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Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

beslutGenom den november 1996 bemyndigade regeringen chefen21
för Utbildningsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en upp-
drag genomföra Sveriges i viss storska-översynatt engagemangen av
lig forskning stöd detta förordna-dir 1996:91. Med bemyndigandeav
de departementschefen den januari riksdagsledamotenl 1997 Susanne
Eberstein utredare. Professor Torbjörn förordnadesFagerströmsom
den januari och Teknologie Olle Edqvist densekreterare doktor15 som

januari i utredningen. Utredningen har antagit28 expert namnetsom
Storforskningsutredningen.

Utredningen har till sig knutit referensgrupp bestående profes-en av
Olof Lindblad, Lindgren, Nilsson, Carl Nord-Per Ingvar Jansorema

Örjanling, biträdande professor Skeppstedt. Gull-Britt Odeskogsamt
har arbetat assistent utredningen.åtsom

Under arbetets har utredningen dels sammanträffat medgång ett an-
tal från olika utgångspunkter i sak-intressenter ochärpersoner som
kunniga omfattas för-den forskning uppdraget särskildsesom avom

utföra snabbanalysteckning, dels också låtit hur motñnansieringen av
vidEU—forskning gestaltar sig svenska universitet.av

Utredningen överlämnar härmed sitt slutbetänkande Besparingar i
Uppdraget slutfört.och smått SOU 1997:69. därmedärstort

iStockholm april 1997

Susanne Eberstein

Torbjörn Olle EdqvistFagerström
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Utredningens sammanträden med
företrädare för den aktuella forskningen

Företrädare för Naturvetenskapliga Forskningsrådet, 23/ 1 1997
Rymdstyrelsens generaldirektör och 30/1överdirektör, 1997
Föreståndama För Svedberg laboratorietThe och Sieg-Manne
bahn laboratoriet, 30/1 1997
Föreståndama för laboratoriet och laboratoriet,MAX Onsala
6/2 1997
Företrädare för Polarforskningssekretariatet, 6/2 1997
Företrädare för Forskningsrådsnämnden, 6/2 1997
Kanslichefen vid Rådet för EU-forskning, 11/2 1997

ForskningsrådetsNaturvetenskapliga huvudsekreterare, 27/2
1997
Seminarium CERN med John Krige, referensgruppen,om
företrädare för Utbildningsdepartementet, m.fl., 27/2 1997
Dekaner för tekniska och fakulteter,naturvetenskapliga
13/31997
Referensgruppen, 19/3 1997
Studiebesök vid anläggningar i Kiruna, 24/3 1997
Referensgruppen, 1/4 1997

Utredningen riktar tack till alla dem vid dessaett varmt sam-som
manträden, eller i andra sammanhang, biträtt med information och syn-
punkter.
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l Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag Sveriges delta-göra översynatt en av
gande i vissa internationella forskningsorganisationer, huvudsakligen
inom fysikområdet. Speciellt har uppdraget innefattat lämna förslagatt

hur sparbeting omfattande miljoner150 kronor bör läggasett utom
inom Utbildningdepartementets anslagspost D 18, vilken försvarar
medlemsavgifter och andra obligatoriska åtaganden för medlemslän-
dema. Utredningen emellertidhar därvid haft mandat i sina övervä-att
ganden inkludera sådan storskaligt och/eller internationellt organi-även
serad forskning inte finansieras liksomD 18, de s.k. natio-översom
nella anläggningarna inom fysikområdet.

Utredningen har tagit utgångspunkt den grundläggande,attsom
obundna naturvetenskapliga forskningen redan har fått vidkännas så

besparingar ytterligare nedskärningar inom forsk-dennastora att typ av
ning möjligt bör undvikas. Detta motiveras också det förhållan-om av
det de aktörer under år tillkommit marknaden föratt som senare
forskningsfinansiering främst de strategiska stiftelsema och EU är- -
bundna mindreeller strikta målkriterier kopplade till dengenom mer
forskning dessa kan stödja.som organ

Utredningen olikadiskuterar effektuera den förelagda be-sätttre att
sparingen. Sverigeförsta medDet omedelbar verkan avslutar sittär att
medlemskap i det Europeiska Laboratoriet för Partikelfysik CERN.
Utredningen avskriver detta alternativ på vetenskapliga och forsk-
ningspolitiska grunder. andra alternativetDet Sverige omedelbartär att
avslutar sitt medlemskap i samtliga övriga organisationer liggersom
under anslagsposten D d.v.s. den europeiska18, rymdforskningsorgani-
sationen ESA, raketbasen i Kiruna,ESRANGE det systemanalytiska

Österrike,institutet iIIASA det europeiska sydobservatoriet ESO, det
europeiska molekylärbiologiska laboratoriet/konferensen EMBL/
CEBM Heidelbergi m.fl. platser, den europeiska synkrotronljusan-
läggningen ESRF i Grenoble, och den europeiska föranläggningen fu-
sionsforskning i Oxford. UtredningenJET avfärdar denna möjlig-även
het, på vetenskapliga forskningspolitiskasåväl grunder.som

Min bedömning besparingen endast kan effektuerasär att genom en
kombination kort- och långsiktiga åtgärder. kombinationDennaav av
besparingar innefattar tidenl sparbeting läggsöveratt ett upptrappat
på CERN, och detta betingESA JET; 2 tidsmässigtatt pareras av en
omläggning fmansieringssystemet för dyrbar utrustning; 3 Sve-attav

Tl-l7-06l7
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exklusive s.k.ochi IIASA EMBLmedlemskapenrige avslutar
fusionsforskningentillämpade nationelladenoutstations; 4 att

rymdforskning,nationellpolarforskning,åläggs besparingar; 5 att
sti-InstitutetsSvenskarymdforskningsorganisationen MRI,miljö- och

får vidkän-gästforskarprogramforskningsrådenspendieprogram, samt
delfi-föraktörertillmed hänsynsamtliga fallibesparingar, att nyanas

tillkommit.verksamheternaaktuellanansiering deav
de-ibesparingen läggsalltsåförslag innebär ut treUtredningens att

verksamheter,vissanedskärningardirektainnebärdellar: enavsomen
trädakunnafinansiärer förväntasoch andraforskningsstiftelserdel där

åstadkommasframöver måstebesparingendärdeloch slutligenin, en
rymd-ochfusionsforskninghögenergiforskning,internationellinom

förbesparingeni tiden ochläggsdelentredjeforskning. Den ut senare
fmansieringssystemetomläggningklarasårende närmaste avgenom en

utrustning.för dyrbar
forskningsfinansieringsutred-ilämnadesde förslaglinje medI som

finansie-kompletterandesvenskförvidareföreslåsningen systemetatt
Ut-femteinför detEU-forskning bör ramprogrammet.ring översesav

fun-ñnansieringskälladominerandedenkonstaterarredningen att som
fortsättaförutsättasinte kanSTINT,för fjärdenits ramprogrammet,

in-finansiering. Dettakompletterandesådanför huvuddelen avsvara
hemmaorganisationer-forskarnasfrånfinansieringnebär trycket påatt

Riskenkraftigt.ökakommerinstitutionernauniversiteten och att-
be-starkareförskjutsanvändningfakultetsmedlens motfinns då enatt

ochgrundforskningbekostnadforskning påtillämpadtoning på merav
områden. Ensektoriellaolikakunskapsuppbyggnad inom ut-långsiktig

före-ochproblemetomfattningenbelyserbör tillsättasredning avsom
frågan.hanteraslår lämpligt sätt att

böruppgift bl.a.tillsätts,arbetsgruppföreslåsSlutligen att varsen
ochforskninginternationellimedverkanSverigesföljalöpandeattvara

genomfö-kanföreslagitsbesparingarnamedverka till attatt ovansom
samverkan.internationelliras



SOU 1997:69

Summary

The task of the Commission beenhas review participationSwedensto
in certain international research organizations, essentially within phy-
sics. particular,ln the task has included suggesting how MSEK 150
could feasibly be withdrawn from the budget head from whichD 18,
membership fees for internationalthe organizations drawn. Theare
Commission, however, also received mandate, i.e. toa more open
include also such internationally organized research financednotas
from the budget head 18, well certain national facilities.D as as

The Commission that basic research should, possible, besuggests
protected from further savings, because such suf-research has already
fered substantial and because of recentlycuts, new sources ap-money
peared forthe market research Sweden such thesupporton as—
Foundation for Strategic Research theand Community— allEuropean
primarily goal-oriented research.support

The Commission concludes that there three MSEKtoare ways save
for immediately150. One Sweden terminate its membership theto

ParticleEuropean Laboratory for Physics CERN. Another the im-
mediate of membershiptermination the all other organizations en-
compassed by the budget head These includeD 18. the SpaceEuropean
Agency the rocket base ESRANGE Kiruna, the InternationalESA,
Institute for Applied AnalysisSystems IIASA Austria, the Europe-

Southern Observatory ESO, the Molecular BiologyEuropean Con-an
ference and the Molecular Biology HeidelbergEuropean Laboratory

SynchrotronCEBM and the Radiation FacilityEMBL, European
ESRF Grenoble, and the Joint Oxford.European Torus JET
Both of these alternatives rejected scientific politicalandare on gro-
unds.

The third alternative comprises mixture of short- and long- terma
savings, viz. i progressively increasing saving andCERN, ESAa on
JET; ii progressively decreasing saving brought shiftabout bya a
the for financing expensive equipment; iii termination ofsystem
memberships and excludingIIASA EMBL outstations; iv a sa-
ving national funding of applied fusion research; savingsvon on

of environmentalpolar research, national research,parts space rese-
arch, and couple of for academic exchange stipends anda programmes

supplementary non-governmental financingin all becausegrants, cases
bodies have appeared lately Sweden.
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granting natio-the routines forthatCommission alsoThe proposes
scruti-should beinitiated by the ECresearchnal financial support to

The domi-Frameworkfifth Programme.of thebefore thenized start
Foundation forthefourth STINTthe FP,body duringgrantingnant
fulfil theexpectedbeof Science,Internationalization tocannot same

for facultythe demandsimplies thatThisthetask during F P.next sup-
increasingof facultiesrisk theconcomitantwithwill increase,port a

basic science.opposedappliedrelativetheir tosupport to sug-as
feasiblesuggestingtask ofwith theformedcommissionthatgested a

countries.with othercooperationissuesof handling thesemeans
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2 Uppdraget

Utredningens direktiv återges i sin helhet iBilaga Enligt regeringens
sammanfattning dessa ska jag belysa omfattning, inriktningegen av

och former for Sveriges i storskalig forskning, särskiltengagemang
deltagandet i vissa europeiska forskningsorganisationer och motsvaran-
de forskning inom skaEU. Jag spegla relationen och betydelsen denav
internationella verksamheten för den nationella verksamheten, innefat-
tande fyrade nationella anläggningarna. bakgrundMot vetenskapli-av

bedömningar från ansvariga nationella och regeringens for-ga organ
slag till besparingar för budgetåret 1998 150 miljoner kr anslagetpåom
D 18, Europeisk forskningssamverkan, skall jag lämna förslag till en
lämplig avvägning mellan för nationell och internationell stor-resurser
skalig forskning, mellan storskalig forskning och svensk forsk-annan
ning, förslag till handlingslinje för Sveriges framtida agerande isamt ge
de internationella forskningsorganisationema.
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och definitionerAvgränsningar3

känner inga nationsgränser. ochEnNaturen ärproton proton en ga-en
land den genomförs.lax galax, oberoende i vilket studiernaär en av av

skäl låtit vissa på detland visserligen olika hakanEtt natur-grenarav
det iforskningsträdet sig särskilt starka,vetenskapliga ärväxa men

i alla länder.träd och Dettagrunden växersamma grenar somsamma
verk-grundläggande postulat: det finnsnaturvetenskapensär mest en

variatio-och ocksåoberoende människan, därmedlighet är avavsom
sociala dennapolitiska, kulturella och Deti hennes ärmönster.nema

utforska.naturvetenskapen skagrundläggandeverklighet densom
internationell, i dennaturvetenskap därförgrundläggandeAll är

kosmopolitiska- ochdess studieobjektmeningen är santatt som en
modeller, metoderockså begrepp,konsekvens detta är naturvetarensav

alltid kos-nödvändigtvis självaock inteoch resultat om naturvetama
interna-naturvetenskapenfinnsmopoliter. detMen ärgrenar av som

forskninginstrumentell, mening, nämligen dentionella iäven annan,en
internationellt samarbete kringgenomförande kräverför sitt ge-som

storskaligexperimentanläggningar, instrument eller annanmensamma
forskning fokus i dettasådanoch dyrbar utrustning. Det utgörär som

betänkande.
emellertidfrihet direktiven medger har jagenlighet med denI som

internationellt storskaligtoch/ellerfunnit andraäven typeratt orga-av
nämnda forsk-forskning måste diskuteras ochniserad vägas mot ovan

nationella anläggningar inom fysiken,i landet fyra s.k.ning. Vi har
forskarsamhället mednationella och internationellavilka betjänar det

och det nybil-Polarforskningen, rymdforskningenspeciella faciliteter.
forskning enligtKiruna karaktärdade miljöinstitutet i är sammaav som

samarbeteorganisationer med internationelltförra stycket. antalEtt
Science Foundation, Institutet förhuvuduppgiftsin Europeansom -

Österrike, forsk-Svenska Institutet och, självfallet,Systemanalys i EU:s
till forrnaliserat in-också räknas denna kategoriningsprogram kan av-

ternationellt forskningssamarbete.
verksamhe-uppdraget så vitt alla dessahar valtJag avgränsa attatt

hädanefter storforsk-inkluderas i den användabeaktas och termenter
den in-missförstånd vill jag understrykaning. undvikandeFör attav

storforskning inte implicerar värderingen storstrumentella termen
utredningensforskning, ligger utanförheller Detmotsatsen. upp-

värderingar beträffande densyfte försökadrag och göra veten-att egna
forskning behandlas.skapliga kvaliteten på den som
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Översikt4 storforskningenöver

4.1 Allmänt acceleratorerom

den följandeI utredningstexten används del facktenner, särskilt så-en
dana har anknytning till acceleratorer. kanDet därför finnassom an-
ledning mycket kort beskriva huvuddragen i dennaatt anlägg-typ av
ning.

En accelerator används för laddade partiklar elektroner,att ge -
vätekämor protoner eller joner atomer med eller underskottöver- av
elektroner högre hastighet och därmed högre energi. Dessa laddade-
partiklar skapas i jonkälla eller motsvarande, första accelera-en ges en
tion i liten föraccelerator- injektor och kastas sedan i huvudac-en -
celeratoms strålgång. iDenna allmänhet cirkulär och partiklarnaär
tvingas in i bana böjer dem längs strål-magneteren genom som av
gången. Energin hastigheten ökas i under det partiklarnasteg att rusar

i ringen. Allt detta sker i vakuum för förhindrarunt partiklarnaatt att
kolliderar med luftens molekyler.

En accelerator dock i sig själv begränsatär intresse. För att ut-av
nyttja accelerators egenskaper behövs kraftfulla detektorer, kanen som

placerade antingen i strålgången eller utanför den. detIvara senare
fallet måste strålen dras ringen den fått tillräckligt högnär energiut ur
och sedan ledas fram till detektorn.

En synkrotronljuskälla också accelerator. sådanär I accelere-en en
elektroner till mycket höga energier, vilket dem hastigheterras ger

mycket ljusets. banornaNär för dessanära elektroner böjs i ringenav
skapas mycket kraftig elektromagnetisk strålning i riktning.tangentens
Det denna strålningär använder sig i de olika typersom man av av ex-
perimentuppställningar byggs längs ringens ytterkant. Densom upp
elektromagnetiska strålningen, eller synkrotronljuset, kan väljas över

brett frekvensområde, från värmestrålning infraröttett ljus, över syn-
ligt och ultraviolett ljus till långvågig mjuk och kortvågig hård rönt-
genstrålning.

Det med hjälp detektoremaär registrerar fenomendeav som man
den aktuella forskningen gäller. talarMan således strålmål,som ettom

vilken punkt där låter de accelereradeär partiklarna respektiveen man
den elektromagnetiska strålningen krocka med den materia skasom
studeras. För studera reaktionerna vid de allra högsta kollisionsener-att
giema låter partiklarna i två motriktade strålar kollidera medman var-

T2—l7-0617
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påberorReaktionemadetektorer.andra i systemstoracentrum avav
elekt-ochpartiklarresulterar iochpartikelslagenergi och attstrålarnas

detektor-isignalertillupphovochsändsstrålningromagnetisk ut ger
förståelsevårökafortolkassedankanSignalerna att avsystemen.

materien.aktuelladenegenskaper hos

organisationStorforskningens4.2

dimensionerolikaStorforskningens4.2.1

forskaremångadimensionerspeciella är attstorforskningensEn av
frågeställning.anläggningisamarbetar gemensamenomgemensamen

accelerato-destorforskning är storaformdennaexempelTypiska av
experimen-ochCERNi Genevehögenergifysikförranläggningarna

falldessabådaOxford JET. Iifusionsforskningfortanläggningen
vetenskapligtforskarlag gemensamtinternationella ettsamarbetar om

ändraheltellermodifieras rentavkantidenhelavisserligenmål, som
intel-sammanhållandeförbliriändå ettsettstortinriktning, sommen

Även projektvissaforskare.inblandadekitt inomlektuellt avgruppen
tillhörrymdforskningenoch inomämnessfärengeologiskadeninom

storforskning.kategoridenna av
framdendimensioner tonarärstorforskningens somEn avannan

iESRFsynkrotronljusanläggningenochpolarforskningeninomt.ex.
anläggningarna,nationellas.k.fyradevidliksomGrenoble, en av

för dessaKaraktäristisktMAX.LundiMAX-laboratorietnämligen
kapacitetunikmindreellertillhandahållerdeanläggningar är meratt en
etc.synkrotronljus,produktionpolarexpeditioner, somforlogistik av

naturvetenskapen,inomanvändningsområdenspektrumbretthar ett av
fysik,huvudområdennaturvetenskapenssamtligafrånsällaninte av

grund-såvälfrånhämtadeoftaochgeovetenskaper,biologi ochkemi,
frågasåledesdetforskning. Härtillämpad/industriell ärläggande som

forsk-ingåendedeaccelerator,isbrytare,utrustning menstorom
signödvändigtvissig inteförochdiversa vareningsprojekten är var

respek-inomprojekttypiskaandraresurskrävande änellerstörre mera
tive ämnesgrupp.

karaktärenharstorforskningVisstiden.dimension avtredje ärEn
is-arbete-ochkapitalinsatskoncentreradmassiv, enkortvarig, aven

ESRANGE. Ex-frånraketuppskjutningArktis,tillbrytarexpedition en
iharsnabbt,genomförande gåretc.expeditionens, menperimentets

storforskninghandlarfallandraförberedelser. Iårföregåttsregel avav
vadåtagandenlångvarigamedtidlångarbetekontinuerligt överom
fu-vid CERN,Högenergifysikenutrustning.personalsåväl somavser
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sionsforskningen vid deJET, astronomiska observatoriema exempelär
denna kategori. dennaI storforskning kombineras ofta dentypur av

grundvetenskapliga problemformuleringen med teknologisktavancerat
utvecklingsarbete för skapa möjligheter inom grundforskningen.att nya
Hela generationer ingenjörer och forskare viger del sittstorav en av
professionella liv till arbetet vid sådan forskningsanläggning. Denen
vetenskapliga, ekonomiska och sociala bromssträckan mycket lång.är

Storforskningens4.2.2 finansiering

Det svenska ekonomiska tillstödet storforskning och till relaterade na-
tionella insatser organiserat inte omedelbart låter sigär sättett som
genomskådas. Inte viss möda har jag emellertid lyckats utkristalli-utan

den bild penningflöden återges i Figuröversera som
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organisationerna.mottagandeolikaderadenunderstaoch iforskning,

tillde NFRfallanläggningarnas över-nationellai deMedlemsavgifter
blått.medfakultetsstödmedmarkerade rött,baskostnadernaförda är
följaunderlättaavseddapilarpunkterade attoch är attStreckade

penningströmmar.öronmärkta

sju anslagspostermindreintefigurdenna änframgår ärSom un-av
dehuvudtitel förutom posterUtbildningsdepartementetsder som av--

kom-Härtillberörda.landet-universitet itill olikafakultetsanslagser
EU-forskningen.mer

allmänhet iisönderfallerstorforskningsprogramFinansieringen av
enligtberäknasmedlemsavgiftdelenförstadelar. Den somtre enavser
ofta imetod,överenskommenländerdeltagandemellannågon parter

tillmedlenanvisarRegeringenlands BNP.respektivetillproportion
avgiften.betalarochsedan förvaltarNFRmyndighet t.ex.någon som

markeradefigurenkategori itill dennal1änförliga ärPenningflöden
med rött.
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Den andra delen det löpande stödet till forskningen vidavser re-
spektive Dessa medel erhålls från de forskningsfinansierandeprogram.
myndigheterna främst i formNFR tjänster, driftsanslag, utrust-av- -
ningsanslag, beviljas de enskilda forskarna efter normaltetc. som an-
sökningsförfarande i konkurrens med andra forskare.

tredjeDen delen fakultetsstöddet storforskning-utgår tillavser som
stödDetta mycket svårt uppskatta såväl kvalitativtär kvan-atten. som

titativt, det torde i de flesta fall huvudsakligen gälla personalkost-men
nader i form tjänster, lokalkostnader. Penningflöden i dennasamtav
kategori har i de fall rimligt goda uppskattningar kunnat erhållas- i—
figuren markerats med blått. Eftersom ofta det gällert.ex. CERNnär
flera fakulteter vid olika lärosäten stöder forskning inom visstett pro-

har det uppskattade bidraget från fakultetsanslag översummeratsgram
alla fakulteter; försöknågot dela det mellan olika fakulteter haratt upp
således inte gjorts.

Som framgår figuren kan identifiera huvudaktörertvå påav man
storforskningsarenan, vilket i figuren återspeglar sig två knut-som
punkter, eller noder, antal mindre aktörer med statistbe-samt ett mera
tonade roller. huvudaktörenDen NFR i har regeringensärena som
uppdrag förvalta medlemsavgifterna till fem CERN, ESO,att program
EMBL/CEBM, och ii förvaltarESRF JET, de regeringen överför-av
da basanslagen fyratill de nationella anläggningarna TSL, OSO, MAX
och MSL, iii beslut i rådet betalar medlemsavgiften tillegetgenom
EISCAT m.fl. verksamheter, iv också för huvuddelensamt svarar av
de driftsanslagen till dessaexterna program.

andraDen huvudaktören Rymdstyrelsen förvaltar medlems-är som
avgifterna till två ESA och ESRANGE och därutöverprogram som
fungerar forskningsråd med substantiella bidrag till bl.a. Institutetsom
för Rymdfysik och EISCAT.

Utöver dessa två myndigheter tillkommer FRN förvaltar med-som
lemsavgiften i detIIASA och ESF på ordinarieFRNzs stat,senare
vidare Polarsekretariatet och Svenska Institutet, bägge med egna an-
slagsposter under Utbildningsdepartementet, och nybildadedet miljö-
forskningsinstitutet i Kiruna.MRI

En sammanfattande bild medlemsavgifternas storlek i de organi-av
sationer betalas anslaget iD 18 Figuröversom ges
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1997
136CERN
83,ESA

,ESRANGEj 15
_24,4ESO

9,4EMBL
2,8,EMBC

AESRF 8,5
5,2IIASA ‘ ‘4‘De| OSOSEST av
1,5JET

g2,7EISCAT
Övrigt 8,8

301,3

l

forskningsprograminternationellatillBidrag
1996

storforsk-medlemsavgifternas storlek i denSammanställningFigur över
18.ning finansieras anslagsposten Döversom

EU-forskningen. Dessfigurerna, tillkommerSlutligen, utanföroch
verksamhetfor övrigannorlundapenningflöden väsentligt änär som

kontroll,delvis under nationelloch endastingår i utredningen står som
innefat-EU-forskningeni avsnittbeskrivas 4.3.5.kommernärmare att

framgå ifusionsenergi vilken kommerbl.a. forskning atttar somom -
avsevärda belopp.penningmässigtkapitel omsätternästa -
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Översikt organisationerna4.3 de enskildaöver

Europeisk forsknin ssamverkan anslag 18,4.3.1 D
exklusive rymdfors ing

PhysicsLaboratory for Particle CERNEuropean

grundforskning inom högener-europeisk organisation förCERN är en
anläggningar1950-talet och dessgifysik. tillkom i mittenDen ärav

harutanför CERNfransk-schweiziska Geneve.belägna vid den gränsen
laboratori-ledandevärldens ochidag medlemsländer och19 störstaår

medlemsländerorganisationensfysikema ii sitt slag, vilket gerum
partikelaccelerato-forskning vid och unikamöjlighet bedriva storaatt

rer.
beståndsde-undersöka de fundamentalaPartikelfysikens mål är att

grundennaturkrafter iförståelse dematerien förlama hos att somge av
kämfysikochgränsområdet mellan partikel-alla l stu-styr processer.

kämmateria.i komprimeradeventuella fasövergångarderas även
kosmologi.stark koppling tillForskningen har mycketen

accelerationvidexperimentella metoden CERNviktigasteDen är av
för kollisionhastigheter energierpartikelslag till högastrålar olikaav

vid hög-ligger huvudsak denForskningsfronten imed andra partiklar.
kollideran-medför acceleratorer medenergin, vilkettillgängliga attsta

väsentligt högrekollisioner mellan partiklarde strålar föredras; ger
stationärt strål-erhållas i accelerator medvad kanenergier än ensom

normalt in-till partikelreaktioner,Kollisionerna upphovmål. somger
energin.partiklar skapade den tillgängliganehåller många urnya

världensColliderElectron PositronLEP-acceleratorn Large är
konstrueradesomkrets.lagringsring med km Den27största som en

preci-och förkraftförrnedlarna ochfabrik för de elektrosvaga Z W
fokuserasden första fasen,sionsstudier dessa partiklar. I LEPl,av nya

skapaskollisionsenergi föreftersom kräver lägststudierna på denZ att
fas, LEP2,och positron. andrai förintelsen mellan elektron I somen

kollisionsenerginunder harpåbörjades under och fortsattes 19961995
produceras och studeras.höjts så W-partiklaratt nupar av

materiens innerstai utforskandetytterligareFör att ta ett steg av
konstru-Council i decemberstruktur beslöt styrelse 1994CERN att

iCollider. placeras LEP-acceleratorn HadronLHC, DennaLargeera
redanden infrastrukturutnyttjar alltså myckettunneln och somav
skallavsedd för proton-proton-kollisionerfinns. främstLHC är men

kom-kärn-kärn-kollisioner. Med denna acceleratorutnyttjas föräven
tyngdpunktsenergi 14 TeVproton-proton-kollisioner med attavenmer
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TeV10kunna studeras elektronvolt, uttalas tera-elektronvolt; ett
rörelseenergi.mått på partikelsen

innebär i tillgänglig energi och studierna främstLHC ärett stort steg
fenomen.inriktade finna trösklar för Experimenten vid LHCpå att nya

eftersom partikelproduktionen kommersvåra betingelsermöter attnya
strålnings-komponenter i detektorn måstebli så intensiv alla görasatt

militärttidigare endast förekommithärdiga med specifikationer som
krav elektronikens snabbhetrymdprojekt. Dataf1öden och påeller i är

driftsäkerheten och övervak-Vidare måstetidigare.mycket större än
blir svårti tidigare experiment, då detmycket bättreningen än attvara

detek-reparationer. betydandeför service och Endetektorernaöppna
elektro-gäller strålningssäkerSverige, bl.a. vadtorutveckling pågår i

nik.
ledningLHC-projektet CERN:splanering fördenI presentera-som

pågåendeföreslås antalCouncil i juni 1995de för CERN:s att ett nu
förplats LHC-budgetmässigt beredafasas förverksamheter ut att

inflation 2Councils beslutBeräkningarna byggerprojektet. att aven
under 1996skall konstantamedlemsbidragenochskall% attantas vara

ochfrånmed 1998inflationsuppräknas l %och därefteroch 1997
skallbyggs i två Etapp lLHCframåt. Budgeten kräver etapper.att vara
installerasreducerat antaloch innebäravslutad 2004 magneterettatt

ursprungligenenergi,vid lägre 9-10 TeV,experiment påbörjasoch än
instal-skallexperimentplanerat. Efter två års resten magneternaavcza

påbörjas.vid full energi, 14-15 TeV,och experimentleras
med-frånLHC-projektet länderbidrag tillbetydande ärOm som

skall kun-för byggnationenerhållas planeraskanlemmar CERN attav
experimentstartenenda dvsisnabbare och göras etapp,göras enna

skallhuruvida LHCenergi. Beslutvid fullskall kunna ske2004 om
klarhethar nåttfattas 1997, CERNi eller tvåbyggas närstegett avses
främstfrån icke-medlemstatereventuella bidragstorlekenom av -

för 1995bidragbeslutatharoch Kanada. JapanUSA, Japan att ettge
aviseratharvilket 57 MCHF. Japanmiljarderpå 5 Yen, motsvarar cza

Sedan dennakommande år.underbetalningar till CERNytterligare
decemberCouncil ihari juni 1995 CERN:splanering presenterades

experimentstart årmedi endabeslutat uppföra LHC1996 etappatt en
medprojektet 3,85ytterligare bidra tillhar beslutat2005. Japan att

beslutaförväntas USA:s kongress1997miljarder Under vårenYen. om
dollar.bidrag miljonermed 530ett

f.n. drygt 2800.forskare vidtekniker och CERNAntalet anställda är
CERN:splanering framtvingatsföljerledningCem:s avsomnu en

åromkring 2200antalet anställda tillCouncil successivt reduceraatt
anställda vid CERNdeår 2008. Avdärefter till omkring 2000och2003
faciliteter. Använ-användare CERN:skan fåtal räknasett avsom
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darantalet har under den femårsperioden legat på mycketsenaste en
hög nivå, 6 300 Flertalet dessa användare kommer frånc:a personer. av
CERN medlemsländer, många kommer också från antalett stort:s men
länder inte medlemmar i organisationen.är Användarna normaltärsom
stationerade i sina hemländer arbetar vid CERN under längre ellermen
kortare perioder.

Från Sverige kommer 100 användare. De deltar i flertaletc:a av
CERN:s vetenskapliga och medverkar i olikamånga experi-program

betydandeEn del konstruktionsarbete och analys experi-ment. av av
mentresultat sker vid hemmainstitutionema. finnsDet därutöver en
viktig och framgångsrik teoretisk forskning inom svensk högenergify-
sik, vilken också har stark anknytning till CERN.

CERN fastställer för varje år såväl totalbudget bidrags-en som en
Totalbudgeten består bidragssumman plus ränteinkomster,summa. av

avgifter från forskargrupper från icke-medlemsländer Denm.m. svens-
ka bidragsandelen till CERN:s totala budget 3%, vilket för 1997är cza

136 miljoner kronor.motsvarar
Utträde organisationen verkställs vid utgången det budgetårur av

följer på det budgetår under vilket utträdesanmälan lämnats.som

European Southern Observatory ESO

European Southern Observatory ESO har f åtta medlemsländer.n
Portugal redan i övergångsfas påär medlemskap och dis-väg moten

Österrike.kussioner medlemskap förs med Spanien ochävenom
ESO i dag den betydelsefullautgör europeiska organisationenmest

inom astronomisk forskning. Dess centrala observatorium med ett-
dussintal olika teleskop ligger på berget Silla iLa Chile, medan dess-
tekniskt-vetenskapliga och administrativa finns i Garchingcentrum
utanför München. ESO:s Very Large Telescope VLT, med in-nya
strumentering skall möjliggöra optisk interferometriäven VLTI,som
uppförs på 2700 höjd på berget Paranal i Atacamaöknen, km600m c:a

Silla.La plats erbjuderDenna exceptionellt goda atmosfäriskanorr om
betingelser, med ständigt molnfri himmelnästan och minimal luft-en

kombinerat med låg luftfuktighet. Den stabila luften möjliggöroro, ett
effektivt utnyttjande k adaptiv optik för ytterligare reduceraattav s
atmosfärens störningar och medger avbildandet objekt medav en ex-
ceptionellt god bildskärpa. Låg fuktighet krävs för mätningar i långvä-
gigt infrarött ljus, teknik inte utveckladännu La Sillanären som var
valdes förstaESO:s observatorium i början l960-talet. Dåsom av var
möjligheten stjärnhimlenstudera den södra det primära, medan det iatt

13-17-0617
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till olikatillgångenavgörande kriterietsvenska ärfördag astronomer
klimat.utmärktsynpunktastronomiski frånteleskopmoderna ett
ESO:sbeslutformellt 1987, ärpåbörjadesVLT, nuva-genomsom

enhets-fyrabeståskaAnläggningen separatahuvudsatsning.rande av
kombina-ielleranvändaskantelescopesunit separatteleskop som

uppmärksamhetintensivtillsammans. Enfyraellertvå,tioner treom
tacklaskunnakommerproblemvetenskapliga attdeåtägnas somnya

kom-sekelbörjanVLTI. Iinterferometer nästaoch dessmed VLT av
kombinerarteleskopkomplexnågotfinnasintedet annat somattmer

interfero-forpotentialmed desshos VLTförmåganljussamlandeden
formetoderutvecklingpågåendemedkombineratmetri. Detta, av

bildererhållakunnakommertroligtdet attadaptiv optik, avgör att man
pla-bildasdetvilkagasmoln iochstoft-protoplanetära systemt ex -

bätt-gånger100detaljskärpamed ärstjärnorkring somneter enunga
Dylikarymdteleskopet.frånerhållashittills har kunnatdenän somre

bildandetstuderamöjligheterutsiktibaraställer inte attprestanda av
synligaavlägsnadehosfmstrukturen mestplaneter, även attutan se
sådanastuderaVidareoch kvasarer. attgalaxerobjekten manavser-

till kännasigendastsynliga,inteokända objekt utanär genomgersom
gravitationskraft.sin

teleskop, ärnationellaantal ettfinnsESOVid även ett varav
Te-SubmillimetreSwedish-ESOSESTradioteleskopetsvenskt,

bruk Laidettaoch ESOSverigemellansamarbete togslescope. I
detfortfarandeSEST mesthalvklotetsödraPå ärunder 1987.Silla

radföruppmärksammatsoch harslagi sittkraftfulla teleskopet ve-en
molekylmoln,studierinnefattar ttenskapliga resultat. Dessa exava

granngalaxer,Vintergatans samtMolnenMagellanskaikoloxid CO
bil-stjärnordärstoft områdenifrånstrålningtermiskstudiervidare av

avlägsnamolekyler iupptäckalyckatsharforskareSvenskadas. t o m
fysikaliska, äveninte barastudier utanmedgervilketgalaxer, avnu

universum.tidigai detkemiska processer
bidragithargjorts med SESTmätningaruppmärksammadeDe som

fram-avseendeoch ESOinomförsdiskussionden utomtill ennusom
iuppförasmöjligenmillimeter-vågor,förinterferometer atttida norra

möjligtArray harSouthern nämnts ettLargedylikChile. En som
interferometeroch dessdet VLTefterdecennietförESO-projekt att

rymdob-Onsalai SverigeSESTförHuvudman ärfärdigställda.blivit
forskningsanläggning.nationellservatorium

välhittillsESO-teleskop harolikautnyttjandeforskaresSvenska av
Sammanlagtorganisationen.tillbidragekonomiskavåra c:amotsvarat

ochStockholmOnsala,Lund,iobservatoriernavid40 astronomer
Garching. Iifaciliteterövrigaochteleskop,utnyttjar ESO:sUppsala

teleskopsåvälforskarnakanutsträckning styrabetydande somnumera
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hämta hem data från dem behöva finnas på plats. budget-Förutan att
året 1997 bidraget 25,7 miljoner kronor.är

Utträde organisationen verkställs vid utgången det budgetårur av
följer på det budgetår under vilket utträdesanmälan lämnats.som

European Molecular Biology Conference CEBM

Sverige tillsammans med andra20 länderär anslutet till den europeiska
molekylärbiologiska konferensen, CEBM. Kroatien och Slovenien har
beviljats inträde, erforderliga dokument har ratifioerats.ännumen

CEBM finansierar omfattar stipendieverksamhet,ett program som
kurser och årligt symposium. Stipendierna utdelas för såväl kortareett

längre perioder. Långtidsstipendierna kan innehas under högstsom tre
år, sedan 1986 har inga förlängningar två beviljatsår påutövermen
grund det höga ansökningstrycket stipendier. Ansöknings-av nya
trycket har ökat så kraftigt inom för långtidsstipendierprogrammet att
beviljningsprocenten för 1994 25% jämfört med för55%var cza cza
korttidsstipendierna. Både stipendieprogrammen och kurslworkshop-

värdefulla inslag i den europeiska molekylärbiolo-utgörprogrammet
giska utbildningen och forskningen. Avgiften till CEBM 2 miljo-är cza

kronor och Sverige beräknas få tillbaka ungefär iner samma summa
form stipendier.av

Utträde organisationen verkställs vid utgången det budgetårur av
följer på det budgetår under vilket utträdesanmälan lämnats.som

European Molecular Biology Laboratory EMBL

de länderAv 21 anslutna till CEBM, deltar också i detär 15som euro-
peiska molekylärbiologiska laboratoriet EMBL. Syftet med EMBL är

bedriva högkvalitativ molekylärbiologisk forskning,att att ta upp
forskningsprojekt svåra genomföra nationell basis,är att att ut-som
veckla tekniker, bidra med utvecklandet instrument och unikattnya av
utrustning, utbildning inom det molekylärbiologiska områ-samt att ge
det. Organisationens centrallaboratorium ligger i Heidelberg i Tysk-
land, och för utnyttjande de speciella faciliteter beträffande synkro-av
tronstrålning och neutronflöden finns i Grenoble ochESRF ILLsom

Hamburg särskildaDESY har forskningsfilialer outstationsresp
på dessa platser.upprättats

1993 inrättades European Bioinformatics Institute filial isom en
Cambridge, Storbritannien, till vilken databiblioteket forskar-och vissa

överförts från Heidelberg. Vidare filial under uppbygg-ärgrupper en
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ArchiveMutantMouseutanför EuropeanMonterotondo Romnad i
medel från EU.medfinansierasmusbank,kring somen

vad gällerlaboratoriet ivälutrustade Europai dag detEMBL är mest
olikaträning iochutbildninggrundforskning. Denmolekylärbiologisk

bidrargästforskareochstipendiateråtforskningstekniker gessomm rn
mole-för EuropasmötesplatstillutvecklatsharEMBLtillockså att en

vetenskapligafemåriganormaltiplanerasVerksamhetenkylärbiologer.
verk-fortsättning1996-2000periodenföromfattaroch avenprogram

differentie-cellbiologi,nämligenhuvudområden,feminomsamheten
inominstrumentutvecklinggenexpression,strukturbiologi, samtring,

ifilialenvidutökningplanerasbiokemi. Därutöverochbiofysik en
Vidaremed ESRF. ettsamarbete startasintensivtGrenoble ettgenom

utvecklingsbiologi.inomforskningsprogramnytt
vilketinternationella nivå,håller högstaEMBLvidForskningen a

tvåellerolikautvärderingarregelbundnadeframgår enprogram,avav
kommittén,rådgivandevetenskapligadenregiiutförsår, avsomper

Svenskainternationellaoberoende experter.medverkanunderSAC, av
EMBL:ssynnerhetiväl,relativtlaboratoriernautnyttjarforskare

outstations.
laboratoriets3%till EMBLbidragsandelen ärsvenskaDen avcza

kostnadsammanlagd1997förvilket czabudget, omtotala motsvarar en
miljoner kronor.10

vid budgetårdetutgångenverkställsorganisationenUtträde avur
lämnats.utträdesanmälanvilketunderbudgetårpå detföljersom

Facility ESRFRadiationSynchrotronEuropean

GrenobleiESRFsynkrotronljuskällaneuropeiskai dendeltarSverige
Danmark,ocksådärNORDSYNCkonsortiumnordisktettgenom

fransktESRFJuridiskt är ettmedlemmar. settochFinland Norge är
delta-i deforskningsorganisationerbolagetsoch äraktiebolag, ägare

organisatoriskomtalassamarbetsformESRF:sländema.gande ensom
smidighet.och högkostnaderlågastruktur som ger

linjäraccele-medelektronerforlagringsringbestårESRF enenav
mångaForskningen överinjektor. spännersynkrotronochrator somen

för-Experimenttiddelområden.medicinensochnaturvetenskapensav
prioriteratprogramkommittéeftersexmånadersperioder attidelas en

välkomnasIndustrideltagandemeriter.vetenskapligaderasprojekt på
intresseindustrinsökaföraktivitetersärskildaoch attESRFockså av

pågår.
väsentligtvid ESFRexperimenttiden ärandelensvenskaDen av
Carl-Ivarprofessorinneharapril 1992Sedanbidragsandelen.högre än
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Brändén de två tjänsterna forskningsdirektör vid ESRF. To-en av som
talt svenskarll anställda vid ESRF, forskarstuderandeär 3 och 6varav
forskare oktober 1995. Sveriges bidrag for 1997 tilluppgår 8,5 miljo-

kronor.ner
ESRF:s konvention har slutits för perioden intill december31 2007

och utträde kan ske då eller vid slutet varje därefter följande treårs-av
period. Villkoren for lämna organisationen bidrag frånt.ex. utträ-att
dande till avvecklingskostnader skall fastställaspart överens-genom
kommelse mellan kontraktsparterna.

usionsforskning,F inklusive Joint European T JEDorus

Fusionsforskningen bedrivs inom för fusionsforsknings-EU:sramen
inomdelprogram EURATOM. innebär SverigeDetett attprogram,

stödjer verksamheten dels sin medlemsavgift till delsEU,genom ge-
nationell medsamverkan EURATOM. mindre bidrag går viaEttnom

anslagsposten via direkt till EU-verksamheten.D 18 NFR
långsiktiga målsättningen utveckla miljömässigtDen säkra ochär att

kraftstationer. Principen skapa magnetisk inne-är attgynnsamma en
slutning plasma sedan upphettas till kritisk 10ett temperaturav som en
miljoner kärnreaktiongrader där mellan deuterium och tritium kanen

varvid helium mängd huvud-energi bildas. Denäga samt storrum, en
sakliga svårigheten skapa den höga och hållaär att temperaturen att
plasmat stabilt och inneslutet under tillräckligt långa tidrymder.

utvecklingsarbetettekniska planeras i det förstaDet tre steg: steget
försöksanläggning byggd tokamakkonfiguration,utgörs av en en

närvarande i drift,vilken for andra innefattarJET, är ett steg som en
experimentreaktor, och tredje vilket innebära kon-ITER, skulleett
struktion demonstrationsreaktor med dennaDEMO. Parallelltav en
huvudlinje sker utveckling reaktorer byggda andra konfi-medäven av
gurationer och andra principer för plasmainneslutning. Utvecklings-
och planeringshorisonterna långa; planeras iITERär sättasextremt
drift tidigast iår 2008 och utvecklingen kan börja byggasnästa steg
först forsöksarbetet vid slutfört.ITERnär är

har inga anställda forskningspersonalen frånJET kommerutanegna
värdorganisationen från medlemsländemas organisationerochUKAEA
via Vidare finns det vid antal kontraktsan-EURATOM. JET ett stort
ställda både avancerade ingenjörer, tekniker datapersonaloch samtsom
för uppgifterserviceorienterade såsom underhåll och sammansätt-mer
ning.

utvecklingsarbetet sker vid nationella organisationerdelEn stor av
har fyra samarbetsavtal medmed EURATOM-kontrakt. Sverige JET.
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längreSverige forskare vid underJETför dessa placerarInom ramen
totalt dvsför personår/år 30,här 3Sverigetidsperioder. cza avsvarar

JET-avtal leveransocksåSverige har10%. ett en neu-om av
enligtuniversitetvid Uppsalabyggstill JET. Dennatronspektrometer

kämfysikteknik inometableradvilketMPR-metoden,s.k.den är en
fusionstillämpningar.det gällernärmen ny

finansie-Undertaking. Detk Joint EuropeanställningharJET som s
10%resterandevärdlandet ochkommissionen, 10%till 80% avavras

förhållan-sker ifördelningenmedlemsländerna. Denfördelat på senare
Sverigesnationella fusionsprogrammen.deomfattningende till an-av

för 1997.miljoner kronor1,44vilketf 2,3%,del motsvararär czan
försöksan-vid därfrämst KTHforskningsarbetetSverige skerI en
uppprincip har byggtsbyggdläggning EXTRAP-T2 menannanen
universi-Stockholmsoch vidUppsala, LundGöteborg,forskare iäven

exklusive vårfusionsforskningstödet tilltotalamedverkar. Det an-tet
miljonertill 67uppgick 1995EU-budgetenskerdendel översomav

från NF R14kom från EURATOM,miljoner kronor19kronor, varav
forskningsstif-industriellt stödfakulteter,frånresterande 34 samtoch

anställningfastmedforskarebedrivs 49Fusionsforskningtelser. av
med doktorsexamen,forskarefakultetsanknytning, 11 samtoch yngre

teknikerochingenjöreromkring 10Därtill kommerdoktorander.22
NFR.universitetsanställning finansierasmed permanent avsom

följer påbudgetårdetvid utgångenverkställsUtträde JET somavur
utträdesanmälan lämnats.vilketbudgetår underdet

ScientificEISCA AssociationT

Kiruna.istiftelse medsvenskAssociation säteScientificEISCAT är en
iochmed sändaretvå radarsystemAnläggningen mottagareutgörs av

ESR.Svalbard Iochsändareoch mottagarantennTromsö, enen ny
finns dessutomFinlandiSodankyläoch extra mottagar-Kiruna norra

stationer.
Ändamålet plas-fysikaliskastuderaanläggningarnamed är att

magnetfältdär jordens avgö-rymden,i jordnära ärden enmaprocesser
fördärförområdet kallasbeteendefaktor för plasmats magneto-rande
jonosfären,atmosfársskiktdelvis joniseradejordens inre,sfären, och

betydelse.neutralgasen harochplasmat störrekollisioner mellandär
olika områ-deplasmautbyte mellanformeroch olikaStrömsystem av

bå-iplasmafysikaliskamellankopplingstarkskapardena processeren
jonosfäriska ochbådestudiermöjliggörvilket magneto-sfärena,da av

Jämförtmarken.frånradiometoderhjälpmedsfäriska avprocesser
fördelenmarkbaserade mätningarsatelliter harmedmätningarmed av
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tids- och rumstäckning. På tid harstörre därför upptäck-en senare nya
ofta skett med hjälp kombinerade mätningar från marken ochter av

satelliter.
förfogarEISCAT det moderna och flexibla radar-över mest mest

i sitt slag. tid harPå det lockat till sig kompletterandesystemet senare
kringutrustning i form andra instrument, nätverkt.ex. ettav av magne-

kartlägger Skandinavien och Is-strömsystem övertometrar som norra
havet. Hela det kombinerade har fått betydelse för detsystemet stor
vetenskapliga utnyttjandet multi-satellitESA:s projekt Clusterav

Ävenfrån skall studera magnetosfärensår 2000 gränskikt. Japansom
har visat intresse delta i detta europeiska initiativ och har nyligenattav
blivit imedlem EISCAT.

kombinerade EISCAT-anläggningamaDe i första hand konstrue-är
förrade genomföra undersökningar magnetosfäris-att gemensamma av

ka och deras jonosfariska effekter, både dag- ochpå jordensprocesser
nattsida. dagsidan karaktäriserasPå solvindens växel-processerna av
verkan med jordens magnetosfär. iGenom studera polar-att processer
kalottens cusp-områden förväntas ökad förståelse erhållasen av
magnetiska sammanlänkningsprocesser och mekanismerandra som
tillåter interplanetärt plasma kan i jordens magnetiskaträngaatt
skyddszon. nattsidan kan medPå kombinerade EISCAT- ochman
ESR-observationer studera energilagrings- och förlustprocesser, både i
den avlägsna kopplar till höga latituder kringsommagnetosvansen

och jordnära plasmaskiktenESR de som kopplar till norrskenslatitu-
der kring EISCAT.

Sverige finns direktanvändare, dvs behärskarI 15 sådanacza som
observationstekniken och kan genomföra observationsprogrammen
själva, passiva frånoch lika många användare utnyttjar datasom an-
läggningen, fram i detexempelvis de mätpro-tassom gemensamma

miljonerGrundavgiften till betalas delsEISCAT 1,44grammet. genom
kronor förvaltas länsstyrelsen i Norrbotten, med miljo-dels 2,7som av

kronor efter interntbetalas beslut i rådet.NF Rner som av
Gällande Därefter gälleravtal löper utgången år 2006. 1t.o.m. av

års uppsägningstid.

Rymdkonglomeratet4.3.2

Sverige omfattande nationellt internationellthar kraftfullt och ochett
i rymdverksamhet, innefattande såväl grundläggande aka-engagemang

demisk motiv brukarforskning industriellt FoU. Bland de somsom
Sverigesframhållas för denna omfattning ingårett avengagemang

inomindustrination med spetskompetensställning högteknologisksom
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vissa fält geokosmofysik,t.ex. tillgången till Kirunasamt som en
världsunik möjlighet bedriva forskning mycket högapånästan att

breddgrader civiliserade former. speciellaunder Förutom dessa skäl
tillkommer naturligtvis allmänna överväganden utrikespolitisk, sä-av
kerhetspolitisk regionalpolitiskoch natur.

Allmänt rymdforskningom

geokosmofysik ochastronomi, astrofysik,Rymdforskning omfattar
rymden inklu-dessa områden kunskapfjärranalys. Tillsammans omger

in-Med hjälpvårt solsystem.sive jorden och övriga delar eget avav
ballonger kansatelliter, raketer ellerburna rymdsonder,strument av

Rymdson-utforskas.den omgivande rymdenbåde vår värld ochegen
solsystemoch kometer i vårtgranskning solen, planeterderna tillåter av

förplattformarraketer fungerarsatelliter ochpå håll, medannära som
de begränsningarrymdeninstrument för observera atmo-utanatt som

raketexperi-belägna jorden. Ettsfären lägger instrument ärsom
funge-satelliter kanminuter medandock bara någralivslängd ärments

geokosmofysikaliskaockså utföraårtionden. Satelliter kan mät-ira
god överblickmedtillåter fjärranalysningar plats ochpå även extremt

aldrignårvattenmiljöer. Ballongerbåde land- ochoch noggrannhet av
åstadkommametodbilligovanför luftlagrende utgör attöversta enmen

under begränsad tid.infrarött ljusspeciella mätningar, it.ex.
atmosfären,denbedrivs forskninggeokosmofysiken övreInom om

ob-satellitteknikjärranalys medjonosfaren.magnetosfaren och F avser
bearbetningatmosfär från rymdendessservation jorden och samt avav

oljeutsläpp,erhålles informationSnabbtobservationsdata. t.ex.om
bety-Vattenkvalitet och andra faktorerskogsdöd,ökenutbredning, av

miljö-övervakning.naturresursinventering ochdelse för
naturligaspeciellt godaområden land meddessaSverige inomär ett

polära områdenanordliga läget. deberoende det lförutsättningar
partikelstrålning frånkanaliserartrattarbildarjordens magnetfält som

lämpligtvarför det särskiltjorden,solen och rymden är att stu-mot
områdenapoläranordliga breddgrader. Defenomen våradera dessa

i dessadetklimatologisk synvinkel;rollspelar äräven t.ex.storen ur
går snab-atmosfäreni dennedbrytningenområden övreozonavsom

datamottagning frånockså fornordliga lägebast. Sveriges är gynnsamt
banor ochsatelliter i polärasådana gårfjärranalyssatelliter eftersom

med polärttidsammanlagt längrekommunicera underdärför kan en
ekvatorn.med stationbelägen station närmareän en

geovetenskapligaderas tillämpningar imetoder ochFjärranalytiska
storskaligtvattenmiljöer,ochkring land-sammanhang i frågor utnytt-
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jande och förändringar i de globalanaturresurser harav systemen en
koppling tillnära utvecklingen och tillämpningen satellittek-av

nik. Geodetiska observationssystem baserade på satelliterpermanenta
möjliggör exakta positionsbestämningar med noggrannhet kanen som
räknas i centimeterskala. Referenssystem med denna upplösning kan
utnyttjas för belysa frågor inom meteorologi och klimatforskning,att

för beskrivning land-även och kontinentalrörelser och i andramen av
sammanhang där exakta geografiska positionsbestämningar nödvän-är
diga t.ex. vid havsborrning. Förändringar i vegetation, markanvänd-
ning, temperaturutveckling, vattenrörelser kan beskrivas och följas med
fjärranalytisk teknik vilket möjliggör optimering naturresursutnytt-av
jande observationer kopplade storskaliga förändringar jord-påsamt av
ytan.

Nära kopplad till all rymdverksamhet utvecklandet teknik förär av
mätning elektriska och magnetiska fält, partikelstrålning ocht.ex. av

för spektralanalys. krav ställsHöga på teknik för placera mätinstru-att
i rymden fåoch dem fungera under lång tid. Speciella kravment att

ställs på starka och lätta material, elektronik med hög tillförlitlighet och
strålningshärdighet, med låg strömförbrukning och små di-apparater
mensioner, etc.

Rymdverksamhetens organisation

Den svenska rymdverksamheten administreras särskild myndig-av en
het, Rymdstyrelsen, ehuru den under Näringsdeparte-sorterarsom,

också kanaliserar betydande anslag från Utbildningsdeparte-mentet,
Grovt kan Rymdstyrelsens ansvarsområde delas i fyramentet. sett upp

verksamheter, nämligen moderbolag till Rymdbolaget,utgöraatt som
helstatligt bolag bl.a. driverär satellitbasen i Kiru-ESRANGEett som

huvudman för Sveriges medlemskap i Europeanatt Spacena, vara
Agency ESA för bilateralt och multilateralt samarbete in-som svarar

Europa vad rymdverksamhet, fungera forskningsrådattom avser som
forskarsamhället vad grundläggande rymdrelateradgentemot avser

forskning, samordnande myndighet för beställningarsamt att vara av
FoU vid svensk rymdindustri.

Rymdstyrelsen erhåller anslag direkt från Utbildningsdepartementet
D l l vad de medel med Rymdstyrelsen i rollen forsk-avser som av—
ningsråd direkt slussas vidare till forskargrupper inom landet. Viktiga-

sådana anslag EISCAT och Institutet för Rymdfysik.mottagare ärav
En anslagspost också relaterad till grundläggande forsk-ärannan som
ning fördelas Rymdstyrelsen från anslaget D l8. medel gårDessaav
ograverade till grundavgifter för Sveriges medlemskap i de vetenskap-

14-l7-06l7
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obligatoriskaoch ESRANGE, vilketliga inom ESA ärprogrammen
deltagande länder.avgifter för

anslag for deRymdstyrelsenerhållerNäringsdepartementetFrån
förvalt-för myndighetensverksamheterna,tillämpade samt egenmera

till ESA:sdepartement gårmedlen från dettaHuvuddelenning. pro-av
samarbetetill bilateraltgårmedanfor industriell FoU, restengram

obli-s.k. grundprogram ettFrankrike, till ESA:smedhuvudsakligen
nationellatillmedlemsländerfor allaFoU-åtagandegatoriskt samt

industriell FoU.ochfjärranalysinom bl.a.tillämpningsprojekt
uppgårstatsanslagomslutningen vadekonomiskatotalaDen avser

AvUtbildningsdepartementet.från137miljoner kronor,till 727 varav
och interna-nationelltmiljoner kronortotalt knappt 600de satsas,som

Sverige itillåterförasberäknas 75 %industriell FoUtionellt, på cza
industriföretag.svenskahosbeställningarform av

ochmedlemsstatformelltkaniMedlemskapet ESA sägas enupp av
efter det årkommerbudgetårdet ut-slutetdå vidutträde sker somav

kon-sinabundetemellertidutträdande landträdet begärts. Ett är av
utträde. Förefterindustrikontrakt-åtaganden även etttraktuella t.ex.-

vidkraftiträddeutträdesålundaskullevidkommandesvenskt ett som
500betalningsåtagandenkvarlämnaändå1998utgången czaomav

miljoner kronor.
sinbärakontraktsbundetSverigeBeträffande ESRANGE attär an-

2000.till årkostnadernadel av

anläggningarNationella4.3.3

LundM4X-laboratoriet i

synkrotronljusforskning medbedrivsLundMAX-laboratoriet iVid
inomfrämstForskningsområdena liggerenergirika elektroner.medoch

kondenseradedenandra delarochmolekylfysik, ytfysikochatom- av
ökandeilaboratorietutnyttjasVidarekärnfysik.fysik,materiens samt

molekylärbiologis-med kemiska,arbetarforskareutsträckning somav
frågeställningar.tekniskaochka

synkrotronljus-generationertvåkringuppbyggtLaboratoriet är av
ochinjektoriskapasElektronernaoch MAX II.källor, MAX I ac-en

tillvidaresedanochIacceleratorn MAXäldreförst i dencelereras
nyligenharacceleratornanläggningen. Denenergi i denhögre nyanya

antalvidbelägnaDetektorema,intrimning.under ettoch ärstartats nu
accelera-vid denkonstruktionunderringen,istrålrör portar är nya

experimentupp-detektorer ochmedstrålrörniofinnsMAX IItorn.
fysik,inomsubdisciplinerflertalforsigställningar lämpar ett ma-som
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terialvetenskap, kemi, biologi och medicin. MAX s.k. tredjeär en
generationens synkrotronljuskälla, utnyttjar teknik för höjaattsom ny
prestanda. byggsHär och planeras i första strålröretappen sex som
kommer bredda användningsområdet för anläggningen i betydandeatt
utsträckning.

MAX-lab används 240 forskare representerande samtligaav c:a
svenska universitet från1/3 Lunds Universitet och 18 olika länder.

internationellaDet inslaget mycket markant och förväntas ytterligareär
öka vid MAX femtiotal doktoranderII. Ett baserar sitt avhandlingsar-
bete helt eller delvis på arbete vid MAX. Det NFR förvaltade basan-av
slaget uppgår for till miljoner1997 13,9 kronor.

Manne Siegbahnlaboratoriet vid Stockholms MSLuniversitet

MSL:s facilitetcentrala lagringsring med elektronkylareär en
CRYRING för experimentella kollisionsstudier inom ochatom- mo-
lekylfysik. mångfald olika jonerEn kan produceras i jonkälla fören
mycket högt laddade joner CRYSIS. Vid laboratoriet finns flera upp-
ställningar för olika slags experiment vid lagringsringen och med låge-
nergetiska joner vid CRYSIS.

tillverkas,Joner lagras och bereds i CRYRING, varefter deras
struktur och egenskaper, liksom dynamiska förlopp vid olika slag av
växelverkan, kan studeras i experiment tidigare varit omöjliga attsom
genomföra. experimentDessa inte bara grundläggande insikt iger en
komplicerade mångkropparsförlopp, de också resultatgenererar som
har direkt tillämpning inom rad andra områden, såsom astrofysik,en
atmosfársfysik, fysikkemisk och plasmafysik. CRYRING alltsåär ett
exempel på hur framsteg inom acceleratorfysik och -teknologi kan ge

förutsättningar för studier mängd olika vetenskapliganya av en pro-
blem.

Förutom personal anställd vid MSL utnyttjas anläggning-ärav som
sextiotal forskare, fördelade till ungefär lika delarett externaen av

svenska och utländska universitet. Basanslaget för omfattar1997 14,4
miljoner kronor.

The Svedberg-laboratoriet Uppsala TSLi

Vid finnsTSL Gustaf Werner-cyklotronen och lagrings- och kylnings-
ringen CELSIUS. De två kan leverera antal jonstrålarsystemen ett stort

olika energier. Forskningen huvudsakligen inriktad kärnfysik,ärav
partikelfysik, biofysik Vidoch medicin. laboratoriet bedrivitshar och
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ofta idetektorutveckling,strålmåls- ochbedrivs omfattande samar-en
laboratorier.med utländskaforskare ellersvenskamed andrabete

10-talmedan25-tal projekt,genomförsVid cyklotronen ettett ge-
forskareutnyttjas 250Totalt TSLCELSIUS-ringen.nomförs vid av c:a

övri-medansvenskarförra hälftendeinstitutioner. Av ärfrån drygt 70
doktorander25-taleuropeiska. Ettfrämstländer,från andrakommerga

avhandlingsarbete.Uppsala for sittifaciliteternaregelbundetanvänder
miljoner kronor.omfattar 19,8forBasanslaget 1997

OSOrymdobservatoriumOnsala

delsradioastronomiföranläggningnationellOSO ansvararär somen
sedels för SESTvid Onsala,finnsteleskopdeför driften ovansomav

in-studierspektroskopiskaföranvändsTeleskopenunder ESO. av
iingårDestjärnbildningsprocesser. ävenochgasmolnterstellära sam-

tillsammansInterferometryBaselineVery Longarbetsprojektet VLBI
utveck-känsligamycketharVid OSOteleskop. mottagareandramed

i deninsatserviktigamöjligheter tillgodaobservatorietgivitlats, som
VLBI-observationervidmedverkanOSO:sforskningen.astronomiska

också in-OSOsamverkan.internationell äromfattandetillhar lett en
där observa-satellitprojektet ODIN,svenskakommandei detvolverat

deltamedräknarMandetektorsystemen. attdelarutvecklattoriet av
skjutitssedan ODINprojektetaktivt i även upp.

s.k. 2070-tal forskare. Detutnyttjasi OnsalaFacilitetema ett m-av
medan 30 %forskare,svenska70 %tillutnyttjasteleskopet avc:a

eftersomsituationenVid SESTländer.andra ärfrånkommer annanen
observationsti-disponerar 50 %ESOsamarbetsprojekt därdet är avett

%utnyttja 4040-tal kansammanlagtforskareSvenskaden. ett c:a--
Finland.disponerasresterande 10 %ochobservationertiden för avav

miljoner kro-till 14,5uppgårför 1997basanslagOnsala-laboratoriets

nor.

Övrig uppdragetberörsstorforskning4.3.4 avsom

ESFFoundationScienceEuropean

forsk-56sammanslutningESF,Foundation,Science ärEuropean aven
Organisationen äreuropeiska länder. ettiakademier 20ningsråd och

forsknings-ochinformationsutbyteförforumochsamarbetsorgan ett
for kostna-ochStrasbourgsekretariat isittdiskussioner. Förpolitiska

basbudgetESFdisponerarkonferenserför ochder c:amöten enmm
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30 miljoner kronor år. Därtill kommer budget för nätverk ochper
forskningsprogram vilka tillsammans uppgår till miljoner kronor35cza

år.per
ESF:s för vetenskapliga nätverk startade 1985. Nätverk fi-program

nansieras iESF regel under tvåårsperiod. för årligInomav en ramen en
budget på miljon kronorl genomförs arbets- och planeringsmöten icza
syfte främja det europeiska samarbetet inom det aktuella forsk-att
ningsområdet. ESF:s för detta ändamål medger startandet 6-resurser av
8 nätverk år.per

Efter förslag från medlemsorganisationer eller från forskargrupper i
olika länder kan initiativESF till genomförandetäven störreta av
forskningsprogram Additional Activities i ESF-stadgans mening.
ESF:s ekonomiska insatser for dessa dock begränsade tillärprogram

täcka kostnader för programledning, samordning och planeringatt me-
dan direktade forskningskostnaderna finansieras de länder ochav
medlemsorganisationer beslutar delta iattsom programmen.

förEtt ESF-program ResearchEuropean Conferences startade 1990.
Som modell för ESF konferenser står Gordon-konferenserna i USA,:s
vilket bl innebär antalet deltagare begränsat formellaochäratt atta
konferensrapporter inte skrivs. Från ESF sida särskiltunderstryks det:s
europeiska elementet värdet forskare kan få delta till-samt attav unga

med etablerade kollegor. EU ekonomiska bidrag tillsammans mer ger
konferensernas genomförande.

Utträde organisationen verkställs vid utgången det budgetårur av
följer på det budgetår under vilket utträdesanmälan lämnats.som

International for AppliedInstitute Systems Analysis IIASA

IIASA organisation för Systemanalys med medlemsländer,är 17en
utomeuropeiska, nämligen USA, Kanada och Organi-Japan.trevarav

Österrikesationen har i Laxenburg i och bedriver ochsäte natur- sam-
hällsvetenskaplig forskning med systemanalytisk inriktning, främst
dock inom de organisationen prioriterade områdena Globaltre av en-
vironmental change, Global economic and technological transitions
och Systems methods for analysisthe of global issues. Man ävenger
Sommarkurser främst vänder sig till forskare.som yngre

Ett 50-tal svenska forskare besöker årligen för kortare ellerIIASA
längre perioder forskareoch deltar årligen5-7 i sommarkurser.yngre

hållsDärutöver återkommande seminarier och kurser IIASA-av
anställda forskare vid svenska universitet. samarbete nordiskEtt
basis mellan Sverige, och Finland harNorge inletts. Svenskäven an-
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medlemsbidraget uppgåendeförvaltarsvarig myndighet FRNär som
till miljoner kronor.5c:a

det budgetårverkställs vid utgångenorganisationenUtträde avur
lämnats.vilket utträdesanmälanbudgetår underföljer på detsom

Polarforskningssekretariatet

administrerasorganiseras ochpolarforskningensvenskaDen genom
med imyndighet Ve-Polarforskningssekretariatet säteär egenensom

huvuduppgiftSekretariatetsi Stockholm.lokalertenskapsakademiens
arktiska breddgra-tillforskningsresorlogistik förtillhandahållaär att

forutrustning isbrytareinhyrning ochalltifråninnefattarder. Detta av
till till-områdena,de aktuellautrustning tillochpersonaltransport av

lö-forskarna. Detill de enskildafáltkläder,tält,handahållande etc.av
forskarnabetalasinblandade projektfordriftskostnadernapande av

heminstitutioner.forskningsrådsanslag ellersjälva derasgenom
tyngdpunkt inomtradition haftSverigehar iPolarforskningen enav

tid harunder ävengeovetenskapligaden ämnesgruppen, senaremen
vilketaktiva,fysiker blivit alltmerekologerfrämstbiologer samt--

detförutsättningarspeciellalatitudernas närde högainte minst beror på
organi-Sålundamiljörelaterade problem.ochklimat-gäller studier av

1994 expeditionsvensk/ryskundersekretariatetserade sommaren en
projekt påekologiskaväsentligen hadetundran,till den sibiriska som

kanadensiska sektorntill denexpeditionliknandeEnprogrammet. ny
tillplaneras 1999.tundranden nordligaav

tillPolarforskningssekretariatet uppgårvidpersonalstabenfastaDen
hundra-regelmässigtexpeditionernaundertio ärdrygt personer, men

forskare frånoch ofta mångaengageradeforskaretals svenska även
kronor,miljoneruppgår till 22budgetSekretariatetsandra länder. cza

och underkostnader inforförbrukas påberäknas75 % expe-varav cza
kontaktverksamhet,internationelltillanvändsmedanditioner, resten

konferenser, kurser, etc.

MRIRymdforskningslnstitutet KirunaMiljö- och i

och initierasyfte samordnaorganisation mednystartadMRI attär en
åstadkommaMåleti Kiruna.med miljörelevansverksamheter är att

in-SverigesKirunatillväxt i och Norraekonomiskarbetstillfällen och
vetenskapliga infrastrukturenlokalaförbättra denland, attatt genom

och byggakommersiella aktiviteter,medforskarinsatserkombinera att



SOU 1997:69 39

och samordna svensk vetenskaplig kompetens inom de aktuellaupp en
områdena.

Verksamheten uppdelad på huvudfált, nämligen miljödata-är tre ett
för bl.a. hantering satellitinforrnation, klimatforsknings-centrum ettav
för klimatrelaterad geovetenskaplig och ekologisk forskning,centrum

och samhällsgeograñskt miljöcentrum med uppgift analyseraett att
miljöförändringars sociala drivkrafter och konsekvenser. ytterli-För att

förstärka miljöprofilen bliMRI integrerat med denäven at-gare avses
mosfärsforskning f.n. bedrivs i Kiruna Institutets försom genom
Rymdfysik försorg.

hundratal tjänster bliEtt beräknas knutna till det fulltMRI ärnär ut-
byggt. Finansieringsbilden komplicerad, med anslag från ochFRNär
Miljödepartementet, med medel särskilt regerings-avsattssom genom
beslut, med anslag från såväl Kiruna kommun länsstyrelsen isom
Norrbottens län, med substantiella EU-bidrag. totala omslut-Densamt
ningen förväntas bli miljoner överförts50 kronor år, 8cza per czavarav
eller kommer överföras till och förväntasFRN, 10 tillkommaatt genom
särskilt regeringsbeslut.

Svenska Institutet

stiftelse i InstitutetSvenska Institutet med Stockholm. harär säteen
förmedlasina uppgifter information Sverige till kvali-attsom en av om

ficerade målgrupper i utlandet, de svenska utlandsmyndigheterna it.ex.
deras roll informationsfönnedlare. huvuduppgiftEn är attsom annan
främja kultur- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och utlandet, ge-

stimulera kulturutbyte språk- och nationsgränser i formöverattnom av
och service till kulturarbetare, kulturorganisationer och institutio-stöd

inomtredje viktig uppgift för institutet främja utbyteEn är stu-attner.
dier, utbildning forskning mellan Sverige och utlandet,och attgenom

bidradela stipendier till svenska och utländska forskare, attut samt
med finansiering vetenskapliga konferenser.av

för uppgiftenBidraget från Utbildningsdepartementet den senare
miljoner kronor.uppgår för till1997 24cza

EU-forskning4.3.5

den Europeiska Gemenskapen harforskning stödsDen somsom genom
industriella konkurrenskraftuttalat syfte stärka Europas gentemotett att

marknadens för-i exploatera den inreförsta hand USA och Japan, att
utvecklingsamhällets behov hållbardelar, tillfredsställaattsamt av en
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Maastrichtfördraget således beträf-och förbättrad livskvalitet. I sägs
det skall ...stärka den vetenskapli-fande det fjärde ramprogrammet att

europeisk industri stimulera den blitekniska grunden för ochoch attga
konkurrenskraftig....mera

problem organisatorisk, ekono-möjligheter ochFrågor de avom
forskaresförknippade med svenskaoch strukturellmisk ärart som

beakta införliksom synpunkteri fjärdedeltagande attramprogrammet,
Forskningsfinan-ingående ihardet femte penetreratsramprogrammet,

därför inte berörasoch kommerSOU 1996:29sieringsutredningen att
kvalitativa och kvantitativa aspekter EU-Endast någrahär.närmare av

betänkandeföreliggandeförrelevantaforskningen är tas ne-uppsom
dan.

aktiviteter,kring fyra s.k.Fjärde centrerasramprogrammet varav
demonstrationutvecklingteknisk ochforskning,aktivitetenden 1:a --

indelad iaktivitet i sindominerande. Dennakvantitativt helt är ettturär
telematik.jordbruk/fiske och Förbioteknologi,femtontal t.ex.program,

blandhuvudansvarig svenskfinnssådantvarje motpartenprogram
sakkunskap in-forskningsfinansiärer haroch andraforskningsråd som

nationelltlämplig hadärigenomområde och är attett ansvarsomom
med avseendebedöma projekt, bl.a.kommissionen, attsamtgentemot

finansiering.kompletterandeeventuella behovderaspå av
vadinom mellanvariation såvälfinnsDet stor program av-somen

forskning,innehåll grundläggandeingående projektensde re-avser
nyfiken-obunden,tillämpad karaktär. Heltspektive forskning av mera

för EU:sknappast inomförekommerforskninghetsdriven ramen
undantagmed åtskilligaGenerelltforskningsprogram. -tor-sett- men

mindre in-hafjärdestöds inomde projektde ramprogrammet ettsom
forsk-svenskaprojekt med stöd från degrundforskningnehåll änav

naturligt och knap-grundvetenskapliga Dettaningsrådens ärprogram.
just syftetforskning hartanke på EU:smedförvåna, attägnat attpast

grundforsk-satsningar påinternationellanationella ochkompletteraatt
medlemsländerna.blandning

EU-kommissionenforskningfinansieringprincip förDen somav
samfi-utförs skallvilket forskningenland ipå detförordar bygger att

enligt enderamotfinansiering, kan skeprojekt, s.k.nansiera ett avsom
och denkommissionenmodellen byggermodeller.två Den attena

kostnaderna, dvs de tvåorganisationen delarutförande parterna sva-
forsk-frågamodell tillämpas detför vardera. Denna50% när är omrar

andraEnligt deninstitut.företag ellerutförs vidning ettett mo-som
och hög-vid universitetforskningen bedrivstillämpasdellen närsom-

dockmarginalkostnaderdeför 100%kommissionenskolor avsvarar-
vidförorsakarprojektetfasta tjänsterkostnader ellerover-head som

beräknas i detmarginalkostnaddennautförande universitetet. Hurdet

D
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enskilda fallet intressant och inte heltär lätt besvarad fråga,en som
kommer diskuteras inärmare övervägandena.att

Många projekt i Sverige hamnar erfarenhetsmässigt i svårigheter när
det gäller uppfylla kraven på motfinansiering.att svenskaDen forsk-
ningsfinansiären träder därför ofta med kompletterande finansiering.
NFR härvidlag tillämpa betydligt restriktiv politik änsynes en mera
övriga forskningsråd, vilket främst torde spegla det nämnda för-ovan
hållandet EU-projekt oftast inte har karaktären obunden,att kun-av
skapssökande grundforskning. Trots ofta emfatiskt häv-att motsatsen
das, har Sverige inte skrivit något avtal förbinder motfi-attsom oss
nansiera de projekt beviljas anslag kommissionen. iDet ärsom av
verkligheten den utförande myndigheten dvs universitetet eller hög--
skolan förbinder sig erforderliga eller i före-avsättaattsom resurser,-
kommande fall anskaffa kompletterande från finansiä-externaresurser

delI länder tycks inte någon sådan kompletterande finan-externrer. en
siering förekomma. Andra länder, England, har beslutat bespa-t.ex. om
ringar på de nationella forskningsprogrammen inom de forskningsfält

ändå får stöd EU:ssom genom ramprogram.
Svenska forskare vid universitet och högskolor har hittills varit

framgångsrika i konkurrensen medel från det fjärdeom ramprogram-
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverigemet.

och EU uppskattar det totala projektstödet från kommissionen tillatt
våra universitet och högskolor under 1997 tilluppgår 400 miljonerc:a
kronor. innebärDet räknat kommissionen ungefärgrovt äratt en- -
lika projektfmansiär i Sverige vardera de forsknings-stor storasom av
råden. Det innebär också icke obetydlig andel fakultetemasatt en av
forskningsresurser i form personal, lokaler, utrustning, äretc.av enga-
gerad i EU-forskning, sig detta blottläggs i formvare engagemang av

formellt redovisad motfinansiering elleren
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överväganden5

Allmänna utgångspunkter5.1

forskningspolitiskaDet landskapet i Sverige under förändring. Nyaär
aktörer för forskningsfinansiering har och ökar kontinu-äntrat scenen
erligt sitt inflytande forskningens inriktning organisation;och detöver
gäller främst forskningsstiftelserde strategiska bildades lönta-som ur
garfonderna, EU-forskningen, troligen den före-ökar ävensamt men
tagsfinansierade universiteten.forskningen vid Ehuru fakulteterna och
de statliga forskningsråden förblir betydande aktörer inom den statligt
finansierade forskningen vid universiteten, har relativa andelderas av
forskningsñnansieringen sannolikt minskat de åren.senaste

ligger utanför denna utrednings direktiv ha synpunkter påDet att
den delvis kontroversiella frågan huruvida denna förändring ondoär av
eller dock okontroversiellt konstaterandegodo. tordeDet attettav vara

konsekvens den pågående förändringen relativadetär utrym-atten av
för nyñkenhetsdriven forskning följerobunden, minskar. Dettamet av

såväl forskningsstiftelserna EU-forskningen i sina stadgar haratt som
forskningspecifika målkriterier för den kan få stöd.som

besparingar har drabbat forskningsrådens stöd tillårensDe senaste
grundforskning särskilt hårt, bl.a. därför forskningsstiftelserna lätta-att

forsk-kunnat gå och kompensera besparingar sektorsorganensre
ning. bakgrund detta har jag tagit grundläggande ochMot av som en
första den obundna forskningen möjligaste mån skallutgångspunkt iatt

förutsättning hållerskyddas ytterligare besparingar, under denmot att
hög innebär, generellt sådan forsk-vetenskaplig kvalitet. Detta attsett,
ning skulle få stöd forskningsrådens grund-normalt kunnasom genom

specifika forsk-vetenskapliga behandlas debör Förvarsamt.program
ningsområden utredning omfattar innebär denna mindenna ut-som

avseende vid vetenskapliga be-gångspunkt jag fäster NFR:satt stort
avvägningardömningar och prioriteringar, liksom vid de motsvarande

forskningsråd.Rymdstyrelsen i sin egenskapgörsom av
huruvidaandra har sin grund i den eviga fråganEn utgångspunkt

genomföras med hjälp osthyvel ellerbesparingar på forskning bör av
forsk-tårtspade. kan forskningsfinansiär-Generellt ettt.ex.sett en

allehanda det gällerningsråd naturligtvis tillämpa modeller när att-
forskningsprojektska tilldelas debestämma hur stora somresurser som

för torde dockbefunnits konkurrenskraftiga. alla modellerGemensamt
angelägenhetsgrad,rangordna projekten efterförst måsteatt manvara
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fördelas mellan projekten enligt någonvarefter tillgängliga resurser
flera forskningsrådtillämpas våraprincip. principDen är attav avsom

tilldelas anslag erhåller såöverhuvudtagetalla projekt stora resur-som
finansie-forskningen skall optimaltförbedöms krävas att varasomser

tårtbits-princip tillämpas:såledesmodell innebärrad. Denna ettatt en
inte finansierat alls.finansierat ellerfulltprojekt blir antingen

förnödvändigtbedömareenligt mångaförfarandesådant attEtt är
innebär detprojekt. Blandfinansieringsuboptimal attundvika annatav

påbehöver läggaforskargruppellerviss forskare attden tid neren
idet värdeVidare liggerbegränsas.forskningsansökningar attskriva ett

varandra, sårelation tillkontinuerligfårforskare attfinansiär och en
bedömtenkelt. harkan lösas Jagproblemuppkommande atteventuella
utredning.dennatillämpas imån,möjligastemodell bör, i ävendenna

finansieringbehålla godsökt eftersåledes medvetet vägarharJag att en
tvingasmedan jaguppdraget,berörsforskningdelar den avsomav av

tårtbits-principsådanläggas Enmåsteandra delarkonstatera att ner.
besparingardemångaangelägnaremyckettorde så somavsomvara

form ost-iha lagtsforskningssystemetiredan gjorts ut avsynes
hyvling.

formuleringarutredningsdirektivensutgångspunkttredjeEn är om
organisation.forskningens Jagstorskaligadenskaattjag över menarse

fi-storforskningensaspekter. Denuppgift har två ärdenna attatt ena
storforsk-andra aspektenkomplicerad. Den rörnansieringsstruktur är

omfattningprivilegierad verksamhet,delvisställningningens varsav
iprojekt,andra nationellainteinriktning normalt t.ex.och vägs mot

projektbedömningar.RymdstyrelsensochNFR:s
ägnadefter strukturjag söktharbakgrund dettaMot som voreenav

begränsadekonkurrensförlikastorforskningen utsattgöra re-att om
förändring inteEhuru sådanforskning.obunden enannansurser som

finansiering,åtaganden ochlångsiktigheten inödvändigadenfår hota
i såvällegitimitetlångsiktigastorforskningensjag övertygadär attom

beroendeisamhälletforskarsamhället är att uppstram-stort enavsom
genomförs.anslagstilldelningenning av

forskning-storskaligaorganiseradeinternationellttill denBidragen
forskningsfrå-renodladinteregeringarde flestahanteras som enaven

näringspolitiskaallmänpolitiska ochbeaktandemedocksåutan avga,
falli någraspeciella ställning-storforskningensaspekter. Genom som

ochför lönerblir kostnadernainternationellorganisation med status-
länderför enskildamycket svårtdet att ut-drift höga samtidigt ärsom

fleranödvändigtverksamheten. Detspartryck på atteffektivt äröva ett
förändringarförgårutgångspunktermed liknandeländer attsamman

genomlysningarandraUtvärderingar ochgenomslagskraft.skall ha av
genomföras.behövaverksamheten kan
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Därför har jag tagit fjärde grundläggande utgångspunkt attsom en
del besparingen bör åstadkommas inom den internationellten av orga-

niserade storforskningen, främst högenergiforskningen, fusionsforsk-
ningen och rymdforskningen. svenskaDen obundna forskningen bör i
möjligaste mån skyddas ytterligare besparingar. vissa områ-Inommot
den har jag bedömt andra finansiärer villiga träda och där-äratt att
med kan besparingar åstadkommas skada för forskningen. Detutan
gäller bland rymdforskning och polarforskning med inriktningannat

och marina problem klimat- och miljöforskning medmot terrestra samt
satellit- och fartygsburen utrustning.

Utredningen har tagit del de internationella utvärderingarav som
gjorts forskningenden aktuella och inhämtat synpunkter från de be-av
rörda beträffande densvenska myndigheterna. NFR konstaterar t.ex.
storforskning för att anläggningarnarådet de storskaligasom ansvarar
erbjuder i internationellt krävande för svenskagod skola, miljö, stu-en
denter forskarutbildning, de storskaliga anläggning-genomgår attsom

till fortlöpande utveckling ochhar dynamisk ledernaturarna en som en
förnyelse, och rådets internationella utvärderingar visar denattatt
svenska forskningen vid dessa håller hög klass.

emellertid också det kontinuerligt följer Sveri-Rådet framhåller att
forskningeni den storskaliga och löpande bedöm-görges engagemang

mellan forskning inhemska.ningar beträffande balansen denna och den
och rådet bedömer kostnaden för något internationelltOm när att enga-

inte rimlig proportion till det vetenskapliga utbytet kom-står igemang
för förändrat svenskt deltagande, liksom det kanrådet verkaatt ettmer

föreslå beroende påkomma bli aktuellt svenskaatt att nya engagemang
fälthur den vetenskapliga utvecklingen inom olika förlöper.

Överlappning mellan forskning under5.2

nationell forskning18 ochD

i vilken utsträckning den forskninghar sökt skapa mig bildJag en av
omfattas helt eller delvis dubblerar natio-anslagsposten 18Dsom av

nellt bedriven forskning.
anläggningarna MAX-lab i Lund,Vad gäller de nationella dvs—

jagoch i Göteborg- har kom-i Stockholm, TSL i Uppsala OSOMSL
motsvarighet vid de in-mit fram till följande bild. har inte någonMSL

föreligger. Någonanläggningar där svensk delfinansieringternationella
vaddubblering för handen. Verksamheten vid OSOsåledes inte är,är

del SEST,helt integrerad och nödvändigradioastronomin, avenavser
internationellsvenskñnansieradgeodesi-delen OSO saknarmedan av
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organisationerna har således varandratvåmotsvarighet inom ESO. De
faciliteter.överlappandekompletterande, änsnarare

anläggningarnaforskningen vid de tvåfallet TSL och CERNI är
partiklar tillaccelerationforskningendärförkomplementär, att avavser
Beträffandeolika fysik.således gällerochhelt olika energier, typ av

överlappning vad de tvåvissföreliggeroch ESRFMAX an-avseren
anläggningarnavid bådabeläggningenprestanda, ärläggningamas men

hel radinte kanrationaliseringsvinsterhög några görasså attutanatt en
tillträdenekasforskningsprojekt måstehögkvalitativaochangelägna

synkrotronljuskälla.till en
nationelladedubblering mellannågonalltså slutsatsendrarJag att

inte föreligger. NFRanläggningarnainternationella göroch de samma
driftbi-anläggningarnanationelladenämligen attkonstaterande, vars
svensktinte kanstatsanslagfinansieras NFR:s ersätta ettdrag genom

JET.ochESRFi ESO,deltagande CERN,
Labo-annorlunda.situationenjagbedömer ärVad gäller EMBL att

forsknings-utbildnings- ochframståendeHeidelbergratoriet i är en
samlas. Histo-från helamolekylärbiologer Europacell- ochmiljö där

ochcell-för svenskbetydelsevarithar EMBLriskt attstor mo-sett av
framgångsrik. Påsynnerligen stark ochsiglekylärbiologi kunnat växa

labo-forskningenden aktuellastyrka hos ärinhemskadennagrund av
internationellaumbärligt övrigaHeidelbergratoriet i änmernumera

forsk-flera universitetsorterSverigeidag iVi haranläggningar.
interna-molekylärbiologi högstaochningsmiljöer inom cell- är avsom

skulleslagkraftvetenskapligadennabedömeroch jagtionella klass att
viktigtutträde EMBL. Detsvensktefter ärbehållaskunna även ett ur

Heidel-ilaboratorietfrämst gällerbedömningdennapoängtera attatt
forskargrupper.för svenskaviktigaoutstationss.k.berg. EMBL:s är

beträffande dethandlingsalternativ5.3 Tre

sparbetingetförelagda

organi-berördaimedlemsavgifter dei sin helhetAnslaget 18D avser
i detåtminstonegäller därförorganisationenvarderasationerna. För -

avgiften ellerbetalar helaSverige antingentidsperspektivetkorta att-
delarpåmöjlighetnågonorganisationen ifråga;lämnar att enavspara

sparmålet 150förelagdadetinte finnas. Ommedlemsavgift torde om
18anslaget Dbesparingar påeffektuerasskallmiljoner kronor genom

Sverige avslutarförstajfr. Figur 2. Detalternativfinns bara två är att
medlem-sittSverige avslutarandradetmedlemskap i CERN,sitt att
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skap i samtliga övriga organisationer ligger under denna anslags-som
post.

Utredningen har sökt skapa sig bild vilka konsekvenser ett ut-en av
träde respektive organisationer skulle medföra för svensk forskning,ur

inhämta skriftlig och muntlig information från de ansvarigaattgenom
svenska myndigheterna, vid utredningens studiebesök i Kiruna.samt

synpunkter sammanfattasDessa i konsekvensbedömningarna nedan.

Alternativ Sverige avslutar medlemskapet5.3.1

i CERN

CERN-kommittéNFR:s påpekar CERN välkomnat forskare frånatt
andra länder bidra i forskningssamarbetet, i enlighet med traditionenatt
inom internationell grundforskning. traditionDenna har grund-gynnat
forskningens vitalitet på alla områden. rad europeiska medlems-En nya

Polen, Slovakien, Tjeckien och ökar sina med-Ungern,stater, t.ex.
lemsbidrag, och bilaterala avtal har slutits med icke-europeiskaraden
länder. Medlemskapet i CERN Sverige inträdesbiljett till det in-ger en
ternationella forskarsamhället, vilket underlättar i andraengagemang
anläggningar, iDESY Tyskland och Brookhaven i USA. Ett utträ-t.ex.
de CERN skulle inte automatiskt betyda Sverige kan expanderaattur
sin verksamhet vid andra internationella forskningsanläggningar. Inga

dessa kommer heller under det årtiondet kunna konkur-närmaste attav
med CERN det gäller utforskningen elementarpartikelfysi-närrera av

kens frågor.fundamentala allvarliga konsekvensen skulle bliDen att
Sverige förlorar möjligheten långsiktigt planera deltagande i denatt

frontlinjeforskningenverkliga området. Mycket skulle densnart ex-
perimentella elementarpartikelforskningen vid universitetsvenska
drastiskt minska och marginaliseras, svenska forskargrupperäven om
under några kunna fortsätta forskningen vidår skulle medverka iatt
CERN för experiment.avsluta pågåendeatt

delar uppfattning forskningJag NFR:s den bedrivs vidatt som
CERN högsta internationella kvalitet. Till visso den-är äryttermeraav
eftersom USA inte längre har någon jämförbar anläggning unik i-
världen. CERN:s anläggningar i till följd denna derasGeneve utgör av
unika ställning intellektuellt och teknologiskt kraftcentrum, at-ett som
traherar de högener-allra bästa forskarna inom de aktuella grenarna av
gifysiken och ingenjörsvetenskapen.relaterade delar av

forskninghävdas ofta den bedrivs vid CERNDet är esote-att som
risk; bekräfta existensen ytterligare ele-den bara syftar tillatt att av

detmentarpartiklar redan förutsagts teoretiska grunder. I sam-som
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manhanget i minnet forskningenbör dock hålla den aktuella rörattman
frågor såväl materiens innersta världsalltetsväsenom som ursprung.

till den tradition grundforskning,Den anknyter därför väl obundenav
jageller nyfikenhetsdriven forskning, bör värnas.som anser

kvalificerade fors-Till rolldetta kommer CERN:s exportörsom av
förbetydandehemländerna,kare till lärosäten i centrumsamt ettsom

användning inomteknologiutveckling finner sinuppfinningar och som
högenergi-forskningen just inomsamhället ochhelt andra delar änav
elektroniksnabbteknikdrivande vad gällerfysiken. Så CERNärt.ex.

da-används inomden teknik idagdelaroch snabba detektorer; somav
detek-hämtad fråntillämpningarmedicinskatortomografi för är t.ex.

inom kärnfysiken.utvecklatstionsmetoder som
såledesvetenskapliga excellensen vid CERNSamtidigt densom

med dennaproblemdet dock betydandefinnsknappast kan ifrågasättas,
politiskorganisatorisksåvälorganisation, problem är na-somavsom

idéhistorikernanordnade medutredningenseminariumVid dettur. som
belysteshistoria,specialstuderat CERN:sfrån Paris,John Krige som
organi-medförknippadesvårigheterpolitiskabland de ärannat ensom

tillsynpunkternoterade dessaKrigesation CERN:s storaattnatur.av
tillämpliga på ESA.delar också är

detdeluppfattas ideologisktliksom ESACERN t.ex. avsom en--
välNäråteruppbygga och Europa.efterkrigsprojektet ettattstora ena

avbryta.mycket svårtinletts blir dettasamarbete CERN:s atttypav
riskerarsamarbetetdra siglands sidaförsök frånVarje attattett ur

med isolationistiskamarkeringpolitisk övertoner.uppfattas som en
kanfrån Kongres-fundamentalt USA. DärsigHärvidlag skiljer Europa

ellerbesparingar,omorienteringar,beslutasnabbt,ochsuveränt, omsen
avslutningen detprojekt CERN:savbrytandet typ;storat.o.m. avavav

agerande imotsvarandeexempel.välkänt EttSSC-projektets.k. är ett
beslutavanligtvis längre tiddetotänkbart: härEuropa atttar omvore

blirtill ståndkommitdenna välsatsning, närstor menen gemensam
projektet ividfinansiellt uppbundnaochpolitisktmedlemsländerna

villienskilt medlemsland Europadecennier. Omkanske iåratal, ett
ti-det ske påmåsteprojekt CERN:skunna påverka etttypstortett av

projektbeslut sjösättainnandigt stadium i beslutsprocessen, ettattom
Däreftermedlemsländerna.tagits kollektivt är manöverutrymmethar av

begränsat.
konsekvensernabeträffandeskriverCERN-kommitté ettNFR:s av

i CERN:sSveriges delegaterföljande.bl.a.svenskt utträde CERNur
formarLHCbeslut byggaenhälligai detråd deltog 1994 att som

elementarpartikelfysik ilaboratorium förledandeframtidCERN:s som
färdigskalldecember 1996 LHCiråd fastslogvärlden. Samma att vara

Sverige be-Skulledetta.möjliggörbudgetochår 2005, antog somen
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sluta lämna CERN får det konsekvens Sveriges trovärdighetatt attsom
europeisk samarbetspartner minskar.som

Jag bedömer följden skarpt, och for omvärlden svårforståeligt,ettav
brott med den forskningspolitik Sverige fort i CERN under 40 årssom
medlemskap allvarlig. Däremot bör vi i samverkan med bl.a.som
Danmark och långsiktigtNorge verka for besparingar genomförsatt
inom CERN:s verksamhet. Ett utträde organisationen endastär ettur
möjligt alternativ mycket lång sikt.

Alternativ5.3.2 Sverige avslutar2: medlemskapen i

övriga organisationer finansieras via anslagsom
D 18

ESO

NFR utträde ESO skulle innebära Sverige skulleatt ett attanser ur
mista möjligheter till observationer med vilket skulle leda tillVLT att
vi kommer efter andra nationer inom området. finskNorsk och astro-
nomi har stått utanför vilket har haftESO menlig inverkan kvaliteten
på den forskningenastronomiska i dessa länder, kunnat kom-som

deltagande i andra organisationer. inomDet är astro-penseras genom
nomin i omöjligt få tillgång till förstklassiga instrumentstort attsett

delta i samarbete. Alternativet till nämligen ingå iESO,utan att ett att
det brittiska-amerikanska Gemini-projektet, skulle troligen bli dyrare
och dessutom iresultera projekt två teleskop istället for8sämreett m
fyra. Vårt inflytande skulle också marginaliseras deltagandeettgenom
i Gemini, medan organisationESO -till skillnad Gemini- ärmotsom
tvingad hänsyn de mindretill medlemsländernas önskemål.ävenatt ta
Sverige har redan betalat del kostnaden för VLT.storen av

neddragningJag det svenska bidraget orealis-attmenar en av vore
tisk motsvarande neddragning från de andra medlemsländerna.utan en
Detta med erfarenhet från diskussionen minskning Tysk-är, om en av
lands bidrag till ESO, endast på nivå någraväntaatt procent,en av om
alls, med tanke på satsningen på VLT.

ochEMBL CEBM

NFR svensk synvinkel skulle konsekvensernasnävatt ettmenar ur av
ensidigt svenskt utträde EMBL bli mindre uppenbara. kortareI ettur
perspektiv skulle svensk forskning inte hindras, eftersom alltidEMBL
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Svenska forskare skulle dock uppleva derasarbetat internationellt. att
faciliteter Grenoble och Hamburgtill iansökan tillgång EMBL:som

prioriteringslistan.längre iskulle placeras ner
forsknings-varit mycket USA-inriktat i sinatidigareSverige har

forskningsfmansieringenamerikanskadentakt medsamarbeten. I att
svenskfart hareuropeiska integrationen tagitdenochhårdnat avsevärt

inom detforskning etablerat sig välmolekylärbiologiskcell- och euro-
troligenskulle därförsvenskt utträdeforskarsamhället. Ettpeiska en-

forskning skullelängre sikt. Svenskforskningsvenskdast drabba
forskning,europeisksamarbeta med övrigsvårigheterdock få större att

diskussionerinformellainformella kontakter,ochpersonligaeftersom
förlorade.gradvis skulle gåbyggtsmödosamtsamarbetenoch uppsom

byggainte har storESRFGenom satsat attatt ex-egenupp en
haftsedan längedärför EMBLforskning,biologiskinompertis att en

i EMBLmedlemskapetSverigeGrenoble, behöveroutstation i även
meningsfulltforskningbiologiskförutnyttja ESRFfor kunna ettatt

beträf-vadskulle,EMBL-samarbetetsigskulle draSverigeOmsätt. ur
möj-svenskadeelimineradessutomsynkrotronljusforskning, dettafar

skulleHamburg. Dettaoutstation ianvända EMBL:slighetema att
strukturbiologi.svenskkonkurrenskraften hosminska

redovisatvilket jagbedömning NFRdelvis änJag gör annanen
under 5.2.ovan

ESRF

fram-mycketsynkrotronljusforskningsvenskunderstryker ärNFR att
områden.flerastandard inominternationellagångsrik och högstaav

svenska fors-fåri LundMAX-labanläggningeninhemskadenGenom
internationellainträdesbiljett till denochgod träningkare arenan,enen

vuxit fram. Re-internationella samarbetenfruktbaratillvilket lett att
siktvärdegrundvetenskapligthögtinte barasultaten utanär avav

ochmaterialvad gällerindustri,svenskförbetydelse t.ex.stor nya
läkemedel.förforskning påstrukturbiologisk receptorer nya

enligtskulle detta,ESRF-samarbetetdra sigSverige skulleOm ur
struk-biologiskmed tonvikt påforskningtillbedömning, ledamin att

försvårades.allvarligtturforskning

JET

del detlitenendastfusionsforskning via D 18 to-Bidraget till är aven
miljonertill 67uppgårfusionsforskning,stödet tilltala svenska czasom
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kronor. påpekasSom NFR det Sveriges deltagande i EU-projektetärav
EURATOM skall avbrytas Sverige beslutar avveckla sittattsom om

i fusionsforskning.engagemang
bedömer Sverige gingeNFR EURATOM skulle värdefullaatt om ur

forskargrupperkontakter med väletablerade Förlorade, speciellt
koppladekontakterna med projekt till anläggningarna ochJETärsom

skulle allvarligt skada svensk fusionsforskning och dess-ITER. Detta
innebäraskulle utträde EURATOM Sverige inte kundeutom ett attur

dra fördel investeringar gjorts i dyrbar utrustning och fors-deav som
Sveri-karkompetens. utträde EURATOM skulle också betydaEtt attur

påverka inte bara tekniska utveck-förlorade möjligheterna denattge
fusionsforskning, också frågornalingen inom civil de viktigautan om

och socio-ekonomiska problem i samband medsäkerhet, miljöaspekter
för fredliga ändamål.exploatering fusionsenergiav

fusionsforskningen avviker frånavseendeMina bedömningar
till under avsnittvilket jag återkommer 5.3.4.NFR:s,

EISCA T

institutetutnyttjas aktivt vidunderstryker EISCATNFR att av grupper
vid Tekniskaför rymdfysik, i Kiruna och Uppsala, ochIRF, av grupper

och Lund.Stockholm och universiteten i Umeå, Stockholmhögskolan i
Sveriges inom EIS-Rådet upphörandeatt ett av engagemangmenar

organisation och/eller forskning skulle få allvarliga konsekven-CATs
rymdforskningen i sin helhet, för avdel-för den svenska och lRFsser

satsningenUppsala i synnerhet. internationellaningar i Kiruna och Den
lokalisering radaranläggningen isådan anläggning ochpå av norraen

erbjuds härde speciella förutsättningarSkandinavien motiveras somav
för studier rymdplasmans fysik.av

rymdplasmafysik, behovetglobala intresset för det ökadeDet attav
klimat-rymdväderprocesser, studier ochbättre förstå s.k. samt ozon-av

delägare ifrågor, innebär Sverige sådan naturresursatt somsom en
möjliggöraSkandinavien har internationelltutgör ett attansvarnorra

rymdforskning. huvudkontor liggeroch delta i markbaserad EISCAT:s
organisationerden enda de internationellai Kiruna och därmedär av
vilket speglarutredningen behandla har i Sverige,har säteatt somsom

uppfattas internationellt för rymdfysiken.den roll Sverige hasom
skulle, menarjag, innebära svårt slagutträde EISCATEtt motettur

den aktu-nordiska satsningen påorganisationen och den gemensamma
ella forskningen.
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IIASA

samhällsvetenskapliginom främstSystemanalytisk forskning är en gren
minst förrad områden, intetillämpningar inomforskning och har en

har forskningenförlopp. årenmodellering komplexa De senasteav
positiv åter-olinjära funktioner,medbreddats och tagit ansatserupp

Internationella kontakterkaosforskning.instabiliteterkoppling och
vikt för Sverige.andra fälthär inomär avsom

bedrivssystemanalytiska forskningdock denbedömerJag att som
in-de övrigaför svenska forskarebetydelsemindrevid har änIIASA

angelägennågot mindreoch denternationella äratt urprogrammen
åter-forskning under 18. Jagövrig Dsynpunktgrundvetenskaplig än

avsnitt 5.3.4.undertill dettakommer

ESA

bl.a.ESA,organiserasrymdforskningeneuropeiskaHela den genom
sårymdforskningsatellitbaseradochför raket- ärdärför Iogistikenatt

nationer,enskildaräckhåll föruppenbarligendyrbar den är utomatt
skullemin meningsupermaktssfaren. Enligtutanföråtminstone för dem

grundvetenskapligadetavbryta delardelsutträde ESAsvensktett avur
ideltagandesvensktdramatiskt hämmadelssvenska rymdprogrammet,

för Nä-undan basenoch därmed drarymdteknikutvecklingeuropeisk
rymdindustri,rymdrelateradsvensksatsningarringsdepartementets

former.i andramotsvarande forskningutföramöjligheternågra attutan

ESRANGE

loch kompetensinfrastruktur ärtillhörandei Kiruna medRaketbasen
harutredningenanläggningarinternationella attden deenda somav

konsekvensernai Sverige. lligger Jag attöverblicka att avmenarsom
anläggning be-internationellvärdland tillsin egenskapSverige i enav

anläggningenförkostnadernasin andelsjälv inte betalaslutade att av
oacceptabla.vore

ochalternativ 2bedömningar 1Utredningens5.3.3 av

omedelbartmöjlighetertvådessabedömer varderaJag attatt sparaav
Sverige går18anslagsposten Dundermiljoner kronor150 att ur I-

organisationer-samtliga övrigaSverige gårrespektiveCERN, att ur
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skulle skada forskningenden svenska på oacceptabelt och för-sättett
våra internationella relationer. förordar således inte någotJagsämra av

dessa alternativ. enda möjlighet jag för regeringenDen attser spara
medlemsavgiften bildartill CERN de berörda fakulteternaär ettom
konsortium för för denna avgift.överatt ta ansvaret

ockvissa riktade besparingar möjliga,jagDäremot äratt ommenar
strukturellainte motiverade, bl.a. med hänsyn till devetenskapligt pro-

ochblem finns ESA, EURATOM och ESO,inom CERN, somsom
naturligtvisförsöka lösa. möjlighetenSverige bör arbeta for Denatt ges

i organisationerna.kvarstår medlem Jagendast Sverige görom som
forskningvissa andra besparingar denvidare bedömningen att som

aktörermed hänsyn till demöjliga, bl.a.stöds via anslaget 18D är nya
kombina-for forskningsfinansiering. Enmarknadentillkommit påsom

besparingar påochanslagsposten D 18tion dessa besparingarav
lederunder Utbildningsdepartementetverksamhetinternationellannan

tredje alternativet.presenteradefram till det nedan

sparbetingAlternativ 3: Ett5.3.4 sammansatt

CERN/ESA/JET

problemorganisatoriskastrukturella ochfinns detdiskuteratsSom ovan
for långsiktigt lösa.kunna verkaSverige bordeinom CERN attsom

Vi-ochbeträffande ESO JET.föreligger ESA,Liknande problem även
inom dessalångsiktiga besparingarverka förSverige kunnadare bör att

senareläggs, ochinvesteringarorganisationer åstadkoms att ge-genom
ambitionsnivåer.ochneddragningar temponavnom

förkommittéforskningsrådetsdet norskaUtredningen har erfarit att
besparingarforutreder möjligheternateknologi f.n.naturvetenskap och

finns in-detUnderhandskontakter visatharinom och ESA.CERN att
ståndpunkt medtillframfrån norsk sida för nåatttresse en gemensam

Forskningsministeriet hardanskakostnaderna.syfte nedbringa Detatt
för denuttryckt intresseutredningendiskussion medlikaledes vid stort

utredning-diskussionen de frågorforskningspolitiskasvenska somom
har behandla.atten

skulleåtgärdereffekten dessasammanlagdabedömer denJag att av
följande tidsschema:enligtkunna besparingarge

År 2001 20021998 1999 2000
l0 20 36 51l0Besparing MSEK
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sparbe-förändringen tiden i dettaEnligt detta förslag överpareras
finansieringssystemet för dyrbaromläggningting utrust-avgenom en

besparingdenna långsiktigakonsekvensning nedan.se Som aven
fa-framtida besparingar påmöjligt åstadkommabör det även attvara

m.fl. organisatio-relaterad tillverksamhet CERNkulteterna vad avser
ner.

dyrbarFinansiering utrustningav

vetenskaplig utrustning FRNfinansiering dyrbarföranslagDet somav
kronor. Bidragenmiljonertill 91uppgår för 1997disponerar an-avser

anskaffningskostnadmedinstrumentutrustning ochskaffning somav
univer-främst vid svenskaplaceringmedmiljoner kronoröverstiger 2

in-fl andravid CERNforskningsinstitutioner,sitets- och även mmen
varitFRN-anslaget haranläggningar.utländskaternationella och av

och stärkandetupprätthållandetförbetydelse utrust-avgörande av
forskningsinstitutionerna.vidningsnivån

kapitalförsörjnings-sedan 1994tillämparhögskolorUniversitet och
Riksgälds-ifinansieras lånskallInvesteringarförordningen. genom

lånekostnadenfinansieraskallfrån FRNUtrustningsbidragkontoret.
högskolansmottagandedenpåMedlenamortering.ochränta sätts

bety-amorteringar. Detochbetalaefter handförräntekonto räntoratt
investeringskostnaden ihelabetalarvissa undantagmedder FRNatt

kom-utrustning lånenför denräntekostnaderförväg. Högskolans avser
ochlämnarförskott FRNpå deränteinkomsteralltså sompenseras av

Riksgäldskonto.sattssom
i för-lånekostnadenbetala helaföri ställetföreslår FRNJag attatt

ochuppkomnabetalar den årligtutrustningsanskaffning ränte-skott för
anslagsvolymenårligabibehållande denMedamorteringskostnaden. av

omgångentills den förstainförstidunder denblir kostnaden systemet
Innebördenårskostnad.nuvarandelägreavskrivnainstrument helt änär

kostnadför serie lån,kostnadensörja försigåtarFRNär attatt enen
räntenivå-avskrivningstider ochanslagsnivå,beror påomfattningvars

er.
Högsko-uppnås med dettafördelar kanradJag system.attanser en

betjänaföri Riksgäldentillgångbehöver inte byggalan ut-attupp en
likviditetHögskolansregleras FRN.rustningslånen, dettautan genom

diskussionönskvärt- deni dagens lägeminskar alltså vilket är somse
1996:29,forskningsfinansieringsutredningen SOUijag förde dettaom

Innebördenff.mycket pengar, sid 85högskolan förAvsnitt 7.1.2 Har
dessinkomster bättreårligahögskolansförslaget motär att svararav
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utgifter och tillgångar inte behöver ackumuleras för klara framti-att att
da kostnader.

sådant skulleEtt också de faktiska kostnaderna förgörasystem ut-
rustningen synliga. årliga kostnaden för därDen utrustning avskriv-en
ningstiden kanske femår säg datorsystem blir gångerär näratre ett
högre kostnaderna för investering i med fem-instrumentän ettsamma

avskrivning vindtunnel el.dyl.. skulle leda tillårs en Dettaton en mer
sidoeffektrationell avvägning investeringsbesluten. positivEn avav

de överdrivet avskrivningstiderskulle också kortaattsystemet vara
förtillämpas högskolan minimera räntekostnadernaattsom nu av

realistiska tider.skulle kunna medersättas mer
frånfrämja långsiktigt ansvarstagandeSlutligen skulle systemet ett

bör innefatta bidrag tillsida för investeringar.dessa DettaFRN:s upp-
ligger under den nuvarande belopps-till beloppgradering även som

uppbyggnadskost-fall installations- ochoch i förekommandegränsen
i stället förskulle öka uppgradera utrustningnader. Möjligheten attatt

för instrumentstocken skullelångsiktigt åtagandeköpa sådantEttny.
kapitalutnyttjande.leda till bättreett

detfmansieringssystemet jagomläggningFörutom attanseren av
förslagbesparing enligt mitt 3möjligt mindrebör göraattvara en -

andra finansiä-anslag med hänvisning tillmiljoner kronor detta att—
sina åtaganden.bör kunna ökarer

eftersomför inte helt lätt förutsägaårliga kostnaden FRNDen är att
uppskatt-räntekostnader och avskrivningstider.den beroende Enär av

investeringsåtagandetmed utgångspunktenning kan dock ärgöras att
följandevidare imiljoner kronor och %. Jag88 5räntan är antar exem-

avskrivningstiden utrustning år.genomsnittliga 6pel den äratt
miljo-blir då 1/6-del hela årsbidraget 88Kostnaden för 1998 omav

tillkommerd.v.s. knappt miljoner.kronor för avskrivning, 15 Räntaner
vilketmedlen, miljonerför de upplånade och avskrivna 5 % 73av

åtagandenblir avskrivningen påblir miljoner kronor. För 19994nära
kronor miljoner 5 %för och miljoner 71998 1999 29 räntansamt av

År mil-vuxit tillhar det samlade låneåtagandet 22073 plus 200359.
Avskrivningskostnadema dåmiljoner.joner med årlig 11 ärränta aven

kostnaderna där-har nått nivå därmiljoner kronor och88 systemet en
efter konstanta.är

årskostnaden förantaganden blir MSEK FRN:sMed dessa utrust-
ningsbidrag:
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År 20042000 2001 2002 20031998 1999
8844 59 73 88Avskrivning 15 29

220176 205 220 220lån 73 132Upptagna
119 10 11 1174Ränta

Årskostnad 9953 69 84 9919 36
91 91 9191 91 91anslag 91Nuvarande

822 838 772 55Besparing - -

verkligi huvudsak intebesparingkallas ärDet enovansom
fi-ger detDockframtiden.lånkostnadernaminskning ettutanav

faktiskadeåstadkommaperspektiveti det kortanansiellt attutrymme
sparbe-sikt medanpåinternationellai debesparingarna programmen

för Utbildningsdepartementetkostnadsminskningi formtinget upp-av
utrustningsfman-förårskostnadökar FRN:sReformenredan 1998.nås
kostnadsneutral.synpunkt denstatskassans ärsiktsieringen urmen

föri ställetRiksgäldenimedlenreformenInnebörden är stannarattav
högskolansdärefter återochhögskolantill sättasföras över somatt

Riksgäld.itillgång samma-
åtagandenkostnaderna förläggasårskostnad måsteovanståendeTill

miljoner kronortilluppgår 36tidigare.och Dessagjort 1997FRNsom
hän-miljonerföljandei det 29två år.fördelas på Jagkan attantarmen

beräknasdåUtrustningsanslaget måstetill 1999.och 7för sig till 1998
motsvarandeföroch 43 1999,för 1998kronortill miljoner48 en

kronormiljoneranslagsnivå 43nuvarandebesparing gentemot om
belopptid gäller deåterståendeför 1999. Förochför 1998 48 an-som

gavs ovan.

och IIASAEMBL

minsti EMBLmedlemskapetjag ärbedömerredovisatsSom attovan
med-medjämförelsegrundforskningen, iobundnaför denangeläget

medlemskapavslutande dettaorganisationer. Ettövrigalemskapen i av
miljoner kronor.10besparingfortvarig om czager en

litenIIASAsvenska användare ärkretsenjagVidare att avavmenar
kunska-ochkontaktersvensk forskningtillförinteinstitutoch dettaatt

vetenskap-normaltförerhållas inomskulle kunnainte ramenper som
svenska bidragetmöjligt avsluta detdärförbörligt utbyte. Det attvara

miljoner kronor.besparingfortvarig 7till IIASA. Detta czaomger en
iträdaintekonstruktion,kontraktenskan,besparingarDessa p.g.a.

vidregeringenellerförutsätts NFRtidigast 1999. Detkraft förrän att
forskaresvenskainnebördenmedträffar avtalutträde EMBL attett ur

anläggningarövrigautnyttja EMBL:sfortsättningsvis kanäven
outstations.
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i

Svenska Institutets stipendieprogram och forskningsrådens
gästforskarpro gram

Svenska Institutets verksamhet omfattar bl.a. stipendieprogram förett
akademiskt utbyte mellan Sverige och omvärlden. Forskningsråden har

liknande gästforskarprogramsätt främstett används för in-attsom
bjuda framstående utländska forskare vistas vid svenska institutioneratt
under längre perioder.

Med tanke på de aktörer tillkommit i Sverige det gällernärnya som
finansiering internationellt utbyte, bedömer jag Svenska Institu-av att

stipendieprogram miljoner24 kronortets kan avslutas,om samt att en
besparing miljoner5 kronor kan på forskningsrådensgöras gäst-om
forskarprogram, skada för de aktuella verksamheterna.utan Dessa
verksamheter ligger helt i linje med de uppgifter STINT har.

Detta fortvarig besparing 29 miljoner kronor.ger en om cza

Övrig storforskn in g

Rymdforskningen och Polarforskningen finansieras anslags-över egna
D l l respektive D 16, medan Miljö- ochposter Rymdinstitutet MRI

i Kiruna bl.a. finansieras FRN:s anslagöver och med medel avsatta
särskilt regeringsbeslut. Verksamheten vid samtliga dessagenom orga-

nisationer har inslag forskning strategisk vikt förstora ärav som av
Sveriges industriella utveckling, och/eller betydelse for Sverigesav
internationella inom miljöfrågorna.engagemang

Stiftelsen för Strategisk Forskning har redan beslutat stöd tillom
delar den rymdrelaterade forskningen, och jag bedömer MISTRAav att

efter sedvanlig prövning forskningens kvalitet och relevansav— —
skulle kunna intresserad finansiera delar verksamhetenattvara av av
inom MRI. Sammantaget innebär detta det finns andra fi-att numera
nansiärer, framför allt inom områdena miljöforskning, klimatforskning,
atmosfarsforskning, geokosmofysik och fjärranalys. Vissa besparingar
kan även samordninggöras mellannärmare verksamheterna segenom

avsnittnärmare 5.4.3. Jag därför regeringen kan minska sittattmenar
ekonomiska stöd till Rymdforskning, Polarforskning och MRI utan att
högkvalitativ forskning kommer till skada och föreslår bestående be-
sparingar enligt följande belopp i MSEK:

Rymdforskning 10
Polarforskning 5
MRI 10
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Nationellfusionsforskning

Syftetmiljoner kronor.omfattar 67 är attfusionsforskningSvensk cza
ochEURATOMfusionsforskningsprogram atttillbidra EU:s genom

energiprogram.fusionsbaserattillgrundvalarnatill läggabidra ettatt
gjordesedanför årregeringen någrasvenskadenJag enattnoterar

forskningför denna attintressetsvenskadetmarkeringviktig genomav
experimentanläggning,Sverigetill nästalokaliseringerbjuda aven

förslagetochinteveterligtmighar upprepatserbjudanITER. Denna
längre.aktuellttorde inte vara

hartjugotal år. Framstegi drygtbedrivitsharFusionsforskning ett
väteisoto-byggdkraftproduktion tungavisionengjorts, enommen
energire-obegränsadedetimänskligheten närmasteskulle gesomper,

hinder.visat sighar stötamiljöproblem, storaallvarligautansurser
möj-skallframtididettafortfarandefinnsFörhoppningen att varaen

ligt.
kärnkraftenproblemdenågrajagkonstaterarSamtidigt att somav

ikärnkraftverkbyggandettilllettharochmed attlever nyaavsomnu
avvecklar kärn-planmässigtSverigeochupphörtdet attnärmaste nu

deVisserligenkraftstationer. ärfusionsenerginsvidlåderocksåkraften
tek-de kommer stora,extremtexplosiva, attpotentielltinte varamen

radioakti-lokalt högmedanläggningar,kompliceradeochsårbaraniskt
gasinneslutningar.radioaktivamedkonstruktionsmaterial ochvitet i

myck-huravfall-radioaktivtvisstfusionsenergiOckså genererasynes
idag.säkerhetmedinte avgörahalveringstid kanvilkenoch med manet

avvecklingtillställningstagandetsvenskadetbakgrund avMot av
energi-förnyelsebaramedersättandedessochSverigeikärnkraften

ideltagandetsvenskadetpånivånifrågasättarimligtdetkällor attär
teoretiskadeskapatillmedverkaAtt attfusionsforskningsprogrammet.

fusionsener-förförutsättningarnakunskapsmässigagrundläggandeoch
delta-medanangeläget,forskning,plasmateoretisk ärgi, t.ex. genom

migförefallerutvecklingsprogrammettekniskadirektai detgandet
ochkostnadernade högadelsSkäletläge. äri dagenscentraltmindre

omständigheterdedelsutvecklingstiderna, att somlångade extremt
diskuteratsoch ännuoacceptabel intesocialt utrettskärnkraftengjort

fusionsenergin.vad avser
5.4.2rekommenderar sejagutredningdenföreslårJag att som
forsk-dediskussionerochstudiertill fortsattamedverkar omockså

fusionsforsk-svenskadenaspekternafinansiellaochningspolitiska av
interna-i dendeltagandevårtomfattningenochningen, arten avsamt

fusionsforskningen.tionella
kanfusionsforskningisvenskadet engagemangetbedömerJag att
tek-defrånBesparingen görskronor.miljonermed ll1998minskas
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niska fakultetemas anslag fördelasoch i proportion till omfattningen av
respektive fakultets fusionsforskning.

Sammanfattning alternativ 3av

Sammantaget skulle ovannämnda besparingar följande resultat förge
de fem åren:närmaste

År 1998 1999 2000 2001 2002

Besparing MSEK
CERN/ESA/JET 10 10 20 36 51
Dyrbar utrustning 43 48 38 22 7
IIASA 0 7 7 7 7
EMBL 0 10 10 10 10
Svenska Institutet 24 24 24 24 24
Rådens gästforskarprogram 5 5 5 5 5
Rymdforskning 10 10 10 10 10
Polarforskning 5 5 5 55
MR 10 10 10 1010
Nationell fusionsforskning 1l 11 11 11 11
Summa 118 140 140 140 140

den korta tid till förfogandePå stått har jag således inte funnitsom
sparmåletdet möjligt fullt uppfylla 150 miljoner kronor.att utvara om

På sikt bör dock resterande 10 miljoner kronor kunna bl.a.även sparas,
med hjälp de fördjupade analyser kan genomföras de kom-av som av
mittéer jag föreslår nedan avsnittunder 5.4.som

lägre för förklaras,Den 1998 tidigare påpekats, attsumman som av
kontrakten med och inte kan brytas förränEMBL IIASA den ja-1per
nuari 1999.

frågor5.4 Organisatoriska och

anslagskonstruktioner

EU-forskningen5.4.1

Utredningen det finns helt påsättatt ett annat attmenar spara resurser
den internationellt inriktade forskningen, nämligen denöveratt se na-
tionella motfinansieringen EU-forskningen infor EU:sstartenav av
femte påpekats tidigare1999. Som pågår sedan tidramprogram en en
förskjutning forskningens tyngdpunkt vid landets universitet ochav
högskolor, på så forskning målformule-styrd olikaärsätt att som av
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ringar relevanskriterier ökar på den obundna grundforskningensoch
generellt förra katego-bekostnad. EU-forskningen ingår i densett- -

framhållits tidigare, med många och viktigarin, också un-sommen,
dantag.

intervjuundersökning blandlåtit genomföraUtredningen har en
förEU-anslag inom det fjärdeforskare har ramprogrammet, attsom

föranvändsutsträckning nationellabl.a. i hurutröna stor resurser
mycketEU-projekt. Resultatenfinansieringkompletterande är gro-av

den totalamotsvarande 30-40%antyder fakultetsresurseratt avva, men
i fall komplette-Därtill kommer mångaofta utnyttjas.projektkostnaden

forskningsråd.frånfinansieringrande t.ex.extern
grundforskningennaturvetenskapligatid då deniJag att enanser

neddragningarbesparingar, främstfått vidkännas stora av an-genom
olikabalansen mellanden framtidamåsteslaget till typerNFR, av

tidigare.påuniversitet diskuterasvid sätt änforskning våra annatett
beräknasförväsentlig 1997härvidlagEU-forskningen post:utgör en

universitet ochsvenskaEU-medel tillkronormiljoner400 avcza
nationellagrundergodakan påhögskolor, och anta att avresurserman

nationellaoch andratillförs från fakulteteromfattningungefär samma
kniv-frånforskningsmedel EUkonkurrensen ärfinansiärer. Ehuru om

in-EU-forskningenslikvältvivel innebäringetråderskarp härom --
obundenförminskatsannoliktuniversitetenträde vid utrymmeett

forskning.
inte minstvilketoch komplexaemellertidfrågorDessa storaär -

utredas ipilotstudie- och måsteutredningens sär-framkommit genom
femteinför detvälbetänktdärför detordning.skild Jag att voreanser

finansieringkompletterandesvenskfråganhelaattramprogrammet om
erfarit STINTUtredningen harEU-forskning attattöver. avsersesav

nuvarandedenkartläggariktningeni denförsta attstegta ett genom
internationellñnansieringsbild,totalaEU-forskningens görasamt en

börmedmålsättningövergripandejämförelse. större översynEn en
grundforskning kankonkurrensutsattobundensäkerställa attattvara

målsättningytterligarehuvuduppgifter. Enuniversitetensförbli en av
natio-genomförasomfördelning börundersökakan att avenomvara

EU-kraftfullt stödharområdenfrånnella ett genomsomresurser
tredje,utanför dessa. Enfallertill områden spe-merasomprogrammen

säkerställermekanismertillskapakundemålsättningcifik, att somvara
EU-projektfrågakommer imotñnansiering endast närnationell ettatt

strategiskakompetensprofil ochfakultets/institutions ut-ipassar en
vecklingsplan.

intaSverige börblirgenomgångsådanresultatetOm större attav en
nationellamedbidradet gällerhållningrestriktiv när att resur-meraen

finnslängredet inteinnebäradettaEU-forskning, kantill viss attser
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ekonomiska förutsättningar genomföra vissa EU-projekt idagatt som
drivs vid svenska universitet. bedömerJag sådan nedläggningatt en av
de minst relevanta och angelägna EU-projekten fullt möjlig attvore
genomföra allvarlig skada för forskningen i i landet.utan stort

restriktiv hållning tillEn EU-projekt kan också innebära attmera
omfördelningar medel mellan forskningsråd, fakulteter ochstora av
finansiärerandra blir påkallade. Så planerar anslåSTINTt.ex. att cza

miljoner kronor för motñnansiering200 EU-projekt under återsto-av
den det fjärde medel kommer enligt planernaDessaramprogrammet.av

forskningsråden, och sektorsmyndigheter ochfördelasatt av program-
slutligen i väsentlig grad universite-kommer naturligtvis hamnaatt

emellertid inte förutsättas fortsätta för sådanSTINT kan attten. svara
kompletterande finansiering under det femte vil-även ramprogrammet,

från forskarnas hemmaorganisa-ket innebär trycket på finansieringatt
kraftigt.tioner universiteten och institutionerna kommer ökaatt--

förskjuta fakultetsmedlen betoningriskerar starkareDetta att mot en
bekostnad grundforskning långsiktigtillämpad forskning på ochav mer

sektoriellakunskapsuppbyggnad inom områden.
samarbetsorgan mellan forskningsråd och fa-bedömerJag att ett

skisseradekulteter bör tillskapas för de övervägandengöraatt av ovan
framtiden.kommer krävas iart attsom

ESA ochCERN, JET5.4.2

tidigare påpekats har frågan lämpliga former för den storskali-Som om
organisation dimensioner. storforsk-forskningens två Den ärga ena

ningens ställning delvis privilegierad verksamhet, omfattningav vars
projekt, ioch inriktning normalt inte andra nationellavägs mot t.ex.

Rymdstyrelsens projektbedömningar. notoriskt problemNFR:s och Ett
det gäller denna långvariga åtaganden det iblandnär ärtyp av som

metaforbrukar kallas för the Concorde fallacy. Med denna deavses
psykologiska och politiska problem det medför försöka avslutaattsom

investeratprojekt i vilket redan har Problemetett storaman resurser.
i Concorde-projektet; därav metaforen.accentueratvar

rationella bör istället för begrunda, och känna sigI termer attman
uppbunden redan gjorda investeringar, istället vilketövervägaav,
handlingsalternativ bäst avkastning framtida investeringar.påsom ger

lätt svårt redan det gäller små anlägg-Detta säga göraär näratt attmen
ningar, och torde bli svårare det gäller anläggningarän när t.ex.av

storlek. detta problem bör deCERN:s Jag att penetrerasmenar av an-
myndigheterna främst och Rymdstyrelsen så vi isvariga NFR att- -

framtiden tillgodoser fortlö-kan få bättre behovetett system som av
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påkal-beredskap för såkontrollstationer, inklusivepande ärnäratt,en
verksamhet.läggalat, faktiskt också ner en

forskning sun-all storskaligt organiseradsåledes förbehövsDet en
totalfixerad tidpunkt vid vilkenförhandset-paragraph, dvs enen

ner,få gåbedömning solen skainklusiveutvärdering görs, av omen
ordningverka för sådanSverige börverksamheten avslutas.dvs att en

minstintestorforskning, vilketinternationellinförs inom all ärsamt,
sigdraenskilda medlemsländerförfinns mekanismerviktigt, det attatt

framtidaförväntadedebedömerochvisst projekt när attett manomur
nationellteffektivt ianvändasskulle kunnakostnaderna annan,mera

forskning.bedriven,
någonkunnatjag inte haruppenbartalldeles göraDet är att mer

gällerdetforskningspolitiska alternativvärdering närgrundlig av
utredningsre-Tiden ochinternationell forskning.medverkan isvensk

sikt skallSverigeGrundfrågandetta.inte medgetthar är omsursema
framföralltkringforskningssamarbeteinternationelltdelta ifortsätta att

astronomi,ochfusionsforskningrymdforskning, samthögenergifysik,
får tillåtas kosta.forskningssamverkansådanhur mycket en

ak-i debeslutenensidigt påverkaSverigemöjligt förinteDet attär
lämnadelta ellerkanvalorganisationerna.tuella Det göra är attatt
beslu-i respektivenaturligtvis möjligtdetorganisationerna. Men är att

iochkostnadsbildinriktning ochförsöka påverka ettatttande organ
ochkostnadsutvecklingen avvägaländer begränsamed andrasamarbete

internationellt.respektive Ennationelltvad bör göras upp-annansom
ochinvesteringarfaktiska beslutendetid innangift i godär att om nya

ställningsta-svensktförberedaregi beslutasinternationelli ettprogram
verksamheten.omfattningenpåverkai tidgande och att av

sin mång-fårorganisationernainternationelladel deEn genomav
överdrivendärmedägarkontroll ochägarskarahövdade enen svag

intetill delederkonstruktionharautonomi.grad De att un-somenav
natio-debesparingstryckrationaliserings- ochderkastas somsamma

för-ekonomiska situation. Förochpolitiskai dagens attnella organen
kräverforskningspolitiskt arbete. Detlångsiktigtkrävsändra detta ett

Utbildnings-ochmed regeringenkontaktgivetvis i första hand näraen
Vidareutbildningsutskott.riksdagensmeddepartementet ävenmen
forsk-iochforskarsamhälletifackkompetensennaturligtvismåste
andraindustri ochliksommåste,och dessaningsråd tillvaratas, organ

pri-intedockdebatten.arbetet och Detindragna iintressenter, ärvara
de eko-detaktuella,frågeställningar ärvetenskapliga är utanmärt som

be-måsteadministrativa aspekternaorganisatoriska ochnomiska, som
personalsutlandsstationeradfråganförändras. Såvakas och ärt.ex. om

denvilketsammanhang,ibörlöneförmåner något störretas ettuppsom
förhållanden belyser.EU-anställdasdiskussionendagsaktuella om
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föreslår därför särskild kommitté under Utbildningsde-Jag att en
tillskapas for uppgiften. mandat bör tidsbegrän-Desspartementet vara

smidigaste organisatoriska formen den formenDen ärsat. att av enge
utredning.

uppgifter börDess att:vara

fusionsforsk-utvecklingen i CERN, ESA,följa arbetet och-
ESO;ningen inom EURATOM samt

besparingfemårsperioden verka förinom den närmaste att en—
uppnås inom demiljoner kronorsvenska bidragen 50de omav

angivna organen;
forsk-svensktverksamhetenbehovetöverväga etturavom-

medlem-fortsatt svensktperspektiv motiverarningspolitiskt
skap;

och för-med liknande intressenmed andra länderi samarbete-
utredningar kangenomföra utvärderingar ochutsättningar som

administrativa ochföroch möjligheternabehovetklargöra av
in-organisationerna,reformer inom de berördaorganisatoriska

anställningsförhållanden;flexibla och billigareklusive iner
ambitionsnivå ochtiden ökatill helabegränsa tendensen att-

i verksamheterna;kostnadsnivåer
välja gradmedlemsländernaökad möjlighet förforverka att av-

ambitionsnivå i samarbetet;ochmedverkan
internationell forsk-svensk ochgod balans mellanverka för en-

vadför Sverigeutbytetningsverksamhet så motsvararatt som
skälig andel;kan vara en

frågordessaforskningspolitisk debattforverka att omen—
till stånd.kommer

Anslagskonstruktion5.4.3

för-detstorforskningens organisationandra dimensionen rörDen av
därmed svår-komplicerad ochanslagskonstruktionenhållandet äratt

för förändringardet finnsbedömer jagöverskådlig. Här utrymmeatt
i konstruktionen.öka tydlighetenägnade attsom vore

Polarforskningssekre-interegeringenföreslårJag övervägeratt om
nuvarandedetill medtariatet ska föras NFR,över statussamma som

utredaskomplicerad och börfrågaanläggningarna.nationella Denna är
mellanskapar god balansdärvidViktigt NFRnärmare. är att pro-en

situationenbibehålla den önskvärdalogistik forjektanslag och attatt
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forskningen projektstyrd, logistikstyrd, samtidigt den nöd-är som
försvaras.vändiga långsiktigheten i logistikarbetet

det inte de medlemsavgifter, medPå kan övervägassätt omsamma
idag kostnadsförsundantag avgiften till anslaget DCERN, översomav
myndigheterna. vid-förvaltande18 kan överföras till de För NFR:s

rådet finge reell möjlighetkommande skulle detta innebära att atten
internationell alternativaviss organisationmedlemskap iväga moten

den nationella grundläggandeinomanvändasätt att samma resurser
nationell småskaligkunnaRådet skullenaturvetenskapen. vägat.ex.

fysik, ellerorganiserad storskaliginternationelltfysikforskning mot
ytterligare satsningar påforskningden mot t.ex.rentav typen avsenare

skulleforskning. Pågeovetenskapligbiologisk eller sättsamma
rymdforskningmöjlighet nationellreellRymdstyrelsen vägaattenges

i och ESRANGE.ESAmot engagemangen
medföra vissa problem,nyordning skullesådaninserJag att aven

detpraktiskövergripande politisksåväl närart, t.ex.natur som av mera
svensktframtidaMed eventuelltvalutakurser.gäller svängningar i ett

borde åt-Unionen EMUEuropeiskai den Monetäramedlemskap
eliminerat.problemetminstone det varasenare

blirstorforskningenförstmin övertygelseemellertid närDet attär
långsikti-dessobunden forskning kanlika konkurrensutsatt som annan
isåvälforskarsamhället i samhälletilegitimitet säkras, stort.somga
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Kommittédirektiv

Dir. 1996:91

Sveriges i viss storskalig forskningengagemang

Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 1996

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas förEn Sveriges iöveratt se engagemang
storskalig forskning, särskilt deltagandet i vissa forsknings-europeiska
organisationer och motsvarande forskning inom Utredaren skallEU.
belysa omfattningen, inriktningen och formerna för detta engagemang

spegla relationen och betydelsen den internationella verksam-samt av
heten för den nationella verksamheten innefattande de nationella an-
läggningarna. bakgrund vetenskapliga bedömningar frånMot av ansva-
riga nationella och regeringens förslag till besparingar för bud-organ
getåret miljoner kr avseende1998 på 150 anslaget EuropeiskD 18,
forskningssamverkan, skall utredaren lämna förslag lämpligtill en av-
vägning mellan för nationell och internationell storskaligresurser
forskning, mellan storskalig forskning och forskningsvenskannan

förslag till handlingslinje för Sveriges framtida agerande i desamt ge
internationella forskningsorganisationema. Om utredaren så bedömer
bör förslag lämnas till Sverige avvecklar visst eller aktivtsamarbeteatt
verkar for etablera samarbetsformer och samarbetsomrâden.att nya

Bakgrund

Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen, Forskning och
samhälle 1996/97:5,prop. anmält sin avsikt genomföra översynatt en

Sveriges i internationella forskningsorganisationer forav engagemang
storskalig forskning, inklusive Sveriges deltagande fusions-i EU:s

Översynenforskningsprogram. skall, enligt vad framhålls isom propo-
sitionen, belysa omfattningen, inriktningen och formerna för engage-

Sverige bör i arbetet informera sig andra ländersmanget. motsva-om
rande inställning åtgärder.och
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forsknings-internationelltomfattandehaftSverige har länge ett
utländskamedforskares kontaktersvenskabådevad gällersamarbete

varitharstorprojekt.internationella Dettaimedverkanochkolleger av
ochgrundforskningenden svenskainriktningenbetydelse förstor av

forska-Svenskaforskningen.svenskai denkvalitetenfrämjathar också
resurskrävan-centralaforskning inombedrivakunnathärigenomharre

interna-fördel denoch dratillväsentliga bidragochområdende avge
propositionenframhålls iocksåkunskapsutvecklingen. Som ut-tionella

vik-forskningssamarbetestorskaligtinternationellt ettdeltagandet igör
existeran-endaoch denforskningennationellatill denkomplementtigt

mångainomforskningsfrontenvidforskningbedrivamöjlighetende att
dendeltagandet isvenskadetdettaexempel på ärområden. Ett euro-

högenergi-inomgrundforskningförforskningsorganisationenpeiska
organisationenbildadeländerdeSverigefysik CERN. ett somavvar

imedverkataktivtharsvenska fysikergenerationeroch fleraår 1954 av
resultatdeSverige påforskning isinoch baseratexperimenten som

Europeiskaorganisationer,europeiskaAndra t.ex.där.frambringats
södradenobservationerastronomiskaforESOsydobservatoriet av

laboratorietmolekylärbiologiskaEuropeiskaoch detstjämhimlen
synkrotron-EuropeiskaCERN.efterbildatshar mönsterEMBL av

1994.drift årianläggningeuropeiskESRF togsljuskällan är somen
europeiskadetslagdelvisinternationell organisation ärannatEn av

verksamheten.delendastforskning utgördärESArymdorganet aven
häremellertid vä-forskningför ävenärresursinsatsentotalaDen av

omfattning.sentlig
mycketutsträckningi storavid CERN störstaForskningen avser

länderolikafrånforskaremellan mångasamarbeteforskningsprojekt i
ESO,Vidförekommer.forskningsprojekt ocksåsmåmångaäven om

be-synkrotronljuskällan, ESRF,europeiskadenframför alltochEMBL
Forskareprojekt.mindreövervägande delhelttillforskningenstår av

tidallmänhet kortunder iforanläggningartill dessa attkommer ge-
anlägg-nationellagenomföras vidinte kanexperimentnomfora ett som

ningar.
fusions-detinomÄven forskning,storskaligbedrivsinom EU t.ex.

innefattardeltagit i sedan 1976. DetSverigeforskningssamarbete som
globaltStorbritannien. Ettiforskningsanläggningen JETbl.a. samar-

kringRyssland och USA stör-ännumellan EU, Japan,planerasbete en
Experimental Re-ThermonuclearInternationalforsöksanläggning,re

ITER.actor
inomfallerforskningsorganisationernastorskaligadeFlertalet av

Natur-myndighetAnsvarig svensk ärområdet.naturvetenskapligadet
rymdorga-europeiskai detDeltagandetforskningsrådet.vetenskapliga
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ESA tillhör Närings- och handelsdepartementets ansvarsområdenet
och Rymdstyrelsen ansvarig svensk myndighet.är

har forskningsfmansierandeHärutöver svenska myndigheter själva
träffat överenskommelser med systerorganisationer i länderandra och
därigenom lyckats etablera kostnadseffektiva samarbetsorganisationer,

det nordiska optiska teleskopet NOT drivert.ex. ett gemensamtsom
nordiskt teleskop Kanarieöarnapå och EISCAT bedriver forskningsom
i rymdplasmafysik höga latituder.på

forskningStorskalig bedrivs inom Sverige. Genom beslut medäven
anledning forskningsproposition1993 års inrättades s.k. nationellaav
forskningsanläggningar där universitet eller högskola värd-ärett en
myndighet för forskningsanläggning forskare i helautnyttjasen som av
landet. Driftmedlen för dessa anläggningar fördes i samband med deatt
blev nationella från fakultetsanslaganläggningar till forskningsråds-
anslag. Naturvetenskapliga forskningsrådet finansierar således genom
avtal med respektive universitet och högskola driften MAX-labo-av
ratoriet i Lund, Siegbahn-laboratoriet iManne Stockholm, Onsala-
observatoriet i Göteborg och The Svedberg laboratoriet i Uppsala. Fi-
nansieringsmodellen möjlighet i nationellt perspektiv bedömaatt ettger
resursbehoven för dessa varandra och forskning.mot mot annan

Regeringens budgetförslag för de två budgetåren 1995/96 och 1997
innebär besparingar inom i samtliga områden den statligastort sett av
verksamheten. Forskningen härvid inget undantag och regeringenutgör
har i budgetpropositionen för föreslagitår 1997 besparingar inom både
nationell forskning internationellt forskningssamarbete.och Högskole-
myndigheter och forskningsñnansiärer, forskningsråd, måstet.ex. ta

för verksamheten efter de anvisas. ln-attansvar anpassa resurser som
det internationella samarbetet gäller delvis förutsättningar.andraom

Budgetbeslut fattas där Sverige flera aktörer.utgörav organ en av
Möjligheterna för Sverige direkt påverka därför be-utgifterna äratt

Projektengränsade. pågår ofta mycket länge. Kostnadsutvecklingen för
detta samarbete kan därför i väsentlig grad komma skilja sig frånatt

nationella.den kan leda till väsentligDetta obalans i medelsanvänd-en
ningen för nationell respektive internationell verksamhet. Motsvarande
förhållanden har också uppmärksammats andra Tysk-länder, t.ex.av
land, Frankrike och Storbritannien.

Uppdraget

särskilde utredaren skall de internationella åtagandena inomDen pröva
storskaligt formaliserat förforskningssamarbete behov och insatsermot

grundforskning inom samtliga discipliner och lämna förslagannan som
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leder till vetenskapligt och ekonomiskt rimlig avvägning mellan deen
verksamheter.på respektive Förslagen skall byggasatsasresurser som

de ekonomiska förutsättningar redovisas i forskningsproposi-som
tionen Forskning och samhälle l996/97:5 och budgetproposi-prop.
tionen inomför år l996/97:l, Besparingama1997 prop. utg.omr.16.
forskningsområdet så bedömer, fördelas påkan, utredaren annatom

budgetproposi-beräkning för ii regeringens preliminära 1998sätt än
tionen. regeringendock bli detsammaBesparingsbeloppet måste som

lföreslagit.
storskaliga organisationerförsta skall internationellaI hand de som

finansieras forskningssamver-anslaget för Europeiskvia det särskilda
fusionsforsk-kan nationell forskning ochtillsammans med anknuten

nödvändigtningssamarbetet emellertidi analysen.inom ingå DetEU är
iforskningsanläggningamaför de nationellainbegripa insatserävenatt

tilli relationdetta utbytet för Sverigesammanhang. vetenskapligaDet
ochanalyserasframtida insatser börredan gjorda också förväntademen

användning deredovisas optimalpå möjliggörsättett sam-avsom en
bedömningar frånlade skall baseras påforskningsresursema. Analysen

Naturvetenskapliga forsk-främstansvariga nationella myndigheter,
andraningsrådet skall ocksåRymdstyrelsen.och Det prövas an-om

ansla-nuvarandeslagskonstruktioner, medlen under detanvisat.ex. att
forsknings-under myndigheternasEuropeisk forskningssamverkanget

också hänsynanslag, fördelar. Analysen skallskulle innebära några ta
svensktill påhur påverka den internationellaolika förslag kan synen
forsk-forskning internationellaioch Sverige samarbetspartnersom
olikaningsorganisationer. kartlägga följdernabör ocksåAnalysen av

deltagande iförslag beroende vårtför verksamhet i Sverige är avsom
rymdrelateradeinternationella exempelvis denorganisationer som

verksamheten i Kiruna.
ekonomiska förut-det inte finnsBesparingskraven kan innebära att

forskningsorganisationer. Dei vissa internationellasättningar deltaatt
bedrivskan forskningsverksamheter i dagockså innebära att na-som

tionellt internationelltelleri stället bör bedrivas i europeiskt annat sam-
börarbete. fortsättningsvisSverigeUtredningen skall ävenange om

organisationerna.delta berördai eller eller några delämna någon av
medDeltagande fusionsforskningssamarbete skall bedömasi EU:s av-
påverkaSveriges möjligheterseende de nationella insatserna ochpå att

inriktning forskning.och omfattning dennaav
för det,utredningsarbetet underlagvidare,Utredaren kan gerom
framti-för de iSverige bör verkaöversiktligt områden där attange nya

dettaden internationellt samarbete.formaliserat Ibedrivs i sam-mer
forskningsanlägg-för de nationellamanhang skall också kostnaderna
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ningarna bedömas i relation till ialternativet forskningmotsvarandeatt
stället bedrivs vid forskningsanläggningar utomlands.

Utbytet deltagandet i berörda organisationer påverkaskan ocksåav
i vilken utsträckning Sverige driver frågor inriktning och om-av om

fattning verksamheten och hur vi des-samarbetar med andra länder iav
frågor. styrningUtredaren bör undersöka bättre koordinering,sa om en

framförhållningoch det gäller svenska delegaters agerande inär orga-
nisationerna påkallade.är

del-Utredaren myndigheter förskall i arbetet höra de som ansvarar
tagandet i de internationella forskningsorganisationema och svararsom

Deforskningsanläggningama.för finansiering och drift de nationellaav
organi-berördautvärderingar och planeringsdokument finns inomsom

sationer utnyttjas i bedömningar-och myndigheter bör så långt möjligt
bakgrundbedömasFusionsforskningssamarbetet inom skallEU motna.

till sig knytaden utvärdering inom Utredaren skallEU.görsav som nu
ireferensgrupp. sig hurUtredaren skall också informera manomen

motsvarandeandra länder, nordiska arbetar medsärskilt övriga länder,
frågor.

Övriga direktiv beaktaatt

ochkommittéerUtredaren skall regeringens direktiv till samtligabeakta
dir.särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konskevenserattom

dir.1992:50, offentliga åtaganden 1994:23,pröva attatt re-om om
dovisa ochjämställhetspolitiska konsekvenser dir 1994:124 attom

brottsförebygganderedovisa konsekvenser för brottsligheten detoch
arbetet dir 1996:49.

Uppdraget skall redovisas den maj 1997.lsenast

Utbildningsdepartementet
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