Medmindre der bygges mindst 35 nye
kernereaktorer,
trues Frankrig af energi-blackouts
22. september 2014 (Nouvelle Solidarité) – Den 10. september advarede Dominique
Maillard, chefen for Netværks- og Elektricitetsafdelingen (RTE) af Electricité
de France (EDF), der står for el-distribution, om, at elforsyningen kunne blive
utilstrækkelig i den kommende periode. I det mindste hvert tiende år kræver en
hård vinter, som den, der imødeses i 2016, en ekstra margin for at kunne klare
efterspørgslen. RTE’s job er at regulere forsyningen og efterspørgslen. Mens
efterspørgslen har været mere eller mindre stabil, er det forsyningen, der er
problemet, sagde Maillard. Den tidlige nedlukning af kernekraftstationen i
Fessenheim med udgangen af 2014 vil reducere forsyningen med 1800 MW, og ny
europæisk lovgivning vil tvinge EDF til at lukke adskillelige af de kul- og
gasfyrede kraftværker.
Adspurgt af l’Usine Nouvelle, ringede også chefen for Atomenergikommissionen
(CEA) Bernard Bigot med alarmklokken:
»Hvis Frankrig ønsker at opretholde sin uafhængighed af olie og gas, og dække
50 % af sin elektricitets-produktion med kernekraft, som besluttet af
præsidenten (Holland besluttede at behage de grønne ved at reducere
kernekraft-andelen fro 78 % til kun 50 %, -red.), er vi nødt til at lancere
konstruktionen af 35 reaktorer. Vi kan ikke forvente, at de nuværende
reaktorers livscyklussen vil række ud over 55-60 år. I år 2050-2055 vil alle
reaktorer, der i øjeblikket opererer, være lukket ned. Derfor må og skal vi
påbegynde konstruktionen, inden de lukker, især, fordi det tager 8-10 år at
bygge et anlæg og tilslutte det til el-nettet. I Frankrig byggede vi mellem
1973 og 1990 tre til fire reaktorer om året, og dette skabte vores
produktionskapacitet. I dag vil det være fornuftigt og passende at planlægge
en ny reaktor om året. Udfordringen er at have en energipolitik, ikke for de
næste fem år, men for de kommende 50 år. Det var den tilgang, vi havde til
kernekraft i 1970’erne, hvor rigelig og billig energi var en af betingelserne
for fremskridt.«
Med hensyn til næste-generations reaktorer understregede Bigot, at det er
påkrævet før 2050 at erstatte de nuværende trykvandsreaktorer med tredjegenerations EPR’s og at have en eller to hurtige fødere, der tillader brug af
plutonium som brændstof.

»Dette ville tillade os et perspektiv, ikke for de næste 50 år, men for de
næste 8.000 år!«

