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Institutt for energiteknikk (IFE)

• Selveid 
forskningsstiftelse, 
etablert 1948

• 1,1 mrd.kr. omsetning
• 4 forretningsområder

• Lokalisert på Kjeller 
og  i Halden

• 600 ansatte
• 38 nasjonaliteter

IFE
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IFE Invest AS Forskning Radiofarmasi Nukleær drift 
og sikkerhet

Datterselskap Divisjoner



IFE har to viktige samfunnsoppdrag

Forskning for en 
bedre fremtid og 
verdiskaping i Norge

Trygg håndtering og 
opprydding etter 70 år med 
atomvirksomhet i Norge



Visjon: Forskning for en bedre fremtid

• Energi

• Miljø

• Digitalisering



Reaktorene har ført til ny forskning og stor 
verdiskapning for Norge
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OLGA:
• Mest verdifulle oppfinnelse i Norge siden 80-tallet
• Rystad Energy: 1600-2000 mrd.kr i besparelse
• Grunnlag for norsk subsea virksomhet

Nøytronforskningen:
Oxford Research 2019: Skaper verdier og kunnskap 
for samfunnet innenfor energikilder, hydrogen-
lagring, radiofarmasi, magnetisme, biologi og 
medisin. 

Elektrolysemodellering:
• Sparte Norge 10 Alta-kraftverk
• Aluminiumverkenes energibruk kraftig redusert

Korrosjon:
• IFEs material- og korrosjonsforskning har redusert  

utfordringer for gasstransport til land.
• Muliggjorde bygging av Snøhvit med direkte transport 

til land og unngikk bygging av prosessanlegg på land.



FoU: Vi bidrar til grønn 
omstilling og digitalisering

• Ca. 240 årsverk

• 400 mill kr i omsetning i 2021
• Over 1000 prosjekter årlig

• 24 avanserte labber, 6 nasjonal forskningsinfrastruktur

• 2 internasjonale sentre:
• Haldenprosjektet (OECD/NEA)
• Nukleært digitalt dekommisjoneringssenter (IAEA)

• 2 forskningssentre for fornybar energi (FME):
• MOZEES (nullutslipp transportsystem)
• SUSOLTECH (solcelle teknologi)



Radiofarmasi: Globalt vekstmarked 
med unik mulighet for norsk 
eksportnæring
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• Ca. 140 årsverk
• 340 mill kr i omsetning i 2020

• Utviklings- og produksjonspartner for tidligfase-
selskaper og etablerte farmasiselskaper

• Distribuerer radiofarmaka i Norge og globalt

• Kontraktsprodusent av Xofigo for Bayer
• 3,6 mrd kr i verdiskaping 2010-2018
• 400 arbeidsplasser knyttet til Xofigo og Thorium-

plattformen i 2018
• 2,4 mill kr i verdiskaping per ansatt mot 1,4 mill kr i 

helseindustrien for øvrig

• GMP-standard og godkjent av amerikanske, 
europeiske, kinesiske og en rekke andre lands 
legemiddelmyndigheter

Dagsrevyen: Xofigo eksporteres til Kina



Kommersialisering og innovasjon:
• IFE Invest AS, heleid investeringsselskap
• Kjeller Innovasjon, TTO med 10% eierandel

2020: Emisjon i Zeg Power AS (hydrogen med 
integrert CO2-fangst) på 130 mill kr fra 
internasjonale og norske investeringsmiljø

IFE skaper verdier og nye 
bedrifter fra forskningen

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIjKi4x9bSAhWJdCwKHRy2AlkQjRwIBw&url=http://www.wirescan.no/the-lira-technology/&psig=AFQjCNEOKTfLKFwtFH7FyyC3V0VWbK4aRg&ust=1489600233067547


Nukleær drift og sikkerhet
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• Nukleære anlegg i Halden og på Kjeller
• Ca. 190 årsverk
• Oppgaver: 

• Ivareta sikkerhet og sikring
• Forberede dekommisjonering

• 100% finansiert over statsbudsjettet (NFD)
• 349 mill i statsbudsjettet 2021

• IFEs konsesjoner, anlegg og ansatte skal overføres til NND



Nasjonal strategi lå til grunn for etableringen av IFE

Pionertiden: Atomanleggene ble bygget på 50- og 60-tallet

Reaktorbygg 1950

Den første reaktortanken

Brensel ankommer Kjeller

Brønnhuset på Kjeller, 1968

Oppbygging etter krigen og 
teknologisk posisjonering

Jens Chr. Hauge, 1948



Et 70 år gammelt nasjonalt atomprogram skal nå bygges ned
Anlegg Status i dag Tilstand i dag Overordnet 

vurdering

Haldenreaktoren Satt i drift i 1959. Stengt i 2018. Anlegget er i sikkerhetsmessig tilfredsstillende stand. Døgnkontinuerlig kontroll og overvåking. 
Utfordringer med håndtering av brensel etter nye krav. Skal tømmes for brensel så raskt som mulig.

Brenselslagene i 
Halden

Bygget på 1950-tallet. Lagrene er i normal drift, kontroll og 
overvåking

Levetidsberegninger skal gjennomføres. Pågår sikkerhetsvurderinger av forflytning av brensel for alle 
lager, også de på Kjeller.

Brenselsinstrumentverk
stedet i Halden

Bygget i 2007. Benyttes ikke til nukleær virksomhet, avsluttet i 
2018

Alle sikkerhetssystemer intakt. Oversendt plan til DSA for godkjenning av dekommisjonering.

JEEP II reaktoren Satt i drift i 1966. Stengt i 2019. Tømt for brensel og tungtvann Sikkerheten tilfredsstillende ivaretatt, men behov for oppgraderinger for å tilpasse ny virksomhet.

Metallurgisk 
laboratorium I

Satt i drift i 1966. Benyttes ikke til nukleær virksomhet, 
avsluttet i 2019

Alle sikkerhetssystemer intakt. Oversendt plan til DSA for godkjenning av dekommisjonering.

Metallurgisk 
laboratorium II

Satt i drift i 1965. All forskningsaktivitet avsluttet i 2019 Sikkerheten ivaretas. Behov for oppgradering av tekniske og sikkerhetsmessige installasjoner for at 
anlegget kan oppfylle sin funksjon ved dekommisjonering av andre atomanlegg, inspeksjon av brensel 
og forbedre sikkerheten.

Radavfallsanlegget Bygget i 1959. Anlegget er i normal drift. Lagerbyggene i 1965 
og 1978. Nasjonalanlegg for håndtering av radioaktivt avfall

Behov for betydelige oppgraderinger av anlegget

JEEP I stavbrønn Bygget i 1952. Lageret er under overvåking. Forhandlinger med 
Studsvik i Sverige om overføring av alt brensel for inspeksjon.

Inntrenging av vann i lagringsposisjoner, korrosjon i lagringsposisjoner og påvist korrosjon på 
brenselselementer. Miljøundersøkelser og kontroll av området utenfor lageret viser at det ikke er 
lekkasjer fra brenselet til omgivelsene

Brønnhuset – operativt  
lager på Kjeller

Bygget i  to omganger, i 968 og 1972. Lageret er under 
overvåking og kontroll.

Påvist inntrenging av vann i enkelte lagringsposisjoner. Ikke påvist korrosjon på lagringsbeholdere eller 
brensel. Lageret skal oppgraderes. Levetidsberegninger skal gjennomføres. 

KLDRA i Himdalen. Satt i drift i 1998. Anlegget er i normal drift. Statsbygg eier 
anlegget, IFE har driftskonsesjon

Gjennomføres tilstandsvurdering av deponiet som skal leveres NFD innen 1. juni 2021.

JEEP I reaktoren Satt i drift i 1951. Avstengt og tømt for brensel og tungtvann 
siden 1967. Betongskjermingen til JEEP I benyttes som 
skjerming for Gammabestrålingsanlegget.

Sikkerheten ved anlegget ivaretas. Delvis dekommisjonert. Gammabestrålingsanlegget ble tatt ut av 
drift i 2019, bestrålingskilden (kilde med kraftig gammastråling)  er fortsatt i anlegget

NORA reaktoren Avstengt og tømt for brensel og tungtvann siden 1967 Reaktoren er delvis dekommisjonert. Betongskjerming og noen strukturer gjenstår. 

Uranrenseanlegget på 
Kjeller

Uranrenseanlegget var i drift fra 1961 til 1969. Formålet med 
anlegget var å skille ut uran og plutonium, og var et 
forsøksanlegg .

Anlegget er i hovedsak dekommisjonert bortsett fra noen deler av anlegget



Atomavfall og lagring gjennom historien

• IFE har generert 17 tonn brukt reaktorbrensel.

• Reaktorbrenselet er lagret hos IFE på Kjeller og i 
Halden. Lagringssituasjonen er ikke tilfredsstillende 
iht dagens krav.

• Reaktorbrenselet er svært komplekst å behandle før 
det kan deponeres.

• I tillegg: Annet radioaktivt avfall fra IFE, industri, 
forsvar og sykehus i nasjonaldeponiet (KLDRA) i 
Aurskog Høland kommune.

• Oppryddingen er komplisert siden tidligere tiders 
håndtering ikke er i tråd med dagens krav.

• Behov for omfattende infrastruktur og nye anlegg, 
bl.a mellomlagre og deponi.
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Sikkerhet og dekommisjonering 
ivaretas best av én organisasjon 

• Nye konsesjonskrav til IFEs nukleære virksomhet: Stengte 
forskningsreaktorer skal utvikles til internasjonalt beste praksis 
for kjernekraftverk i drift.

• Overføringen fra IFE til NND kan trekke ut flere år.

• IFE må prioritere knappe ressurser på utvikling av IFE fremfor 
overføring til NND og dekommisjonering.

• IFE og NND må oppbemanne parallelt.

• Lite tilgjengelig kompetanse i Norge. 

• Vanskelig å rekruttere internasjonalt pga krav om 
sikkerhetsklarering og språk.

• Sikkerhetsrisiko ved lang overføringstid: Tap av kompetanse 
med anleggserfaring, utmattede organisasjoner, uklart ansvar 
og forutsigbarhet. 
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JEEP I reaktorblokk – den første reaktoren i Norge



Kostnadene er estimert til >21 mrd.kr. over de neste 30 årene. 
Løpende årlig kostnad er 400 mill.kr. til drift og utredninger
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Trygg opprydding etter 70 år
med atomvirksomhet i Norge:

En nasjonal oppgave krever en 
nasjonal strategi:

• St.meld.8 rammer inn arbeidet med 
dekommisjonering, men er ikke tilstrekkelig 
tydelig på fremdrift, roller og ansvar. 

• Dato for overføring av anleggene bør settes som 
en felles milepæl som alle arbeider mot. 

• IFE og NND har satt 1. januar 2024 som felles mål.

• NND bør kunne gis konsesjon på basis av å overta 
IFEs organisasjon og kompetanse.



Hvordan vurderer IFE sin 
rolle i tiden fremover?

• Vi forsker for en bedre fremtid og verdiskaping i 
Norge!

• IFE må gis rammevilkår som gjør det mulig å 
utvikle forskningsvirksomheten videre.

• Prinsipielle utfordringer slik St.meld 8 er utformet:

1. IFEs rest-ansvar etter overføringen

2. IFEs finansielle bidrag til oppryddingen

3. Dekning av kostnader for å erstatte 
laboratorier og nasjonal 
forskningsinfrastruktur som må flyttes ut fra 
området på Kjeller som staten overtar
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• Åpning av ny batterilab på 

Kjeller, august 2020

Åpning av ny batterilab på Kjeller, august 2020



Takk for oppmerksomheten!


	Institutt for Energiteknikk�Møte med Næringskomiteen �21. januar 2021��Nils Morten Huseby�Adm. direktør�
	Institutt for energiteknikk (IFE)
	IFE har to viktige samfunnsoppdrag
	Slide Number 4
	Reaktorene har ført til ny forskning og stor verdiskapning for Norge
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	IFE skaper verdier og nye bedrifter fra forskningen
	Nukleær drift og sikkerhet
	Slide Number 10
	Et 70 år gammelt nasjonalt atomprogram skal nå bygges ned
	Atomavfall og lagring gjennom historien
	Sikkerhet og dekommisjonering ivaretas best av én organisasjon 
	Kostnadene er estimert til >21 mrd.kr. over de neste 30 årene. Løpende årlig kostnad er 400 mill.kr. til drift og utredninger
	IFE har to viktige samfunnsoppdrag
	Trygg opprydding etter 70 år med atomvirksomhet i Norge:
	Slide Number 17
	Slide Number 18

