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Gjennomføring – digital dialogkonferanse

• Møte gjennomføres i Microsoft Teams

• Møte vil tas opp og kan senere publiseres av NND. 
• Ved å delta på konferansen aksepterer du samtidig at opptaket kan publiseres

• Vi ber deg skru av din mikrofon når du ikke snakker

• Vi ber deg skru av video når du ikke snakker

• Spørsmål legges i chat og vil besvares på slutten av presentasjonen
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Presentasjon og registrering av 
deltakere
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Agenda

• Velkommen og registrering

• Kort presentasjon av NND

• Hensikt med markedsdialogen

• Hva ønsker vi fra markedet i denne dialogen

• Situasjonsbeskrivelse

• Våre overordnede behov
• Generelle krav/føringer

• Hovedprosessene

• Prosessen videre

• Spørsmål og svar
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Dette er NND

Om Norsk Nukleær Dekommisjonering

Martin Andreasson - kommunikasjonssjef

Halden 19.06.2020
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Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
NND er en etat under NFD, etaten ble opprettet i 2018. 
NND skal være et nasjonalt organ for opprydding etter Norges nukleære virksomhet. Vi har også oppgaven å håndtere 
nukleært avfall. 

Hovedoppgaver

a) Planlegge og besørge dekommisjonering av de norske forskningsreaktorene.

b) Planlegge og besørge sikker håndtering og oppbevaring av norsk reaktorbrensel.

c) Håndtere radioaktivt avfall fra andre sektorer (helse, forsvar o.a.), der det ikke foreligger andre 

godkjente løsninger for dette.

d) Forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne.

e) Ivareta lovpålagt sikring av anleggene som forvaltes.

f) Kommunisere om tiltak som iverksettes på en hensiktsmessig måte.

g) Gi råd om løsninger på området, herunder utforme forslag til en helhetlig strategi for håndtering av 

norsk atomavfall.

h) Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling.
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Håndtere arven etter atomalderen

Reaktor og anlegg i Halden Reaktorer og anlegg på Kjeller Nåværende og fremtidig 

deponi for radioaktivt 

materiale
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2020

~2040

+ ~100 år

+ 300 år

Dekom Drift Overvåkning
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NND må:
• Utrede
• Kartlegge
• Planlegge
• Bygge opp
• Rive
• Kontrollere
• Sortere
• Behandle
• Lagre
• Sluttbehandle
• Overvåke



Hensikten med markedsdialogen

Ole Jakob Ottestad - IT leder

Halden 19.06.2020
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Kjøreregler – dialogkonferanse

• NND deler all informasjon vi utarbeider/gir med alle interesserte 
leverandører

• NND vil ikke formidle informasjon fra en leverandør til de andre 
leverandørene

• NND vil bruke informasjonen som mottas til sin videre prosess med 
offentlig anskaffelse, leverandørene må klart merke informasjon 
oversendt NND som ikke kan anvendes i generalisert form i en åpen 
anbudskonkurranse
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Hensikt

NND ønsker å etablere 

effektiv og god metode med 

verktøy-støtte for våre 

hovedprosesser med 

stor grad av gjenbruk av 

internasjonal beste praksis
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Hva ønsker vi fra markedet i dialogen

• Forslag til gode, helhetlige løsninger som dekker alle deler av 
våre hovedprosesser.

• Konkrete innspill på hvordan NND best kan anvende 
eksisterende data og løsninger inn i sine (nye) IT løsninger

• Konkrete innspill på innhold, aktiviteter, rekkefølge mv i de 
skisserte prosessene som vil kunne gjøre en innføring av 
verktøystøtte mer effektiv og/eller brukervennlig
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Tre hovedutfordringer skal løses

1. Ivareta sikkerheten til samfunnet, alle ansatte og innleide 

2. Følge alt materiale «fra vugge til grav»

3. Drifte alle bygg og anlegg samtidig som det rives, ombygges 
eller bygges opp.
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Noen viktige forutsetninger

1. NND ønsker å gjenbruke internasjonal beste praksis på 
metoder og verktøy – vår behov er anskaffelse av etablerte 
metoder med tilhørende verktøystøtte, ikke motsatt.

2. NND har en rekke etablerte IT verktøy som ikke er i scope for 
endringer og som må hensyntas i innspillene til oss.
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Flere drivere

• Bruk av internasjonale IAEA standarder
Struktur i økonomi og arbeidspakker må f. eks. kunne sammenlignes med andre 
dekommisjoneringsprosjekter, ref IAEA beste praksis.

• Gjenbruk
Vi ønsker selvsagt å gjøre bruk av det datagrunnlaget og de etablerte verktøyene vi har, 
samtidig som vi ønsker mest mulig effektive prosesser.

• Eksterne grensesnitt
Mye av arbeidet vil måtte utføres av underleverandører, enten i entrepriser eller gjennom 
andre kontraktsformer, vi ønsker støtte for å håndtere disse grensesnittene. 

• Konsesjonsregler
Mange regler følger ikke bare av lov og forskrift, men også av konsesjoner. Utførelse av 
arbeidet må følge våre plikter i konsesjonene, og vi må kunne rapportere på dette for arbeidet 
i hovedprosessene.
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Husk at anleggene 
våre er komplekse
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Prosessene som vises i presentasjonen er under utarbeidelse 

og vil kunne endres underveis i NNDs levetid

Våre hovedprosesser
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Prosess Dekommisjonering

Planlegge og 

forberede

(Planlegging og sikker 

tilstand/KVU)

Demontere nukleære 

anlegg

(Nukleær demontering 

og avfalls-

håndtering/KVU)

Gjennomføre 

rivningsarbeider

(Rivning, grunn og 

opparbeiding av 

tomt/KV)

Beslutningspunkter:

✓ Godkjent finansiering

✓ Godkjent søknad, 

sikkerhetsvurdering og Final Decom

Plan (FDP) med vedlegg

✓ Godkjente prosjektplaner og 

avfallsplaner

✓ Godkjente planprosesser, 

reguleringstiltak og KU-tiltak

Beslutningspunkter:

✓ Godkjent «Final Survey»

✓ Godkjent søknad til DSA for 

rivning iht Atomenergiloven og 

PBL

✓ Aksept for fristillelse 

av grunn iht. krav til 

«Final End-State»



Generelle føringer
Ikke uttømmende liste

• Støtte relevante og internasjonale norske standarder

• Støtte norske lover, forskrifter og prosesser.

• Ønsker bruk av BIM og visualisering i kartlegging, planlegging og drift. 

• Ønsker om å kunne bruke mobile løsninger ute i anleggene, overføringer i sanntid

• Brukervennlige løsninger – lav terskel for brukere

• Gode muligheter til integrasjon med andre verktøy 

• Gjenbruk av data på tvers av funksjoner

• Fleksibelt ift å fange opp endringer i prosesser og offentlig krav 

• Deler av informasjon som skal behandles er underlagt sikkerhetsloven og atomenergiloven. Løsningene må være 
tilrettelagt for å håndtere dette. 

• Vi har stor andel av rapporter og skjema som skal til norske myndigheter ifm håndtering av avfall, strålevern, 
dosehåndtering, transport mv – det er ønskelig at løsningene støtter oss i dette arbeidet.

• Kunne følge deler som dekommisjoneres fra «vugge til grav» - både fremover og bakover i verdikjeden.

• Tett og god kobling mellom prosessene og løsningene som lever i drift/FDV og i dekommisjoneringen

• NND skal også bygge nye bygg og anlegg – NND ønsker løsninger der prosjektering og gjennomføring av 
byggeprosesser er tett knyttet mot drift/FDV.
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Krav og regelverk som prosessene må 
forholde seg til
Ikke uttømmende

• Atomenergiloven 

• Sikkerhetsloven

• Beskyttelsesinstruksene

• Strålevernsloven med forskrifter

• Interne strålevernsreglement

• Arbeidsmiljøloven

• Forurensningsloven

• Plan- og bygningsloven

• Avfallsforskriften

• DSA konsesjonsvilkår

• Føringer og ønsker fra IAEA ifm
dekommisjonering(eksempelvis ISDC)

• Norske standarder for bygg og anlegg, 
blant annet: 

• NS 2451 – Bygningsdelstabellen

• NS 3424:2012 med veileder

• NS-EN 16096 Fredede og vernede bygninger

• NS/TS 3456:2018

• NS 8407 - Totalentreprise

• Teknisk forskrift, TEK 17 og tidligere 
versjoner

• Normer og forskrifter for elektriske anlegg 
(over og under 1kV)
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Ønsker å knytte sammen all informasjon i en 
felles informasjonsmodell
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Byggteknisk

informasjon

Historisk 

dokumentasjon

Prøveresultater, eksempelvis fra 

radiologisk kartlegging

Avvik og forbedringer

Arbeidsordre

Avfalls- og

logistikk dokumentasjon

…. Annen relevant informasjon…

Informasjonsobjekter på denne siden er eksempler og er ikke tiltenkt å vise alle behov for sammenknytning NND har

Prosjekt og plan 

dokumentasjon



Eksisterende verktøyportefølje

NND har allerede etablerte verktøy som denne prosessen må forholde seg til: 

• Ledelsessystem, risikostyring, avvik og forbedringer, prosjekt-modulen : SIMPLI

• FDV, arbeidsordre: View

• Arkiv: Documaster

NND har også følgende verktøy i bruk, der våre brukere har opparbeidet kompetanse: 

• Facelit, Autocad, Inventor, Kartotrak, VR-Dose, Solidworks

I tillegg er det noen egenutviklede databaser som inneholder data som er relevante for disse 
prosjektene. Disse databasene er stort sett SQL baserte. 

I eksisterende prosesser er SAP sterkt involvert, funksjonaliteten i SAP antas å fases ut og erstattes 
av funksjonalitet i verktøyene over eller nye verktøy.

Det er viktig for NND at eksisterende kompetanse hos de ansatte bygges videre på når metoder og 
verktøy skal velges til det videre løpet.
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Antatt tidslinje for prosessen videre

Behovsbeskrivelse
Dialogkonferanse/

Markedsdialog
Analyse og 

kravspesifikasjoner
Offentlig 

anskaffelse(r)
Implementering Innføring og drift

Q2’2020

Q3’2020-Q4’2020

Q4’2020-Q1’2021

2021->
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Veien videre
• NND oppfordrer leverandører til å gi sine skriftlige innspill til oss så 

raskt som mulig etter dialogkonferansen – og ikke senere enn 
14.8.2020.

• Vi inviterer til 1:1 dialogmøter i etterkant av dialogkonferansen for 
interesserte leverandører. Møter vil gjennomføres fra og med 24.8.

• Alle møtene følger samme agenda.
• All informasjon som NND gir ut vil bli gjort tilgjengelig for alle leverandører
• Leverandørene må sende inn skisse til løsningsforslag skriftlig i forkant av 

møtet – maks 10 A4 sider.
• Leverandørens innspill behandles fortrolig av NND.
• Kontakt post@nnd.no for å avtale møte, gjerne før 14.8.2020

• Basert på innspill fra markedet så vil NND starte offentlig anskaffelse 
av nødvendig verktøystøtte for hovedprosessene.

24

mailto:ole.jakob.ottestad@nnd.no


Spørsmål ??

Martin Andreasson - Kommunikasjonssjef

Halden 19.06.2020

NND, Storgata 2, 1767 Halden, Norge – post@nnd.no
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Detaljerte 
arbeidsprosesser
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Lage plan (prosjektering)

Avfallsstrategi

Krav Iht. strålevern, 
nukleær sikkerhet, 

miljø, HMS, etc Start

Historisk kartlegging
Fysisk inventory 
(kartlegging og 

merking)

3D Skanning Modellering

Tilstandsanalyse 
byggteknisk

Tilstandsanalyse 
radiologisk/kjemi

Overgang til 
Demontere eller 

Gjennomføre

Konstruere/tegne 
oppføring, 

ombygging,  og 
rivning

Milepæl
Klar for 

demontering/
rivningMilepæl

Klar for 
planlegging

Tilstandsanalyse 
systemer/prosesser

Kjemisk og 
radiologisk 
kartlegging

Historisk database Bygnings/anleggs-
dokumentasjon 

(Byggteknisk 
informasjon)

Planmessig arbeidsstøtte (Prosjektledelse, arbeidsordre, planarbeid mv) - pågår som støtteprosess gjennom hele forløpet

Lage avfallsplan

Dokumentasjon av 
nuklært-anlegg 

(sikkerhetsbelagt 
informasjon)

Miljøkartlegging/
Areal

Dekommisjonerings-strategi

Kontraktsstrategi

SHA-plan (brann, 
HMS, eksplosivt, løft, 

miljøfarlige matrl. etc)

Sammenstilt 
prosjektplan

Lage plan for 
anleggs-

konfigurasjon

Safety Case Dekommisjonering

Krav Iht. Avfallsregistrering 
og hantering

Krav iht. tilstand, 
konsesjon og beslutninger 

(DSA, miljø, kommune, etc)

Plan for frigjørelse av grunn og vann

Plan for regulerings- og 
KU-prosess (DSA, m.fl.)

Plan for forberedelser i  anlegg 
iht. opprydding, separasjon av systemer, 

dekontaminering, m.m)

Lage demonterings 
og rivningsplan

Planlegge for 
arealbruk/definere 

arealbruk

Ressursplanlegge

Budsjettere

Lage stråledose-
plan

Utarbeide 
prosjektadministrasj

ons dokumenter

BIM Modell 
inngår 
Bygnings-
delstabellen 
benyttes



28

Gjentas inntil alt kontaminert materiale er fjernet

Dekontaminering 
dersom mulig og 
formålstjenelig

Velge objekt for 
dekommisjonering

Fjerne komponent
- Fysisk fjerning

Transport til Avfallshåndtering

Vurdere grad av 
aktivitet /stråling 

Over gitt aktivitet/strålingsnivå

Brensel er fjernet

Ferdig med 
objekt ? 

Ja
Revurdere objekt

Radiologisk og 
kjemisk

Nei

Nei

Behov for nye 
prøver ?

PrøvetakningNy vurdering

Ja

Produsere 
arbeidsordre inkl 

SJA og andre 
aktuelle analyser

Objekt kontaminert

Bygnings og annleggs-
dokumentasjon 

(Byggteknisk informasjon)

Objekt ikke kontaminert

Alt kontaminert 
materiale fjernet 

?

Gjennomføre rivningsarbeid

Ja

Nei

Milepæl
Klar for 

demontering/
rivning

Demontere på plass 
ved behov

Mulig mellomlagring, 
ompakking og utvendig dekontaminering av deler

Utarbeide søknad  
til DSA (regulerings-

myndighet)

Verifikasjon fra DSA 
(regulerings-
myndighet)

Utarbeide søknad 
om 

igangsettelsestilatel
se iht PBL

Søknad til DSA (regulerings-myndighet)
Kontrollmålinger før  
dekommisjonering 

Transport til gjenvinning/ 
konvensjonelt deponi

Under gitt aktivitet/
strålingsnivå (fri klassifisert)

Mellomlager

Merk: Objekt kan også 
være væske eller gass



Entreprenøraktiviteter

Alt kontaminert 
materiale fjernet 

?

Velge objekt for 
riving

Verifikasjon av at 
objekt er friklasset

Miljøanalyse

Historisk database
Bygnings-dokumentasjon 
(Byggteknisk informasjon)

Avrop til 
entreprenør

Anskaffelse av entreprenør

Byggherre-
oppfølging

Valgt entreprise
Valg av 

entreprisemodel
l for objekt

Mellomlagre

Gjennomføre 
rivning

Sortere

Transport til fylling, 
gjennvinning mv

Avrop ferdigstilt

Entreprenørrapportering

Byggherreoppfølging

Avfallsrapport

Ferdigmelding til 
kommune

Offentlig tillatelse for riving

Søke om 
ferdigattest

Byggesøkingsbehandling (støtteprosess) (inkl elektronisk søknadsbehandling)

Godkjent Final Survey Report (delprosjekt, prosjekt, anlegg)
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Skjema 17

Avfallsdeklarering.
no

Kvalitestsikring
Kontroll av 
papirer mv

Avfall fra 
Transportprosessen

Kan motta

Avvist

Retur til avsender

Sortere og 
bestemmer 

avfallsrute iht 
Avfallsplan

Behandler avfallet 
(prosesserer)

Forpakker og 
forsegling  avfallet

(avhengig av 
mottak)

Transport til KLDRA

Utmåling av 
avfallspakker

Mellomlager

Transportdokumenter

Radavfallsbasen

Mellomlager

Ja
Konsesjon til å 
lagre i lager/

deponi ?

Nei 

Klargjøring på bil

Faktura

Dersom «ekstern kunde»

Kvalitetsikring av 
last og papirer

Sjekkliste

Sjekkliste

Frekvensbasert start

Veilede (eksterne) 
kunder

KS1 KS2

Monitorering og 
kontroll av lagret 

avfall i mellomlager

Veilede (eksterne) 
kunder

Mellomlager før 
prosessene starter

Transport til nytt 
Deponi

Frekvensbasert start

Ekstern behandling - Avfallsminimering 
(eksv. Studsvik)

Monitorering og 
kontroll av flytende 

avfall(veske/
prosessvann) som 

slippes ut

Registrete utslipp

Kontroll av strålenivåer og innhold i avfallspakker

Mottakskontroll

Kontroll av 
funksjonskrav

Innenfor
funksjonskrav

Regneark

Utenfor 
funksjonskrav

Registerer avfallspakker 
(pakkenummer med data) 
og knytter til forpakning 
(tønner mv)

Eksempelvis sterke radiumkilder
Ref TU13-38
Ingen kjent lokasjon for endelig 
mottak av dette p.t
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Mottak og kontroll 
av avfall 

Plassere avfall i 
haller

Omstøpning

Radavfallsbasen

Stopp

Ja
Skal det 

omstøpes ?

Nei

Kvalitetsikring, 
samsvar last og 

papirer

Sjekkliste

Avvist

Stopp (sendes tilbake til sender)

KS3

Monitorering og 
kontroll av lagret/

deponert avfall
Frekvensbasert start

Transport til KLDRA

Avvist

KS3

Monitorering og 
kontroll av lagret/

deponert avfall
Frekvensbasert start

Transport til KLDRA

Vurdering av hvor 
avfallet plasseres 

fysisk

HIMDALEN pr mars 2020: 
- Hall 1 : 166 tønner står LAGRET
- Hall 2 : Tønner DEPONERT
- Hall 3,4 : Tønner DEPONERT – fulle haller
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Bygnings og anleggs-dokumentasjon 
(Byggteknisk informasjon)

Arbeidsordre
Planer 

Dokumentasjon

Konsesjon fra DSA
SAR - sikkerhetsrapport

Lag arbeidsordre(r) Gjennomgang av 
Kjemi/HMS Ing/

strålevern

Anleggseier godkjenner 
og setter anlegget i 

stand til å gjennomføre 
arbeidet

Anlegg settes i drift
Arbeid 

gjennomføres

Utført arbeid 
godkjennes av 
anleggseier og 

strålevern

Arbeidsordre  legges 
i historikk

Erfarings-
oppdatering

Administrative instrukser

Planlegging

Avvikssystem

Driftsrapportering

Rapport til DSA

Internkontrollforskrift

Interne krav (Norsk Standard)
Levetidstabeller

Budsjett

Start arbeidsordre

Gjennomføre 
runder

(forhåndsgodkjent)

Ved hendelse

Registrere verdier

Ved funn

Serviceavtaler

Revurdere plan og 
oppdatere 

byggteknisk 
informasjon

Dersom revurdert tilstand

Til Planlegging

Funn på bygg 
eller anlegg 

Frekvensbasert start

Fra runder

Registrer avvik

Til 
Funn på bygg eller anlegg 

Bygg og anlegg behandles likt prosessmessig, 
men har ulike kriterier for intervall, 

rapportering, rutiner mv. Anlegg i tegningen 
skal leses til å også inkludere bygg

Beredskap som 
øvelser

Planlegge 
Beredskap som 

øvelser

Beredskapsvakt 
utenfor arbeidstid

Gjennomføre øvelse

SJA

Enkel 
tilstandsvurdering 

kan inngå i dette

Enten på 
komponentnivå 

eller på neste 
planlagte 

arbeidsordre

Papirbasert i 
dag


