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Dialogmöte med SKB avseende arbete med 
seismisk riskbedömning för Kärnbränsleförvaret  

Datum 

11 november 2019 

Deltagare 

SKB: Tina Johansson, Raymond Munier, Patrik Vidstrand, Johan Gustafsson, Helene 

Åhsberg 

SSM: Carl-Henrik Pettersson, Bengt Hedberg, Bo Strömberg, Biruk Woldemedhin, 

Michael Egan (antecknare)  

Minnesanteckningar 

Bakgrund 
I sin granskning av säkerhetsredovisningen SR-Site [1] tar SSM upp frågan om SKB:s 

hantering av jordskalvsrisk med hänsyn till två olika tidsperioder: de första 1 000 åren 

efter slutförvarets förslutning (avsnitt 4.13) och de följande 100 000 åren (avsnitt 5.12). 

 

I det förstnämnda fallet hänvisar SSM till en rad studier som utförts av myndighetens 

externa experter och tar särskilt upp en rapport [2] där probabilistisk seismisk riskanalys 

(PSHA – probabilistic seismic hazard analysis) specifikt lyfts som en metod för att 

förstärka grunden för karakteriseringen av jordskalvsrisk. Enligt SSM:s bedömning ses 

”deterministisk och/eller probabilistisk jordskalvsriskanalys” som ”ett komplement” till 

den konsekvensbaserade hantering av jordskalvsrisk som redovisas i SR-Site, vilken 

skulle kunna ge möjlighet att ”bekräfta de slutsatser” som SKB har kommit fram till. 

SSM hänvisar även till IAEA:s rekommendation [3] om att seismisk riskanalys (SHA), 

tillsammans med tillämpning av ”graded approach”, bör användas som underlag för 

riskanalyser där kärntekniska anläggningar ovan jord planeras. Myndighetens bedömning 

fortsätter dock genom att konstatera att en fullständig SHA troligen inte är helt nödvändig 

för tiden efter förslutning av ett geologiskt slutförvar; snarare att vissa steg i tillämpning 

av metoden skulle kunna vara värdefulla för SKB:s fortsatta hantering av jordskalvsrisk. 

 

I det senare fallet bedömer SSM att SKB:s tillvägagångssätt när det gäller kvantifiering av 

risken för kapselskador i slutförvaret pga. jordskalv utgör en gedigen metodik. SSM 
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bedömer att SKB har visat att jordskalvsrisk för ett slutförvar vid Forsmark kan hanteras 

genom en anpassad förvarsutformning enligt de s.k. FPI-kriterier för lokalisering av 

deponeringshål som SKB har tagit fram. Mot denna bakgrund identifieras ”en 

kompletterande deterministisk och probabilistisk seismisk riskanalys” för slutförvars-

anläggningen som ett område där det skulle kunna finnas ”utrymme för utveckling” av 

SKB:s metodik. 

 

SKB efterfrågar från SSM närmare vägledning kring myndighetens förväntningar mot 

bakgrund av det pågående framtagandet av PSAR för slutförvaret (se även minnes-

anteckningar från dialogmötet den 27 maj 2019 om ansökningsunderlag inför uppförandet 

av nya anläggningar, SSM2018-1610-9). Som ett första steg i en sådan dialog enades SSM 

och SKB om att SKB ska presentera sitt senaste arbete inom seismologi samt beaktande 

av dess betydelse för strålsäkerheten under drift och efter slutförvarets förslutning. I 

samband med detta ska SKB också ge sitt perspektiv på tillämpbarheten av SHA metoder 

till slutförvaret.  

 

SKB:s presentation bifogas till dessa mötesanteckningar. I det som följer sammanfattas 

kortfattat viktiga aspekter av diskussionen. 

SKB:s presentation 
SKB lyfter fram en nyligen publicerad rapport [4] vars syfte är att sammanfatta det senaste 

arbetet med tillämpning av platsspecifika antaganden gällande in-situ bergspänningar, 

termiska och glaciala spänningstillskott, geometrier hos förkastningsplan osv. Med 

ytterligare utvecklade beräkningsverktyg och ökad beräkningskapacitet har SKB något 

kunnat minska den konservatism som antogs vid tillämpning av den scenariobaserade 

metodiken i SR-Site och kommit fram till att de kritiska radier som föreslås i det tidigare 

underlagsmaterialet, med goda marginaler, kan betraktas som undre gränser. 

 

SKB beskriver också läget i sitt pågående arbete inom SHA, gjort i samarbete med Posiva 

i Finland samt med Uppsala universitet, för att utvärdera möjligheter för att tillämpa denna 

metodik. SKB betonar att IAEA:s vägledningsdokument [3] huvudsakligen utgår från 

kunskap och erfarenhet i seismiskt aktiva regioner (t.ex. Japan och västra USA) där det är 

möjligt att fastställa källor till seismiciteten baserat på identifiering av aktiva 

förkastningar. SKB anger att de inte har kunnat påvisa även paleoseismisk aktivitet i 

närheten av Forsmark, trots omfattande studier. Den senaste LiDAR studien av 

förkastningar i Forsmarksregionen (Uppland och Gästrikland) genomfördes av SGU och 

publicerades i 2018 [5]. 

 

SKB drar slutsatsen att det pga. frånvaro av seismisk aktivitet i Forsmark, både i nutid och 

i dåtid, inte finns förutsättningar att tillämpa PSHA metodiken. Det går inte heller, enligt 

SKB, att få fram tillräckligt detaljerade data för att kunna följa den av IAEA föreslagna 

alternativmetoden PFDHA (Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis).  

 

SKB anser därför att det är rimligt att fortsätta arbeta utifrån scenariobaserade analyser 

med konservativa antaganden för att påvisa strålsäkerheten efter slutförvarets förslutning. 

Vidare bedömer SKB att detta tillvägagångssätt, tillsammans med beaktande av seismisk 

risk för driftperioden baserat på deterministiska analyser med stöd av det installerade 

mikroseismiska nätverk, stöds av IAEA:s vägledningsdokument [3]. 
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SSM:s övervägande 
SSM tackar SKB för presentationen och räknar med att återkomma med besked i ärendet 

efter årsskiftet, då berörda handläggare har haft möjlighet att ta hänsyn till SKB:s senaste 

arbete. 

Bilaga 
SKB presentationsmaterial – SHA Seismic Hazard Assessment, 2019-11-11. 
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