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Jag har en tid arbetat med frågor relaterade till skydd av infrastruktur från markvågor. En 

informell kontakt på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktade min uppmärksamhet 

på frågeställningar kring det geologiska förvaret av utbränt, långlivat kärnbränsle, med särskilt 

fokus på jordbävningssäkerhetsfrågan.  

 

Med anledning av detta har jag konstruerat en enkel numerisk modell av detta förvar. Preliminära 

resultat pekar på att kopplade resonansfenomen i berg och lerfyllda tunnlar skulle kunna ge 

upphov till stora dragspänningar i berget som omger gittret av bentonitfyllda tunnlar. Från de 

SKB-rapporter och annat material som jag tagit del av förefaller tämligen litet ha gjorts för att 

undersöka om dynamiska fenomen som approximativa resonanser, kan orsaka stora 

sprickbildningar i berget. Mitt intryck är att det väsentligen är en statisk analys av själva 

anläggningen som ligger till grund för bedömningarna. (Stora jordbävningar har modellerats 

dynamiskt, men jag har inte sett analyser av hur ett gitter av bentonitcylindrar beter sig under 

dynamiska excitationer; jfr fenomen som gittervågledareffekter etc.) 

 

Jag vill göra myndigheten uppmärksam på att det finns anledning att analysera resonansfenomen 

i det gitter av bentonitfyllda bergstunnlar som skall utgöra två (berg+lera) av de tre barriärerna 

mot radioaktiv kontamination. Enligt mina preliminära beräkningar kan det finnas det potentiellt 

fatala resonanser, som i händelse av beräknade “realistiska” jordbävningslaster på systemet, 

skulle kunna leda till stora skador på anläggningen. En mer noggrann dynamisk analys och 

modellering är alltså motiverad för att ev kunna avföra sådana dynamiska fenomen som 

väsentligen harmlösa; alternativt för att exempelvis undersöka om man ev kan modifiera 

konstruktionen för att i möjligaste mån undvika risker kopplade till de dynamiska lasterna.  

 

Jag bifogar en bild som visar beräknade dynamiska spänningsamplituder i berget kring en del av 

tunnelsystemet, orsakade av en jordbävningsinducerad approximativ resonans i den långa 

bentonitcylindern. De numeriska resultaten pekar på att approximativa resonanser i lercylindrarna 

kan leda till mekaniska vågor i berget mellan cylindrarna med tämligen stora 

spänningsamplituder. Berg har förhållandevis låg draghållfasthet, och även med hänsyn till 

uppmätta och uppskattade kompressiva statiska förspänningar i berget är denna överlagrade 

dynamiska spänning inte omedelbart försumbar. 

 



Dessa förhållandevis enkla resultat pekar på risker för stora destruktiva dynamiska effekter. En 

mera noggrann modellering av dessa dynamiska fenomen förefaller därför påkallad.  

 

Jag anhåller om att få möjligheten att vid ett möte presentera detaljerna (analys, antaganden och 

resultat) kring dessa preliminära resultat för någon på myndigheten.  

 

Vänligen meddela mig diarienumret för det ärende denna skrivelse kommer att hanteras under. 

Vänligen 

Peter Olsson 
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