWh med nutida kärnkraft samt framtida kärnkraft i 

Sverige.  

 

Införandet av kärnkraft leder till följande nettoproduktionsfunktion, 

 

𝑄(𝑡) =  𝑁𝑒𝑡𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡) − 𝛽(𝑡) (9) 

 

Införandet av kärnkraft som ett investeringsalternativ i modellen utförs genom att kostnaden 

för produktion subtraheras från den totala produktionsnivån i ekonomin. Detta eftersom 

kärnkraften inte antas ha någon miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Notera att både 

𝑄(𝑡) och 𝛽(𝑡) är uttryckt i biljoner dollar. 

 

Riskfunktionen 

Risken för en kärnkraftskatastrof beror på hur mycket kärnkraft som används samt på 

storleken av avfallstocken. Vidare följer att framtida perioders risk beror på tidigare 

produktion. Detta innebär att vi vill ha en riskfunktion som ökar med antalet producerad 

mängd energi med kärnkraft. Vi har valt att använda en enkel linjär funktion i vår modell. 

Valet av en sådan funktion för med sig problem då den kan anta värden större än ett. För att 

undvika att funktionen antar värden större än ett har vi valt en inre lösning genom att 

begränsa användningen av kärnkraft. Denna begränsning garanterar att riskfunktionens värde 

ligger inom intervallet (0 ≤ 𝛹(𝑡) ≤ 1). 

 

Riskfunktionen beskriver hur hög sannolikheten för en kärnkraftskatastrof är i en viss 

tidpunkt, 

 

𝛹(𝑡) = (𝑔𝑛(𝑡) ∙ 𝜑𝑛) + (𝑔𝑓(𝑡) ∙ 𝜑𝑓) + ((𝑥𝑛(𝑡) + 𝑥𝑓(𝑡)) ∙ 𝜑𝑥) (10) 

 

Sannolikheten för haveri modelleras genom de olika sannolikhetsparametrarna(𝜑𝑛, 𝜑𝑓,𝜑𝑥) 

och 𝑥(𝑡) beskriver storleken på avfallsstocken. 

 

                                                
30 Vattenfall (2012) 
31 Lundström (2012) 
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Mängden avfall beror på hur mycket av de olika kärnkraftsteknikerna som används samt hur 

stor avfallsstocken är i period noll. Faktumet att framtidens kärnkraft använder nutidens 

avfall som bränsle får därför en viktig inverkan. Avfallsfunktionerna finns beskrivna i 

appendix 1. 

 

Eftersom att mängden av kärnkraft i modellen är begränsad kan vi vara säkra på att 

sannolikheten för en olycka kommer ligga i intervallet (0 ≤ 𝛹 ≤ 1). Det är denna 

begränsning som möjliggör användandet av denna enkla riskfunktion.  

 

Riskfunktionen relaterar till nyttofunktionen genom följande ekvation.  

 

𝛿(𝑡) = (1 − 𝛹(𝑡))(𝑈(∙)) + (𝛹(𝑡) ∙ 휀 ∙ (𝑈(∙))) (11) 

 

I funktionen 𝛿(𝑡) diskonteras den direkta nyttan i varje tidsperiod med risken för en olycka, 

sedan adderas den nytta som finns kvar efter en potentiell olycka. Genom att implementera 

risken i den direkta nyttofunktionen på detta sätt kan vi simulera flera olika skadescenarion 

för en olycka. 휀 beskriver hur stor andel av total produktion som återstår efter en olycka, det 

vill säga hur stora konsekvenser en olycka får. 

 

Reduktionskonstant 

I modellen är den totala energikonsumtionen är begränsad genom den totala mängden 

koldioxidutsläpp. Vidare antas bara fossila bränslen användas för energiproduktion i 

ursprungsmodellen. Detta medför att den totala mängden utsläpp är begränsade till mängden 

fossila bränslen som finns i ekonomin. I modellen kommer vi anta att kärnkraft maximalt kan 

reducera 20 procent av koldioxidutsläppen i ekonomin. Detta medför en indirekt restriktion 

på mängden producerad energi med kärnkraft och därmed även på riskfunktionen. Det är 

denna begränsning som möjliggör användandet av den enkla riskfunktionen (10). 

   

För att modellera kärnkraftens positiva miljöaspekter använder vi oss av en 

reduktionskonstant. I modellen antas att användandet av kärnkraft är ett substitut för 

koldioxidproducerande kraft. 𝜇𝑁𝐸 är en konstant som beskriver hur många ton koldioxid 

varje GWh fossila bränslen släpper ut uttryck i procent av totala utsläpp. Denna används 

sedan för att beräkna hur mycket koldioxid som inte släpps ut då vi använder kärnkraft 

istället för fossil kraft.  

 

𝜇𝑁𝐸 = 0,0000000069516 32 

 

I modellen beräknas hur mycket utsläpp som undviks genom kärnkraftsproduktion med 

följande ekvation, 

 

𝜇𝑁𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡)   = (𝑔𝑛(𝑡) + 𝑔𝑓(𝑡)) ∙  𝜇𝑁𝐸   (12) 

 

                                                
32 Appendix 2 
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𝜇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) = 𝜇𝑁𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) + 𝜇(𝑡) (13) 

 

Där 𝜇𝑁𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 beskriver den totala mängden koldioxid som kan reduceras med hjälp av 

kärnkraft och 𝜇(𝑡) beskriver den totala mängd koldioxid som kan reduceras med övriga 

åtgärder.     

 

Den totala reduktionsmängden kopplas sedan till reduktionskostnaderna i 

produktionsfunktionen. Det vill säga investeringar i kärnkraft bidrar även till minskade 

reduktionskostnader i ekonomin. Detta medför att de positiva miljöfördelarna implementeras 

i modellen. 

 

Sammanfattning av modellmodifiering 

Modellen är nu redo att användas för att simulera en ekonomi där kärnkraft är ett 

investeringsalternativ. Kärnkraftens negativa externaliteter i form av risk har implementerats 

genom att risken för ett haveri i varje tidsperiod har kopplats till den direkta nyttofunktionen. 

De positiva aspekterna av kärnkraftsproduktion har implementerats genom att investeringar i 

kärnkraft bidrar till mindre utsläpp och därmed en högre produktionsnivå vilket är ekvivalent 

med högre nyttonivå.  

3.2 General Algebraic Modeling System 

 

General Algebraic Modeling System (GAMS) är ett optimiseringsprogram som används för 

att simulera och optimera modeller. Genom att använda oss av GAMS kan vi maximera den 

totala nyttan i modellen och beräkna de optimala variabelvärdena för varje period i AD-

DICE-modellen. 

3.3 AD-DICE-modellen 

 

AD-DICE-modellen som presenterats av de Bruin et al är en vidareutveckling av DICE2007-

modellen33. DICE2007-modellen utvecklades av Nordhaus år 1994 och uppdaterades senast 

2007. Gemensamt för båda modellerna är att global produktion beskrivs av en Cobb-Douglas 

produktionsfunktion som använder kapital och arbetskraft som insatsfaktorer34. Skillnaden 

mellan AD-DICE- och DICE2007-modellen är att det finns möjlighet i AD-DICE-modellen 

att investera i förebyggande åtgärder för att minska de framtida skadorna av 

klimatförändringar genom så kallad adaption.  

 

Till skillnad från andra klimatmodeller har AD-DICE-modellen en enkel struktur. De är dock 

kritiserade då modellernas enkelhet begränsar dess tillförlitlighet. Exempelvis kritiseras 

                                                
33 de Bruin (2009) 
34 Newbold (2010)  
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estimaten på framtida halter av växthusgaser och temperaturökningar för att inte vara 

realistiska.35  

 

Estimaten i grundmodellen bygger på data från tolv regioner där de största ekonomierna i 

världen ingår36. Simulationen sträcker sig över 600 år för att försäkra att modellens 

variabelvärden optimeras på en lång tidshorisont. Vi kommer dock endast redovisa resultat 

för de första 100 åren då vi inte anser att det är relevant att se på kärnkraft i ett längre 

tidsperspektiv. Ett inneboende problem i modeller av denna typ är att de optimeras över 

ändlig tid. Detta medför att ingenting behöver sparas i den sista perioden vilket med innebär 

att allt konsumeras i den näst sista perioden. Följden av detta blir en orealistiskt hög nytta i 

den näst sista perioden. Exempel i vårt fall skulle vara att i sista perioden skulle användandet 

av kärnkraft maximeras då ingen hänsyn till risken för olyckor i efterföljande perioder 

behövs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Murphy (2009) 
36 Nordhaus (2007) 
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4. Resultatredovisning 

 

I detta avsnitt presenteras resultat från simuleringarna. Referenssimuleringen för våran 

jämförelse är AD-DICE-modellen utan kärnkraft, denna refereras hädanefter som Nordhaus. 

Vår modell refereras till R&O optimal.  

 

Den första observationen vi gjorde var skillnader i total nyttonivå mellan de olika scenariona 

under de första 100 åren. Vi kan dra slutsatsen att kärnkraft bidrar till en högre nyttonivå än 

Nordhaus. En intressant observation i R&O optimal är att ingen investering i nutida kärnkraft 

sker. Detta kan förklaras med att risken med avfall överväger fördelarna med investering.   

4.1 Klimatanalys 

 

I klimatanalysen har vi valt att presentera resultaten för en simulering då 0,1 procent av ett 

års global produktion utraderas vid ett eventuellt kärnkraftshaveri. 

 

 
 

Diagramet visar hur stor del av totala koldioxidutsläppen i världen som reduceras. Den första 

perioden är reduktionen likvärdiga för de olika scenariona. Detta beror på att det finns en 

tidslagg i hur koldioxidhalten i atmosfären påverkas av investeringar i reduktionsåtgärder. 

Investering i kärnkraft får direkt effekt i andra perioden då vi kan se att en lägre del av 

koldioxidutsläppen reduceras i modellen. Detta förklaras genom att resurser omfördelas från 

reduktion till investeringar i kärnkraft då detta är ett billigare alternativ.  
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Adaptionsnivån är den fraktion av klimatskador som förebyggs då vi investerar i åtgärder för 

att minska de potentiella skador som uppstår av klimatförändringar. Exempel kan vara 

utveckling av grödor som tål ett förändrat klimat eller skydd mot översvämningar. Vi ser i 

diagramet att efter introduktion av kärnkraft investerar vi mindre i adaption. Detta beror på 

att kärnkraft bidrar till att reducera framtida klimatskador. 
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4.2 Känslighetsanalys 

 

I följande del av resultatredovisningen har vi använt R&O Optimal scenariot för att utvärdera 

hur riskkänslig ekonomin är för reaktorhaverier. I det första har vi valt att ändra på 

sannolikhetsparametrarna för haveri för att se hur investeringsviljan förändras givet en högre 

risknivå. I en annan simulering har vi analyserat hur investeringsviljan i kärnkraft förändras 

då konsekvenserna av ett reaktorhavri medfört minskad global output. Detta genom att 

förändra parametern  휀 som beskriver hur stor andel av total produktion som återstår efter en 

olycka, det vill säga hur stora konsekvenser en olycka får. 

 

 

   

 

 

I diagramet visas sambandet mellan risk för reaktorhaveri och produktionsmängd kärnkraft. 

En högre risk medför lägre produktionsnivå, vidare gäller att minskad risk ökar  

produktionsnivån.  
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I detta diagram visas hur investeringsviljan i kärnkraft skiftar då konsekvenserna av en 

olycka förändras. I diagramet kan vi utläsa att om kostnaden för en olycka är högre än 7.5 

procent av global produktion används inte kärnkraft. Detta resultat visar att om kostnaden av 

ett reaktorhaveri överskrider 7.5 procent av total global output är kärnkraft inte längre ett 

intressant investeringsalternativ för minskad klimatpåverkan. 
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5. Analys och diskussion 

 

Som vi nämnt i inledningen måste vi hitta alternativa energikällor om vi ska lyckas minska 

utsläpp av växthusgaser och undvika katastrofala följder. Ett av problemen med att utvärdera 

de alternativ vi har är att det finns så många osäkerheter inom området. Man bör ha i åtanke 

att de modeller som beskriver hur klimatet kommer att utveckla sig i framtiden bygger på 

prognoser. Det är exempelvis inte möjligt att säga hur långt den teknologiska utvecklingen 

har gått på 100 år vilket i sin tur gör det svårt att beräkna framtida kostnader för 

miljöåtgärder.  

 

AD-DICE-modellen är en aggregerad modell som beskriver komplexa samband mellan 

produktion och klimat. Detta görs i en grovt förenklad modell av världen som bygger på 

estimat om framtida utveckling. Uppenbara osäkerheter finns kring modellen och vi kan inte 

med säkerhet veta hur dess noggrannhet påverkas av vår modifiering.  

 

Som vi nämnt tidigare är det största problemet med nutida kärnkraft dess avfallshantering. 

Detta ser vi i resultaten då enbart investering i framtida kärnkraft sker trots dess högre 

marginalkostnad.  

 

Vi kan i våra resultat påvisa att den framtida kärnkraften kan användas till att reducera 

koldioxidutsläpp på global nivå. I hur stor utsträckning kärnkraft kan användas till detta beror 

på hur stor grad samhället kan utnyttja kärnkraft. Dock är det osäkert hur mycket kärnkraft vi 

vill ha och i vilken tidpunkt vi vill ha den. Det vi med säkerhet utifrån modellens resultat kan 

påvisa är att introducerandet av kärnkraft bidrar till en högre global nyttonivå. 

 

Från resultaten om adaption av klimatskador och reduktion av koldioxid kan vi inte dra någon 

slutsats om hur effektiv kärnkraft är för att minska koldioxidutsläpp. Däremot kan man 

diskutera om den minskade investeringen i reduktion och adaption vägs upp av de 

klimatfördelar som kärnkraften för med sig i form av koldioxidfri energi.  

 

Känslighetsanalysen visar att kostnaden för en olycka har större vikt än den faktiska 

sannolikheten för olyckor. Detta är något som vi tycker är intressant då detta belyser vikten 

av utveckling av säkerhetssystem för fortsatt användning av kärnkraft i framtiden.  

 

Sannolikheten för olyckor i modellen bygger på de säkerhetskrav som finns i dagsläget. Detta 

betyder dock inte att det är de faktiska sannolikheterna utan i verkligheten kan risken för en 

olycka vara lägre. Det finns inte heller något som säger att framtidens kärnkraft inte kommer 

vara säkrare än dess målsättning. De konservativa sannolikhetsestimaten i modellen kan 

således ge en snedvriden bild av investeringsviljan i kärnkraft. Detta synsätt stärks av 

resultaten då vi i modellen förändrar risken för haveri. 
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Givet de resultat vi har presenterat anser vi att det finns ett värde i att investera i framtidens 

kärnkraft men då modellens resultat bygger på estimat, sannolikheter och uppskattningar kan 

verklighetsförankringen ifrågasättas. Resultaten ska inte ses som mer än teoretiska 

approximationer och bör inte ligga till grund för beslut. 

 

Förslag till vidare studier är att implementera en mer avancerad riskfunktion som på ett bättre 

sätt tar hänsyn till tidigare perioders produktion och därmed risk då den vi använder bara 

fungerar under våra antaganden om en begränsning på kärnkraftsproduktion. 
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Appendix 1 

 

Avfallsekvationer 

 

𝑥𝑛(𝑡 + 1) = 𝜅𝑥𝑛(𝑡) + (𝑔𝑛(𝑡) ∙ 𝜏𝑛) − (𝑔𝑓(𝑡) ∙ 𝜏𝑓)      

𝑥𝑓(𝑡 + 1) = 𝜔𝑥𝑓(𝑡) + (𝑔𝑓(𝑡) ∙ 𝜏𝑓)      

     

Mängden avfall som skapas bestäms av hur mycket respektive generations reaktorer används. 

𝜏𝑛, 𝜏𝑓 är mängden bränsle som används i de olika reaktorerna. 𝜅 är deprecieringstakten för 

avfall från nutidens kärnkraft. 𝜔 är deprecieringstakten för avfall från framtidens 

kärnkraft. 𝑥𝑛 beskriver hur avfallsstocken för nutidens kärnkraft förändras.  𝑥𝑓 beskriver hur 

avfallsstocken för framtidens kärnkraft förändras.   

 

Variabeldefinition  

Endogena variabler noteras med en stjärna 

 

𝐴(𝑡) = Total faktorproduktivitet 

∗ 𝑐(𝑡) = Konsumtion per capita 

∗ 𝐶(𝑡) = Aggregerad konsumtion (Biljoner dollar år 2005) 

∗ 𝐼(𝑡) = Investeringar (Biljoner dollar år 2005) 

∗ 𝐾(𝑡) = Kapitalstock (Biljoner dollar år 2005) 

𝐿(𝑡) = Arbetskraft (Miljoner) 

∗ 𝑄(𝑡) = Produktionsnivån 

𝑡 = Tiden i årtionden (2005-2015, 2015-2025….) 

∗ 𝑈[(𝑐(𝑡), 𝐿(𝑡))] = Nyttofunktionen (Nytta per period) 

∗ 𝑊(𝑡) = Totalt nuvärde av all framtida nytta 

∗ 𝛬(𝑡) = Reduktionskostnadsfunktionen  

∗ 𝜇(𝑡) = Andel av utsläppen som kan kontrolleras  

∗ Ω(𝑡) = Klimatskadefunktionen 

∗ 𝛽(𝑡) = Produktionskostnaden med kärnkraft (Biljoner dollar) 

𝑔𝑛(𝑡) = Producerad mängd energi generation-två och -tre (GWh) 

𝑔𝑓(𝑡) = Producerad mängd energi generation-fyra (GWh) 

∗ 𝑥(𝑡) = Mängd avfall 

∗ 𝛹(𝑡) = Riskfunktionen  

휀 = Andel av produktion som blir kvar efter en olycka 

Parametrar 

𝛾 = Andel av kapital och arbetskraft i produktionsfunktionen 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = Estimerad längd för modellen (60 perioder = 600 år) 

𝜏𝑛 = Mängd avfall av produktion, nutida kärnkraft (Ton per reaktor och år) 

𝜏𝑓 = Mängd avfall av produktion, framtida kärnkraft (Ton per reaktor och år) 

𝜅 = Deprecieringstakt för nutida kärnkrafts avfall (100 000 år) 

𝜔 = Deprecieringstakt för framtida kärnkrafts avfall (1000 år) 
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𝜑𝑛 = Olyckssannolikhet för produktion med nutida kärnkraft 

𝜑𝑓 = Olyckssannolikhet för produktion med framtida kärnkraft 

𝜑𝑥 = Olyckssannolikhet förknippad med avfallshantering 

𝑔𝑛𝑐𝑜𝑠𝑡 = Marginalkostnad för produktion med nutida kärnkraft (Biljoner dollar per GWh) 

𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡 = Marginalkostnad för produktion med framtida kärnkraft (Biljoner dollar per GWh) 

𝜆 = Konstant i direkta nyttofunktionen 

𝑘 = Konstant i direkta nyttofunktionen 
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Appendix 2 

 

Reduktionskoefficient 

    

Beräkning av reduktionskoefficient. Siffrorna är hämtade från Key World Energy Statistics, 

International Energy Agency 201037. 

 

 

Numeriskt estimat av reduktionskoefficienten 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑡𝑜𝑒:                                    12369 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑡𝑜𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐺𝑊ℎ:                    11630 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑊ℎ:                                     12369 ∗ 11630 = 143851470 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 (𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑜2):                                             29381000000  

  

 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝(𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑜2) 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑊ℎ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

204,24539 = 29381000000/143851470 
 

 

För att beräkna hur mycket en producerad GWh kärnkraftsenergi blir i termer av utsläpp av 

koldioxid divideras utsläpp per GWh med total energiproduktion 

 

204,24539/143851470 = 0,0000000069516  
 

 

Marginalkostnadsestimat 

 

 

Numeriska estimat av marginalkostnaderna 

 

Nutida kärnkraft:  

 

𝑆𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 0.2 𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑊ℎ38 

𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑘𝑢𝑟𝑠 7 𝑆𝐸𝐾 / 𝑈𝑆𝐷  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑊ℎ =  
0.2

7
= 0.028571  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑊ℎ =  0.028571 ∙ 1000000 = 28571  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑊ℎ =  
28571

1000000000000
= 𝑔𝑛𝑐𝑜𝑠𝑡 = 0.00000002857  

 

 

                                                
37 International Energy Agency (2010) 
38 Vattenfall (2012) 
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Framtida kärnkraft: 

 

Enligt Tim Lundström vid Analysgruppen kommer marginalkostnaden för framtida 

kärnkraft vara  ungefär dubbelt så dyr som dagens. Detta beror på kostnader förknippade 

med forskning och utveckling. Vi har därför valt att uppskatta kostnaden till 

 

 𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡 = 0.00000006 𝑏𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑊ℎ   

 

 

Riskestimat 

 

 

I Grundläggande kärnkraftsteknik39 uppskattas riskerna med drift av kärnkraft till 

 

Nutida kärnkraftsreaktorer: 

 𝜑𝑛 = 0.00001 
 

Framtida kärnkraftsreaktorer: 

𝜑𝑓 = 0.00001  

 

 

 

Risk förknippad med avfallshantering, vår uppskattning: 

𝜑𝑥 = 0.00000001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Soleimani-Mohseni (2012) 
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