
 
 

 

 
 
 

Sida: 1/3 

 Vårt datum: 2011-11-01 

Vår referens: SSM 2011-2426 

 

Frågor kopplade till hydromodelle-
ring, SKB R-09-20 kapitel 3 och 4 
 

 

Sida 30 näst sista stycket 

För en diskussion om ar värden hänvisas till Appendix C. Är det rätt uppfat-

tat att parametern ar och parametern σ representerar samma storhet, men 

parameteriseras på olika sätt i ECPM modellen? Betyder det i så fall att ka-

libreringen av hydromodellen mot hydrokemiska data inte har någon inver-

kan på modellerna som används för radionuklidtransportberäkningarna? 

 

Sida 36 Figure 3-10 

I de gröna rutorna står det regional-scale hydro-DFN. Är hydro-DFN inte 

endast definierat för en liten del av site-scale modellen, närmare bestämt de 

så kallade fracture domains ett till sex? 

 

Varför används inte utströmningspunkterna från repository-scale site scale-

scale continuation för biosfärsmodelleringen? 

 

På sida 49 beskrivs performance measures för site-scale modellen. Hur 

kommer de in i detta diagram? 

 

Sida 39 andra stycket 

Bankningsplanen representeras enligt texten med tre sprickplan på olika djup 

och att egenskaperna av dessa har tagits fram genom interpolation av plats-

data. Finns det en referens till en närmare beskrivning av dessa data och 

interpolationen? 

 

Små sprickor tas explicit med i modellen kring förvaret. Representeras dessa 

även utanför detta område? 

 

Sida 44 andra stycket 

Finns det en referens till parameteriseringen av diffusionsberäkningarna med 

tanke på att diffusionen representeras på olika sätt för korta och långa tider, 

vilket vad jag har uppfattat inte beskrivs i Appendix C. 
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Sida 47 tredje stycket 

Det beskrivs att fluxen till alla sprickor inkluderas som skär deponeringshå-

let för beräkningarna av Qeq och att detta görs för att vara konservativ. Var-

för anses detta var konservativt till skillnad från realistiskt? 

 

Sida 48 sista stycket 

Det beskrivs att det antas att en diffus jämnvikt (diffusive equilibrium) av 

radionuklider uppnås i tunnelåterfyllningen. Var goda beskriv lite mer utför-

ligt vad som menas med det. 

 

Hur bestäms vilken spricka som är den första som partikeln kommer i kon-

takt med? 

 

Sida 49 första stycket 

L sätts till 7 m. Som det beskrivs i TR-10-18 sida 24 borde denna längd vara 

något större, varför 7 m? 

 

Sida 49 andra stycket 

Varför är det inte lämpligt att summera över alla sprickor som skär sprickan 

som representerar deponeringshålet? Hur bestäms vilken spricka partikeln 

transporteras ut från hålet om det skärs av flera sprickor? Se även fråga för 

sida 55 andra stycket. 

 

Sida 49 tredje stycket 

L definieras som halva omkretsen av deponeringshålet. Varför inte en längd 

motsvarande den som används i ekvation (3-7). Varför sätts L till 2.8 m? 

 

Parametern w definieras som deponeringshålets höjd eller sprickbredd. Är 

det så att sprickbredden (och längden eftersom sprickorna är kvadratiska) är 

lika långa som deponeringshålet? 

 

Sida 52 första stycket 

Det saknas mer precisa referenser till relevanta delar av SDM-site med tanke 

på att R-05-08 inte innehåller all information utan det där hänvisas vidare till 

andra rapporter. 

 

Sida 53 tredje stycket 

Finns det en referens till parameteriseringen av zonernas stokastiska egen-

skaper? 
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Sida 53 fjärde stycket 

CPM modellen sägs vara identisk till den som användes i platsbeskrivande 

modelleringen fast med ändringar enligt Appendix C. Det saknas en mer 

precis referens till beskrivningen i SDM. 

 

Sida 55 första stycket 

En mer precis referens till var i dokumentationen av den platsbeskrivande 

modellen HSD beskrivs är önskvärd. 

 

Sida 55 tredje stycket 

Det saknas en referens till var rand- och initialvillkoren beskrivs. Jag har 

spårat från R-08-05 till R-07-49 sida 94 men där finns inte konkreta siffror 

och inte allt beskrivet. Exempelvis beskrivs inte de hydrauliska initialvillko-

ren. Det finns en hänvisning till en parameterisering av en tidigare modell 

(R-07-20), men det är oklart om den modellen stämmer överens med SDM 

modellen i alla delar. Var finns beskrivningarna av de fullständiga rand- och 

initialvillkoren och hänvisningar till de data de är baserade på? 

 

Sida 55 andra stycket 

Deponeringshål är inte explicit representerade i site-scale modellen enligt 

texten. I tabell 4-2 finns dock deponeringshålens egenskaper listade. Hur ska 

tabell 4-2 tolkas för site-scale modellen? Hur förhåller sig avsaknaden av 

explicita deponeringshål till beskrivningen av Qeq på sidan 49 (eller sidan 

159) där Qeq beräknas för de sprickor som skär deponeringshålen eller depo-

neringstunnlarna? Denna fråga kopplar nog till frågan om andra stycket på 

sidan 49. 


