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1. Mötets öppnande, föredragningslista   
Beslut: Föredragningslistan godkändes. Torsten förklarade mötet öppnat 
 
 
2. Reflektioner från ledamöter  
Carl Reinhold redogjorde för det planerade seminariet om ansvarsprincipen 8 – 9 november. 
Seminariet kommer bland annat att handla om ansvarsprincipen och om nyreaktorteknik som 
kan förändra förutsättningarna för slutförvarsprojektet. Seminariet kommer även att ta upp 
frågor kring tillgången på uran i framtiden. 

Clas-Otto redogjorde för en   workshop i Gimo utanför Östhammar som han besökt. 
Workshopen handlade om övervakning av slutförvar för använt kärnbränsle efter återfyllning 
och förslutning. Östhammars kommun och Göteborgs universitet arrangerade workshopen, 
som var en aktivitet inom ramen för ett EU-projekt som heter MoDeRn (Monitoring 
Developments for Safe Repository Operation and Staged Closure) 

Willis informerade om  att han är medförfattare till en bok som kommer ut i juni. Boken 
kommer att heta ”Röster om kärnkraft”. Willis har skrivit ett kapitel som handlar om 
kärnavfallshanteringen.  

Mats  hade synpynkter på att det är nödvändigt med en utvärdering av seminariet den 6 mars. 
Han tyckte att det fanns för lite tid att ställa frågor för de som är väldigt intresserade av 
kärnavfallsfrågan. Mats föreslog att man vid nästa seminarium anordnar en eftersittning, där 
föredragshållarna kan sitta kvar en stund efter seminariet och svara på frågor från intresserade 
deltagare. Mats tyckte att det hade kommit upp många frågor som inte hade med 
kunskapslägesrapporten att göra. 

Lennart stämde in i att kansliet till nästa gång borde ha ett heldagsseminarium om intresset 
för seminariet kan tänkas vara stort. 

Hannu  informerade om  att han har arrangerat forskarkurser om kommande generationer av 
reaktorer och det finns ett stort intresse bland doktorander.  

Ingvar redogjorde för det samarbetsprojekt mellan SSM, riksgälden och kärnavfallsfonden 
som han medverkar i. Daniel Barr, avdelningschef på riksgälden är vice ordförande i 
Kärnavfallsfonden och bör bjudas in till nästa sammanträde.  

Tuija  informerade om  att hennes doktorand Antoienette Wärnbäck disputerar den 14 juni. 
Hennes avhandling handlar om lärandeprocessen mellan SKB och myndigheten. 
Kärnavfallsrådet är välkomna till disputationen. Avhandlingen kan distribueras till 
Kärnavfallsrådet via en sändlista. 

Holmfridur   informerade  om en workshop hon deltagit i. Workshopen arrangerades inom 
ramen för ett EU-projekt som heter Insotec. Den handlade om ett samhällsvetenskapligt 
projekt om slutförvarsprocessen. Forskare från Göteborgs universitet presenterade den 
svenska processen och tyckte bland annat att Kärnavfallsrådet har bidragit till att förbättra 
MKB-processen i det svenska slutförvarsprojektet. 

 
 
3. Arbetet med SKB:s ansökan 
Gert Knutsson  redogjorde för  hur arbetet i arbetsgruppen SR-site fortlöper. Han poängterade 
bland annat vikten av att belysa hur slutförvaret skulle klara en ny istid. 
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Hannu   redovisade  kapselns tre säkerhetsfunktioner. Han poängterade att den viktigaste 
kapselpåverkan, krypning, inte omnämns i SR-Site.   

Thomas  hade synpunkter på  att det behövs ytterligare kontrollprogram. 

Holmfridur ska ansvara för att ta fram en sammanställning av arbetsgruppernas underlag för 
att utifrån den fortsätta diskussionerna. 

På rådsmötet den 30 maj ska rådet ha ett tillräckligt bra underlag för att kunna ta ställning till 
yttrandet över komplettering av SKB:s ansökan. På rådsmötet den 24 april ska rådet diskutera 
hur yttrandet ska presenteras, vilken disposition och rubriksättning yttrandet ska ha. Torsten 
poängterade att rådet ska fokusera på att hitta det som saknas i ansökan.  

 
4. Lena genomförde en presentation som hette  ”Företagande i välfärdsstatens skugga”. 
 
5. Lennart presenterade  ICRP:s uppgradering av de internationella  stråldosgränserna. 
 
6. Övrigt 
Samarbetsprojektet med NWTRB. Carl-Reinhold  informerade om att samarbetet fortlöper 
bra. Rådets arbetsgrupp kommer att fortsätta planeringen med samarbetsprojektet och nästa 
arbetsgruppsmöte den 16 maj. 
Kunskapslägesrapport 2013. Kunskapslägesrapport 2013 kommer bland annat att handla om 
samarbetet med NWTRB kring seminariet om ansvarsprincipen.  

Karolina redogjorde för  Kärnavfallsrådets nya nyhetsbevakningstjänst hos Retriever.  

Kansliet ska köpa in ett par exemplar av Mats Andréns nya bok Nuclear Waste Management 
and Legitimacy. Nihilism and Responsability. 
 
7. Holmfridur informerade om seminariet och studiebesöket på Studsvik den 28 mars. 
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