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Hej Peter, 
 
Jag har läst med intresse Ditt brev från den 28:e december och återkopplar jag till Dig på uppdrag av 
myndigheten. 
Jag arbetar med frågor om bergmekanik och jordskalv inom granskning av ansökningarna som Svensk 
kärnbränslehanteringsbolag (SKB) 
har lämnat för slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har finansierat bergmekaniska projekt där den dynamiska effekten 
som jordskalv har 
på bergmassan i anslutning till ett slutförvar för använt kärnbränsle som planeras i Forsmark har 
studerats. 
 
Resonansfenomenet som gitteret av bentonitfyllda bergtunnlar utgör har däremot inte undersökts av 
SSM. 
SSM har endast indirekt studerat fenomenet i vissa sektioner av slutförvaret som tar 
hänsyn till deponeringshål uppradade längs med en deponeringstunnel. Det redovisas av ett uppdrag där 
jordskalvpåverkan på spricknätverket har analyserats (SSM Technical Note 2013:37, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Technical%20Note/2015/2757
8_Report_2013_37_webb_ny_2.pdf). 
 
Ditt påpekande gällande avsaknande av beräkningar som visar omfattningen för eventuell 
sprickbildning på grund av dragspänningar i tunnlar uppmärksammades, även om för statiska 
förhållanden, 
av SSM och av våra konsulter. Sprickbildning i drag, särskilt i tak för deponeringstunnlarna, 
kan komma att ske även under statiska förhållanden enligt en studie som SSM har finansierat (SSM 
Technical Note 2014:10, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Technical%20Note/2014/SSM-
Rapport-2014-10.pdf ). 
 
SSM har även låtit genomföra analyser av jordskalvpåverkan på spricknätverket vid slutförvarsdjup där 
hänsyn inte tas till 
deponerings-tunnlar och hål. Detta redovisas för två skalv med momentmagnitud ca 6 och 7 i SSM 
Technical Note 2015:30 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-
skydd/2015/201530-Technical-Note-Rock-Mechanics---Assessing-the-likelihood-and-extent-of-fracture-
growth-in-the-KBS-3-repository-at-Forsmark/ .     
Denna rapport upplyser problemet med att det är svårt att bestämma dynamiska parametrar för berget 
och sprickor, 
som skulle kunna vara mera gynnsamma än statiska parametrar. 
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En mycket intressant frågeställning som Du lägger fram är frågan om behovet av en noggrann dynamisk 
analys av slutförvarssystemet  
och anpassning av konstruktioner för att minimera de dynamiska effekterna av jordskalv. 
Slutförvarslayouten är studerat på så sätt att deponeringsområden hålls så långt som möjligt från 
möjligen aktiva förkastningar. 
Detta bör dock sättas i sammanhanget för säkerhetsanalysen där förekomsten av jordskalv med stora 
momentmagnituder 
är ett ”Mindre sannolikt scenario”, vilket beror på att sannolikheten för större och större jordskalv blir 
väldigt lite, 
medan deras konsekvenser större. I säkerhetsanalysen beräknas konsekvensensen för ett stort jordskalv 
genom att uppskatta 
antalet skadade kapslar direkt efter skalvet. Barriärbidraget från berget försummas i beräkningar av 
konsekvensen för kapselbrott 
som antar att de utsläppta radionukliderna kan fritt transporteras till biosfären utan motstånd.  
Detta medför att även om man hade uppskattat omfattningen för 
de tillkomna dragsprickor i slutförvaret skulle de beräknade konsekvenserna blir lika stora i 
säkerhetsanalysen. 
Kapselbrott antas orsakas av bergsprickor som hyser skjuvrörelser större än 50 mm. Därför bör inte 
nyskapade 
dragsprickor leda till ytterligare kapselskador än de orsakade av skjuvbrott. 
 
Viss sprickbildning runt om deponerings-tunnlar och hål kommer inte att kunna undvikas under 
uppförandefasen, den termiska  
fasen av slutförvaret (då kapslarna halstrar värme pga radionuklidavklingning) och de sannolika 
glaciationscyklar som 
kan förekomma inom en miljonår efter förslutning av slutförvaret. 
 
Mot bakgrund av informationen ovan skulle jag vilja fråga om Du skulle ha möjligheten att träffa oss på 
SSM 
vid ett möte, helst hos oss om möjligt. 
 
Jag hoppas även att vår registratur har meddelat Dig vilket diarienummer Ditt ärende har fått i vårt 
ärendehanteringssystem. I annat fall är Ditt ärende SSM2015-5975. 
 
Hör gärna av Dig om Du har flera frågor eller om Du vill diskutera möjligheten och tidpunkten för ett 
möte med oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Flavio 
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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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