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 Clas-Otto Wene 
 Jenny Palm 
 Mats Harms-Ringdahl 
 Thomas Kaiserfeldt 
 Tuija Hilding Rydevik 
 Willis Forsling 
 
Sakkunniga: Ingvar Persson 
  
 
Kanslichef Holmfridur Bjarnadottir 
Sekreterare Peter Andersson  
Bitr. sekreterare/ 
kommunikatör Karolina Brogan  
 

 
 

1. Mötets öppnande, föredragningslista   
Beslut: Föredragningslistan godkändes. Torsten förklarade mötet öppnat 
 
 
2. Reflektioner från ledamöter  
Carl Reinhold har tillsammans med Tuija träffat Saida Laarouchi Engström och Olof 
Söderberg, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB). SKB utvärderar sitt 
samhällsvetenskapliga program och Carl Reinhold och Tuija presenterade de synpunkter 
som Rådet framfört i samband med granskningarna av SKB:s Fud-program (Forskning, 
utveckling, demonstration). 
Olof Söderberg kommer att intervjua Carl Reinhold och Tuija i samband med 
granskningen av det samhällsvetenskapliga programmet.  
 
Clas Otto har varit i Paris för att inför International Energy Agency (IEA) presentera en 
artikel som han författat. 
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Ingvar har deltagit i en internationell konferens med titeln Kärnteknik 2011. Cirka 400 
konsulter från bland annat USA och Japan deltog. 
 
Tomas har deltagit i en tvärvetenskaplig konferens där bl.a. kärnkraft behandlades i 
samhällsvetenskapligt perspektiv.  
 
Tuja handleder en doktorand, Antoienette Wärnbäck som troligtvis disputerar den 14 juni 
2012. Antoienettes avhandling handlar om kärnavfallsprocessen i Sverige, hur 
kommunikationen mellan Statens kärnkraftinspektion (SKI), Statens strålskyddsinstitut 
(SSI) och SKB fortgått och hur ”communities of practice” har skapats. Antoienette har 
nyligt färdigställt en artikel och skickat till en vetenskaplig tidskrift som handlar om hur 
metoden djupa borrhål har hanteras i SKB:s Fud-program, SKI:s granskningsyttrande 
gällande djupa borrhål och hur dessa har beaktas av SKB.  
 
Willis har skrivit kontrakt för att författa ett kapitel om kärnavfall i en antologi som Per 
Kågeson sätter samman. Titeln på boken är Röster om kärnkraften och kommer att ges ut 
av SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle). Övriga medförfattare är Maja 
Fjæstad, Janne Wallenius, Åsa Moberg och Tomas Kåberger.  
 
Holmfridur har varit på en IAEA workshop i Stockholm med temat Slutförvar och  
långtidsförvaring i mellanförvar. Representanter från Sverige, Finland, Frankrike, 
Nederländerna, Schweiz och USA deltog.  
 
Peter har varit Moskva på konferens om avveckling. Arrangör för konferensen var 
Rosatom, ett ryskt statligt energibolag.  
 
 
3. Erfarenheter från Finlandsresan    
Ledamöterna var överens om att resan var informativ och studieresor till andra länder är en 
viktiga för rådets verksamhet och ledamöternas kompetensutbyggnad.  
 
 
4. Rådets arbete med SKB:s ansökan – arbets- och tidplan         
Konsultkontrakt har skrivits med Öivind Toverud, Bromma Geokonsult. Öivind kommer 
att vara projektledare för Rådets hantering av Bilaga SR Säkerhetsredovisning för 
slutförvaring av använt kärnbränsle, Bilaga SR-Drift för drift av slutförvarsanläggningen 
och Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink.   
 
Gert Knutsson, tidigare ledamot av Kärnavfallsrådet, kommer troligtvis att anlitas som 
konsult för att bistå de grupper som hanterar MKB och platsval.  
 
Holmfridur presenterade förslag till arbets- och tidsplan Sammanhållande i varje grupp 
samordnar arbetsmöten. 
 
Beslut: Arbets- och tidsplan beslutades. (se bilaga 1) 
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5. ”Energiforskning på tvären” 
Jenny presenterade sin forskning. (se bilaga 2) 
 
 
 
6. Kunskapslägesrapport 2012 
Vissa justeringar i de presenterade texterna kommer att göras. 
 
Beslut: Telefonmöte om Kunskapslägesrapporten 18/1 klockan 10.00. Innan dess 
kommer den senaste versionen av rapporten skicka till samtliga ledamöter.  
 
 
7. Övrigt 
• Synpunkter på samråd om utbyggnad av SFR.  
• Projekt och workshop om transmutation och ansvarsprincipen 
• Hearing om NEA-gruppens granskning av SKB:s ansökan.  
• Uppföljning av rådets arbete 2011 
Beslut: På grund av tidsbrist utgick samtliga punkter under Övrigt. 
 
 
Justeras         
Torsten Carlsson      Vid protokollet: 
Ordförande      Peter Andersson 


