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IFEs visjon: Internasjonalt ledende
forskningsinstitutt

Omsetning:

1
MRD

Vitenskapelige
publikasjoner årlig:

140

Avanserte laboratorier:

24

Stor landeier på Kjeller:

> 150 mål

Nasjonaliteter: 37 

Forskere: 218

Antall ansatte:

600

PhDs: 105 

1948: IFA

1980: IFE

Forskningssentre for 
miljøvennlig energi:

2

14.000
Besøkende årlig

Nasjonaliteter: 32 

Forskere: 218



IFE gjennomgår i 2018-2019 de største endringene 
siden instituttet ble etablert



IFE har to viktige samfunnsoppdrag

Forskning for en bedre fremtid og 
verdiskaping i Norge innen energi, 
radiofarmasi, digitalisering og 
nukleærteknologi

Trygg håndtering og opprydding 
etter 70 år med 
atomvirksomhet i Norge
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For IFE kommer sikkerheten først

- Vi har ansvaret og tar ansvaret

❑ IFE har driftet reaktorene trygt for personell og 
befolkning siden 1951. Det gjør vi også når vi 
stenger reaktorene.

❑ Drift i henhold til regler og konsesjoner

❑ Økt fokus på sikkerhet i samfunnet generelt og 
ved IFE 

❑ Omfattende risiko- og sikkerhetsvurderinger
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Ansatte i produksjonsanlegget på Radiofarmasi (Foto: Mick Tully)



Økte krav til sikkerhet og sikring i 
samfunnet

▪Nye konsesjonsvilkår fra 2019

▪Nye krav til sikring av IFEs anlegg

▪ Inndeling av IFEs område i nukleær og 
ikke-nukleær sone

▪Nytt gjerde rundt nukleær sone

▪ Forsterket sikkerhetskontroll, vakt og beredskap

Bilder her



Bedre lagringsforhold på Kjeller er 
en nasjonalt prioritert oppgave

Brenselslager bygget for JEEP I-reaktoren i 1952JEEP I stavbrønn inneholder 97 lagringsbrønner

❑ Ikke i tråd med dagens sikkerhetskrav

❑ Ingen enkle løsninger, behov for å utrede ulike spor

❑ Funn i lageret og endringer i rammebetingelser underveis:
• 2013: Uranhydrid i brenselet
• 2015: Fukt i lagringsbeholdere
• 2016: 18 beholdere sitter fast
• 2018: Nye sikkerhetskrav
• 2018: Lageret er ikke tett
• 2019: Nye konsesjonsvilkår



Ny utredning for Kjeller: Koster 4,5 mrd kr, tar 22 år 
og 14 ganger mer avfall

Endringer fra 2016:

• 14 ganger mer avfall:
• Flere anlegg er med i utredningen
• Bedre informasjon om anleggenes tilstand

• Dekommisjoneringstiden økt fra 13-15 år til 
16-22 år

• Behov for flere årsverk for å ivareta 
sikkerhet og sikring

Teknisk Ukeblad 
26. aug 2019
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Vi rydder for å bygge ny fremtid 
på Kjeller – sammen med NND

❑ Nasjonal atomvirksomhet skal bygges ned etter 70 år.

❑ Avfallet er svært komplekst å behandle før det kan 
deponeres.

❑ Behov for omfattende infrastruktur og nye anlegg.

❑ Stor aktivitet og arbeidsplasser i minst en generasjon.

❑ NND skal overta IFEs atomanlegg og ha ansvar for 
nedbygging.
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Norsk nukleær 
dekommisjonering 
(NND)
‘Med mennesker, miljø og sikkerhet i fokus 
bygger vi ned nukleær infrastruktur og håndterer 
avfallet’
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Opprydning etter arven fra 
Norges atomvirksomhet

Skedsmo, 2019-08-26
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Verden, Norge og Skedsmo har vunnet mye 
på kunnskapsmiljøet som ble skapt rundt atomreaktorene

• Radiofarmasi

• Sikrere reaktordrift

• Strømningsteknologi 

• Material- og prosessteknologi

• Offshore

• M.m
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Men historien har også skapt utfordringer… 

• Dekommisjonering innebærer:
• Store utgifter for staten

• Andre typer risiko enn reaktordrift

• Problemer forverres og skyves til 
barna våre hvis ikke noe gjøres

• NNDs oppgave er å løse 
komplekse, men ikke umulige 
miljø- og samfunnsproblemer
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Rivning av forskningsreaktoren DR2 ved Risø, Danmark 
(Foto: Dansk Dekommissionering)



Fra drift til dekommisjonering 
–Mye forandret seg 25 april 2019

• Dekommisjonering er en naturlig 
del av en reaktors livssyklus

• Oppgaven nå er sikker 
dekommisjonering

• Målet er å tilbakestille området så 
det kan brukes til noe annet

• Utstyr skal fjernes, bygg rives og 
mark tilbakestilles

• En samfunnsoppgave som krever 
samhandling
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Dekommisjonering i fire faser
• Fase 1 Pre-dekommisjonering, 3-5 år

• Fase 2 Dekommisjonering, 10-15 år

• Fase 3: Friklassing og tilbakeføring, 3-5 år

• Fase 4: Mottak, lager og deponi, 100 år operativt, 300 år tilsynsplikt
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27.08.2019
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NND må:
• Utrede
• Kartlegge
• Planlegge
• Bygge opp
• Rive
• Kontrollere
• Sortere
• Behandle
• Lagre
• Sluttbehandle
• Overvåke
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Samfunnsmål prinsipper og verdier

• I alt vårt arbeid strever vi etter: 

• Fakta

• Troverdighet og tillit

• Sikkerhet

• Kostnadseffektivitet

• At vår generasjon tar ansvar

NND skal, innenfor vårt ansvarsområde, gjøre samfunnet tryggere og miljøet bedre.



For å løse samfunnsoppgaven 
må det finnes et sluttpunkt

Midlertidige lager er bedre enn nåværende situasjon, men innebærer at 
vi overleverer et problem til barna våre



Nasjonalt anlegg
• Skal ta imot radioaktivt avfall fra industri, forsvar, 

sykehus og IFE i 100 år

• Logistikk og anlegg

• Mottaksanlegg for radioaktivt avfall

• Deponi for lav- og mellomaktivt avfall (300 år)

• Mulig mellomlager for høyaktivt avfall og brukt 
atombrensel (50-150 år)

• Deponi for brukt atombrensel

• Besøkssenter

• Forskning og Utvikling

• Internasjonalt samarbeid

• Utdanning ved Universitet/høyskole/yrkesskole

• Leverandørutvikling

Nytt nasjonalanlegg er nøkkelen til 
langsiktige 

arbeidsplasser og næringsutvikling 
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Dekommisjonering Kjeller 
–Mye mer enn å bygge ned en reaktor

• JEEP II
• Historiske reaktorer; Nora, JEEP I
• Metlab II
• URA
• Radavfall 
• NALFA
• Reinvesteringer for sikker drift
• Området rundt
• Det vi bygger for å 

dekommisjonere 



Avfallshåndtering,  
kontroll og mellomlager

Disse anleggene må sørge for sikker:

• Avfallshåndtering

• Volumredusering

• Kontroll av avfallsstrømmer og 

• Mellomlager for radioaktivt middel- og 
lavaktivt avfall.

Nødvendig kapasitet for avfallshåndterings-
anlegget er estimert til 180 tønner per måned.

Hvis tønner fylles, måles og lagres i en kontinuerlig 
og effektiv arbeidsprosess, kan dette lageret i 
kombinasjon med overflatedeponier mellomlagre 
alt radioaktivt avfall for sluttdeponering i 
«Nasjonalanlegget».



NND trenger sosial aksept for å lykkes

Internasjonalt fagråd for beste 
internasjonal praksis

Nasjonal referansegruppe som 
støtte for viktige strategiske 

veivalg

Regionalt samarbeid  for 
utdanning og næringsutvikling 

Lokale referansegrupper for 
løpende dekommisjoneringsarbeid 

og lokaliseringsspørsmål

NND og 
sivilsamfunnet
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Alt NND gjør påvirker et lokalsamfunn

Derfor ønsker NND

• å opparbeide et godt samarbeidsklima med 
kommunen, næringsliv, naboer og lokalsamfunnet 
ellers

• nyansert informasjonsutveksling

• gjensidig åpenhet og ærlig dialog 
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Norsk Nukleær Dekommisjonering på en slide

Uten NND Med NND
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DSAs myndighetsrolle
Per Strand, avdelingsdirektør
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Atomforskningen har lagt et solid 
grunnlag for fremtidens IFE

▪ Viktige innovasjoner for samfunnsutviklingen:

✓ Flerfaseteknologi for olje- og gass-utvinning
✓ Batterier med større ladekapasitet
✓ Bedre materialer til fornybar energi
✓ Bedre kreftbehandling

▪ OLGA har spart samfunnet for flere hundre 
milliarder innen olje- og gass-sektoren

▪ IFE er blitt ledende internasjonalt innen energi, 
radiofarmasi, digitalisering og nukleærteknologi

▪ Skapt flere hundre arbeidsplasser på Kjeller
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Oxford Research: Forskning i verdensklasse
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Energiforskning lønner seg for samfunnet!



IFE forsker for en bedre fremtid – våre satsingsområder



IFE Flow AS

IFE skaper nye bedrifter og arbeidsplasser
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IFE vil fortsatt være motor for utviklingen på Kjeller



IFE forsker for en 
bedre fremtid!

Følg oss på 

✓ Facebook
✓ LinkedIn
✓ Twitter @energiteknikk
✓ Instagram #humansofife



Ole Jacob Flæten,
ordfører Skedsmo kommune



Spørsmål fra salen


