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Swedish National Council for Nuclear Waste 

 
 
 
Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 5/2014 
 
Datum:  14 oktober 2014  
Tid:   13.30–18.30 
Plats: Hotel NH Danube City, Wien, Österrike 
 
Ledamöter: Carl Reinhold Bråkenhielm (CRB), ordförande 
 Karin Högdahl (KH) 
 Lena Andersson-Skog (LAS) 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR)  
 Lennart Johansson (LJ) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) 
 Jenny Palm (JP) 
 
Kanslichef: Anna Sanell (AnS) 
 
Sekreterare: Johanna Swedin (JS) 
 Peter Andersson (PA) 
 
 
1. Mötets öppnande, föredragningslista 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes och CRB förklarade mötet öppnat. 
 

2. Reflektioner från ledamöter  
TK har varit i Verdun, Frankrike på en slutkonferens för OECD/NEA:s projekt om Preservation of 
Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste across Generations. TK kommer att skriva 
om detta (kunskapsbevarande i samband med lagring av använt kärnbränsle) i rådets 
Kunskapslägesrapport 2015.  
 
THR Skriver en artikel om hur man kan se på den långa slutförvarsprocessen ur ett 
planeringsteoretiskt perspektiv, i relation till kommunikativ och kollaborativ planering. THR 
skriver artikeln tillsammans med professor Tim Richardson.  
 
LJ har i egenskap av strålskyddsansvarig vid Norrlands universitetssjukhus intervjuats av en 
amerikansk myndighet om vilken beredskap som finns för att förhindra att strålkällor försvinner 
från sjukhus eller universitet. Detta eftersom det inte finns någon kontroll eller säkerhetsklassning 
av de anställda vid sjukhus eller universitet i Sverige.  
 
CRB har tillsammans med kansliet träffat Ansi Gerhardsson och Johan Anderberg från 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Kärnavfallsrådet och SSM träffas två gånger per år för att 
uppdatera varandra med pågående arbete och vad som är fokus för tillfället. Vid mötet 
diskuterades granskningsläget gällande kärnbränsleförvarsansökan, ansökan om utbyggnad av 
SFR, SSM:s och rådets olika roller, seminarium och konferenser, krisberedskap samt 
informationsuppdrag.  
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CRB har träffat en delstatsminister från Schleswig-Holstein, Tyskland. Vid mötet deltog även 
representanter från Miljödepartementet, SSM och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
 
CRB har tillsammans med PA träffat Aiya Hsu från Green Citizens' Action Alliance, en Taiwanesisk 
NGO och diskuterat varför Sverige hittills varit framgångsrikt i kärnavfallsprocessen. Både vid 
mötet med den tyska delstatsministern och med den taiwanesiska miljöorganisationen så 
poängterades att det är svårt att överföra framgångsfaktorer från ett land till ett annat.  
 
CRB har skickat en artikel till tidskriften Journal of Risk Analysis med titeln Ethics and spent fuel 
management men vet inte ännu om den blir accepterad. 
 
KH informerade om att det varit ett jordskalv i närheten av Sveg, och det var ovanligt stort för att 
vara i Sverige (4.1 på Uppsalaskalan). KH är en av författarna till ett abstract om detta jordskalv.  
 

 
3. Kunskapslägesrapport 2015 (KLR 2015)  

– Presentation av utkast 
TK och CRB presenterade utkasten till sina kapitel om kunskapsbevarande i samband med lagring 
av använt kärnbränsle och safeguards/kärnämneskontroll. AnS presenterade det kapitel som Clas-
Otto Wene (COW) och Willis Forsling (WF) (tidigare rådsledamöter) anlitats för att skriva.  

 
TK meddelade att det finns två slutrapporter från EU projektet Insotec. TK läser rapporterna och 
återkommer om hur de bäst ska hanteras. De kan eventuellt tas upp i KLR 2015. 
 
4. Forskningsförslag om övervakning 
Ans presenterade det forskningsförslag som COW och WF skickat till rådet. Forskningsförslaget är 
uppdelat i tre steg. Första steget avser arbetet med kapitlet i Klr 2015. Om det visar sig 
konstruktivt kan rådet ta beslut om COW och WF ska fortsätta med steg 2 som avser ett 
forskningsuppdrag om monitorering/övervakning från initialtillstånd till idealtillstånd i det 
förslagna KBS-3-förvaret. Detta forskningsuppdrag skulle i steg 3 redovisas i 
kunskapslägesraporten 2016. 

 
 
Beslut: Efter att COW och WF skrivit kapitlet till KLR 2015 tas ett beslut om eventuellt fortsatt 
arbete.  

 
5. VP, Strategidokument och Budget 
AnS presenterade utkast till Verksamhetsplan, Strategidokument och Budget.  
 

Beslut: Verksamhetsplan, Strategidokument och Budget fastslogs med de ändringar som 
diskuterades vid mötet. AnS skickar ut nya versioner för kommentarer under vecka 43. 
 

6. Organisationsseminarium 26 november 
– Syfte, inbjudan 
PA presenterade syfte och innehåll. Det framkom önskemål om att fler föreläsare ska bjudas in. 
Förslagsvis någon person som varit projektledare vid något stort och framgångsrikt byggprojekt.  
Kom ihåg att anmäla er till detta seminarium, maila johanna.swedin@regeringskansliet.se. 
 
 

http://www.insotec.eu/
mailto:johanna.swedin@regeringskansliet.se
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7. Rundbordssamtal 3 dec 
– Syfte, inbjudan 
CRB presenterade syftet med rundabordssamtalet och vilka som är inbjudna. 

 
8. Övrigt 

 
– Kärnavfallsrådets roll i KBF-prövningen  

Denna punkt flyttas till kommande rådsmöten.  
– Publicerade rapporter  

JS presenterade vilka rapporter som publicerats under hösten.  
Nya publikationer är  
Kunskapsläget hos Sveriges Riksdagsledamöter om kärnavfall och dess slutförvar 

 
Report 2014:1e New insights into the repository’s engineered barriers - A report from the Swedish 
National Council for Nuclear Waste’s scientific symposium 

 
SOU 2014:42 The Council's review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's 
(SKB's) RD&D Programme 2013 

 
– Förslag på studieresa 2015  

Förslag på studieresa är exempelvis att åka till Tjeckien eller Schweiz, beslut tas på första mötet i 
januari. Studiebesöket planeras till 13-14 oktober 2015 (hela veckan vid längre resa). 

 
– Möte med IAEA 15 oktober 2014 

 
PA informerade om dagordningen för mötet med IAEA den 15 oktober 2014. Mötet hölls i Vienna 
International Centre (VIC). På agendan var bland annat IAEA Activities in Radioactive Waste 
Management, in Decommissioning, in Radiological Environmental Impact Assessment och IAEAs 
approach to leadership, management and culture for safety – taking a systemic approach to 
safety. 

 

9. Avslut 
 

Rådets verksamhet 2014  
Rådsmöte 6   3 december (fm. rådsmöte, em. Rundabordssamtal med inbjudna) 
 
Övriga viktiga datum 
Seminarium om organisationsfrågor 26 november, 2014 
 
Rådsmöten 2015 
Rådsmöte 1:   26 januari, 2015. 
Rådsmöte 2:   10-11 mars, 2015. 
Rådsmöte 3:   12 maj, 2015.  
Rådsmöte 4:   27 augusti 2015. 
Rådsmöte 5:   13-14 oktober, 2015. 
Rådsmöte 6:   1 december, 2015.  

 
 
 

http://www.karnavfallsradet.se/publikationer/kunskapslaget-hos-sveriges-riksdagsledamoter-om-karnavfall-och-dess-slutforvar
http://www.karnavfallsradet.se/publikationer/report-20141e-new-insights-into-the-repository-s-engineered-barriers-a-report-from-the
http://www.karnavfallsradet.se/publikationer/report-20141e-new-insights-into-the-repository-s-engineered-barriers-a-report-from-the
http://www.karnavfallsradet.se/en/reports/sou-201442-the-councils-review-of-the-swedish-nuclear-fuel-and-waste-management-cos-skbs-rdd
http://www.karnavfallsradet.se/en/reports/sou-201442-the-councils-review-of-the-swedish-nuclear-fuel-and-waste-management-cos-skbs-rdd
http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/dokument/organisationsseminarium_26_november_-_inbjudan.pdf
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Justeras:  
         
Carl Reinhold Bråkenhielm     Vid protokollet: 
Ordförande      
      Johanna Swedin 
      Peter Andersson  
      Sekreterare 


