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Möte om dynamiska effekter av 
jordbävningslaster på kärnbränsleförvar – 
8 mars 2016 

SSM bjöd in personalen från Chalmers tekniska högskola att presentera sina senaste 

resultat om numeriska beräkningar för att studera dynamiska effekter av 

jordbävningslaster på ett kärnbränsleförvar. Inbjudna var Peter Folkow, Peter Olsson, 

Morgan Johansson och Joosef Leppänen. Från SSM:s sida deltog Flavio Lanaro, Michael 

Egan, Lena Sonnerfelt, Jinsong Liu och Georg Lindgren. Mötet ägde rum i SSM:s lokaler 

den 8 mars 2016. 

 

Chalmers har genomfört en analys av en återfylld deponeringstunnel i kärnbränsleförvaret 

och räknat fram egensvängningsfrekvenserna (se bilaga). Modellen är förenklad och 

materialparametrar motsvarar inte fullt ut de för återfyllningsmaterialet i 

kärnbränsleförvaret. Resultaten är trots det av intresse och visar att den dominerande 

egensvängningsfrekvensen för den fyllda tunneln är cirka 16 Hz. Enligt Chalmers modell 

leder vibrationer i tunnelväggarna med acceleration på ca 1 m/s
2
 till mycket höga 

tryckspänningar i återfyllningsmaterialet. Om dessa tryckspänningar tillämpas i en 

tvärsnittmodell där flera deponeringstunnlar representeras kan det utvecklas ett tillskott av 

dragspänningar mellan slutförvarsnivån och markytan. Även interaktionen mellan 

bufferten i deponeringshålet och kapseln kan påverkas. 

 

Efter presentationen diskuterades modelleringsresultaten. Diskussionen berörde 

representativiteten hos de antagna belastningsfallen för en verklig jordbävning. Vidare 

diskuterades hur viktig geometrin är och om modellernas föränklingar skulle kunna bidra 

till förstoring av effekterna med hänsyn till resonans. Även avsaknandet av dämpning i 

modellerna togs upp som en viktig aspekt i utvärderingen av modelleringsresultaten. SSM 

visade intresse i Chalmers fortsatta planer att undersöka realistiska materialparametrar 

samt studera innebörden av dessa numeriska resultat för ett kärnbränsleförvars säkerhet. 
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