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BEGÄRAN OM FÖRTYDLIGANDE 

Datum: 2012-04-04 
Vår referens: SSM2011-2426 

 
Delprojekt:  Granskning långsiktig säkerhet (GLS)  

Författare: Shulan Xu, Maria Nordén 

Fastställd: Ansi Gerhardsson 

 
 

Begäran om förtydligande information 
angående ”Distributed LDF” 
 
SSM begär att SKB tillhandahåller fullständig dokumentation om 
”Distributed LDF”. 
 
I SKB:s rapport Radionuclide transport report for the safety assessment SR-
Site (TR-10-50), Tabell 3-7 anges tre olika typer av LDF värden; Basic LDF, 
LDF pulse och Distributed LDF. Tabell 3-7 har SKB rapport Landscape 
dose conversion factors used in the safety assessment SR-Site (TR-10-06) 
som referens men den innehåller inte någon information om Distributed 
LDF. SSM vill veta hur Distributed LDF härleds. 
 
SSM önskar att förtydligandet är myndigheten tillhanda senast den 23 april 
2012. 
 
Ärendet 
 
Detta ersätter en tidigare sänd begäran om förtydligande angående 
”Distributed  LDF”  (daterad 2012-03-28). 
 
Skälet till begäran om förtydligande 
 
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 
information. 
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