Global
renæssance
for
kernekraft accelererer:
Sydafrika
og
Rusland
underskriver atomaftale
22. september 2014 – Tempoet for kontrakter om at bygge nye
kernekraftværker fortsætter med at accelerere over hele
verden. Det vil sige, verden uden for USA og Europa, med
Finland som den noble undtagelse.
I dag underskrev Sydafrika og Ruslands Rosatom en aftale om
konstruktion af op til otte kernekraftreaktorer i Sydafrika,
til produktion af 9.6 GW elektricitet, en forøgelse på 23 % af
den nuværende installerede kapacitet i Sydafrika. Den
nuværende kapacitet på 42 GW inkluderer allerede1.8 GW
kernekraft, der genereres i Koeberg nord for Cape Town, og gør
Sydafrika til det eneste land på det afrikanske kontinent, der
i øjeblikket har atomenergi. Rosatom planlægger, at de nye
anlæg skal sættes i drift i 2023. Det strategiske partnerskab,
der vurderes til $40 -$50 milliarder, blev underskrevet og
annonceret
på
sidelinjen
af
det
Internationale
Atomenergiagenturs konference i Wien. Det er sandsynligvis det
største regeringsprojekt i Sydafrikas historie. Rusland vil
yde et større bidrag til projektets finansiering med et lavrente lån.
Aftalen inkluderer også partnerskaber for konstruktion af en
ny
forsøgsreaktor,
assistance
i
udvikling
af
kernekraftinfrastruktur og træning af specialister på russiske
universiteter.
Ved underskrivelsesceremonien sagde Sergei Kiriyenko, direktør
for Rosatom »Rosatom er parat til at assistere Sydafrika i
skabelsen af en industrikompleks i verdensklasse, fra

atombrændstofcyklussens begyndelsesstadie og til design og
produktion af udstyr.« Han tilføjede med ITAR-TASS’ ord, at
»dette vil tillade Rusland og Sydafrika fremover at udføre
fælles projekter i 3. verdens lande. Projektet vil også skabe
tusindvis af nye jobs og generere lokale kontrakter til en
værdi af op til $10 milliarder.«
Sydafrikas energiminister Tina Joemat-Petterson sagde, »Denne
aftale åbner adgangsdøre for Sydafrika til russiske
teknologier, finansiering og infrastruktur, og tilvejebringer
en egentlig og solid platform for fremtidigt ekstensivt
samarbejde.« Ifølge ITAR-TASS’ referat tilføjede hun, at
Sydafrika er interesseret i udvikling af fredelig udnyttelse
af kerneenergi som aldrig før, som drivkraft for økonomisk
vækst.
Sydafrikas øjeblikkelige elektricitetssituation ser så dyster
ud, at det har en reservekapacitet på kun 1 %. Som et resultat
er der perioder med midlertidigt blackout. Den sydafrikanske
regering planlægger at øge reservekapaciteten til 19 % i år
2019 ved at sætte kulfyrede kraftanlæg, der i øjeblikket
bliver bygget, i drift.
ITAR-TASS

sammenfatter:

»Rusland

er

også

parat

til

at

tilvejebringe et lav-rente lån for projektet. Eksperter siger,
at det vil tillade Sydafrika at bygge sin egen kernekraftindustri, opnå en lokal produktion af komponenter og
materialer på 40-60 %, skabe omkring 30.000 nye jobs og
indbringe $16 milliarder i investeringer, som vel som $5
milliarder i statsindtægter.«
Af selskaber, der har udtrykt interesse i at bygge de nye
sydafrikanske kernekraftanlæg – Areva og EDF (Frankrig),
Toshiba, Westinghouse Electric, China Guangdong Nuclear Power,
Korea Electric Power og Rosatom, kunne alene Rosatom tilbyde
at støtte projektet med lempelig finansiering. Rosatom har i
øjeblikket projekter for kernekraftværker i flere andre lande,
inklusive Indien, Kina, Vietnam, Tyrkiet og Ungarn.

