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[FE utarbeider an gang pr. ir »n kjarntkraftovtraikt aoa dann». 

Innholdet bastrtr itg i ftrstt rtkkt pi information fra Ott 

internasjonalt atomtntrgibyritt i Mttn I IAEA). OECD't 

atomenergibyrå (HEAI og nasjonale atomtntrgiorganisasjontr l«o* 

CEA - dat franakt Commissariat a l'Entrgit Atomque). 

I .lagg til tallmattrialtt som oppdattrts, inntholdtr 

ovårsiktene noen utvaltfte fagtemaer. Fagtemaane i 1965/86 

oversikten (IFE/Kft/E-86/001) inkluderte: 

Tsjernobyl ulykktn, 

Kostnader kjarnekraft-kullkraft, 

Tilgang og ettersptrsel pi uran. 

Opparbeiding av brukt brensel. 

I denne oversikten er fagtemaene: 

Kjernekraft i utviklingsland, 

"Super-Phenix" - Oriftserfaringer, 

Tsjernobyl aret etter. 

Kjeller, oktober 1987 
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I KJERNEKRAFT SITUASJONEN GENEtELT 

• Vad årsskiftet 1986/17 var d*t 397 kraftr*aktorar m#d *n taslet 

installert effekt pl 273.7 GU* i Jrift i 26 land. Se tabell I. 

133 anlegg 1119 GUe) var under bygging og 6t anlegg 15» GHe) 

bestilt. 

- Pi verdensbaais ekte utnyttelsen av kjernekraft i lepet av 1996 

med 8.9Z. 29 nye anlegg ble satt i kommersiell drift: 8 i USA. 3 

i Sovjet, t i Frankrike. 2 hver i Kanada og Ser-Korea og ett hver 

i Vest-Tyskland, India, Spania. Ungarn, Tsjekkoslovakia og Japa.-<. 

Ett anlegg i Sovjet ble permanent avstengt I!). 3 anlegg (i USA, 

Sveits og Filipinen*) ble avbestilt. Kjernekraft dekker na ca. 

15Z av verdens totale elkraftproduksjon. 

- I 8 land dekker kjernekraft mer enn 25Z av den totale elkraft

produksjonen. Sa taben g. Frankrike og Belgia topper listen og 

har begge en dekning på rundt 702. I Sverige dekkes ca. 50Z av 

elkraftproduksjonen med kjernekraft. 

- Tahpll 3 viser prognoser for installert kjernekraftkapasitet i 

Europa, USA, Asia, Comeconlandene og resten av verden i perioden 

fram til irhundreskiftot. Tallene for 1995 og 2000 er usikre. 

- Oen akkumulerte elkraftproduksjonen fra kjernekraftverk - globalt 

sett - var ved årsskiftet 1986/87 t1.482 TWh (brutto). Det 

akkumulerte antall reaktorar var 4.393. s» tahall t. 

- Det har fortsatt va>rt en utvikling mot bedre tilgjengelighet 

Ifærre driftsavbrudd) med kjernekraftverk. TnbelT 5 viser de 

gjennomsnittlige akkumulerte tilgjengelighets- og kapasitets-

faktorer for forskjellige kraftreaktortyper pr. 1985. 

- Tabell 6 gir en oversikt over de forskjellige reaktortypene som 

inngår i kjernekraftprogrammene. PWR Itrykkvannsreaktoren) 

dominerer bildet. 



2 

- I nara IStT ga dan britiske energiminister klaraignal for 

byggingen av Sizewell S - brittnaa ferst* lettvanntreaktor. 

Anlegget ar pt 1100 MWe og skal attar plantn startes opp i 199*. 

Reaktoren er en PMR tom bygga» pi litena fra Ueatinghoua*. Ca. 

902 av den beregnede inveatering pl 1550 millionar pund vil 

lmidlertid gi til britisk industri. Byggii.gen av Sizewell "B" 

bryter med britisk tradisjon. Til ni har deres kjernekraftprogram 

vart basert pi gasskjålte reaktorar - Hagnox og AGR. 

- Det omfattande oøprenskningsarbeidet Idekontamineringen) i 

kjernekraftverket Three Hile Island (THI-2) i USA, som havarerte 

i mars 1979, ventes fjllfart hesten I960. I oktober 1985 startet 

arbeidet mad fjerningen av det edelagte brenselet i 

reaktortanken. Denne spesielle delen av dekontamineringen vil 

pågi fram til september 198a, Etter dette blir anlegget forseglet 

(lagt i "mallpose") i pivente av an beslutning om hva som vidare 

skal gjeres. Eieren av TMI, General Public Utilities Corp., har 

ikke utelukket - muligheten for at anlegget kan repareres og 

startes opp igjen. 

- I 1966, som i foregående år, har IAEA (Det internasjonele atom

energibyrået 1 utfert kontroll med beholdninger av spaltbart 

materiale (plutonium og anriket uran) underlagt internasjonal 

sikkerhetsovervåking (Safeguards). Oet har ikke vart registrert 

uregelmessigbeter som kunne tyde pa avledning av spaltbare mate-

rialer, eller misbruk av nukleare anlegg eller utstyr, til 

produksjon av kjernevåpen eller utnyttelse for andre militære 

formål. 

I forbindelse med denne overvåkingen ble det i 1986 av IAEA 

eksperter gjennomfart 2050 inspeksjoner ved 595 nukleare anlegg i 

53 ikke-atomvåpenland og i t atomvåpenland. Ved årsskiftet 

1986/87 var det i kraft 16; safeguards avtaler med 96 land. I 

slutten av 1986 var i alt 134 land tilsluttet Ikke-sprednings 

avtalen (NPTJ hvorav 3 atomvåpenland. 
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- I regi av IAEA ble det utarbeidet tekster for to konvensjoner oa 

henholdsvis varsling og gjensidig assistanse i tilfelle kjerne-

kriftulykker. Norga har sluttet seg til begge konvensjonar, so* 

senere har tridt i kraft. 

- IAEA har eket sin virksomhet pi sikkerhetsoairidet etter 

Tsjernobylulykken. Byriet sender bl.a. ut grupper av fagfolk for 

i vurdere sikkerheten ved atomreaktorar i de medlemsland som 

«risker det. Norge deltar i dette opplegget. 

- IFE'3 virksomhet innen kjernekraftomridet er konsentrert om det 

internasjonale Halden-prosjektet I0EC0 Halden Reactor Project). I 

innevairende tre-irs periode (19)5-1967! er prosjektets to hoved-

forskningsområder nuklear brenselsteknologi og informasjons

teknologi med hovedvekt pi datamaskinbaserte systemer for 

kontroll og overvaking. Ti land deltar i prosjektet: Danmark, 

Finland, Italia, Japan, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, 

USA 03 Vest-Tyskland. 

Hed forbehold om Stortingets samtykke undertegnet IFE på vegne av 

Norge i juni 1987 en ny treårig avtala for perioden 1988-1990. 

Forslaget til nytt treårsprogram forutsetter uendret aktivitets

nivå og de samme innsatsområder som fer. I forhold til den 

nåvarende prosjektperiode, tar det nye programmet sikte på 

forsterket innsats på informasjonsteknologiområdet (spesielt når 

det gjelder simulatorsystemer og mann-maskin kommunikasjons-

systemer for overvaking av komplekse prosesser) med en tilsvar-

ende reduksjon av brenselsforskningen. 

- I 1986 var det ialt 319 forseksreaktorer i drift rundt om i 

verden, bl.a. IFE's 2 på Kjeller og i Halden. Inklusive de som 

var avstengt/nedlagt er antall forseksreaktorer 522, fordelt på 

57 land. 
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2 KJERNEKRAFT ! UTVIKLINGSLAND «) 

I slutten av 1986 var det 21 kjernekraftverk (ll.rro HWel i drift i ti 

utviklingsland utenom CPE-Europa (Centrally Planned EJanoeu.es in 

Europel. I de samme landene var 15 enheter (9.429 HWe) under bygging. 

I 5 CPE-Europa land var 14 kjernekraftverk 15.666 MWe) i drift. 17 

enheter (10.68* HWel var under bygging i CPE-Europa totalt. 

Kina, Kuba, Iran, Heksiko, Polen og Romania bygger ni fine fente 

kjernekraftverk. Etter planen skal Heksiko's ferste anlegg starte* 

opp i 1988 og Kina's ferste i 1989. 

Totalt sett er utviklingslandenes bidrag til den globale kjernekraft-

utbyggingen beskjedent. I slutten av 1986 var 92.92 av kjernekraft-

kapasiteten konsentrert i industrilandene (37.tZ i Vest-Europa, 35Z i 

Nord-Amerika, 10.72 i den industrialiserte delen cv CPE-Europa og 9.4Z 

i Japan). Bidraget fra utviklingsland utenfor CPE-Europa var 5Z og 

innanfor 2.7Z. 

I utviklingsland utenom CPE-Europa produserte Sar-Korea i 19B6 26.6 

TWh kjernekraft som derved dekket 43.67. av landets totale elkraft-

produksjon. Tilsvarende tall for Taiwan var 25.8 TWh (43.8Z). 

Argentina 5.4 TWh (11.3Z), India 4.5TUh (2.7Z), Yugoslavia 3.8 TWh 

15.47.), Pakistan 0.5 TWh (1.8Z) og Brasil 0.1 TWh (0.12). Innanfor 

CPE-Europa produserte Tsjekkoslovakia 16.6 TWh (21.OZ), Bulgaria 11.2 

TWh (30.02) og Ungarn 7.0 TXh (25.82). 

Oe viktigste langsiktige tpsjoner for utviklingsland når det gjelder 

elkraftproduksjon er olje, gas>s, kull. hydro og uran. Solenergi, bio

masse, geotermisk, tidevann etc. vil bare i spesielle tilfeller kunne 

gi bidrag av betydning. Fram til år 2000 er det, ifelge IAEA, bare 

muligå tilfredsstille elkraftbehovet i utviklingsland gjennom bruk av 

konvensjonell varmekraft og vannkraft, og eket satsing på kjernekraft. 

På lengre sikt er kullkraft og kjernekraft de eneste realistiske 

alternativer for stor-skala produksjon av elektrisitet. 

+)Eef. 7. 

http://EJanoeu.es
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I f «lg» IAEA's beregnmger vil dan installert* *lkr*ftk*pa*ltet*n i 

utviklingiland fram til ir 2000 «ka mad «00-800 6Ha. Merav ca. «0 GU* 

kjernekraft. Det er d« for klart at leiv oa kjernekraft vil bli en 

viktig enargikilde i enkelte utviklingiland, mi den v*s*ntligsto dal 

av alkraftbehovet dekkes av andre energikilder i lang tid frenover. 

3 "SUPER-PHENIX" - DRIFTSERFARINGER 

"Super-Phenix" ned en installert effekt pi 1200 HWe, er verden» 

starste breederreaktor. Anlegget ligger i Creys-Malvill* ved Rhone 

nord-est for Lyon i Frankrike. 

Byggingen av Super-Phenix var resultatet av et samarbeid mellom 

Frankrike, Italia og Tyskland. Organisasjonen NERSA ble dannet for 

dette formål i 1971. Opprinnelig var det 3 partnere i NERSA: Eleetri-

cité de France (EDF1, Ente Nazionale per 1'Energia Electriea l£H£L -

det statlige italienske elkraftselksapetI og Rheiniscn Westfålisches 

Elektrizitåtswerk {RUE). I 1974 ble de tyske interesser overfart til 

SBK ISchnellbruter Kernkraftwerk Gesellschaft mbHI, der RWE har 68.SZ 

av aksjene, SEP (en gruppering av hollandske elkraftselskaper) ca. 

15Z, ELECTRONUCLEAIRE (en gruppering av belgiske kraftselskaperI ca. 

15Z og det britiske statlig elkraftselskapet CEGB (Central Electricity 

Generating Board) ca. 1.5Z. 

Aksjene i NERSA er fordelt som felger: 

EOF 51Z 

ENEL 33Z 

SBK 16Z 

Reaktorsystemet ble levert av franske og italienske industrigrupper 

(N0VAT0ME og NIRA), turboaggregatet av det italienske selskapet 

Ensaldo, kontrollromsutrustningen av Siemens, hovedtransformatorene av 

ECEC i Belgia, de bygningsmessige arbeider og tjenester av franske, 

tyske og italienske entrepreneur - for å nevne noen eksempler-

Internasjonalt samarbeid i videste forstand. 
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Ansvaret for mye iv forskmngt- og utviklingsarbeidet hir ligget pi 

CEA Kommissariat» a 1'Energi» Atomique - den statlige franske 

atomenergikommisjonen). Den ferste brenselsladmngen ble ogsi 

fabrikert i CEA'a spesielle plutoniumlaboratorier i Cadanche. 

EDF har ansvaret for driften av anlegget og den produserte elektri

sitet deles pa de tre aksjonærgruppene. 

I september 1985 gikk reaktoren kritisk, og i januar 1986 ble 

elektrisitet levert fra anlegget for ferste gang. Siden da og frem til 

mai 19S7 har anlegget gitt pi lav effekt, normalt pi SOZ etter en 

lengre innkjeringsperiode. eire 3 dager totalt hir anlegget var; oppe 

på IQOZ. Arsaken til den dårlige driftsstatistikken var i ferste rekke 

problemer med de to turboaggregatene. Selve reaktordelen av anl.igget -

kjernen og det primare system - har funksjonert meget godt. Likeledes 

dampgeneratorene. 

I begynnelsen av mars 1987 oppsto det imidlertid en lekkasje i lager-

tanken for brensel, som skulle få konsekvenser for den videre drift. 

Lagertanken er plassert ved siden av selve reaktortanken Ise figuren) 
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09 fungarar so* an mellomstasjon for branial ion ikal inn og ut av 
0 

reaktoren, ranken ar fylt mad 630 tonn natriua vad 110 C og innaholdar 

en karusell dar brenselselementene lagraa. 

Lagertanken er av rustfritt stil og dan ar omgitt av an ytre «tlltank. 

dar lekkasjen ble registrert. Ca. SOO kg natrium pr. dag lakk ut i dtn 

ytr» tanken. Pi det tidspunkt lekk"jen skjedda var dat 260 "dummy 

fuel elements" (prevebrensel som ikke inneholdt uran) i karusellen 

pluss 17 vanlige brenselselementer, man mad svart lav aktivitet. Oet 

var således ikke noe radioaktivitet av batydning i tanken. 

; mai 1907 ble reaktoren stoppet og at komplisert og tidkravande 

arbeid begynte for i (i lokalisert lekkasjen. I bagynnalsen av 

september ble feilen funnet. En 15 cm lang sprekk i en sveisesam 3 m 

opp fra tankens bunn. 

I slutten av september var forfattaren av denne rapporten i Creys-

Malville. Spersmålene man på det tidspunkt vurderte var om sprekken 

skyltes valg av feil materiale i tanken," eller bare "dårlig 

sveisearbeide". I siste tilfelle kan tanken sannsynligvis repareres på 

stedet, og anlegget startes opp igjen i lepet av 1987. Har man 

imidlertid valgt feil materiale og bele tanken må skiftes, kan 

reparasjonen ta 2-3 år. Senere opplysninger vi har innhentet (oktober 

1987) tyder på at "dårlig sveisearbeid" er den mest sannsynlige årsak 

til sprekkdannelsen. Her spesifikt kan feilen ligge i at en brakett 

som ble sveiset på innsiden av tanken inneholdt noe fuktighet som da 

har reagsrt med natrium og resultert i korrosjon/sprekkdannelse. 

Dette lekkasjeuhellet med Super-Phenix kan bety at det europeiske 

breeder-programmet ytterligere blir forskjevet i tid. Det er rimelig å 

anta at de deltagende land i NERSA ikke fatter beslutning om bygging 

av flere breedere i Super-Phsni- !r2.-;sen fer man har tilfredsstillende 

erfaring med det første anlegget. 
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iygglngen iv dot planlagt* felle«-*urop*lik* opparbeidingtanlegget for 

brukt braaderreaktor brenael vil sikkert ogil bli fortkjovet l U d . 

0»tt» »nl*gg*t ikal ottor planan bl.a. oppirbtido brukt brantol fra 

Sup*r-Ph*nix og planlogg** byggot i Dounroay i Hord-Skottland, event, 

i Cap 1* H*gu* i Noraiandie. 

4 TSJERNOBYL IRET ETTER 

1 k^elvannat av Tsjernobyl-ulykken. «om skjedd* 2C. april 19a». har 

d*t vart framlagt on mengde rapportar i nasjonal og international r*gi 

som tar opp tekniske, energipolitiske- og h*li*m*«*ig* konsekvenser av 

ulykken. I Norga har bl.a. to utvalg (Oftadal- og Frothoim utvalgona) 

avgitt sin* innstillingar om hanholdtvit "Tsjernobyl-ulykken" (NOU 

1987:1), og "Tiltak mot kjernekraftulykker" (NOU 198T: 13). 

En rekke land har ogsi sluttet sag til to interna*jonalo konvensjonar 

ang. varsling og bistand vad kjernekraftulykker (a* under avsnitt 1). 

I sine årsmeldinger oppsummerar IAEA og OECD (NEA) effekten* av 

Tsjernobyl-ulykken som folger: 

- Det er for tidlig i trakke noen konklusjonar nar det gjelder den 

totale effekt ulykken kan fa for den videre kjernekraft-

utbyggingen. Hittil har man ikke registrert at nasjonale kjerne-

kraftprogrammer er blitt avviklet pga ulykken. kun forsinkelser 

og utsettelser. 

- Oe helsemessige konsekvensene er stort sett begrenset til den 

gruppe mennesker som befant seg på - eller like i natrheten av 

anlegget da ulykken skjedde. 

- Tsjernobyl-ulykken har ikke bragt for dagen noen nye, tidligere 

ukjente fenomener eller sikkerhetsmessige forhold/sparsmål som 

ikke er avklart eller på annen måte tatt hand om av det reaktor-

sikVerhetsarbeidet som pågår innenfor OECD. 
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I juni HIT fikk *n delegatjon frantk* r*aktor*ktp*rt*r Itoa d* 

ftrtt* Irt v*tt*n) anladnmg til 1 b*t*k* Tsjernobyl. Selegatjonen bl* 

l*d*t av g*n*raldir*kt*r Jaequat Lectercq i d*t statlige frantk* 

•lkrafti*ltkap*t EOF. I d*r*t reiierapport fr*f. 1) fir «an *t inn

trykk av hvordan situaajonen ni *r pi anlagget og inntn d*n 30 ka ton* 

d*r btfolkmngtn bit evakuert: 

- Enhet nr. 4 *r kaptlet inn i batong I*n 'batongttrkofag'l. 0*t 

gikk mtd 300 000 m betong og 10 000 tonn ttll til d*tt* 

arbaidat. Dtn tdtlagtt kjernen kjales mtd luft (tlltr nitrogen). 

En rekke instrumenter ovtrvlktr tilttandtn i tarkofagen. 

- Reaktorenhatene 1 og 2 har vart i drift tid*n t*nh«ftta IMS. 

Tekniske forbtdringtr (kontroll, initrumtnttring) og tkjtrptdt 

driftsregler tr innarbtidtt. Enhtt nr. 3 I son ligger vtgg i vtgg 

med den forulykkede enhat nr. *) skal start» opp igjen far jul 

1967. 

- Enhetene 5 og 6, som var under bygging da ulykken skjedde, vil 

antagelig ikke bli fullfart (det har kommet endel motstridande 

meldinger om dette fra sovjetrussisk hold). 

- Rundt reaktoranlegget er det fjernet opp til t m av 

overflateskiktet. Massen er samlet i hauger og dekket med betong. 

Denne operasjonen alene har resultert i en betydelig reduksjon av 

stralenivået. Andre omrader er spraytet med spesielle kjemikalier 

for å fiksere sttvpartikler inneholdende radioaktive stoffer. En 

furuskog ca. 1 km fra anlegget er kuttet ned. Trajrne ble begravet 

og stubbene dekket med jord. Nye trar skal plantes. 

- Ca. 10 000 sivile arbeider på anlegget og i omegn - «000 med 

driften og G 000 med dekontaminering og kontrollarbeid. I tillegg 

er det antagelig like mange militare engasjert i oppryddings

arbeidet . 
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- Strålingsnivået pt anlegget ar "heyere ann norault". Oat ar 

vanskelig å gi noan ektakta tall. aan vardiar eoa 'flara gangar 

bakgrunnsatrålingen* ar blitt oppgitt. 

- Oat forholdsvis heye etrålenivået gjer at drifta- og oppryddinga-

paraonallat bara kan oppholde aag på anlaggat i bagranaat tid. 

Mår da ikke arbaidar pi anlaggat (ikiftordning) blir da 

forlagt/har tina njaa 40-SO km unna. 

- Når dat gjalder tillatta atråladoaar for paraonallat overholdea 

da internasjonale reglar (anbefalingar) ffleget atrangt. 

- Byen Prypiat. som liggar bara noen få km fra anlegget, forblir 

antagelig permanent fråflyttet. Her bodde de 45 000 menneikene 

som ferat ble evakuert. En ny by for 70 000 mennesker er under 

bygging 60 km fr» Tsjernobyl. 

- Innanfor den 30 km grensa som evakuering fant sted. har 

innbyggerne i 12 tettsteder (villages) vendt tilbake. 

- Jordbruket er gjenopptatt i daler av 30 km sonen. 81.a. dyrkes 

poteter og korn som normalt. All aktivitet må imidlertid skjå 

ifelge instrukser fra Landbruksdepartementet. Når jorden 

bearbeides (pleyes, harve») må bendene vare sarlig oppmerksom på 

stevproblemet. 

- Helt siden ulykken skjedde har det vert en betydelig innsats for 

3 hindre radioaktiv forurensning av grunnvann/elver (bygging av 

dype betongbarrierer e t c ) . Tiltakene har vist seg meget 

effektive. 

- Sovjetrusserne tar sikte pi å fi anlegget og områdene rundt 

tilbake til "normale tilstander" innen slutten av 1988. 



II 

5 CEFEMNSE* 

1. MEA actmiti.a in 1918. OECD Nuclear Energy Agency (HE*). 
Paris August 1916. 

2. The Annual B.oart for 1986. 
IAEA. Wien. juli 19(7. 

3. El.ctricitvt. Nuclear H w r and Fuel Cycle in 
OECD countries. Main data 1987. 
OECO-NEA, Paris 1997. 

I. Nuclear Power Reactors in the World. 
International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Wien April 1987. 

5. Les Centrales Nucleaires dans le Monde. 
Situation au 01.01.1997. Commissariat a l'Energie Atomique, Paris. 

6. Nuclear Power Facts and Figures. 
Atomic Industrial Forum, Inc.. 
Washington April 1967. 

7. The Cole nf Nuclear Energy/ in Dei/alnnino Countries in the I99tu. 
L.L. Bennett, L.V. Konstantinov, K.F. Schenk and N.L. Char. 
International Atomic Energy Agency 
Vienna, Austria 
International Conference on Nuclear Power Performance and Safety, 
IAEA, Wien September 1987. 

8. Nuclear Besearch Reactors in the World. 
International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Wien May 1987. 

9. Visit to the Chernobyl Power Plant 
Boris Saitcevsky, French Electricity Board (EOF) 
ATS Ydintekniikka (16) 3/87. 



TMBX 1 

KJ&NEKMFTVm I DRIFT OB UNDO? BYG6IN6 PH. 31.12.K 

LAND 
I drift Und»r bygging 

LAND 
Antill Antill 
#nh«t»r MW* nttto •nh*t*r HU* nttto 

ARGENTINA 2 935 1 692 
BELGIA 8 5 (86 - -
BRASIL 1 626 1 1 24S 
BULGARIA 4 1 632 2 1 906 
FINLAND ; 2 310 - -
FRANKRIKE «9 44 693 14 17 609 
INDIA i 1 154 4 880 
IRAN - - 2 2 400 
ITALIA 3 1 273 3 1 999 
JAPAN 35 25 621 10 8 431 
JUGOSLAVIA 1 632 - -
KANADA 18 11 249 5 4 361 
KINA - - 1 288 
KUBA - - 2 616 
MEXICO - - 2 1 308 
NEDERLAND 2 507 - -
PAKISTAN 1 125 - -
f ?.N - - 2 ZåQ 
ROMANIA - - 3 1 980 
SPANIA 3 5 599 2 1 920 
SOVJETSAMVELDET 50 2T 657 32 29 910 
STORBRITANNIA 38 10 222 4 2 520 
SVEITS 5 2 932 - -
SVERIGE tz 9 «55 - -
SØR-AFRIKA 2 1 842 - -
SBR-KOREA 7 5 380 2 1 600 
TAIWAN 6 4 918 - -
TSJEKKOSLOVAKIA 7 2 799 9 5 508 
UNGARN 3 1 235 1 410 
USA 99 84 592 21 2.5 301 
VEST-TVSKLAND 21 18 947 4 4 G 2 
ØST-TYSKLAND 5 1 694 6 3 432 

VERDEN TOTALT 397 273 715 133 117 648 

• Ref. "Nuclear Power Reactors in the World". 
IAEA, April 1987. 



TABELL 2 

AHOEL KJ&NEKRAFT AV TOTAL 

EL-KRAFTPmOKSJON I ENKELTE OECD LAHD 

LANO 
AND EL I I 

LANO 19(5 19IG 

FRANKRIKE 64.9 69.8 

BELGIA 60.3 67.0 

FINLAND 3S.2 36.4 

SVERIGE 42.1 50.3 

SVEITS 36.9 39.2 

V. TYSKLAND 31.1 29.6 

JAPAN 24.1 24.6 

SPANIA 22.1 28.9 

STORBRITANNIA 19.4 18.4 

USA 15.5 16.6 

KANAOA 12.8 15.1 

NEDERLAND 6.1 5.9 

ITALIA 3.8 4.6 

OECD Totalt 20.5 21.8 

• Ref. " E l e c t r i c i t y , Nuclear Power and Fuel Cycle 
in OECO countr ies" 
OECD - NEA, June 1987. 



EUROPA 

USA 

ASIA 

COMECON 

ANDRE LAND 

TABELL 3 

INSTALLERT KJERNEKRAFTKAPASITET 1986 - 1992 (REELL) OG l 1995 CG 2000 (PROGNOSER) 

GUE (NETTO) PR. 1. JANUAR l ANGITT AR 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1995 2000 

93.6 109.2 116.9 121.3 124.7 127.1 128.2 130.6 137.4 

85. 1 99.1 102.5 107.2 107.0 107.0 106.0 109.2 104.0 

34.4 38.6 39.7 42.4 44.6 46.4 49.5 ib.l 79.* 

34.6 46.2 54.1 63.6 75.0 65.6 96.8 120.3 154.3 

14.6 15.5 17.0 17.9 17.9 19.4 20.3 22.2 25.2 

• Antatt levetid pr. kjernekraftenhet = 30 ar. 

• Ref. Commissariat a 1'Energie Atomiqua, Paris 19(7 



TABELL 4 

KJBNBOWT - DRIFTSSTATISTIKK 

El -p roduks jon , TWh ( b r u t t o ) D r i f t i i n t a l l 

1985 198E Akkumulert 1905 19(6 

569.2 637.7 «191.9 1650.9 1805.3 

«04.0 4 3 * . 6 3955.0 11*1 .1 1239.0 

202.1 227 .3 1354.9 306.6 439.1 

202.6 207.4 1364.6 6*3 .5 711 .1 

78.S 90 .0 615.1 175.8 198.6 

H 7 5 . 4 1597.0 1 M 8 2 . 3 4005.9 4393.1 

• Ref. Commissariat å 1 'Energ ie Atomique, Par is 1987. 



TABEU 5. GJENNOMSNITTLIG AKKUHULERTE KAPASITETSFAKTORER FOR IKKE-PROTOTYPE REAKTORER TIL OG mt 1985 

Reaktor data innrapportert til IAEA 

Reaktortype Antall 
enheter 
totaltl1965) 

Antall . 
enheter 

Kapasitet 
MWe netto 

Gj.snittlig 
akkum. til-
gjengelighets-
faktor (Z> 

Gj. snittlig 
akkum. 
kapasitets-
faktor IZ) 

Antall irt 
kommersiell 
drift 

PHWR 100-599 MWe 

PHWR >- GOO MWe 

AGR 

GCR 100-599 MWe 

PUR 100-599 MWe 

PWR >-- 600 MWe 

BUR >= 100-599 HUe 

BWR >= 600 HUe 

LWGR >= 600 MWe 

12 

10 

5 

25 

54 

122 

16 

57 

13 

12 

10 

5 

25 

38 

Ilt 

16 

53 

4 702 

7 495 

2 640 

6 292 

15 994 

104 791 

7 022 

47 942 

74.3 

85.1 

61.9 

66.3 

74.2 

66.1 

67.7 

61.4 

73.2 

83.3 

83.1 

67.3 

73.2 

64.9 

65.3 

60.5 

96.0 

42.9 

33.6 

479.5 

399.7 

634.3 

195.3 

365.3 

Alle reaktorer 311 2T3 196 878 2 246.6 

• Ref. IAEA, april 1987. 
• Forklaring til forkortelsa av reaktortyper. se tabell 6. 
• 1985 er det siste året IAEA har driftsdata for. 
• Reaktorer som ble avstengt fer og i lepet av 1985 er ikke inkludert. 



TABELL S. KRAFTRBAKTOR TYPER 

Internasjonal 

forkortelse 

Norsk benevnelse 

Antall reaktorer pr. 31.12.1368 

Internasjonal 

forkortelse 

Norsk benevnelse I drift Under 

bygging 

Avstengt Utsatt Avbestilt 

AG R Avanserte gasskjelte, 
grafittmodererte reaktorer (UK) 

10 4 1 - -

BUR Kokvannsreaktorer (lettvann) 83 12 11 4 14 

FBR Hurtige breederreaktorer 7 2 2 - -

GCR Gasskjølte, grafittmodererte 

reaktorer (Magnoxl 

33 - 4 - -

HTGR Heytemperatur gasskjalte. 
grafittmodererte reaktorer 

3 - 1 - -

HWGCR Tungtvannsmodererte, 
gasskjolte reaktorer (Frankrike) 

- - 3 - -

HWLWR Tungtvannsmodererte, 
kokende lettvannsreaktorer (Japan) 

1 1 1 - -

LMGR Lettvannskjelte, grafittmodererte 
reaktorer (USSR - Tsjernobyl type) 

26 7 2 - -

PHWR Tungtvanns kj»lte og -modererte 
reaktorer (Candu og andre) 

26 13 4 - -

PUR Trykkvannsreaktorer (lettvann) 207 94 2 6 21 

SGHWR Oampproduserende tungtvanns-

reaktorer (UK) 
1 - - - -

Totalt 397 133 31 10 35 

• Ref. IAEA, april 1987. 
• Bare reaktorer som ble påbegynt bygget er listet under "Utsatt" og "Avbestilt". 



I. Institutt for energiteknikk (IKE) ble punn
ing! i 1946 under navnet «Institutt lur atom-
energ». I 1953 ble Instituttet etablert som en 
uavhengig stinekie. Hovedscnlrel ligger på 
KjeBer. virksomhelen i HaMen er konsentrert 
om det internasjonale OECD Halden Reactor 
Project 
I 10K0 ble Imtitullel» liavn eixlrel til «Institutt 
fur energiteknikk». Idag er IFF med sine vel 
500 ansane et av de stunte teknologiske 
forskiiiiiptiiistiaitler i Norge. 

AKTIVITETSOMRÅDER 
• PETROLEUMSTEKNOLOGI 
• KJERNEKRAFT 
• PROSESSTEKNOLOGI 
• ENERGISYSTEMER/ENØK 
• ISOTOPTEKNOLOGI 
• MATERIALTEKNOLOGI 
• GRVNNFORSKNING I FYSIKK 

l LnstiaHc for energy technology (IFE) w » 
Amniled rn l«M8 under the a m e of «Institutt 
for alutnenerg». In 1953 the Institute was 
eetaMfebed a» an independent iuundalion. The 
main center is located at Kjeller. The activity in 
Halden is concentrated on the international 
OECD Halden Reactor Project 
In 1980 the name was changed to «Institute (or 
energy technology». 
At present IKK, with inure than 500 em
ployees, is one of the major technological 
research institutes in Norway. 

MAIN ACTIVITIES 
• PETROLEUM TECHNOLOGY 
• NUCLEAR POWER 
• PROCESS TECHN JOGY 
m ENERGY SYSTEMS AND 

• CONSERVATION 
• ISOTOPE TECHNOLOGY 
• MATERIALS TECHNOLOGY 
• BASIC RESEARCH IN PHYSICS 

FAGLIGE SPESIALITETER 
• NUKLEÆR BRENSELSTEKNOLOGI 
• PROSESSKONTROLL 
• INDUSTRIELL MATEMATIKK 
• RESERVOARMODELLERING 
• PETROLEUMSGEOLOGI 
• FLERFASE TRANSPORT 
• GASSTEKNOLOGI 
• OUEKORROSJON 
• AVANSERTE SVEISEMETODER 
• RADIOFARMAKA 
m BESTRAUNGSTEKNIKK 
• STRA'UNGSTEKNISKE 

INSTRUMENTER 
• FYSIKALSK-KJEMISKE ANALYSER 
• FASTSTOFF FYSIKK 

SPECIAL ACTIVITIES 
• NUCLEAR FUEL TECHNOLOGY 
• PROCESS CONTROL 
• INDUSTRIAL MATHEMATICS 
• RESERVOIR MODELLING 
• PETROLEUM GEOLOGY 
• MULTI-PHASE FLOW 
• GAS TECHNOLOGY 
• OIL CORROSION 
• ADVANCED WELDING TECHNIQUES 
• RADIOACTIVE PHARMACEUTICALS 
• IRRADIATION TECHNIQUES 
• RADIATION INSTRUMENTS 
• PHYSICAL - CHEMICAL ANALYSES 
• SOLID STATE PHYSICS 

ISPe 
Institutt for 

energiteknikk 
Postboks 40, 2007 Kjeller 
Tlf.: (02) 71 25 60 
Telefax: (02) 71 55 53 
Teleks: 74 573 energ n 

Postboks 173,1751 Halden 
Tlf.: (031) 83 100 
Telefax: (031) 83 103 
Teleks: 76 335 energ n 

\ > 
Institute for 

energy technology 
Box 40, N-2007 Kjeller, Norway 
Teleph: +47 2 71 25 60 
Telefax: +47 2 71 55 53 
Telex: 74 573 energ n 

Box 173, N-1751 Halden, Norway 
Teleph:+47 31 83 100 
Telefax:+4/ en 83 103 
Telex: 76 335 energ n 


