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Kärnavfallsrådets syn på behovet av 
öppenhet och insyn  

Nedan finns en sammanfattning av rådets argumentation för 
allsidighet, öppenhet och insyn när det gäller Fud-programmen 
utifrån SOU 2020:39, Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-
program 2019.17  
 
Enligt kärntekniklagen18 ska den som har tillstånd att inneha eller 
driva en kärnkraftsreaktor vart tredje år i samråd med övriga 
reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta ett program för den 
allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och de övriga 
åtgärder som ska vidtas enligt 10 § 3 och 4 och 11 §. Det är således 
SKB:s ansvar att dels redovisa ett allsidigt forskningsprogram, och 
även enligt rådets mening, att vara öppna och transparenta i 
planeringen och redovisningen av sin forskning, utveckling och 
demonstration. Allt i syfte att bidra till ökad säkerhet i de olika 
slutförvaren. Dessa utgångspunkter utvecklas vidare nedan. 

  

Allsidighet, öppenhet och insyn  

Det finns inget slutförvar för använt kärnbränsle i drift i världen, 
varken enligt KBS-3-metoden, eller enligt någon annan metod.  
Ett slutförvar enligt KBS-3-konceptet är inte en helt färdigutvecklad 
metod utan ska genomgå en stegvis prövning vad gäller uppfyllande 

 
17 http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/06/SOU-2020_39_webb.pdf (hämtad 
2022-12-22).  
18  Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet §12. 
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av krav enligt kärntekniklagen under utveckling och uppförande, 
vilket ingår det tillstånd regeringen gav i januari 2022.  
Detta arbete beräknas pågå i minst 70 år innan regeringen kan fatta 
beslut om slutlig förslutning. Det är därför rimligt och önskvärt ur 
ett samhälleligt perspektiv med allsidiga och öppna Fud-program 
som ger möjlighet till insyn i den forskning, utveckling och 
demonstration som behövs.  

SKB:s öppenhet om sin verksamhet ger möjlighet till insyn för 
flera olika aktörer och bidrar ytterst till slutförvarens långsiktiga 
säkerhet. Olika remissinstansers synpunkter och svar från SKB 
bidrar till att förbättra SKB:s forsknings- och utvecklingsarbete. 
Remissinstanserna från olika samhällssektorer kan lyfta perspektiv 
och frågor som är viktiga för projektens genomförande, och inte 
minst uppmärksamma frågor av bredare samhällsrelevans. Fud-
programmen har tagits fram av SKB sedan 1986 och har under alla år 
granskats av berörda aktörer och godkänts av regeringen. Denna 
formella process av granskning håller frågor levande och skapar en 
demokratisk process som har säkerheten i SKB:s slutförvar i fokus. 
Vidare bidrar denna process till en dokumentation för framtida 
generationer av de kritiska frågor som lyfts av olika samhällsaktörer. 
Detta skapar ett samhälleligt minne av betydelse för framtida 
generationer när det gäller det radioaktiva avfallet. Nedan utvecklar 
rådet närmare vad vi menar med allsidighet, öppenhet och insyn. 

Allsidighet 

Kravet på allsidighet innebär att alla forsknings- och utvecklings-
uppgifter av betydelse för den långsiktiga säkerheten blir väl redo-
visade och genomförda. Det innebär att konsekvenser ur ett allsidigt 
perspektiv behöver belysas. Kärnavfallsrådets syn på Fud-
programmets allsidighet kan sammanfattas i följande punkter: 

Fud-programmen bör omfatta samtliga delar av slutförvarspro-
jekten, och alltså även omfatta de verksamheter som har erhållit ett 
tillstånd.  

Rådet gav viktiga riktlinjer för ett allsidigt forskningsprogram i 
SOU 2017:42: Ett program bör (1) tydligt beskriva och motivera 
den forskning som planeras, (2) redovisa varför en viss metod valts, 
(3) klargöra uppnådda resultat och redovisa dem i relation till den 
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forskning som bedrivs inom andra organisationer och institutioner, 
både nationellt och internationellt, (4) motivera val av 
samarbetspartners och tydligt beskriva hur samarbetet går till, och 
(5) ange omfattningen av olika forskningsprogram med hjälp av 
budget- och tidsramar. 

Allsidighet medför vidare en redovisning av forskning och 
utveckling som berör hela processkedjan för omhändertagande av 
radioaktivt avfall, från mellanlagring till slutförvaring, och vad som 
krävs för en säker och effektiv rivning av reaktoranläggningar. Det 
behövs såväl inomvetenskapligt djup som tvärvetenskaplig bredd.  

Allsidighetskravet innebär att det ska finnas integration mellan 
olika forskningsinsatser. Detta gäller framför allt de olika 
forskningsprojekten om berget och de tekniska barriärerna. 

Öppenhet och insyn 

När det gäller Fud-processen använder rådet öppenhet som ett 
samlingsnamn för att beteckna tillgänglighet, klarhet och tydlighet i 
programmets innehåll. Fud-programmet är ett viktigt medel för att 
SKB ska kunna vara öppet med sin verksamhet:  

 
Att forskningsresultaten är korrekta, spårbara, reproducerbara och 
relevanta för SKB:s uppdrag och att forskningsresultat publiceras i 
öppen litteratur för att extern granskning ska underlättas.  
Det är viktigt att forskningsresultat redovisas så snart som möjligt 
efter forskningsprojektets avslutande. Detta gäller också resultat 
från långtidsförsök som är särskilt viktiga för att verifiera den 
långsiktiga säkerheten.  

SKB bör vara öppet med sina interna processer för forskning och 
teknikutveckling så långt det är möjligt och dessa ska vara tydliga 
och väldokumenterade, inklusive hur finansiering av forskning sker 
och villkor för densamma.  

Denna öppenhet är grunden för att remissinstanserna ska kunna 
få insyn och fylla sin demokratiska roll som granskare av SKB:s 
verksamhet. 
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