
- 39 -

Herr Statsråd

Herr formann, mine darner og herrer

Historikk

Det er 25 år siden Institutt for atomenergi begyntc sin

virksomhet. Det er et privilegium for meg å få rette en

takk og hyldest til de toregangsmenn som tok initiativet til,

og viet sin kraft til etablering og utvikling av atomenergi-

arbeidet. Det er likeledes et privilegium for meg ved denne

anledning å gi en oversikt over Instituttets utvikling og

arbeidssituasjon.

Gunnar Randers skapte Inslitutt for atomenergi, og det gjorde

han ut fra en sterk tro på de nyttevirkninger atomenergien

ville gi også for vart Lind. Sammen med Odd Dahl ble de første

planer om bygging av en forskningsrcaktor på Kjellcr utarbeidet.

Gjennom en utrednings- og plankomitéfase fikk Randers skapt

oppslutning om disse planer, og jeg ser med respekt på det

initiativ som NTNF, Industridepartementet og Norsk Hydro

tok ved å gi sin støtte til dannelsen og utviklingen av Instituttet.

Formelt sett ble Instituttet dannet i 1948 ved beslutning av

NTNr", mens Instituttets nåvrerende organisasjonsform ble

fastlagt ved regeringsbeslutning i 1953. Instituttets fyrste

oppgave var å bygge forskmngsreaktoren JEEP - som den

senere ble kalt - og som ble åen sentrale forskningsinstallasjon

for JENER, som i mange år var Norges og Nederlands felles

atomenergisenter. Reaktoren ble konstruert og bygget på

utrolig kort tid, med Dahl som ingeniøren og Randers som

vitenskapsmannen og organisatoren. Med det hemrnelighetsslør

som krigstiden hadde trukket over alt som hadde med atomenergi

å gjøre, kan løsningen av denne oppgaven bare karakteriseres

som en pionerbedrift. Instituttet har hatt gleden av Odd Dahls

særegne konstruktive begavelse og fremsynthet for flere senere

prosjektcr, hvorav Halden-reaktoren er det største. Denne

reaktoren har nå i mange år stått helt sentralt i Instituttets

utviklingsarbeirl.
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Halden-reaktoren ble bygget på Saugbrugsforeningcns tomt,

og i 1959 kunne den startes opp første gang.

I de følgende ar ble Kjeller-laboratoriene videre utbygget,

slik at man fikk et vel avbalansert forskningsapparat som

sammen med Halden-reaktoren ga anledning til en meningsfylt

innsats for oppbygging av kompetanse i den nye teknologi.

Metallurgisk hot-lab, kjemi- og isotoplaboratorier og

Reaktorteknisk varmelaboratorium var de viktigste, og i løpet

av 60-årcne ble også JEEP avløst av den nye forsknings reaktoren

JEEP II.

Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt og Luftforsvarets

forsyningskommando ble regnesentret KIRA etablert, som i dag

er avløst av Regnesentret Blindern-Kjeller, med Meteorologisk

institutt OJJ Universitetet i Oslo som nye doltakere.

Instituttet har i dag ca. 500 ansatte, hvorav ca. 340 på Kjellcr

og ca. 160 i Halden. Vart årlige brutto budsjett er for tiden

på ca. 60 millioner kroner. Herav dekkes 35-36 millioner

kroner ved statstilskudd. Resten, ca. 25 millioner, dekkes ved

inntekter fra utenlandsk deltakelse i Halden-prosjektet, salg

av isotoper og tjenester og diverse oppdragsvirksomhet.

Instituttets funks.joner

Instituttets formålsparagraf sier i all enkelthet at Instituttet

skal drive forskning, forsøksvirksomhet og annen virksomhet

med sikte på anvendelse av atomenergien. Atomenergi i denne

forbindelse inkluderer i tiilegg til kjernekraftteknologi, også

isotopteknologi, strålingskjemi, faststoff-fysikk, etc. I de

senere år har den etablerte kompetanse kunnet finne en langt

videre anvendelse, særlig innen prosesskontrollfeltet og kjexni-

teknikk.

Hvilke nærings- og samfunnsintcresser er så Instituttets innsats

rettet mot? På kjernekraftområdet skaffer IFA til veie arbeids-

metoder og informasjon på særskilt viktige spesialområder.

Forsknings- og utviklingsarbeider skjer i egen og internasjonal

regi. Instituttets oppgave er d overføre resultater fra denne

virksomhet til praktisk bruk for et norsk byggeprogram og for

næiiiigslivet.
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Instituttet har i sine valg av spesialområder lagt særlig vekt

på £ engasjere seg i spissprosjekter med betydelig tverrfaglig

bredde, som sikrer et høyt og stimulerende teknisk-naturviten-

skapelig nivå, og som tar sikte på fremtidige anvendelser.

Spissprosjektene har i sin tur også vært forutsetningen for å

tiltrekke seg internasjonal oppslutning og deltakelse i våre

prosjekter. Det inter nas jonale prosjekt i Halden er her det

beste eksempel.

Instituttet har lagt vekt på å finne frem til egnede organisasjons-

messige former for en effektiv utnyttelse av Instituttets kunn-

skaper og ressurscr. Vi tok initiativet til å etablere det nukleære

konsulentselskap Scandpower A/S. Scandpovver er et virke-

middel for kanalisering av Instituttets spesialkunnskaper inn i

det forberedende arbeid med norsk kjernekraftutbygging. En

vesentlig motivering for etablering av Scandpower var imidlertid

også <len økning i mulighetene for internasjonal markedsføring

og kommersiell utnyttelse av Instituttets faglige ressurser.

På den annen side ville Scandpowers kontakt med praktisk

kjernekraftutbygging i utlandet og erfaringene fra denne bidra til

styring og prioritering av Instituttets utviHings- og forsknings-

oppgaver. De praktiske erfaringer som er høstet, har vært

meget positive og underbygget troen på at dette var en riktig

vurdering.

Instituttet har sett det som særlig viktig ved etablering av sine

spissprosjekter å inngå individuelle samarbeidsavtaler med

større firmaer eller firmagrupperinger om de enkelte konkrete

prosjekter.
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Instituttets virksomhct

Når Institutt for atomenergi nå runder 25 år, er det på et

tidspunkt da dets funksjoner har høy aktualitet. Vi står overfor

en valgsituasjon vedrørende sammensetningen av det frem-

tidige kraftproduks jons system. Et fritt valg og et riktig valg

forutsetter full oversikt over valgmulighetene og innsikt i alle

fordeler og ulemper ved de ulike kraftgenereringsformer både

teknisk/økonomisk og miljømessig sett. I

Instituttet har bygget opp innsikt i kjernekraftteknologi med en

sterk basis i internasjonalt samarbeid. Samarbeidet med j

hollenderne, med IAEA, med de nordiske land, men først og j

fremst det internasjonale samarbeid i Halden, har skapt et \

nivå og en realisme over vår virksomhct som har gitt betydelige \

resultater. i

i
Ved valg av hovedarbeidsoppgaver tok vi tidlig sikte på å bygge I

opp kunnskap om reaktorkjernen. Brenselsteknologi, brensels- s

administrasjon, prosess-styring og instrumentering av reaktor.- j

kjernen er hjørnestener i vart arbeidsprogram. j

Brensclsarbeidet jr
Brenselsteknologien er den helt sentrale del a'- kjcrnekraft- |

teknologien. Et hovedspørsmål for forsknings- og utviklings- |

arbeidct er å komme frem til en konstruktiv utforming av . }
i

brenslet som vil sikre brenslets funksjonsdyktighet under alle

rimelige driftsforhold.

Ha!deJ!-|>rosjektet står i dag sentralt som et internasjonalt

prøve-senter for bronselselementer. En høyt utviklet instrumen-

teringsteknikk gjøv at vi kan registrere og måle det som skjer

med brenselselementet under drift. Et enkelt prøveelement kan

v,«re utstyrt med opptil 20 maleinstrumenter. Det er i dag ca.

.'0 prøveelomcntcr i reaktoren fra de ulikc deltakende institusjoner.
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Håndteringen av alle infornaasjonsdata fra disse elementer

har ledet til oppbygging av et vel utviklet datasentrum.

Driftserfaringene med brensel i kjernekraftverk har ikke vært

udelt gode. Det har forekommet flere feil enn ventet. Dette

har i enkelte tilfelter ledet til at man har måttet stoppe

reaktoren og skifte brenselselementor.

Jeg skal trekke frem ett eksempel på resultater fra Halden

som viser det dagsaktuelle som foregår. For ca. 1 år siden

observerte man ved bytte av brensel i en amerikansk reaktor

at enkelte av brenselstavcne var delvis klemt flate. Det virket

som om man hadde glemt å fy Ile kapslings rørene helt ut med

uranoksyd-briketter, eller alternativt at brenslet måtte ha

krympet (fortettet seg).

Den amerikanske atomenergikommisjon reagerte ved å beordre

stenging av de reaktorer som hadde samme type brensel inntil

årsaksforholdct var avklart. Kjernekraftverkcne fikk senere

starte opp igjén, men på noe redusert effekt. Den tekniske

verden var forbløffet. Det måtte

ha noe med fabrikasjonen av uranoksydbrikettene å gjøre. For

å klarlegge dette, ble et eksperiment rigget til i Halden, hvor

et instrumentelt element ble bestrålt, som hadde bevisst fcilaktige

uranspesifikasjoner.. Etter tre måneder i reaktoren kunne man

ved hjelp av måleinstrumentene konstatere hvordan uranet begynte

å krympe. I dag mener vi å ha full forklaring på det hele.

Kvalitetskont.roll under produksjonsprosessen vil hindre gjen-

takelse. Etterhånden som brensel av samme type blir skiftet

ut, kan reaktor effekt en økes igjen. Denne "densification effect"

er blitt utnyttet av kritikerne av kjernekraften i CJSA, og debatten

pågår fremdeles. Hendeisen er et eksempel på hvordan man

i dag overreagerer når det gjelder sikkerhetsspørsmål i

forbindelse med kjernekraftverk.
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Brenselsladningen i et kjernekraftverk av den størrelse NVE

nå planlegger, koster ca. 250 mill, kroner. Det er derfor

av betydning for kraftprisen at innkjøp av brensel og utnyttelse

av dette i reaktorkjernon baseres på innsikt i brenseisteknologi

og analyse av de pros es s er i reaktorkjernen som påvirker

brenslets egenskaper. Instituttet har en betydelig innsats på

dette feltet, som vi kailer brcnselsadministras.jon. Virksom-

heten har resultert i at det nå er etablert et solid faglig

underlag med hjelpemidler i form av regnemaskinprogrammer,

som en kraftverkseier behøver for anskaffelse og utnyttelse av

brenslet. Scandpower markedsfører nå denne know-how i

utlandet.

Instituttets sikkerhetr^.peid har til formål å etablere analytisk

verktøy for sikkerhetsanalyser ved bygging og drift av kjerne-

kraftverk..

Sammen med andre nordiske land arbeider Instituttet med

utvikling av regnemaskinprogrammer for uhellsanalyser.

Instituttet arbeider spesielt med analyse av forholdene i reaktor-

kjernen etter et eventuelt rørbrudd i primsersystemet. Dette

er en del av nødkjølingsproblematikken. I et nordisk-tysk

felles eksperimentalprogram i Marviken-anlegget i Sverige

har man studert forløpet av nedblåsningen av damp etter et

hovedrørbrudd. Formålet var å verifisere beregningsmodellene

for et slikt forløp for å forvisse seg om at trykkstigningen inne

i reaktorbygget ikke oversteg forutsatte grenser med lekkasjer

til følge. Resultatene er under bearbeidelse. De ser lovende

ut.

For ytterligere å klarlegge nødkjølingsproblematikken, forbereder

man nye eksperimenter i Marviken, nå med en simulering av

en del av en reaktorkjerne. Denne skal oppvarmes elektrisk

og tørrlegges ved rørbrudd og tap av kjølevann. Det er

funksjonsdugelighoten av et nødkjølesystem som skal utprøves.
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Fjellf or ligning av kjernckraftverk i Norge er aktuelt.

Tidligere vurderinger, bl. a. i samarbeid med NVE og Norsk

Hydro, har vist at fjellforlegning kan gi øket frihet i valg av

byggesteder og muligheter foreligger for å utnytte fjellet som

sikkerhetsbarriere. Instituttet vil sammen med NVE fortsette

vurderingen av fjellforlegning med særlig vckt på de sikkerhets-

og driftsmessige forhold. Dette kan utvikle s eg til et inter-

nasjonalt samarbeid.

Betongtank Gjennom en rekke år har det pågått et nordisk

samarbeid om utvikling av en trykktank av spennbetong.

Prosjektet kom i gang etter svensk initiativ. En modell i

størrelse 1 : 3 er bygget og utprøvet i Studsvik i Sverige. På

norsk side har hovedtyngden av det faglige arbeid foregått ved

NTH hos professor Lenschow. En videreføring av prosjektet

er nå sikret for en periode av 3 år. I samarbeidet medvirker

en rekke norske entreprenører og bygningskonsulenter,

Avfallsbehandling

Det radioaktive avfall som i dag produseres i Norge, stammer

i første rekke fra forsøksvirksomheten ved Instituttet på Kjeller

og i Halden, fra mediainsk bruk av radioisotoper, anvendelse

av isotoper som sporelementer og kilder ved forsknings-

institutter, i industrien og for miljøver nutider søkels er.

Noe av dette avfallet er kortlivet, og lagres midlertidig til

aktiviteten er dødd ut. Alt annet avfall behandles ved Instituttets

anlegg på Kjeller og overføres i en form som er egnet for sikker

lagring.

Mengden av bearbeidet avfall utgjør 150-200 tønner, é. 200 liter,

pr. år. Tønnene lagres på Kjeller i en egen hall, eller nedgravd

på IFA's område.

For kontroll/ transport, behandling og lagring av dette avfallet

følges intemas'jonale regler.



Industrielle prosjektet- i prosesskontroll og instrumentering

Instituttet har en betydelig virksomhet i prosesskontrollfeltet.

Det gjør i størst mulig utstrekning bruk av norskprodusert

regnemaskinutstyr, og virksomheten har ledet til samarbeids-

prosjekter med Kongsberg Våpenfabrikk og Norsk Data-Elektronikk.

Utviklingsresultatene er av generell betydning for visse avanserte

'produktlinjer langt utover det kjernetekniske felt, men åpner

samtidig muligheter for leveranse av norsk datateknisk utstyr

til kjernekraftverk.

Datamaskinbasert overvåking og regulering av kraftreaktorer

er avhengig av et fleksibelt datamaskinsystem med høyest mulig

pålitelighet. I samarbeid med Kongsberg Våpenfabrikk har man

derfor utviklet et system basert på samkjøring av flere data-

maskiner. Systemet, som kalles DEMP, går i prinsippet ut på

at dersom en feil. oppstår i en av maskinene, vil de skadelidende

funksjoner automatisk overføres til intakte deler i systemet •]

etter en prioriteringsvurdering, slik at skadevirkningene blir j)

minimalisert. Resultatet av dette samarbeidet har også vist seg |

å være av betydning for utviklingen av KV s nye datamaskin- ?

system. DEMP er na under utprøving i Halden. jj

l
Datamaskinen har åpnet muligheter for utvikling av radikalt jj

nye typer kontrollrom via en vesentlig mer effektiv kommunika- I

sjon mellom prosess og operatør, noe som igjen vil virke (

gunstig på sikkerhet og utnyttelsesgrad. Sammen med A/S Norsk jj .'•

Data-Elektronikk er der utviklet et system bas ert på bruk av jj

farge-TV-skjermer (Tandberg) og en NORD ?.B datamaskin som \

formidler kommunikasjonen mellom TV-skjermene .og den store ji
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datamaskinen. Systemet gjør det mulig for operatøren å få

presenter! data på en meget oversiktlig m;ite i form av tekst

og tabeller og diagrammer, eventuelt også kretsskjemaer for

prosessen, ved å adressere systemet via trykknapper på en

konsoll. 10 slike systemer er allerede solgt til norsk og svensk

industri.

Vi har også samarbeidet med en av Europas største leverandører

av kjornekraftverk, Kraftwerk Union AG (Tyskland), om

utviklingen av et datamaskin-basert reaktorbeskyttelsessystem.

Dette er pioncrarbcid i internasjonal skala. For tiden prøve-

kjøres systemet i Halden ved hjelp av en analogregnemaskin

som simulerer et kjernekraftverks oppførsel.

Gjennom virksomheten på den nukleære sektor har Instituttet

bygget opp en betydelig gencrell kompetanse i matematisk

modellbygging og regncmaskinanvendclser for analyse av

kompliserte fyaikalske prosesser. Dette har ført til at

Instituttet i de senere årene har fått en rekke oppdrag fra norske

industribedrifter. Oppdragenc gjelder utvikling av matematiske

modeller og regnemaskinprogram for metallurgiske og kjemiske

prosesser. Slike prosessmodeller inngår som nødvendige ledd ';

i utformingen av autnmatisertc kontrollsystemer. i

Isotopteknologi |

Instituttet står for forsyningen av radioaktive preparater i \

Norge. Det dreier seg om radioisotoper i form av legemidler, \

kjemikalier og strålingskilder. Stoffene frembringes dels ved i

egen produksjon i JEEP II, og dels ved import i

Importandelen dreier seg nå om 35-40%. Renfremstilling, ;

syntetisering, oppdeling og pakking av preparater finner sted i ;

våre isotoplaboratorier. Instituttet står for kvalitetskontroll I

og rapportering til helsemyndighetene om distribusjonen. j

Isotopforbruket har øket sterkt i de senere år, med en doblings-

tid på ca. fire år. Vi ekspederer nå omkring 10 000 ordrer på i

isotoper i løpet av året. j
i
i

Brukcn av isotoper innen nukleaermedisinen har særlig utviklet \

seg sterkt. Fra å være konsentrert ved noen av de største p
i
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sykehusene i Oslo-området for noen år siden, har man i dag

regulær isotopvirksomhet ved de fleste fylkessykehusene.

Instituttets virksomhet når det gjelder isotopanvendelser, har

form av oppdrags- og utviklingsoppgaver for industri, kraft-

produksjon, kommunalteknikk og miljøvern. Bedriftene og

kommunene har ikke egne opplegg for denne type av arbeids-

oppgaver, og det er derfor av betydning med assistanse og

beredskap fra Instituttets side.

For én industribedrift foregår det strålesterilisering av

medisinsk engang suts tyr, en produksjon sorn burde ha betydelige

fremtidsmuligheter. Det blir videre arbeidet med stråleherding |

av treplastmaterialer. Utviklingen er lovende og kan føre til i

bygging av eget industrianlegg for produksjon av parkett og i

møbeldetaljer.

Tracer- og målemetoder ved hjelp av isotoper gir industrien

muligheter til effektivt å kontrollere enkelte prosesser i ;

forbindelse med "trouble-shooting" og introduksjon av ;

automatiseringstiltak. Vi kan få frem prosessdata for material-

hastigheter, blandeeffektiviteter, fortynningsgrader, material- ;

balanser, reaksjonsforløp og materialtap. 3

I forbindelse med vannkraftproduksjon er isotopteknikk i regulær j

bruk for bestemmelse av vannreserver i fjellområdene i form

av snø og is. Instituttet foretar målingene fra fly over store '

deler av Syd-Norge for NVE og private og kommunale kraft- '

selskaper. Videre er isotopmetodene godt egnet til vannførings- ;

målinger i forbindelse med bestemmelse av effektiviteter for :

kraftstasjoner. .

Veksten i tekniske isotopanvendelser har i de senere år vært i
i

betydelig innen kommunalteknikk og miljøvern. Av typiske !

arbeider som vi utfører, kan nevnes fortynnings- og sprednings- [

undersøkelser ved utslipp av forurensninger i fjorder og vann i

fra fabrikker, kloakkrenseanlcgg, tankskip, o. 1. Grunnvann blir j

etter hvert mer aktuelt som drikkevann, og tilsigsretninger, |

forurensningsmuligheter og vannhastigheter blir undersøkt. |

Ved dimeusjonering av rørnett, renseanlegg, o. 1. , er det av j



stor betydning for å holde ihvesteringene nede, å ha kontroll

over in£iltrasjonen av regnvann i systemene - det er en av våre

måleoppgaver å bestemme s like data. En annen typisk måle-

oppgave er bestemmelse av avfallsmengder fra bedrifter ved

kalibrering av mengden av avløpsvann, som ofte er ukjent.

Endelig kan nevnes lokalisering av lekkasjer i rørledninger,

prosessenheter, o. a.

K.jemiteknikk

Prosesskjemien er ett av de felter hvor Instituttet har hatt

anledning til å bygge opp et sterkt miljø med vekt på å utnytte

de såkalte væske-væske ekstraksjonsmetoder. Den nukleære

bakgrunn for denne virksomhet er Instituttets tidligere arbeid

med utvikling av prosesser for rensing av bestrålt brensel.

Arbeidet har i de senere årene vært konsentrcrt om utvikling

av prosesser og apparater for fremstilling av sjeldne jordarter.

Dette har skjedd i samarbeid og på kontrakt med Forsknings-

gruppe for sjeldne jordarter og Mcgon & Co. A/S. Et pilotanlegg

er blitt bygget på Kjellcr for renfremstilling av yttriiimoksyd.
»

Det har nå vært drevet i flere år med en årskapasitr-t på 6 tonn

superrent yttriumoksyd (99.999% relativt til andre sjeldne

jordarter). Noen hundre kilogram med 99. 9999 % renhct er

også fremstilt.

MEGON eies som kjent av en betydelig sammenslutning av

norske bedrifter. For seks år siden gikk, etter initiativ av

Metallurgisk komité, eierbedriftene inn i et avtaleforhold som

tok sikte på å bygge opp en norsk posisjon internasjonalt innen

ekstraksjonsmetallurgien, med det konkrete formål å renfrem-

stille sjeidne jordarter. Et bredt samarbeid mellom industri-

gruppen og en rekke institutter, herunder IFA, ble innledet.

Man har lykkes i å utvikle en god prosess for yttriumoksyd.

Produktet markedsføres av MEGON.

Prosessutviklingen fortsetter til også å omfatte andre produkter.

Et nytt anlegg vil bli bygget på Kjeller med kapasitet 15-30 tonn/år.

Anlegget vil være driftsklart neste år. Pilotanlegget vil

bli holdt i beredskap for andre oppgaver, bl. a. for fremstilling

av gadolinium.
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Yttrium blir hovedsakclig dnvendt som et fosfor, som - sammen

med europium - gir den røde fargcn i farge-TV. Det er lagt

ned et betydelig arbeid i produktkontroll, analyser og fosfor-

testing. Yttrium brukes også bl. a. i fremstillingen av kunstige

diamanter.

MEGON-prosjektet er et stort tverrfaglig prosjekt, hvor IFA

har kunnet bidra med kompetanse på en rekke komplementære

områder, som kjemitckuikk og analyser av råvarer og produkt-

kontroll, matematiske prosessmodeller, prosesskontroll, data-

behandling, utvikling av prosessutstyr og instrumentering.

Uten denne erfaring ville prosjektet vanskelig ha latt s eg gjennom-

føre.

Instituttet legger vekt på en videreføring av sitt arbeid i prosess-

kjemi. Gjenvinning av enkelte metaller i industriavfall synes

å ligge til rette.

Neutronfysikk

Instituttet har i alle år liatt en gruppe fysikere, som har drevet

grundforskning i faste stoffers fysikk basert på neutronene fra

JEEP II. Vi har sett det som en oppgave å drive metode- og

instrumentutvikling i neutronfysikk, og å stille dette til

disposisjon for våre universiteter og høyskoler.

Reaktoren JEEP II er i internasjonal målestokk en liten og billig

reaktor, men den er effektiv, selv om neutronutbyttet bare er

ca. 2% av hva de store forskningsreaktorene i utlandet kan

oppvise. Man må derfor økonomisere med neutronene, men i

selve utvelgeisesprosessen taper man ofte opptil 90% av de

ønskede neutronene. IFA's forskere var de første som utprøvet

og tok i bruk pyrolytisk grafitt til'dette formål. Med slike

krystaller er det mulig å redusere tapet helt ned til 10%. Ved

dessuten å krumme krystallene, kunne man fokusere neutronene

som i en lupe. Derved oppnådde man en gevinst i neutron-

intensitet på hele 50 ganger, slik at JEEP II kunne gi en neutron-

intensitet på høyde med det man tidligere bare kunne oppnå med

en gigantreaktor. Dette medførte at selv en liten reaktor som

JEEP II kom over den terskelverdi som skal til for å utføre

avanserte eksperimenter.

8
I-



Norske universiteter gjør bruk av JEEP II ved at studenter

og universitetslærere samarbeider med forskere på Kjeller

og benytter IFA's instrumenter. I år har NAVF gitt penger

til innkjøp av et eget instrument for universitetsforskerne

til bruk ved JEEP II. Dette instrument skal benyttes til

undersøkelser innen strukturforskning og krystallografi,

ett av de tradisjonsrike felter for norsk naturvitenskap.

Med dette instrument vil kontakten til norske universiteter

bli vesentlig styrket.

K.jernekraften og den nuklcære kontrovers

Jeg vil så gaxiske kort si noen ord om kjernekraften og

karakterisere den situasjon vi er i idag.

Det som slår en sterkest, er tyngden i kjernekraftutbyggingen

som nå foregår i 30 industriland. Ved århundreskiftet er

det ventet at over 50% av clkraftbehovet på global basis blir

dekket av kjernekraft.

I
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' i

Denne utbygging har ikke foregått uten protester. Særlig

gjelcler dette USA, Tyskland, Sverige og Sveits. En ny

teknologi som mentalt har sterk tilknytning til atomvåpen,

må ventes å bli møtt med skepsis. Debatten ute har vært og . ?;

er preget av betydelige overdrivelser. Skjønnmaling fra den |

ene side er blitt mer enn kompensert av uvederheftig kritikk j

og lite underbygde dommedags profetier fra den andre side. '

Det er i den senere tid, særlig i USA, fremkommet en mer ]

seriøs kritikk som har ledet til overprøving og revurdering av j

etablerte svar på konkrete sikkei'hetstekniske spørsmål. j
i

Kjernekraftdebatten har i de ulike land ikke ledet til noen

revurdering av kjérnekraften, men forsinkelser er oppstått på s

grunn av en mer omstendelig konsesjonsbehandling. i

Når det gjelder kostnadsbildet, er kjérnekraften i de fleste land

den mest økonomiske form for varmekraft. De økende olje-

priser vil forsterke dette bildet.

Det er etterhånden bygget opp en betydelig driftserfaring med

kjernekraftverk. Erfaringene har stort sett vært gode. Dette

betyr ikke at kjérnekraften er teknisk fuilkommen. Det har vært

tekniske vanskeligheter og driftsforstyrrelser og uhell som har

ledet til redusert tilgjengelighet i en innkjøringsfase. Hittil-er

ingen omkommet på grunn av strålingsulykker ved kjernekraftverk.

Hva er så hovedinnholdet i kjernekraftdebaiten ute og hjemme?

Det er en rekke forhold som kritiseres:

Energibehovet

Utslippsforholdene

Sikkerheten

Avfallsproblemet

Misbruk av plutonium

for å nevne noen vesentlige.

Spørsmålet om vi virkelig trenger så mye energi, er en refleks

av nullveksttenkningen, og burde ikke være spesifikt rettet mot

kjerneki-aften, men mot all kraftutbygging. Det er den nok også,
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men det kan jo være et godt tilleggsmoment mot kjernekraften

at den også. skulle være overflødig! Ut fra ressurstenkning

burde man hilse kjernekraften velkommen fordi uranet har

ingen alternativ anvendelse enn til kraftproduksjon. Det har

imidlertid olje og naturgass.

Varmt kjølevann er et follesproblem foi* alle varmekraftverk.

Vil man ikke ha k jern ek raft ve rk ved Oslofjorden, men oljekraft,

vil Oslofjord-problemet praktisk talt være det samme.

Stråledoser til befolkning fra de begrensede utslipp av radioakti-

vitet under normal drift er praktisk talt neglisjerbare. Her

legger man,i Norge som i alle andre land, til grunn rekommenda-

sjoner til normer og grenser for tillatelige bestrålinger ut-

arbeidet av Den internasjonaie stråleve rnskommisjon. Debatten

i utlandet synes å være stilnet av på dette punkt. Ved driften

av kjernekraftverk har man ikke vanskeligheter med å holde seg

innen de fastlagte grenser.

Det sentrale sikkerhetstekniske problem oppstår ved tap av

kjølevann i primærkretsen. Det kan skje ved brudd på reaktor-

tanken eller de primære dampledninger. Selv om sannsynlig-

heten for at dette skulle skje, er meget liten, er kjernekraft-

verkene utstyrt med miitst to uavhengige nødkjølesystemer

som automatisk sørger for tilstrekkelig kjøling av reaktorkjernen.

Kritikken i USA har vært rettet mot effektiviteten av slike nød-

kjølesystemer. Myndighetenes kontrollorganer har etter grundige

analyser og offentlige hearings kommet til at systemene vil

fungere tilfredsstillende med tilstrekkelige marginer.

Kritikken har fokusert oppmerksomheten på disse systemene.

Den legger et ekstremt pessimistisk syn til grunn og skyter nok

derfor også til dels over målet. Ikke dasto mindre har denne

kritikk rørt ved to viktige forhold. For det første har den under-

streket nødvendigheten av å få et vesentlig fastere grunnlag for

bedømmelse av graden av sannsynlighet for ekstreme uhellsforløp

og for det andre har man klarlagt ønskeligheten av ytterligere

eksperimentelle undersøkelser i en skala som best mulig

simulerer forholdene i dagens kjernekraftverk.



Begge disse forhold er ivaretatt ved pågående forsknings-

og utviklingsprosjekter i USA og en relcke andre land. IFA

deltar aktivt i dette arbeidet.

Et tilbakevendende ankepunkt mot kjernekraften er at den

ikke har løst sitt avfallsproblem, og dot hevdes at en utbygging

av kjernekraft ikke må finne sted før det er hcit klart og

akseptert hvilke behandlingsmetoder som skal anvendes for

dette avfallet.

Det lavaktive avfallet byr på få prinsipielle problemer. For

det høyaktive avfallet, som representerer relativt beskjedne

volumer, finnes det interimsløsninger som forutsetter over-

føring til fast form og lagring under kontroll. Dette gir full-

verdig teknisk sikring mot spredning i naturen av radioaktive

stoffer for en overskuelig fremtid. Det er derfor av den grunn

ikke noe press for £ ta en avgjørelse på hvilken metode man

skal anvende for endelig lagring, hvor man gir avkall på

muligheten for å bringe avfallet under kontroll igjen.

Deponering i stabile geologiske formasjoner, særlig i visse

typer saltleier, synes mest tilfredsstillende og blir nøye

undersøkt i dag i flere iand. Man kan ta den tid man trenger

for å utprøve og vurdere de muligheter som foreligger.

Hovedkravet til den endelige lagringsmetode er at radioaktivitet

under ingen omstendigheter får gå inn i naturens kretsløp.

Hovedusikkerheten er knyttet til hvordan man skal sikre seg

dette for de meget langlivede transuraner. Prinsipielle

løsninger for å redusere dette problemet vesentlig finnes,

men krever utviklingsarbeid.

Både den tekniske og de etiske sider ved avfallsproblemet

tilsier at dette er problemstillinger som bare kan finne en

løsning på det internasjonale plan. Flere inter nas jonale organer

har tatt det opp. Vi deltar i det arbeidet.
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Plutonium er et grunnstoff som dannes i reaktorbrensel

under drift. Pu er selv spaltbart og brukes ved fremstilling

av nytt brensel. Det er med andre ord primært en ressurs.

Pu har to problemskapende egenskaper. Det kan brukes til

bomber, og det er sterkt radiotoksisk med lang halveringstid

(24 000 år). Ikkespredningsavtalen mot atomvåpen setter

forbud mot anvendelse av Pu fra kjernekraftverk til militære

formål. De fleste FN-land, bortsett fra atom-stormaktene,

har undertegnet ikkespredningsavtalen, og har inngått kontroll-

avtaler med Det internasjonale atomenergibyrå1 i Wien. Kontroll-

apparatet, som nå er trådt i kraft, kan avsløre og vanskeliggjøre

misbruk, men ikke helt hindre det. Det er blitt uttrykt bekymring

over den potensielle fare engang i fremtiden for at lagret Pu

eller Pu under transport kan falle i hendene på fanatiske

ekstrcmistgrupper og bli brukt for terrorformål.

Det virkelig fullgode svar på terrorhandlinger mot de forskjellige

sider ved samfunnslivet foreligger-neppe. Men i dette tilfelle

vil det være vanskelig for en terrororganisasjon å lykkes. Pu

fra kjernekraftverk av dagens type er Hte egnet, men ikke helt

ubrukelig, for bombeformål. Det vil være nødvendig med et

betydelig teknisk/vitenskapelig/økonomisk apparat for å frem-

stille nukleære våpen, som man vanskelig kan forestille seg at

annet enn regjeringer disponerer over. Det vil imidlertid være

uansvarlig ikke å sikre Pu-lagre og transporter fysisk mot

tyveri. Det blir da også gjort.
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Disse korte glimt av hovedproblemstillingene i kjernekraft-

debatten er . avdramatisert. Jeg synes det er

riktigcre slik. Det betyr ikke at vi bagatelliserer eller

nedvurderer seriøse problemstillinger, eller at vi ikke

ser problemer ved den nye teknologi. Den er ikke full-

kommen. Men jeg kan ikke akseptere den motvilje mot

industrisamfunnet og teknologien som vi så ofte ser preger

kritikken.

Jeg vil gjerne understreke at vi ser gode teknologiske

løsninger på de problemer som er knyttet til utnyttelse av

kjernekraften. Jeg regner me«3 at videreutvikling vil kunne

ytterligere befeste tilliten til kjernekraften.

Når vi nå som «tt av de siste industriland planlegger å ta

kjernekraften i bruk, vil det være et rikt tilfang av

kunuskapcr og driftserfaringer som blir innebygget i vart

første anlegg.

Offentligheten og den enkelte borger har krav på å bli

informert om alle forhold som er knyttet til utnyttelsen av

kjernekraften. Den naturlige skepsis som menigmann måtte

ha overfor en så ny og spesiell teknologi, må vi lytte til

og reagere ansvarlig på.

Men et motkrav kommer også inn overfor menigmann.

Også han må være villig til å ofre noe for å motta et gode.

Det må foretas en avveimng av fordeler og ulemper inn-

befattet miljøinnvirkning og risikobedømmelse for forskjellige

kraftslag. Den endelige avveining og stillingtaken er det

ikke ekspertenes oppgave å foreta. Det er i sin natur en

politisk oppgave.

Dette er i et nøtteskall kjernekraftdebatten.
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Jeg har redegjort for bredden av Instituttets virksomhet

og for det samarbeid som vi har med industri og samfunns-

organer.

Jeg tror jeg har rett til å hevde at vi har vunnet en sterk

posisjon innen internasjonal kjernekraftteknologi, og vi

har nadd resultater som har satt spor etter seg. Det

som nå står for air os s som den mest sentrale oppgave

er å medvirke til at kjernekraft kan tas i bruk i landet

på en ansvarlig mate.

Vi er beredt til å ta vår del av denne oppgave.


