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BEGÄRAN OM FÖRTYDLIGANDE 

Datum: 2012-03-20 
Vår referens: SSM 2011-2426 

 
Delprojekt:  GLS 

Författare: Shulan Xu, Maria Nordén 

Fastställd: Ansi Gerhardsson 

 
 
Data till Radionuklidmodellen  
 
SSM begär att SKB tillhandahåller parametervärden till Radionuklidmo-
dellen som används för beräkningar av LDF i TR-10-06. 
 
SKB har tillhandahållit parametervärden som svar på SSM:s tidigare begäran 
om förtydligande (se under rubrik Ärendet nedan). Dessa inkom till SSM i 
Excelfiler men SSM saknar fortfarande parametervärden för parametrarna: 
greenhouse_stop, Interglacial_stop och SwitchRiver. SSM behöver också ett 
förtydligande vad gäller Aqu_z_regoMid_pg. I TR-10-09, Appendix 3 besk-
rivs Aqu_z_regoMid_pg som en parameter, men i Radionuklidmodellen 
representerar Aqu_z_regoMid_pg en ekvation. Vidare, i de till SSM in-
komna Excelfilerna har flera parametrar ofullständig information om sin 
fördelning, t.ex. saknas standardavvikelse för Agri_z_mixlay och 
Ter_z_mixlay i filen PostProcessingParametersSS och Ter_df_decomp i 
filen Parameters. 
 
Ärendet 
 
SKB har tidigare kontaktats i ärendet genom en begäran om förtydligande 
daterad 2012-02-20. SKB har tillhandahållit information (följebrev daterat 
2012-02-22) men SSM saknar fortfarande vissa data.  
 
Skälet till begäran om komplettering 
 
För att SSM ska kunna granska den modellering som SKB använder som 
stöd för att demonstrera uppfyllelse av det riskkriterium som finns angivet i 
SSMFS 2008:37 behöver SSM ha tillgång till ovan specificerade parameter-
värden. 
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