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Nukleær virksomhet er det området hvor det stilles de strengeste krav til risikohåndtering og
sikkerhet. De standarder, tjenester og produkter som utvikles innen nukleær
dekommisjonering og avfallshåndtering vil kunne utnyttes i alle andre bransjer som
må fjerne og gjenvinne utrangerte bygg / anlegg.

Dekommisjoneringen på verdensbasis estimeres til å gi opphav til rundt 30 000 direkte
årsverk hos virksomheter som utfører arbeidet. I tillegg kommer sysselsettingsvirkninger hos
leverandører og underleverandører, samt ellers i økonomien. Samlet kan de årlige
ringvirkningene antas å tilsvare omtrent 70 000 årsverk basert på norske forholdstall.

Avsenderne av dette innspillsdokumentet mener Norge har en unik mulighet til å utnytte
den samlede kompetansen og erfaring vi allerede har opparbeidet innen områder hvor
risikohåndtering må være verdensledende.  Det globale marked innen dekommisjonering er
stort  og voksende, og Norge bør ha ambisjoner om å få en sterk posisjon og profil i
strategisk utvalgte markeder.

 SAMMENDRAG
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Olje- og gassnæringen:

415 mrd. NOK
i anslåtte globale avviklings-
kostnader fram til 2024

Nukleær dekommisjonering:

70 mrd. NOK
i anslåtte gjennomsnittlige 
globale kostnader per år 

Når det vi har bygget når slutten av sin livssyklus og skal legges ned, har vi som plikt
etter generasjonsprinsippet til å forlate områdene med så få spor om mulig.
Intensjonen er å løse en betydelig samfunnsutfordring gjennom å fjerne og gjenvinne
utrangert infrastruktur med høy og lav risiko. 

Dekommisjoneringsarbeid omfatter mange ulike prosesser. For dekommisjonering av nukleær
virksomhet vil det både dreie seg om å bygge lagerhaller, grave dype fjellhaller eller borehull,
men det vil også dreie seg om behandling og sikring av høyradioaktivt avfall. 
Innen olje- og gassnæringen har man eksempelvis 900.000 tonn toppdekk som skal fjernes i
perioden 2020-2029 på norsk, dansk, britisk og nederlandsk sektor. 

Basert på dagens dekommisjoneringstakt av plattformer innebærer det at det vil ta
operatørene i petroleumssektoren ca. 100 år å gjenvinne dagens elementer. Derfor er det
nødvendig med en betydelig opptrapping av tempoet, noe som vil føre til økt etterspørsel
etter denne typen tjenester.

Globalt er det ca. 10.000 operative driftsplattformer i petroleumssektoren. Innen nukleær
sektor er det 423 kjernekraftverk i drift, mens 123 reaktorer er stengt eller inne i en
dekommisjoneringsfase. I tillegg finnes det en rekke andre bransjer som vil trenge kunnskap
og teknologi innen dekommisjonering når verdenssamfunnet øker fokuset på
sirkulærøkonomi.



INNHOLD
FORORD

Særskilte norske fortrinn

BAKGRUNN: DEKOMMISJONERING OG BÆREKRAFT

Et stort flerårig prosjekt

Strategiske analyser av eksportpotensialet

GRUNNLAGET FOR STRATEGISK EKSPORTSATSING

3.1

2

4

1

3

Koordinert felles innsats

Konkrete mål

 EKSEMPLER PÅ MULIGE PRODUKTOMRÅDER

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Særskilte fortrinn for å lykkes i internasjonale
markeder med sterk vekst

Programvarebaserte løsninger som støtter fysisk
dekommisjoneringsarbeid

4.1

4.2 Trening og forberedelser til dekommisjoneringsarbeid

Roboter og sensorer som benyttes i farlige
omgivelser ifm. dekommisjoneringsarbeid

4.3

side 3 | Innhold

4.4

Suksesskriterier

Innspill om strategisk eksportsatsing for dekommisjonering



 1 | FORORD

side 4 | Forord

Regjeringen har som mål om å øke norsk fastlandeksport med 50 prosent
innen  2030. Havvind og grønnere maritim eksport er pekt på som de to første
eksportsatsingene.

Halden-miljøet presenterte et handlingsrom innen dekommisjonering som en strategisk
eksportsatsning overfor Nasjonalt eksportråd i møte 21. oktober 2022. 
Dette dokumentet er en oppsummering fra presentasjonen i oktober. I tillegg peker vi på
de store kommersielle mulighetene som finnes for eksport innen et område som blir
stadig viktigere i  en verden som MÅ tenke på bærekraft og sirkulær økonomi.

Nukleær virksomhet er det området hvor det stilles de strengeste krav til
risikohåndtering og sikkerhet. De standarder, tjenester og produkter som utvikles innen
nukleær dekommisjonering og avfallshåndtering vil kunne utnyttes i alle andre bransjer
som må fjerne og gjenvinne utrangerte bygg/anlegg og annen infrastruktur.

Grunnmuren for en norsk satsing innen nukleær dekommisjonering mener vi  allerede er
på plass, men behovet for å utvikle kompetanse knyttet til dekommisjonering blir stadig
tydeligere, og i tiden fremover vil behovet for ny teknologi og fagkunnskap øke raskt. 

Institutt for Energiteknikk (IFE) besitter allerede en verdensledende kompetanse
innenfor flere sentrale områder. IFE har et meget godt utgangspunkt for å kunne
videreutvikle sin forskning for å ivareta en verdensledende posisjon.  

Dekom-klyngen, som er fasilitert av Smart Innovation Norway, er et redskap Halden-
miljøet har etablert for å kunne kommersialisere de resultater IFE bringer fram gjennom
sin forskning og eksisterende kompetanse.

Halden-miljøet har et stort nettverk,  og dette innspillet fremmes også på bakgrunn av
oppslutning fra aktører innenfor akademia, Fagskolen i Viken og entreprenørsiden i
norsk næringsliv. LO er medlem i klyngen og NHO er en vel informert
samarbeidspartner. Den "norske modellen” ligger til grunn som metodikk for å utvikle
konseptet videre.

Vi mener også at det vil være et betydelig potensial for å tenke på samarbeid med andre
forskningsmiljøer og industrielle aktører både i Norge og internasjonalt.
Dekommisjonering og sirkulær tankegang vil berøre et stort antall sektorer, og det
globale markedet vil være enormt.
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På vegne av Halden-miljøet, 1. desember 2022

Åsmund Bråtekas, 
Prosjektleder dekommisjonering i Halden kommune



2 | BAKGRUNN: DEKOMMISJONERING OG BÆREKRAFT
DEKOMMISJONERING I LYS AV FNS BÆREKRAFTSMÅL 

side 5 | Bakgrunn: dekommisjonering og bærekraft

FNs bærekraftsmål nummer 12 omhandler å sikre ansvarlig
forbruk og produksjon. I målet understrekes behovet for
akutte tiltak for å redusere vår avhengighet av råvarer, øke
resirkuleringstakten og finne tilnærminger for «sirkulær
økonomi» med mål om å redusere miljøtrykk og innvirkning.
Disse målene vil bli søkt oppfylt ved å betrakte gamle
strukturer som materialbanker av dynamiske og verdifulle
ressurser, snarere enn statiske og endelige objekter. 

DEKOMMISJONERING SOM LØSNING PÅ SAMFUNNSUTFORDRINGER 
Intensjonen er å løse en betydelig samfunnsutfordring gjennom å fjerne og gjenvinne
utrangert infrastruktur med høy og lav risiko. Det moderne samfunnets  mål må være å
gjenvinne mest mulig av materialene som befinner seg i dekommisjoneringsområdet. 

Aktører innen bygg og anlegg i Norge har i dag en kildesorteringsgrad på 94% av
konstruksjonene for gjenvinning, hvor metall er hovedkomponenten. Norge har i dag
fem godkjente anlegg for gjenvinning av oljeplattformer. Andre europeiske land har
tilsvarende lovverk som i Norge, men det er ulike holdninger og praksis for hvordan
dekommisjonering utføres. I lavkostland blir oljeplattformer hugget opp på strender, noe
som fører til enorme miljø- og sikkerhetsutfordringer.  

STRÅLINGSTEKNOLOGI - MER ENN ATOMKRAFT
Strålingsteknologi er et område av stor interesse over hele verden, både når det gjelder
etablerte felt og nye bruksområder. Teknologien har stor innvirkning både innen
energiproduksjon, helsevesen og forskning. Behovet for trygg håndtering av radioaktive
materialer og nukleær dekommisjonering må derfor antas å være både omfattende og
langvarig. 

ETABLERINGEN AV NND I HALDEN
I 2016 påtok Staten seg et medfinansieringsansvar for opprydding etter den nukleære
virksomheten ved Institutt for energiteknikk (IFE) på et moralsk og samfunnsmessig
grunnlag etter prinsippet om å ikke overlate en unødvendig stor byrde til kommende
generasjoner.

Regjeringen opprettet en egen statlig virksomhet som skal ha ansvar for trygg
håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg. Det nye forvaltningsorganet ble
opprettet i februar 2018 og er lokalisert i Halden. Etaten fikk navnet Norsk nukleær
dekommisjonering (NND) og har også i oppgave å finne samfunnsøkonomisk gode
løsninger og ønsker å bidra til å skape merverdier. NND er underlagt Nærings- og
fiskeridepartementet som har ansvar for finansiering og styring av NND. 
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3.1 SÆRSKILTE FORTRINN FOR Å LYKKES I INTERNASJONALE
MARKEDER MED STERK VEKST

3 | GRUNNLAGET FOR STRATEGISK EKSPORTSATSING
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Nasjonalt Eksportråd skal utvikle felles strategiske eksportsatsninger innenfor noen
utvalgte områder. Hovedfokus vil være på hvor Norge kan ha særskilte fortrinn for å
lykkes i internasjonale markeder med sterk vekst.

I presentasjonen av "HELE NORGE EKSPORTERER" pekes det på seks kriterier for
slike strategisk eksportsatsinger. Nedenfor peker vi på hvordan
dekommisjonering oppfyller samtlige av disse kriteriene. 

Med vårt utgangspunkt innen nukleær virksomhet er det hovedsakelig dette området
som brukes som eksempler, men som tidligere nevnt mener vi at det finnes betydelig
potensial også i andre sektorer.

En vesentlig forutsetning for å kunne utvikle en forretnings-
messig relasjon er tillit. Norge har allerede denne grunnmuren
på plass gjennom flere tillitsbyggende faktorer. 
Norge behersker de fem faktorene; ekspertise, fellesskap,
kundeorientering, avhengighet og oppriktighet. 

Gjennom olje- og gassnæringen og forskning har Norge opparbeidet seg disse
tillitsbyggende faktorene. 

Hvis Norge skal bli en verdensledende aktør er det behov for å bli sett. Forsknings-
miljøet og norsk industri er allerede kjent rundt om i verden, men det vil være behov for
tilstedeværelse i prioriterte markeder i årene som kommer.

Vi har gjennom IFE et forskningsprogram og instituttet som besitter kunnskap og
dokumentert testing som gjør inngangsmulighetene til utenlandske markeder
fordelaktig. 

IFE er utpekt som det første internasjonale samarbeidssenteret for dekommisjonering
av International Atomic Energy Agency (IAEA). Dette kvalitetsstempelet har IFE fått på
grunn av den forskningen innen nukleær sikkerhet og kompetanse innen menneske-
maskin-teknologi gjennom flere tiår.

Resultatene av forskningen og utviklingenIFE besitter innen dekommisjonering er høyst
interessant for organisasjoner i både Norge og andre land. IFE er pionerer på bruk av
digitale modeller og robotikk i innovative støttesystemer, og potensialet for eksport av
denne teknologien må kunne karakteriseres som svært stort. 
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Sikkerhet i fokus gir store muligheter for Norge. Norge har med
sine historiske krav innen HMS, bærekraft og dokumentasjon
satt seg i en god posisjon når vi nå skal gå inn i nye
satsningsområder. Står det "Decom by Norway" på produktet
skal dette reflektere våre verdier og vår etterlevelse av dem.

I dag er det for få norske selskaper innen  dekommisjonering med nok kompetanse.
Dette kan resultere i at kommende dekommisjoneringsprosjekter bare blir et anliggende
for internasjonale selskaper.  

Norsk konkurranse om nasjonale og internasjonale kontrakter vil skape klyngeeffekter
som kan gi positive samfunnsmessige gevinster. Klynger og konsortier kan gi
kunnskapsdeling, læring og matching som kan øke de norske virksomhetenes
produktivitet og gjøre virksomhetene mer konkurransedyktige nasjonalt og
internasjonalt. En felles, nasjonal strategi som tilrettelegger for tidlig posisjonering i
markedet og strategisk kunnskapsbygging vil øke mulighetene for at Norge kan hente ut
disse gevinstene. 

Forutsetningene i Norge er gode for å lede an i det globale grønne skiftet, men det
krever god kunnskap om behovene og utviklingen. I tillegg er det viktig å legge til rette
for innovasjon og vekst innenfor de områdene som vi ser blir avgjørende i et globalt
marked.

Et kvalitetsstempel og et rykte / WOM (word of mouth) -konsept vil gjøre oss sterkt
posisjonert i markedet når dekommisjoneringsprosjekter skal gjennomføres.  Norge har
allerede en sterk posisjon i verden når det kommer til teknologi og kvalitet gjennom hele
verdikjeden. 

Riktig og tilstrekkelig kompetanse er nøkkelen til vellykket avvikling av atom-programmet
i Norge, og dette gjelder alle myndigheter, direktorater og organisasjoner som er
involvert i dette arbeidet. Norge har i dag få utdanningsmuligheter rettet mot
nukleærteknologi og relaterte fagområder. 

Å få inn internasjonal kompetanse på området har også sine utfordringer. Det er derfor
viktig at det blir bevilget midler til nukleær teknologivirksomhet i statsbudsjettet. 
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3.3 STRATEGISKE ANALYSER AV EKSPORTPOTENSIALET

Figur 1.0 Anslåtte totale kostnader for dekommisjonering av reaktorer per land, i perioden 2018-2047
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Norge og andre land vil i årene fremover bruke store ressurser på
å avslutte og avhende petroleumsinstallasjoner og
atomkraftanlegg. Aktører som kan lukke kunnskapsgapet som i
dag eksisterer innenfor en rekke områder knyttet til
dekommisjonering vil kunne oppnå global etterspørsel og store
inntekter.

En fersk ringvirkningsanalyse fra VISTA ANALYSE setter søkelys på potensialet for

samfunnsmessige nyttevirkninger fremtidig dekommisjonering innen nukleær

virksomhet og petroleumsindustri utgjør. I analysen gis det anslag av  hva dette

markedet kan bety i form av arbeidsplasser i norske bedrifter. 

POTENSIALET INNEN NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
I tiårene vi har foran oss skal fortidens virksomheter ryddes bort. Behovet for

dekommisjonering er globalt, og det ligger betydelige potensielle ringvirkninger for

norske selskaper i dekommisjonsarbeidet internasjonalt de neste tiårene. Grafen under

viser anslåtte kostnader per år for nukleær dekommisjonering fram til 2047:
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Figuren på forrige side viser en rask økning i dekommisjoneringsbehovet og

markedsstørrelsen frem mot 2035. I den påfølgende perioden når de årlige samlede

kostnadene en topp på drøyt 11 milliarder euro, eller 113 milliarder norske kroner ved

dagens kurs. I alle år mellom 2030 og 2047 er de årlige kostnadene anslått til å være over

6 milliarder euro, tilsvarende 62 milliarder norske kroner, med et årlig snitt et sted rundt

70 milliarder norske kroner. 

VISTA ANALYSE har estimert de potensielle ringvirkningene fra dekommisjonering av

nukleær virksomhet og petroleumsindustrien nasjonalt og globalt gjennom en

multiplikatormetode. Denne anslår at nukleær dekommisjoneringen på verdensbasis

kan gi opphav til rundt 30 000 årsverk direkte hos virksomheter som utfører arbeidet. I

tillegg kommer sysselsettingsvirkninger hos leverandører og underleverandører, samt

ellers i økonomien. Samlet kan de årlige ringvirkningene tilsvare omtrent 70 000

årsverk, basert på norske forholdstall. Til sammenligning er dette omtrent like mange

som den norske petroleumsnæringen sysselsetter hvert år.

 

POTENSIALET INNEN  DEKOMMISJONERING AV OLJE- OG

GASSINSTALLASJONER
Potensialet innen petroleumsindustrien er enda større. Rystad Energy anslo i 2020 at de

samlede kostnadene knyttet til dekommisjonering av olje- og gassinstallasjoner i

perioden 2020-2024 ville bli 42 milliarder dollar globalt – tilsvarende drøyt 420

milliarder kroner etter dagens vekslingskurs. Tjuetre installasjoner i Nordsjøen som

antas å dekommisjoneres i perioden utgjør til sammen drøyt 19 milliarder dollar, der

prosjekter på britisk sokkel er klart dominerende (80%).

I følge Rystad Energys ringvirkningsanalyse kan dekommisjonering innen olje og gass

internasjonalt anslagsvis gi ringvirkninger i størrelsesorden 168 000 årsverk bare i

perioden 2020-2023. En tredjedel av dette potensialet ligger i dekommisjonerings-

prosjekter i Nordsjøen.
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IFE har alltid endret og omstilt seg i takt med nye tider.
Instituttet er i full gang med å skrive nye kapitler i Halden, både
innen dekommisjonering, innen cybersikkerhet for industrien og
innen digitale systemer. Dette legger forholdene til rette for store
og flerårige prosjekter.

Selv om Haldenreaktoren er besluttet nedlagt videreutvikles IFE som
forskningsinstitusjon innen menneske-teknologi-organisasjon (MTO). Denne danner et
konkurransedyktig utgangspunkt for å utvikle digitale løsninger med mennesket som
utgangspunkt.

En av de mange oppgavene Halden-reaktoren har hatt gjennom 60 år skal også
videreføres:  Å gjøre reaktorer over hele verden sikrere.

Gjennom nesten 60 år med eksperimentell forskning på atombrensler har IFE bygget
opp en stor og unik database.  Instituttet ser nå på muligheter for å bruke disse dataene
på nye måter, gjennom bruk av digitale løsninger med stordata, kunstig intelligens og
maskinlæring. 

Internasjonalt samarbeid og nettverk har historisk vært svært sentralt for Halden-
prosjektet, og kunnskapsmiljøet i byen nyter stor anerkjennelse. Flere av medlemmene i
Halden-prosjektet signaliserer også at de ønsker å være med videre når fokuset nå vris
mot dekommisjonering.
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Behovet for å utvikle kompetanse knyttet til dekommisjonering
blir stadig tydeligere, og i tiden fremover vil behovet for ny
teknologi og fagkunnskap øke raskt. En koordinert felles innsats
vil øke mulighetene for at Norge kan oppnå en markedsledende
posisjon internasjonalt.

Historisk sett samarbeider norske aktører godt. Halden-miljøet har for eksempel bygget
kompetanse for å møte utfordringene som dekommisjoneringen av atomreaktorene
bringer med seg. Miljøet er allerede, innenfor flere områder, internasjonalt ledende.

Utviklingen innenfor dekommisjonering har medført at både offentlige og private
virksomheter etterspør et tilpasset rammeverk og tydelige prosesser med riktig
fremgangsmåte, fagkunnskap og teknologi for å tilbakestille jord og natur til sin naturlige
tilstand.

DECOM-klyngen er etablert for å sikre en prosjektorientert tilnærming til anvendelse av 
 nyutviklet og eksisterende teknologi, med et hovedfokus på hva som kan akselerere
dekommisjonering. Målet for klyngen er også å applisere denne kunnskapen i nye
industrier, utvikle ny teknologi, skape bærekraftig kommersialisering nasjonalt og
internasjonalt, kompetanseutvikling, samarbeid og fellesprosjekter, som den enkelte
ikke kan løfte selv.

Klyngen skal ha virksomheter og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt for å
legge til rette for næringsutvikling. En kobling med aktører utenfor våre lande-grenser vil
gi økt læring, innovasjon og teknologiutvikling langs hele verdikjeden. 
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Norge må løfte kompetansen i forskjellige segmenter i arbeidslivet som skal   delta i
dekommisjonering

Det må skapes arbeidsplasser innenfor de samme yrkessegmentene på både
regionalt og nasjonalt nivå

Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket må utnyttes, slik at  dekommisjonering
ikke kun blir et anliggende for utenlandske selskaper

Det må bygges institusjonelle rammer rundt dekommisjonering med utstrakt
samskaping med relevante aktører (innenfor forskning og utdanning, nærings-livet
og offentlig sektor). Gjennomføringen må ha basis i «den norske modellen»

IFEs teknologi, med utgangspunkt i kommersialisering av anvendt forskning og
kompetanse, skal forvaltes og utvikles

Norge skal bevare og utvikle sin posisjon som verdensledende i dekommisjonering
innenfor definerte områder

Norge skal inngå samarbeid med selskaper og institusjoner, også utenfor     landet,
som bidrar til at Norge befester sin posisjon i et globalt marked

Norge skal befeste sin posisjon med et kvalitetsstempel innen   dekommisjonering,
som IFE har gjort gjennom 60 år, innen sikkerhetsforskning 

3.6 KONKRETE MÅL
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Dersom de åtte konkrete målene under oppnås vil det være
gode muligheter for Norge i å oppnå betydelige
markedsandeler i strategisk utvalgte
dekommisjoneringsmarkeder.

Innspill om strategisk eksportsatsing for dekommisjonering



60+ års erfaring innen å støtte sikker drift av atomanlegg.
Svært solid internasjonalt rennomé
Meget sterkt internasjonalt nettverk
Synlighet/troverdighet innen atomkraft og energisektoren for øvrig
Sterke samarbeidspartnere fra privat sektor som har tillit til og ønsker å
samarbeide med instituttet
Sterk forståelse av behovene til industrien og teknologiske innovasjons-områder
med forventet høy transformativ effekt. 
Sterk kompetanse og høy grad av suksess med å sikre praktisk anvendelse av
innovasjon i samarbeid med industrielle aktører 
Spesifikk ekspertise og ferdigutviklede teknologikomponenter 

Vår oppfatning er at historikken viser at IFE per nå er Norges klart fremste
aktør innenfor nukleær sektor, og at suksesskriteriene nevnt over allerede er
på plass:

4 | EKSEMPLER PÅ MULIGE PRODUKTOMRÅDER

Vår oppfatning er at disse produktområdene også vil ha stor grad av
relevans i andre sektorer enn den nukleære - eksempelvis innen

dekommisjonering av olje/gass og innen bygg/anlegg.

En strategisk eksportsatsing vil ha større muligheter for å lykkes
dersom det allerede finnes nasjonale aktører som kan vise til
vellykkede eksportprodukter/-tjenester. I tillegg bør det være
realistisk å tro på at forskning og utviklingsarbeid i Norge leder
fram til vellykkede nye konsepter i fremtiden også.

4.1 SUKSESSKRITERIER
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Trening og forberedelser til dekommisjoneringsarbeid
Programvarebaserte løsninger som støtter fysisk dekommisjoneringsarbeid
Roboter og sensorer som benyttes i farlige omgivelser ifm. dekommisjonering

Miljøet i Halden sitter i dag på kompetanse og produkter som åpenbart har
internasjonalt potensial innenfor dekommisjonering. Dette illustrerer vi på
de neste sidene med eksempler innenfor tre ulike produktområder:

1.
2.
3.

Innspill om strategisk eksportsatsing for dekommisjonering



4.2 TRENING OG FORBEREDELSER TIL DEKOMMISJONERINGSARBEID

PRODUKTEKSEMPEL FRA IFE : 3D Simulering
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4.3 PROGRAMVAREBASERTE LØSNINGER SOM STØTTER FYSISK
DEKOMMISJONERINGSARBEID
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PRODUKTEKSEMPEL FRA IFE : IFE VRdose

Innspill om strategisk eksportsatsing for dekommisjonering



4.3 ROBOTER OG SENSORER SOM BENYTTES I FARLIGE OMGIVELSER
IFM. DEKOMMISJONERINGSARBEID

Denne løsningen piloteres nå ved utgangen av  2022.
Det finnes per i dag ingen konkurrerende ekvivalent med samme totale integrasjoner.
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PRODUKTEKSEMPEL FRA IFE : Mobile robotplattformer

Innspill om strategisk eksportsatsing for dekommisjonering



AVSENDERE AV INNSPILLET

 Åsmund Bråtekas | Prosjektleder dekommisjonering i Halden kommune

Tlf: +47 932 43 168 | E-post: Asmund.Bratekas@halden.kommune.no 

Kontaktperson hos Halden-miljøet ifm. innspillet: 


