Internationellt seminarium om
djupa borrhål och
den tyska kärnavfallsituationen
Stockholm den 3 juni, kl.13-16
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bjudit in
internationella experter som kommer att berätta om den alternativa
slutförvarsmetoden djupa borrhål samt om den tyska kärnavfallssituationen.
Program:
Deep boreholes: a 21st century solution for high-level radioactive wastes
Fergus Gibb, professor emeritus, University of Sheffield, Storbritannien

Den alternativa metoden djupa borrhål är även högaktuell i den pågående prövningen av kärnavfallsbolaget SKB:s
slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Fergus Gibb är en av de personer som arbetat längst
med att undersöka förutsättningarna för att använda djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle. I sin
senaste artikel om frågan från i april i år samarbetade han med den engelske borrteknikexperten John Beswick.
University of Sheffield är även med i det konsortium som bildats av statliga Sandia National Laboratory i USA
för att utveckla slutförvaring i djupa borrhål.

Fikapaus
Radioactive waste management in Germany: Recent developments based on lessons learnt
Beate Kallenbach, Økoinstitut, Tyskland

Det händer mycket i Tyskland just nu på kärnavfallsområdet. Efter beslutet om att avveckla den tyska kärnkraften
har nya processer satts igång för att ta tag i en för landet mycket kontroversiell fråga. Beate Kallenbach är chef
för den enhet på det ansedda tyska forskningsinstitutet Økoinstitut som arbetar med kärntekniska frågor. Hon
har lång erfarenhet av arbete med kärnavfallsfrågor och är medlem av det tyska miljöministeriets kommission för
hantering av kärnavfall (ESK). Beate Kallenbach har skrivit kapitlet om Tyskland i den rapport om slutförvaring
av använt kärnbränsle som International Panel on Fissile Materials, IPFM, publicerat, där MKG:s kanslichef
skrev kapitlet om Sverige. (se länk till rapporten i nyheten om seminariet på MKG:s hemsida)

Tid: 3 juni, kl.13-16 inkl. fikapaus
Plats: Naturskyddsföreningen, Åsögatan 115, Stockholm
Anmälan: Inte obligatorisk, men vi vill ha en föranmälan senast 28 maj för att
kunna beräkna fikat. Maila Christine Anvegård, christine.anvegard[at]mkg.se,
eller ring 031-7110092.

Seminariet anordnas av:

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Mer information om seminariet finns här: http://www.mkg.se

