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Hej Karl-Inge 
  
Tack för dina synpunkter på SKB:s redovisning av hydrogeologi och 
alternativredovisning. De frågor om salinitetsförhållanden i grundvattnet 
och dess framtida utveckling som du tar upp under punkt 1 i ditt brev 
och som t.ex. redovisas av SKB i SKB TR-10-58 är exempel på frågor 
som SSM tittar på i sin fortsatta granskning. Jag kan också nämna att vi 
f.n. bereder begäran om kompletteringar inom både hydrogeologi- och 
grundvattenkemiområdet. Metodvalsfrågorna under punkt 2 i ditt brev 
är som du vet också en del av vår granskning och vi har begärt 
kompletterande information om just alternativet Djupa Borrhål. 
  
De förslag du framför om att koordinera olika forskningsinsatser inom 
djupborrhålsprogrammet SDDP och andra internationellt finansierade 
borrningsprojekt låter intressanta. SSM har följer forskningen om djupa 
grundvatten och deltog bl.a. på den workshop som anordnades på 
Uppsala Universitet 20-22 September förra året. Det är dock inte SSM:s 
roll att driva frågor om koordinering av mätprogram i nationella och 
internationella forskningsprojekt. Däremot kommer vi att granska om 
SKB har ett trovärdigt dataunderlag för sina analyser i tillståndsansökan. 
Vi bedömer också SKB:s forskning på området i samband med 
granskningarna av SKB program för Forskning, Utveckling och 
Demonstration. 
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