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Frågeställningar som är speciellt viktiga i granskningen 
av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, 
forskningsprogram FUD-2007 

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, presenterade i början av 
oktober 2007 års program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-
2007. Programmet ska nu granskas av myndigheterna Statens 
kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, samt av 
Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM). SKI och Kärnavfallsrådet ska avge 
yttranden till Regeringen sommaren 2008. Regeringen kommer i slutet av 
2008 eller början av 2009 att besluta om programmet uppfyller kraven enligt 
Kärntekniklagen. Beslutet är en möjlighet för Regeringen att påverka 
utvecklingen av kärnavfallsprogrammet. 

Innan myndigheternas och Kärnavfallsrådets yttranden lämnas in går 
programmet ut på en bred remiss. Det finns ett stort antal remissinstanser, 
varav Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG är en. 
Remissvaren ska vara inlämnade senast 15 mars 2008. Vem som helst, 
även privatpersoner, kan skicka in ett yttrande. Rapporten FUD-2007 kan 
beställas från industrin, SKB, eller laddas ner fån deras hemsida. Remissen 
och mer information om hur man svarar på en remiss (broschyr från 
regeringskansliet) finns på MKG:s hemsida på nyheten om detta dokument. 
Där finns även en kortare beskrivning av FUD-processen som MKG 
sammanställt. 

Efter en inledande studie av industrins FUD-2007 har MKG hittat ett antal 
frågeställningar som föreningen menar är speciellt viktiga i granskningen av 
forskningsprogrammet. Dessa beskrivs nedan men först görs en kort 
beskrivning av innehållet i FUD:en som kan vara till stöd för den som ska 
läsa dokumentet. 

Industrins forskningsprogram FUD-2007: En kort sammanfattning 

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB:s, 
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SKB:s, program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-2007, 
innehåller sex delar. Rapporten förutom sammanfattningen uppdelad i 6 
delar: 
 
Del I SKB:s handlingsplan 
Del II Slutförvaret för använt kärnbränsle 
Del III Teknikutveckling inom kärnbränsleprogrammet 
Del IV Säkerhetsanalys och naturvetenskaplig forskning 
Del V Samhällsvetenskaplig forskning 
Del VI Loma-programmet och rivningen 
 
Sammanfattningen ger en övergripande bild av innehållet i FUD-
programmet. 

Del I om SKB:s handlingsplan är en sammanfattning av industrins arbete 
med kärnavfallsfrågan, inklusive en viss historik. Kapitel 1 handlar allmänt 
om hanteringen av radioaktivt avfall, kapitel 2 behandlar 
kärnbränsleprogrammet och kapitel 3 handlar arbetet med låg- och kortlivat 
medelaktivt och långlivat medelaktivt avfall. 

Del II om slutförvaret för använt kärnbränsle inleds med kapitel 4 som 
behandlar platsundersökningarna, platsval och återkopplingen till 
forskningsplanen. Här nämns dock inte frågan om betydelsen av 
storregional grundvattenströmning för platsvalet utan denna fråga hanteras 
separat i kapitel 26 på sidan 329-332. Resten av del II redovisar hur 
industrin praktiskt tänker gå till väga för att bygga ett slutförvar och sätta 
slutförvaret i drift. 

I del III sker en genomgång av vilken ytterligare forskning och utveckling 
som industrin anser sig behöva göra inom olika områden (berg, lerbuffert, 
kopparkapsel, återfyllning, förslutning, återtag, förslutning vad gäller 
genomförande. Här finns även med en del om alternativ utformning av 
förvaret (horisontell deponering av kapslarna). I denna del finns färgdiagram 
som anger industrins syn på hur mycket ytterligare som behöver göras 
forsknings- och utvecklingsmässigt inom de olika områdena. 

Del IV är den mest intressanta delen av FUD-en eftersom den dels 
behandlar säkerhetsanalysen och dels vad industrin kallar 
naturvetenskaplig forskning. Här ligger all forskning som rör hot mot den 
långsiktiga säkerheten av slutförvaret (klimatutveckling, bränsle och 
gjutjärnsinsats, kopparkapsel, lerbuffert och problem som rör återfyllnad). 
Här finns även modelleringen av flöden av vatten och utsläpp i geosfär och 
biosfär. Här finns dessutom i det sista kapitlet behandlingen av alternativa 
metoder, som industrin här kallar "andra metoder". I denna del har industrin 
inte valt att göra färgdiagram för att berätta vad som saknas i kunskap, 
möjligen på grund av att kunskapsbristerna här är relativt sett större än 
kunskapen om hur man bygger förvaret. 
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Del V behandlar samhällsvetenskaplig forskning och ger en möjlighet att se 
vilka ämnesområden och frågeställningar som industrin stödjer med 
forskningsmedel. 

Del VI behandlar kortlivat låg- och medelaktivt avfall, långlivat medelaktivt 
avfall och rivning av reaktorer. 

Frågeställningar som är speciellt viktiga i granskningen av industrins 
forskningsprogram FUD-2007 

När MKG har gjort en första genomgång av FUD-2007 har följande 
frågeställningar dykt upp som föreningen menar är speciellt viktiga i den 
fortsatta granskningen: 
 

1. Tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i 
relation till den planerade tidpunkten för inlämnandet av ansökan i 
slutet av 2009 

2. Avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet 
3. Frågeställningar som rör den långsiktiga säkerheten för slutförvaret 

som fortfarande inte verkar tillräckligt utredda  
4. Behov av precisering av kärnavfallssystemets uppfyllelse av 

samhälleliga mål och funktionskrav 
5. Redovisningen av alternativa metoder 
6. Lokaliseringsprocessen och miljökrav 
7. Safeguards och den långsiktiga frågan om kärnvapen från kärnavfall 
8. Behovet av från industrin oberoende samhällsvetenskaplig forskning 

 
Frågeställningarna behandlas separat nedan. 
 
1. Tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i relation till 
den planerade tidpunkten för inlämnandet av ansökan i slutet av 2009. 

I det pågående samrådet som industrin bedriver inför ansökan om att få 
bygga ett slutförvar har MKG observerat att när frågor ställs så blir svaret 
från industrin ofta att "det forskar vi vidare på" eller att "vi kommer att ha ett 
svar på den frågan när vi har kommit längre i vårt forsknings- och 
utvecklingsarbete". MKG uppfattar att även myndigheterna SKI och SSI ser 
situationen på ett liknande sätt. Det är en taktik från industrins sida att 
hänvisa till att kunskapen kommer att komma fram senare. Frågan är om 
industrin kommer att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar 
även utan tillräcklig kunskap för en säkerhetsanalys med hänvisning till att 
den kunskap som behövs kommer att tas fram efter att ansökan beviljats. 

En närmare studie av forskningsplanen ger dock uppfattningen att ett stort 
antal frågor som är viktiga för den kommande säkerhetsanalysen i ansökan 
(SR-Site) inte kommer att vara tillräckligt utredda innan ansökan lämnas in. 
Det gäller dels de frågor som behandlas i del III och som behövs svaras på 
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för att på ett säkert sätt genomföra själva konstruktionen, deponeringen och 
återfyllningen och förslutningen av förvaret. Det gäller i ännu högre grad de 
frågor som behandlas i del IV som rör den långsiktiga säkerheten. 

En central fråga är hur mycket av forsknings- och utvecklingsarbetet som 
ska ligga till grund för att göra slutförvaret långsiktigt säkert kan lämnas till 
efter det att ansökan lämnats in. Av speciellt intresse är hur industrin ska 
hantera erfarenheterna från den verklighet som den mött vid 
fullskaleförsöken i Äspölaboratoriet. Ett bra exempel är upptäckten att det 
inte går att deponera bentoniten kring kopparkapseln utan att skydda den 
mot grundvattnet i berget under deponeringsfasen. Det behövs här en 
fullskaledemonstration av hur detta kan göras där hänsyn tagits till att riktiga 
kapslar kommer att stråla kraftigt under deponeringsfasen. Utan ett sådant 
försök kan inte en fullgod säkerhetsanalys göras. 

En annan viktig fråga är att industrin ännu inte har redovisat resultaten av 
de långtidsförsök på kopparkorrosion och bentonitbufferten som genomförs i 
Äspö-laboratoriet och där resultat finns. På ett samrådsmöte i december 
2007 sa industrin att de rapporter som är under utarbetande inte kommer att 
offentliggöras innan remisstiden för FUD-2007 gått ut. Läs mer om detta i 
nästa avsnitt. 

2. Avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet 

I Äspö-laboratoriet, ett berglaboratorium i närheten av Oskarshamns 
kärnkraftverk, pågår ett antal experiment som kan ge svar på ett flertal 
frågeställningar som är viktiga för säkerheten av ett slutförvar. Flera av 
försöken rör de konstgjorda barriärerna, dvs kopparkapseln som ska omge 
det använda kärnkraftsbränslet och bentonitleran som ska omge kapseln. 
Dessa försök är: 

- Prototype Repository Project (prototypförvaret) 
- Long Term Test of Buffer Material (Lot-projektet) 
- Canister Retrieval Test 
- Temperature Buffer Test 
- Large-scale Gas Injection Test 
- In Situ Corrosion Testing of Miniature Canisters 
- Alternative Buffer Materials Project 

 
I FUD-rapporten beskrivs på olika platser resultat av dessa projekt. Det är 
dock inte enkelt att få tillgång till rapporter som beskriver resultaten.Trots att 
Äspö-laboratoriet till största delen är betald med medel ur Kärnavfallsfonden 
har industrin, SKB, gjort laboratoriet till ett internationellt laboratorium. Detta 
har två allvarliga konsekvenser för möjligheten att granska verksamheten 
vid laboratoriet. För det första är de allra flesta resultat från laboratoriet 
publicerade av industrin i en rapportserie med benämningen IPR. I FUD-
rapporten finns några referenser till IPR-rapporter. Dessa finns dock inte på 
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hemsidan och industrin har nekat MKG att få en lista över publicerade IPR-
rapporter. Industrin har samtidigt sagt att MKG kan begära att få IPR-
rapporter som föreningen har kännedom om och att industrin då från fall till 
fall kommer att bedöma om rapporten kan offentliggöras. Industrin menar att 
detta beror på det internationella samarbetet. Dessutom menar industrin att 
det internationella samarbetet leder till att rapporterna tar en betydligt längre 
tid än vanligt att färdigställa. 

MKG har konstaterat att varje år ger industrin ut en "Planning Report" t ex 
"IPR-07-06, Äspö Hard Rock Laboratory, Planning Report for 2007"och 
varje kvartal ger industrin ut en "Status Report", t ex "IPR-07-11, Äspö Hard 
Rock Laboratory, Status Report April-June 2007". Dessutom ges varje år ut 
en öppen årsrapport i TR-serien, t ex TR-07-10 "Äspö Hard Rock 
Laboratory, Annual 2006, June 2007". Den som vill veta mer om det 
pågående arbetet i Äspö bör börja med att begära att få dessa rapporter. I 
rapporterna finns sedan alla de IPR-rapporter som publicerats listade. 
Återstår att se vilka rapporter som industrin vill offentliggöra. 

Det som MKG uppfattar som mer allvarligt är att genom att läsa det som 
skrivs i de ovanstående rapporterna så kan uppfattningen fås att ett flertal 
av experimenten har drabbats av problem och att några experiment inte 
verkar ha gett förväntade resultat. Detta gäller främst hur bentonitleran i 
bufferten och hur återfyllnadsmaterialet reagerar i experimenten. Det är inte 
möjligt ännu att i de rapporterade resultaten se hur kopparkapseln har 
påverkats. 

Det som saknas för att få veta mer om dessa frågor är rapporter från ett 
flertal av experimenten. Rapporter som inte publicerats än trots att de är 
utlovade under 2007. MKG vill att industrin så fort som möjligt släpper dessa 
rapporter, även om de i vissa fall kan vara som utkast. Det är inte möjligt att 
på ett rättvisande sätt granska industrins forskningsprogram om existerande 
resultat från det pågående arbetet inte publiceras. 

MKG är speciellt intresserade av att ta del av: 

- den i TR-07-10 på sidan 80 utlovade rapporten första halvan 2007 
med resultatet av "bentonite mineralogy and physical properties, 
copper corrosion, tracer element distribution and bacteria activity" av 
paket A2 i "Long Term Test of Buffer Material" 

- "the Clay Technology draft of a report of the first buffer analyses" för 
"Canister Retrieval Test" som var klar i våras och som nämns i IPR-
07-09 och IPR-07-11 

- annual technical report from "In Situ Corrosion Testing of Miniature 
Canisters" som ska vara klar i slutet av 2007 och som nämns i IPR-
07-11 
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MKG har publicerat följande rapporter på sin hemsida i den nyhet som rör 
detta dokument: 
SKB TR-07-10 Äspö Hard Rock Laboratory Annual report 2006 
SKB IPR-07-06 Äspö Hard Rock Laboratory - Planning Report for 2007 
SKB IPR-07-04 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report October-

December 2006 
SKB IPR-07-09 Äspö Hard Rock Laboratory - Status Report January-March 

2007 
SKB IPR-07-11 Äspö  Hard Rock Laboratory - Status Report April-June 

2007 

För att få rapporterna med färgbilder ta kontakt med industrin, SKB. 

3. Frågeställningar som fortfarande inte är tillräckligt utredda för den 
långsiktiga säkerheten för slutförvaret 

En viktig fråga för att kunna bedöma FUD-planens prioriteringar är att 
kartlägga de frågeställningar som ännu inte är tillräckligt utredda och som är 
viktiga för den långsiktiga säkerheten av slutförvaret. Frågeställningar som 
MKG redan identifierat är: 

- Finns det nog med kunskap från platsundersökningarna? 

o Är platsundersökningen i Laxemar gjord på ett optimalt sätt, dvs 
finns det nog kunskap om berg och grundvatten runt om 
intresseområdet i södra och västra Laxemar som slutligen 
valts? 

o Finns det kunskap nog om riskerna med att använda linsen i 
Forsmark för ett slutförvar med avseende på instabiliteter i 
linsen orsakade av tektoniska rörelser? Har de tektoniska 
rörelserna i området kartlagts? 

- Hur säker är kunskapen om bentonitbuffertens långsiktiga hållbarhet, 
t ex genom bufferterosion? 

- Finns det nog med kunskap om bentonitbuffertens "mognad" vid 
deponering, dvs kommer bentoniten att bete sig som det är förutspått 
i modellerna vad gäller svällning och vattenmättnad (återmättning)? 

- Finns det nog med kunskap om riskerna för kopparkorrosion, speciellt 
om de nyligen publicerade rön om att koppar kan korrodera i syrefria 
miljöer, speciellt vid högre temperaturer? 

- Hur stor blir påverkan på ett slutförvar under istider (extralaster från 
isen, hydrologi, mikrobiologi, landhöjning och -sänkning, 
jordbävningar)?  
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- Hur stor blir påverkan av framtida klimatförändringar? Det finns nya 
rön som menar att havsnivån skulle kunna höjas så mycket som 6 
meter vid en två-graders förhöjning av den globala 
medeltemperaturen. Om detta sker under en tusenårsperiod, hur 
påverkas slutförvaret? Finns det även en risk för att en global 
uppvärmning relativt snabbt orsakar en ny istid? 

Dessa frågor hanteras inte i FUD-planen, och det kan finnas andra frågor 
som inte nämns här som heller inte hanteras. 

4. Behov av precisering av kärnavfallssystemets uppfyllelse av samhälleliga 
mål och funktionskrav 

För att kunna bedöma hur väl industrins slutförvarsförslag för använt 
kärnkraftsbränsle uppfyller de samhälleliga målen och funktionskraven som 
kan ställas på förslaget måste sådana mål och krav formuleras. För att 
FUD-programmets relevans skall kunna bedömas är en precisering av 
slutförvarsprojektets miljömässiga uppgift och mål nödvändig. En sådan 
precisering utgör ett omistligt steg i processen att genomföra en 
miljökonsekvensbedömning som uppfyller miljöbalkens krav. Det är inte 
industrin utan samhället (regering och riksdag) som ska formulera mål och 
krav. 

I FUD-planen hänvisar industrin endast till en historisk stegvis process som 
lett fram till nuvarande förslag. Under denna tid har syftet varierat. Det är 
exempelvis tydligt i FUD-planen att när det finns målkonflikter i frågan om 
hur åtkomligt slutförvaret ska vara för kommande generationer så har 
industrin inga svar. Till exempel ger en möjlighet till återtagbarhet efter 
förslutning fördelar (bättre slutförvarsmetod upptäcks, energiinnehållet 
används) men även nackdelar (risker för terrorism och kärnvapenspridning 
samt oavsiktliga intrång). 

5. Redovisningen av alternativa metoder 

FUD-programmets ambitionsnivå ifråga om alternativa metoder är alltför låg. 
Dessutom väljer industrin att kalla alternativen för "andra metoder" i juridiskt 
syfte inför miljöprövningen. Endast två alternativ omnämns – djupa borrhål 
och transmutation – och alternativet djupa borrhål behandlas alltför 
kortfattat. Något nollalternativ behandlas inte. Det är uppenbart att industrin 
ensidigt har inriktat sig på att utveckla endast en metod, vars värde i 
förhållande till andra metoder aldrig har prövats på allvar.  

Det är viktigt att det finns ett fullgott underlag för att myndigheter, 
miljödomstolar och regering ska kunna bedöma industrins KBS-metod mot 
alternativa metoder. Industrin säger i FUD-programmet att inget ytterligare 
arbete ska läggas på alternativet djupa borrhål annat än att följa 
utvecklingen i omvärlden. Samtidigt är det uppenbart att det saknas 
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kunskap för att dra de slutsatser industrin gör om metoden. Den jämförande 
bedömning av olika metoder för geologisk förvaring som industrin redovisar 
i figur 28-3 på sidan 390 i FUD-rapporten kan starkt ifrågasättas eftersom 
den i stort sett bygger på en kunskapsbrist som beror på att alternativen inte 
utretts tillräckligt. 

Det finns mer kunskap, bland annat från Kärnavfallsrådets seminarium om 
djupa borrhål i mars 2007 och i den rapport som Leif Bjelm vid Lunds 
tekniska högskola skrivit efter seminariet. Viktiga frågor som måste 
besvaras innan en ansökan lämnas in är: 

- Blir det billigare att använda ett optimerat slutförvar som använder 
djupa borrhål än att använda ett KBS-förvar, trots att det krävs en del 
extra resurser för att utveckla metoden? 

- Finns det grundvatten på djupet som bevisligen inte har blandats med 
annat vatten under mycket lång tid och som därmed undanröjer 
industrins argumentation att ett även ett slutförvar med djupa borrhål 
påverkas av istider? 

En viktig fråga är hur regeringen kan se till att behovet av att ta fram denna 
kunskap kan lösas om inte industrin vill göra det? 

Mer information om Kärnavfallsrådets seminarium, Leif Bjelms rapport och 
eget material som MKG tagit fram om den alternativa metoden djupa borrhål 
finns på MKG:s hemsida. 

6. Lokaliseringsprocessen och miljökrav 

Frågeställningen om hur lokaliseringen av ett slutförvar ska styras av 
miljökrav eller andra krav har industrin sedan länge haft sitt eget svar på. 
Industrin menar att det finns bra nog berggrund och 
grundvattenförutsättningar nästan överallt i Sverige och har med denna 
motivering kunnat förlägga platsundersökningarna till den direkta 
omgivningen av två kärnkraftverk. Avsikten är till synes att i miljödomstolen 
lägga fram dessa två platser som alternativa lokaliseringar. 

Det finns ett flertal viktiga frågeställningar som ännu inte är slutgiltigt 
besvarade vad gäller möjliga miljömässigt bättre lokaliseringar. En är 
möjligheten att en lokalisering i ett så kallat inströmningsområde för 
grundvatten väsentligt kan förlänga den tid det skulle ta för ett läckage att 
nå människa och miljö. Industrins behandling av frågan om regionala 
grundvattenströmningens vikt för den långsiktiga miljösäkerheten på sidorna 
329-332 är mycket omständlig och svårtförståelig. 

I oktober 2007 skrev myndigheterna SSI och SKI ett gemensamt brev till 
Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, 
SKB där de anser att industrins modelleringar av de regionala 
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grundvattenflödena är väl utförda, men att industrin inte dragit slutsatser 
från sin egen modellering. Ett sådant arbete måste läggas till i FUD-planen. 

Myndigheterna tar i sitt brev även upp salthalten i grundvattnet vid en 
inlandslokalisering jämfört med en kustlokalisering och säger att 
kärnavfallsbolaget behöver göra vidare studier på hur buffertmaterialet i 
slutförvaret (bentonitleran) påverkas av salthalten i grundvattnet. Utgående 
från resonemangen om lokalisering i FUD-rapporten verkar frågan om 
förekomsten av saltvatten vid olika lokaliseringar inte vara en framtida 
forskningsfråga för industrin. 

7. Safeguards och den långsiktiga frågan om kärnvapen från kärnavfall 

Risken för kärnvapenspridning nämns inte i FUD-rapporten trots att den 
risken finns i över 100 000 år. Så kallade "safeguards" för att förhindra att 
kärnämne (plutonium) kommer i orätta händer under driften av slutförvaret 
behandlas i avsnitt 6.7, men det finns ingen plan på att se till att det finns 
kunskap om hur slutförvaret ska skyddas efter förslutning. 

Det finns en myt om att det är svårt att ta sig ner i ett slutförvar av KBS-typ 
får att återta bränslet efter förslutning. Det måste till en studie för att visa på 
vad det är som skulle göra det svårt. Att ta sig ner i genom en tunnel fylld 
med lera och bergkross måste vara betydligt enklare än att ta upp en ny väg 
ner. Den skadande och därmed "skyddande" strålningen kring kapslarna 
dessutom avtar relativt snabbt. Efter några tusen är det inte längre svårt att 
hantera kapslarna och det finnas ett flertal scenarier där stor risk kan 
föreligga för att slutförvaret blir en källa för kärnvapenmaterial. 
Framtagandet av sådana riskscenarier och frågan om hur de långsiktiga 
riskerna för kärnvapenspridning kan minskas berörs inte FUD-rapporten. 

8. Behovet av från industrin oberoende samhällsvetenskaplig forskning 

En intressant fråga för FUD-granskningen är möjligheterna att föra över den 
samhällsvetenskapliga forskning som industrin har i sitt forskningsprogram 
till en mer oberoende instans.  

Industrin använder årligen ca 10 miljoner kronor för att stödja 
samhällsvetenskaplig forskning. Med nuvarande konstruktion blir inte viktig 
forskning som skulle vara intressant att få genomförd utförd samtidigt som 
industrin i sina utlysningar kraftigt försöker styra forskarna att intressera sig 
för frågor som industrin har ett eget intresse av att få belysta. Som exempel 
kan tas följande frågor som lyftes upp i utlysningen 2007 som särskilt viktiga 
att studera: 
 

• Bör även det formella beslutsmandatet i högre grad bör vara lokalt och 
spegla den lokala befolkningens inställning till, och kunskap om, 
etableringen? 
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• Är det legitimt att formulera mer eller mindre absoluta tillståndskrav enligt 
miljöbalken och kärntekniklagen och sedan tilldela olika myndigheter ansvar 
för var sina kravuppsättningar?  

• Är det rimligt att tilldela en verksamhet krav på bästa tillgängliga teknik även 
om de resurser som en marginell riskökning frigör skulle spara människoliv 
om de i stället användes till exempelvis ökad trafiksäkerhet? 

• Beslutsfattare ska, i bästa fall, fatta beslut baserat på en helhetsbedömning 
om vad som är bäst för människor och samhället i stort. Är det möjligt i 
praktiken? Eller är samhället organiserat så att särintressena har makt över 
allmänintresset, delarna över helheten och kortsiktigheten över det 
långsiktiga? Vilka är konfliktytorna, var och hur uppstår de, hur ser 
fördelningen av makt, mandat, vinster och förluster ut och vad är demokrati 
och vems demokrati ska gälla? 

• Får delbeslut tas om detta påverkar det beslut som kommer att fattas i 
slutändan? Om svaret är nej på denna fråga kan slutsatsen bli att inga 
viktiga beslut får fattas eftersom alla beslut av någon dignitet får effekter på 
kommande beslut.  

• I ett välfinansierat projekt kan olika aktörer ställa andra krav, på fler 
utredningar, mer forskning, alternativa metoder och fler undersökningar 
innan beslut fattas, än i projekt som är underfinansierade. En konsekvens 
av detta skulle kunna vara att projekt med goda ekonomiska villkor blir 
väldigt utdragna i tiden och får svårt att ta steget från planeringsfas till 
genomförandefas eftersom som det alltid kan ställas krav på exempelvis 
mer forskning. Å andra sidan har i så fall projekt med en begränsad budget 
större möjligheter att ”gå i mål” och genomföras i praktiken? 
Forskningsfrågor kan här vara: Finns det en koppling mellan 
finansieringsgrad/finansieringsform och kravbild, och i så fall hur ser den 
kopplingen ut, för möjligheterna att genomföra stora projekt som syftar till 
att lösa problem av stor betydelse för människor, miljön och samhället som 
helhet? 

Utlysningen finns att ladda ner från MKG:s hemsida vid nyheten om detta 
dokument. 

Det är uppenbart för den som följer kärnavfallsfrågan att dessa 
formuleringar av för industrin intressanta frågeställningar är tänkta att styra 
forskningen i en riktning som passar industrin. I och med att industrin har 
dragit igång sitt samhällsvetenskapliga forskningsprogram finns det även 
risk för att möjligheten för forskare att få medel från andra finansieringskällor 
för forskning om kärnavfallsfrågor minskat. En viktig fråga i FUD-
granskningen är hur en ändring av det rådande förhållandet ska kunna 
komma till stånd så att den samhällsvetenskapliga forskningen inom 
kärnavfallsområdet blir mer oberoende av industrin. 

 
 
Mer information: Johan Swahn, 070-467 37 31, johan.swahn@mkg.se 


