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Resolusjon om kjernekraft ved NTNU 

NTNU som Norges fremste teknisk-naturvitenskapelige universitet må være en 
forkjemper for kjernekraft og løfte frem mulighetene dette gir oss for et bærekraftig 
samfunn. Derfor må kjernekraft være representert i studenttingets politikk om 
bærekraft. En satsing på kjernekraft er grønn politikk for et bærekraftig 
velferdssamfunn.  
 

Ved å tilby sine studenter kompetanse på kjernekraft vil NTNU legge til rette for en 
bærekraftig utvikling. 
 
Som studenter krever vi mer forskning på bruk av kjernekraft. Vi mener at dette kan 
virke til å utvide utallige fagfelt og gi økt forståelse slik at kjernekraft bedre kan 
anvendes for å nå klimamålene. Studenttinget mener at kunnskapen og forståelsen 
rundt kjernekraft i dag er for liten. Vi mener derfor at det skal satses på forskning på 
og bruk av kjernekraft i Norge.  
 

En viktig grunn for å forske mer på kjernekraft er å utvikle løsningene som resten av 
verdens land kan ta i bruk for å gjennomføre det grønne skiftet. NTNU har som 
visjon: «kunnskap for en bedre verden». Det er hele verden som settes i lys, og det 
er hele verden som vil dra nytte av forskning og innovasjon på kjernekraft.  
 

Norge burde ta del i internasjonale samarbeid, da fjerde generasjons reaktorer og 
etter hvert fusjonsenergi kan bli en revolusjon innen trygg, miljøvennlig, økonomisk 
og konsekvent energiproduksjon. Det er en viktig del av løsningen på en bærekraftig 
fremtid. 
 

For å sikre at Norge fremdeles er en foregangsnasjon for energiproduksjon og aktivt 
bidrar til et grønt skifte i verden er det behov for en økt satsing på kjernekraft.  
 

Studenttinget NTNU mener at: 

• Kjernekraft spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.  

• NTNU skal opprette gradsgivende studier innen kjernekraft 
• NTNU bør inkludere mer kjernekraft i allerede eksisterende studieprogrammer 

hvor dette er hensiktsmessig.  

• NTNU skal være en pådriver for forskning på nye kjernekraftteknologier. 

• NTNU skal ta en aktiv rolle som evidensbasert formidler på feltet kjernekraft, 
og tydelig kommunisere sin satsing på feltet.  

 
 


