
 

 1 (1) 

 
 

Remissyttrande 
Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s 
Fud-program 2010 (SSM 2010/2116) 
 
Vetenskapsrådet har till uppgift att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Rådet 
bidrar bland annat till materialteknisk-, geologisk- och samhällsvetenskaplig grundforskning. 
I uppdraget ingår också att stödja energi- och kärntekniskforskning.  
 
Vetenskapsrådet (VR) gjorde en omfattande granskning av FUD programmet för 
2007 (SKI 2007/1218, VR 112-2007-7797) inför kommande tillståndsprövningar av 
SKB:s djupförvar. VR:s synpunkter sammanfattades då som: 
 
’Vetenskapsrådet menar att det inte är lämpligt att redan nu helt förlita sig på en 
lösning även om den varit dominerande i mer än tre decennier och rekommenderar 
därför att SKB, i tillägg till det föreslagna programmet, även påbörjas ett program 
för grundforskning kring de framtida slutförvaren. Ett sådant program bör avse för 
kärnkraftsindustrin relevanta frågeställningar inom humanistisk, samhälls-, natur- 
och teknikvetenskaplig grundforskning. 
Vetenskapsrådet föreslår att medel för grundforskning för slutförvar av kärnavfall 
utlyses inom följande tematiska områden:  
• Forskning kring människors uppfattningar av risker. 
• Förhållandet mellan det nationella intresset och lokal bestämmanderätt i beslutsprocesser. 
• Vidareutveckla förståelsen för eventuella reaktioner mellan utbränt bränsle och grundvatten. 
• Hur en förändrad sammansättning av det utbrända bränslet påverkar utformningen 

av slutförvaret 
• Möjliga alternativ till huvudförslaget (KBS-3). 
• Undersökning och modellering av långtidseffekterna av bränslets bestrålning av den inre 

inneslutningen. 
• Undersökning och modellering lösningar mobilitet och deras kemiska reaktioner i berg. 
• Modellering av mikrobiella processer och dess betydelse för, syre, metan och 

sulfider i grundvatten. 
• Paleoklimatrekonstruktioner för att förstå extrema klimatförändringar.’ 
 
Då skillnaden mot tidigare FUD är liten, ser VR att tidigare synpunkter 
fortfarande är relevanta. 
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Pär Omling i närvaro av rådsdirektör 
Mariann Samuelson. Föredragande har varit forskningssekreterare Magnus Friberg. 
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