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Datum: 2013-09-23 
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Begäran om förtydligande information 
angående rapport TR-10-08 Long term 
radiological effects on plants and 
animals of a deep geological repository 
 

SSM begär förtydligande information angående de underliggande data som 

använts för att ta fram parametervärden för storlek och vikt för 

representativa arter angivna i tabell A1 i rapport TR-10-08. Det kan t.ex. 

handla om att tydligare precisera vilka sökkriterier som har använts i 

refererade databaser, om vilka svar från sökningarna som sedan använts och 

hur de har använts, och om att tydligare ange referens för respektive art. 

Syftet är att möjliggöra för SSM att reproducera dessa underliggande data. I 

detta sammanhang begär SSM även tillgång till de data i SKB:s databas 

Sicada som refereras till i tabell A2 i samma rapport.  

 

Som tillägg till dessa förtydliganden om data efterfrågas ett mer utvecklat 

resonemang angående metodiken för hur parametervärden tagits fram utifrån 

dessa data. Hur har SKB t.ex. resonerat när det finns flera olika alternativa 

data och/eller när spannet i data är väldigt stort, varför har man t.ex. valt att 

beräkna DCC-värden för två olika stora älgar men inte för andra arter?  

 

Vidare begär SSM förtydligande dokumentation av analysen som utförts 

enligt ERICA integrated approach med hjälp av ERICA Tool. ERICA Tool 

innehåller en rapportmodul som syftar till att sammanställa den 

dokumentation som gjorts i olika steg inom verktyget, och det är i första 

hand en sådan rapport som SSM begär. De områden som SSM speciellt 

önskar förtydligade är eventuell ”stakeholder involvement” och  

resonemangen kring vilka metoder som använts för att ansätta 

parametervärden för ”ERICA Reference Organisms” när verktygets databas 
saknar värden för en viss kombination av referensorgansism och radionuklid.       
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Den begärda informationen kommer att användas av SSM:s internationella 

externa experter, så det är önskvärt att förtydligandet formuleras på 

engelska.  

 

 

Ärendet 
Denna begäran om förtydligande utgör en del av den process som innebär att 

SKB kan förtydliga underlaget till sin ansökan om ett slutförvar för använt 

kärnbränsle när SSM anser att sådana förtydliganden är önskvärda. Denna 

begäran har inte föregåtts av någon annan skrivelse i den specifika frågan.   

 

Skälet till begäran om förtydligande 
Denna information begärs i syfte att möjliggöra en effektiv granskning av 

det underlagsmaterial som SKB presenterar för att redovisa biologiska 

effekter på växter och djur vilket krävs enligt SSMFS 2008:37 7§. 


