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Muligheter og utfordringer: Th i Norge
Utfordring – se 20-50 år frem i tid

• Ny æra for atomenergi ???

• Thorium i Norge

• Stråling - strålevern

• Utvikling av nye reaktorer 

• Utfordringer for Norge

NoU 2008
Rapport fra Th utvalget  
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• Paris
• FNs klimapanel
• IEA – stort grønt energibehov fremover

Grønne CO2 vennlige energikilder

• Høyst usikre/urealistiske  antagelser og overslag fra 2021
• Nedlegging gamle kjernekraftanlegg - ny reaktorteknologi
• Game changer – fusjon

Ny æra for atomenergi/kjerneenergi???
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Petroleumproduksjon i Norge fra 1971
(Oljedirektoratet)

Nedgang i oljeproduksjonen fra år 2000 – hva gjør vi de neste 50 år?

Norwegian Petroleum Production
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Sivile kjernekraftanlegg  

• 443 sivile reaktorer i drift i 3 land (ca 2.7 PWh/år, 392 GWe) + mange 
militære anlegg

• Bidrar med ca 10 % av verdens kraftforsyning,  70 % i Frankrike, 12 land 
med mer enn 25 % fra nukleær

• Mer enn 50 anlegg er under bygging/diskusjon, planlegging – særlig Kina 
(15), India (7), USA (2), UK (2)…

• Verdens største anlegg OLKILUOTO – 1740 MWe er fremdeles under 
bygging i Finland og en ny reaktor planlegges
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Fisjon av uran (235U)
et metallisk radioaktivt grunnstoff nr 92, inneholder mange radioaktive stoffer

235U er ustabil og fisjonerer – sender ut 
nøytroner – starter kjeden som splitter 
nye  235U kjerner i et tungt (Cs-137) og et 
lett(Sr-90) grunnstoff under utsending 
av store mengder energi (MeV)
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Uran ressurser og etterspørsel. Hvorfor Thorium?
”Billig” uran til 2025 – 2035? 
Thorium: ca 3 ganger større forekomst enn uran
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Case: Reference Scenario
• Fortsatt nukleær vekst

• Billig uran oppbrukt 2025-
2030?

• Uran ressurser oppbrukt ca 
2040 - 2070?

• Ressurser er avhengig av 
etterspørsel 

• Breeder reaktor teknologi vil 
endre dette bildet - nok uran

• Fusion – game changer
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Thorium – grunnstoff nr 90
Sølvhvitt radioaktivt metall som inneholder en kjede av andre radioaktive stoffer 

Brit Salbu Thorium

Oppdaget 1828 av Jøns Jakob Berzelius i prøver fra Løvøya, 
Langesundsfjorden, ved Brevik

Thor….. – etter guden Tor 
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Uran (U-238, -235) og thorium (U-232) og med lang halveringstid - tilstede fra ”tidenes 
morgen”

Radioaktive kjeder med desintegrasjon 
til:
•Radium – løses i vann
til
•Radon – edelgass
til
•Polonium – og bly - isotoper
som gir alfastråling og er de 
viktigste dosebidragsyterne
inntil
•alt ender i stabilt bly (Pb-208)

Th-kjeden i forhold til U-kjedene:
• kortlivede døtre  
• mindre mengder 
• mindre radiotokisk



Arven fra Mme Curie and Ellen Gleditsch: Ra, Po etc

Prof UiO 1929

Prof UiO 1964

Prof NMBU 
1987

Ellen Gleditsch (1879-1968) 

Alexis C. Pappas 1915 - 2010

And then to next generation
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Thorium (Th) forekomster i Norge

I 1895 – på ett år- ble det 
utvunnet ca 2 tonn  thorite
fra  mineraler ved Kragerø
til gødelampeproduksjon!

NGU 2008: 
Ingen Th prospektering
foretatt i Norge. 
Th er vanskelig
å utvinne.

Kunnskap om Th ressurser 
I Norge er ganske mangelfull 
og basert på gamle 
urandata (1950 årene og fra
1960-80 årene).
Ressursene bør kartlegges!

Telemark
Oslofeltet
Vestfold
Aust-Agder
Nord-Trøndelag
Nordland
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Thoriumforekomster – når billig uran tar slutt

Fensfeltet ved Norsjø

Størst forekomst i Norge: Fensfeltet i 
Telemark med bergartene rødberg og 
rauhaugite 0.1 - 0.4 %.

Innendørs og utendørs gamma-doser er blant de høyeste i Europa.                                                                 
Kritisk gruppe i Fen: mer enn 10 mSv/år
Utvinning av Th i Norge dekkes ikke av Strålevernloven
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US Geological Survey:
Norge har en av de største Th resurssene i verden – gamle data!!!.
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Disintegrasjon/s = Bq
1 Ci = 3.7 1010 Bq

Absorbert dose, D: Gray = Gy
Energi / masse enhet
1 Gy = 1 J / kg

Ekvivalent dose: effekt av absorbert dose, H: Sievert 
= Sv

1 Sv = 1 Gy * QF 
(kvalitetsfaktor tar hensyn til stråletype)

QF =    1  X-ray, beta, gamma
QF =  20  alfa-stråling

Enheter for radioaktive nuklider som sender ut alfa, beta og gamma stråling
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Effekt av ioniserende stråling – induserer fri radikal – oksidativt
stress og DNA/RNA brudd

 Akutt skade – deterministisk effekt – terskelnivå: 
strålesyke og død ved høye doser (noen Sv)

 Langtidseffekt - stokastisk effekt (i løpet av 30, 50 år eller i 
løpet av levetiden): spesielle krefttyper

Strålevern baseres på konservative estimat
 Ingen terskel - alle doser kan ha en effekt
 Risiko for negativ effekt øker med dosen
 ALARA prinsippet – alle doser skal holdes så lavt som 

mulig ut fra økonomiske og sosiale betraktninger

Effect

dose

Effect

dose

Effekt på organismer:
Skade på reproduksjon og immun 
system, genskade, sykdom, død

Akutt

Langtid

Debattert
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Vi er utsatt for mange strålekilder

Strålevernloven 2000 (rettet 2021) omfatter 
strålevern for mennesker og
miljø. Mangler grenser for miljø.

Strålevernloven regulerer menneskeskapt 
virksomhet, ikke stråling fra naturlige 
radioaktive kilder.

Etter Tsjernobyl: 
Grenseverdi for befolkningen 1 mSv/år
Dose til norske befolkning: 2.9 mSv/år (Rn)
Kritisk gruppe i Fen: mer enn 10 mSv/år

Th forekomster  i Norge dekkes ikke av 
Strålevernloven
Utslipp/avfall fra Th industri vil reguleres,              
men ikke bakgrunnsnivået utenfor anlegget.
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Hovedutfordring ved kjernekraft: atomulykker ved gamle anlegg: prototyper, militære 
anlegg, generasjon I og II reaktorer og anlegg.

IAEA-WHO-FAO Chernobyl ulykken 30 år etter:
• 14·1018 Bq ble sluppet ut
• 340 000 mennesker ble evakuert
• 134 mennesker med akutt strålesyke: 

28 døde i 1986, 2006: 62 døde totalt
• Thyroid Cancers 2019: 5000 – opptil 9000 når en

tar hensyn til usikkerhet, 15 døde
• NonChronic Lymphocytic Leukemia: mindre enn 30
• Helsekonsekvensene er langt mindre enn forventet pga medisinsk behandling,
• Psykososiale skader langt mer enn forventet
• Store sosiale og økonomiske konsekvenser
Les på SNL
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1. periode (1. mnd)

2. periode (1-12 mnd)

3. periode (> 1 år)

Akutte effekter innenfor 30-km sone. Døde trær 
og reproduksjons-skade på planter og dyr

Lavere doserater, morfologiske skader på 
planter, skader på jordorganismer

• Naturens reparerer skader!           
• Positive effekter av evakuering 

av 134 000 mennesker
• Nye arter og fler dyr (ulv).  
• Mulige langtids genetiske effekter er 

imidlertid fremdeles uklart

Tsjernobyl: Miljøeffekter
Chernobyl Forum 2006 + ny forskning
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Utvikling av reaktorteknologi – fra prototyp og generasjon I til 
generasjon III+ (Finland) og IV

Nå er vi her
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Ny kjernekraftteknologi

• Anlegg i dag har ”gammel” design dvs 1. og 2. generasjon anlegg fra                               
1960 – 70 årene. Mange er gamle og må nedlegges, mange ulykker

• Ny teknologi er utviklet internasjonalt de siste 50 år:

• 3. generasjonsreaktorer – tilgjengelig 
• Basert på driftserfaring fra 15 - 20 000 reaktorår
• Nye materialer og ny design som gir mer robust brensel
• Lavere utslipp og sikrere avfallsdeponering 
• Betydelig økt sikkerhet mhp ulykker og avfall
• 3+ bygges i Finland: tåler crash med Jumbojet og nedsmelting

• Generation IV reaktorer - på markedet om 10 år? 
• Thoriumbaserte reaktorer - på markedet om 10-30 år?
• Fusjonsreaktorer - på markedet om 10-30 år?                                                           

(men det har vi trodd i 50 år)
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Th reaktorer - kan benytte eksisterende U reaktorer

Heavy Water Reactors (PHWRs): U-Th, Pu-Th

High-Temperature Gas-Cooled Reactors (HTRs): U-Th

Boiling (Light) Water Reactors (BWR): U-Th

Pressurised (Light) Water Reactors (PWRs): U-Th, Pu-Th

Molten Salt Reactors (MSRs): Lovende Th + Pu

Accelerator Driven Reactors (ADS): På tegnebrettet
+ 5 andre muligheter
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Thorium kan erstatte uran i konvensjonelle anlegg

232Th + n         233Pa        233U som spaltes
238U  + n 239U       239Np         239Pu spaltes, våpen
235U + n          236U som spaltes

Fordel Th:
• Forekomst, mer Th
• Mindre radiotoksisk avfall fra gruver
• Ingen plutonium produksjon
• Mindre radiotoksisk avfall
• Mindre A-våpen spredning - lett å spore pga gamma

Ulempe Th
• Må ha litt U eller Pu
• Lite løselig
• Ny brenselsyklus for Th må etableres
• Brukt 233U brensel har høy gamma fra 232U kjeden

PWR
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Thorium kan benyttes i en Accelerator Driven System (ADS) 
– Carlo Rubbia, CERN

• Akselerator gir protoner
• Protoner inn i bly gir nøytroner
• Th + n gir 233U som fisjonerer
Fordel:
• Underkritisk – høy sikkerhet
• Stoppes ved å slå av akseleratoren
• Produsere ikke plutonium
• Kan brenne plutonium fra atomvåpen
Ulempe
• Teknologisk utfordring, ingen anlegg eksisterer
• Ny brenselssyklus

ADS dekkes ikke av Atomenergiloven

Akselerator gir proton beam

Fisjon gir energi
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Mange land har industriell erfaring med Th reaktorer.
India er idag ledende

Country Name Type Power Operation

Germany AVR HTGR 15 MWe 1967 - 1988 

Germany THTR HTGR 300 MWe 1985 - 1989 

UK, OECD-EURATOM 
also Norway, Sweden & 
Switzerland

Dragon HTGR 20 MWth 1966 -1973 

USA Fort St Vrain HTGR 330 MWe 1976 – 1989

USA, ORNL MSRE MSBR 7.5 MWth 1964 – 1969

USA
Shippingport 
& 
Indian Point

LWBR 
PWR

100 MWe
285 MWe

1977 – 1982
1962 – 1980

India
KAMINI,
CIRUS &
DHRUVA

MTR
30 kWth
40 MWth
100 MWth

Ongoing 
planning
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India – 23 U reaktorer
Store mengder Th-holdig monazite på strendene

Nukleært program
1. Utvikling av PHWR reaktorer – U-brensel

2. Utvikling Fast breeder reactor – mixed fuel (Mox)

3. Th skal benyttes eksisterende U reaktorer når en har oppnådd
en kapasitet på 50 GW basert på U.                     U-Th brensel

Parallelt utvikling av  Th reaktorer: Accelerator driven systems 
(ADS), Advanced heavy water reactor (AHWR) og Compact High 
Temperature Reactor (CHTR)

Har teknologi knyttet til gruvedrift, brenselsproduksjon, 
bestråling, og avfallsbehandling

Uvisst når Th reaktoren er i drift??
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Nuclear fuel cycle

Front end
Fuel production

Back end
Waste handling
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Hvorfor har utvikling av Th reaktorene blitt forsinket?

Kunnskap fra 1960 – 80 tallet:
Thorium brensel kan benyttes i alle eksisterende reaktorer, særlig i høytemperatur
reaktorer, lettvannsreaktorer og Molten Salt Reactors.
Th brensel er laget.

• Sterke uran interesser - thorium brenselssyklus kunne ikke konkurrere økonomisk
med uran brenselssyklus

Interessen for kjernekraft avtok fra 1980- 1990 årene:
• Tsjernobyl ulykken bidro til manglende politisk støtte til kjernekraft
• Reprosessering ble betraktet som økt risiko til spredning av kjernevåpenmateriale.

Nye internasjonale prosjekter innenfor EU/Euratom, OECD/NEA:
Generation IV International Forum (GIF) + store fusjon prosjekter

Norge deltar ikke i noen internasjonale prosjekter knyttet til nukleær energi
som er inkludert i Euratom (kun Strålevern programmet).
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Anbefalinger – Th utvalget

• The Committee recommends that the thorium option be kept open in so far it 
represents an interesting complement to the uranium option to strengthen the 
sustainability of nuclear energy

• No technology should be idolized or demonized. 
• All CO2 free energy production technologies should be considered. 
• The potential contribution of nuclear energy to a sustainable energy future 

should be recognized.

Valg av fremtidens energiformer må være kunnskapsbasert



UNIVERSITETET FOR M
ILJØ-OG BIOVITENSKAP

Brit Salbu Thorium

Konklusjon Th i Norge – store muligheter for fremtidige generasjoner

• Norge har store potensielle Th - ressurser som kan være til nytte for fremtidens
generasjoner

• Forekomst på 170 tonn? utgjør mer energi enn 100 ganger all olje i Norge 
• Kunnskap om Th ressursene i Norge er imidlertid mangelfull og basert på gamle 

urandata - Ressursene bør kartlegges - ikke bare i Fen.
• Vi må ha kunnskap om ny utvinningsteknologi - vi fremstilte 2 tonn i 1895.

Overlevert NOU i 2008  til Olje og energiminister 
Åslaug Haga (2007-2008)

«Denne rapporten 
går rett i skuffen!!!»
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Nukleære utfordringer i Norge
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Th:  
• Vi vet ikke hvilke ressurser vi har 
• Vi mangler utvinningsteknologi
• Vi mangler kompetanse til å bruke Th som energikilde

U:
• Nedlegging av 2 IFE reaktorer –

dekommisjonering tar 20-30 år, koster mer enn 20 MNOK
• Vil ikke delta i utvikling av nye nukleære energiformer 
• Reaktorkompetanse vil forsvinne - utdanning kjernekjemi nedlagt ved UiO,
• Eneste MSc i radiøkologi (outdoor radioactivity)  i Norge ved NMBU
Atomsikkerhet:
• Vil ikke ha kompetanse på nye nukleære energiformer 
• Vil mangle kunnskap om trusler/mulig utslipp fra nye kilder som vil omgi 

oss i fremtiden

• Og hva gjør vi når oljen er slutt?

Kunnskap og  kompetanse som basis for beredskap 
må være på plass når vi trenger det
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Utfordringer: Vår nuklære kompetanse blir stadig mer
fragmentert, forvitrert eller pensjonert.

• Vi trenger kunnskap, kompetanse og rekruttering (Master, PhD) for å vurdere fremtidige 
muligheter knyttet til Th, både ressurser, ny teknologi og for å vurdere sikkerhet – også 
mhp reaktorer i andre land

• Utdanning kjernekjemi, UiO, nedlegges.
• Kjernfysikk ved UiO og UiB
• Utdanning MSc og PhD i outdoor radioaktivitet (radioøkologi)                                                                 

kun ved NMBU
• Vi må delta i internasjonal forskning og utdanningsprogram (MSc, PhD)
• Vi må deltapå internasjonale forskningsplattformer
Som Th - komiteen sa: 
• Norway should strengthen its international collaboration by joining the EURATOM fission 

programme and GIF programme on Generation IV reactors suitable for the use of thorium
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EU Generation IV utvikling – 7 ulike design, U brensel

Brit Salbu Thorium

Neutron 
spectrum
(fast/therm
al)

Coolant
Temperatur
e
(°C)

Pressure* Fuel Fuel cycle Size
(MWe) Use

Gas-cooled 
fast reactors fast helium 850 high U-238 + closed, on 

site 1200 electricity
& hydrogen

Lead-cooled 
fast reactors fast lead or Pb-

Bi 480-570 low U-238 + closed, 
regional

20-180**
300-1200
600-1000

electricity
& hydrogen

Molten salt 
fast reactors fast fluoride 

salts 700-800 low UF in salt closed 1000 electricity
& hydrogen

Molten salt 
reactor -
advanced 
high-
temperature 
reactors

thermal fluoride 
salts 750-1000 UO2 particle

s in prism open 1000-1500 hydrogen

Sodium-
cooled fast 
reactors

fast sodium 500-550 low U-238 & 
MOX closed 50-150

600-1500 electricity

Supercritical 
water-
cooled 
reactors

thermal or 
fast water 510-625 very high UO2

open 
(thermal)

closed (fast)
300-700

1000-1500 electricity

Very high 
temperature 
gas reactors

thermal helium 900-1000 high
UO2

prism or 
pebbles

open 250-300 hydrogen
& electricity
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ITER fusjon – kopi av solen, start tests 2025
(EU, Kina, India, Japan, S- Korea, Russland, USA, Frankrike + mindre deltagelse av 6 andre land)

ake its place in history as the first fusion device to create net energy.

ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor):
• Er et internasjonalt  megaprosjekt om 

fusjonsforsknings bygget i Cadarache, Frankrike. 
• Utstyret (lasere, magnetar, plasma etc) er under 

montering
• Oppstart antas 2025. 
• Denne ITET Tokamak maskinen vil være den 

største plasma-magnetfelt fusjonsmaskinen i 
verden.

• ITER  skal produsere 500 MW fusjonsenergi med 
50 MW input energi – dvs 10 ganger energiutbytte!
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Commmonwealth Fusion System (CFS), USA

Brit Salbu Thorium MIT har konstruert en kompakt Tokamak
fusjonsreaktor                                                                            
Faktor 10 mindre enn ITER
De har oppnådd rekordhøyt plasmatrykk samt 
magnetfelt basert på en ny høytemperatur 
superleder (REE, Ba, Cu oxid)

• Test av magnet og plasma er utført
• Reaktoren er under konstruksjon i

Denver, Massachusetts
• Aim – first commercially available

Fusion power plant (ARC)
• Innen5 år?
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Thorium  som energikilde

• Mer og billigere thorium enn uran.
Mer komplisert å lage Th brensel i forhold til U-brensel.

• Thorium er veletablert som brensel og antas fungerer bra i  lettvannsreaktorer
(LWR) og høytemperatur-reaktorer (HTR) – erfaring fra India

• Reprosessering av thorium brensel vil kreve utviklingsarbeid. 
• Avfallshåndtering vil følge kjente prosedyrer
• Strålevernkravene vil være enklere å oppfylle for Th syklus enn for U syklus
• Th – Pu MOX brensel er den beste måten å bli kvitt plutonium.
• Th komiten: “Due to the lack of data, it seems impractical to develop meaningful

cost projections for any nuclear energy systems using thorium” – men ender med 
store lite dokumenterte kostnader.

Hvorfor norsk Th? Billig Th i sand (India) og som biprodukt fra uran utvinning -
Sikkerhet i energiforsyning for fremtidige generasjoner
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• Det grønne skiftet krever store mengder fornybare energikilder

• Det tar mange  år før 
fornybar energi minus kjernekraft kan dekke behovet

• Kjernekraft er ikke død internasjonalt, men gamle anlegg må nedlegges

• Så lenge uran er billig er det få incentiver til å igangsette Th reaktorer

• Th reaktorer mer fordelaktig sikkerhetsmessig,og miljømessig enn U reaktorer

Hovedutfordring: 
• Norge må sikre at vi har nukleær kompetanse både fordi andre land har 

nukleære kilder (beredskap), vi må nedlegge reaktorer (dekommisjonering)  
og for å kunne ta i bruk mulige nye energiformer i fremtiden

• Th forekomstene bør kartlegges

Når fusjon kommer er energibehovet dekket for uoverskuelig fremtid



Brit Salbu

Spørsmål???? 
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