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Forskningspropositionen 2008/09:50 rorande MAX IV och ESS

Den 23 ok;tober offentliggjordes Prop. 2008/09:50 - Ett Iyft for forskning och innovation.
Hogskole- och forskningsminister Lars Leijonborg redovisade propositionen samma dag pa
Kung!. Vetenskapsakademin (K.VA). I den fragestund som foljde pa ministems presentation
framgick att han prioriterade ESS-anHi.ggningen framfor MAX IV. Ministems svar pa en fraga
var att det knappast kan bli tal om tva acceleratorer i Lund. I propositionstexten diiremot star
det att "Sveriges regering arbetar for att forlagga European Spallation Source (ESS) till Lund"
och tidigare pa samma sida: "Det iir enligt regeringen angeHiget att MAX IV kornmer till
stand" och nagra meningar senare "For statens del bar finansieringen (av MAX IV) ske inom
de ramar som blir foljden av satsningar i denna proposition". Dessa besked skapade stor oro.
Var tolkning av ministems ord iir att en satsning pa ESS utesluter MAX IV.

KVA skrev i sitt yttrande over departementsskrivelsen Svenskt viirdskap for ESS (OS
2005:20):

"Sammanfattningsvis tillstyrker KVA forsiaget om svenskt viirdskap for ESS under ett antal
forutsattningar, bi a att:

- finansieringen sakerstalls pa det slitt som utredaren angivit namligen "genom
nfuingspolitiska insatser fran staten och niiringslivet" for uppbyggande sa att inte den
nuvarande, redan anstrangda, forskningsbudgeten belastas
- driftskostnadema, som for svensk del uppskattas bli 100-200 Mkr kr per ar, ocksa
finansieras genom naringspolitiska insatser ut6ver de resurser som idag disponeras av
forskningsomradet
- det genomfors en grundligare utredning av projektrorslagets vetenskapliga och ekonomiska
for- och nackdelar och att denna fortsatt talar for forsiaget
- det foreliggande fOrsiaget uppdateras i relation till den intemationella utvecklingen"
- forskningsprogram etableras som sakerstiHler svensk kompetens inom aktuella omrAden."

Dessa rorutsattningar har inte uppfyllts. KVA vill danor framfora foljande:

Enligt KVA:s mening bar MAX IV tveklost prioriteras fore ESS. MAX IV kommer att bli en
intemationell forskningsanHi.ggning i absoluta frontlinjen som ett stort antal forskare bade vid
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svenska oeh utHindska universitet sHiller sig bakom oeb planerar att anvanda. MAX IV fir val
utrett oeh f6rberett ur alla synpunkter. Motsvarande stad for oeh behov av ESS finns i dagens
lage inte. ESS iiI' otillrackligt utrett fran vetenskapliga oeh en rad andra perspektiv - fragor
som ar angeHigna att besvara ar till exempel vilka nya forskningsmojligheter som oppnar sig
genom ESS, vad erbjuder anHiggningen som inte finns i motsvarande anHiggningar i USA oeh
Japan, vilka ar de personella forutsattningar i Sverige for uppbyggnad, drift oeh anvandning
av den? Hur konkurrenskraftig komrner anlaggningen faktiskt aU vara nar den kornmer i drift?

Vidare maste ett fOrverkIigande av ESS foregas av en sarskild satsning pa att i Sverige snarast
bygga upp forskningskompetens, som i dag saknas inom relevanta omn'lden. Ett sadant
program kan uppskattas till en arlig kostnad om ca 100 Mkr. Detta behov finns inte
tillgodosett i propositionen.

Prioriteringarna i propositionen ar darfor myeket oroande. Leijonborgs presentation oeh
skrivningarna i propositionen tolkar vi som art ESS-arbetet drivs vidare av regeringen medan
f6rverkligandet av MAX IV Higgs pa is savida inte Vetenskapsnidet oeh universiteten sjalva
kan prioritera MAX IV pa bekostnad av andra angeUigna forskningsbehov. Uppenbarligen
planerar regeringen att extra resurser skall avsartas for ESS-projektet utanfor de ramar som
diskuteras i propositionen. Dessa resurser borde i fOrsta hand anvandas fOr att skyndsamt
realisera MAX IV.

Infor ett beslut om ESS bOr regeringen awakta resultatet av en bred intemationell
vetenskaplig utvardering oeh en darpa fdljande diskussion med det svenska
vetenskapssamhiillet. Enligt KVA:s mening har f6rutsattningarna for en sadan diskussion
annu inte skapats. En ny utredning bOr belysa den vetenskapliga relevansen for ESS,
realismen oeh konkurrenskraften hos de valda tekniska 16sningarna, de personella
fOrutsattningarna for konstruktion oeh uppbyggnad samt finansieringen.

Stockholm den 24 november 2008
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