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Kärnavfallsrådet och Nationalkommittén för strålskyddsforskning vid Kungl. 
Vetenskapsakademien (KVA) bjuder in till seminariet:  

Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle.  
Vad blir konsekvensen för människor och biota om dosgränsen 
överskrids? 
 

 
Datum:  Tisdagen 3 november 2015, kl. 9.00–17.00 
Plats:  Beijersalen, Kungliga Vetenskapsakademien,  

Lilla Frescativägen 4A,  Stockholm  
Anmälan:  till karnavfallsradet@regeringskansliet.se senast den 21 oktober. 

Deltagare bjuds på lunch, vänligen meddela specialkost i din 
anmälan. 

 

Bakgrund  

I säkerhetsanalysen för slutförvaret för använt kärnbränsle ställs krav på att sannolikheten per 
år för negativa hälsoeffekter från förvaret inte ska överskrida 1 på 1 miljon för den mest 
utsatta gruppen av människor. Med dagens kunskaper om strålningsrisker motsvarar detta en 
stråldos på cirka 0.01 mSv. SKB lämnade 2011 in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark, enligt KBS-3 metoden, som ska uppfylla dessa säkerhetskrav. 
Ansökan granskas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, olika intresseorganisationer och Kärnavfallsrådet med ett tydligt 
fokus på de tekniska lösningarna, framför allt de barriärer som ska förhindra radionukliderna 
att nå upp i biosfären. 

Syfte och innehåll 

Seminariet, som Kärnavfallsrådet arrangerar i samarbete med Nationalkommittén för 
strålskyddsforskning vid Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), kommer att belysa bakgrunden 
och syftet med denna dosgräns. Vidare kommer frågan om vilka risker människa och biota 
utsätts för om vi exponeras för dessa doser att diskuteras, samt vad det skulle innebära om 
dosgränsen överskrids med flera storleksordningar. Ett viktigt syfte med seminariet är även 
att belysa de osäkerheter som finns vad gäller riskbedömningar vid exponering för låga doser 
< 50 mSv och hur dessa osäkerheter kan hanteras.  
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Följande ämnen kommer att behandlas på seminariet: 

 Hur påverkar strålning celler och organismer 

 Risker och riskmodeller, för människa och biota 

 Vår naturliga strålmiljö 

 Jämförelse med andra risker 

 Effekter på människa om dosgränserna för slutförvaret överskrids 

 De naturliga barriärernas betydelse 

 Vad har vi lärt av Tjernobyl och Fukushima? 

 Hur kan kunskapsluckorna överbryggas? 

 
Bekräftade föredragshållare är: 
 

 Mats Harms-Ringdahl, Stockholm universitet 

 Lennart Johansson, Umeå universitet 

 Anders Wiebert, SSM 

 Eva Forsell-Aronsson, Göteborgs universitet 

 Sören Mattsson, Lunds universitet 

 Ulrik Kautsky, SKB 

 Bo Stenerlöw, Uppsala universitet 
 

 
Fullständigt seminarieprogram kommer att publiceras på Kärnavfallsrådets hemsida: 
http://www.karnavfallsradet.se/ 
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