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Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk, 1970-2010
www.skjelv.no



Følte jordskjelv i den norske 
jordskjelvdatabasen siden 1980

~10-15 følte skjelv på det norske 
fastlandet i året

De fleste er små, M ≤ 3.5

Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk
www.skjelv.no



Observert seismisitet i 
den norske jordskjelvsdatabase

M≥5.0 M≥4.0



De kraftigste norske skjelv
31. august 1819, M=5.8 ved Lurøy (Nordland)
23. oktober 1904, M=5.4 i Oslofjorden
21. februar 2008, M=6.0 i Storfjorden ved Svalbard



1886 M~7 Charleston (EUS) earthquake

2011 M5.8 Virginia (EUS) earthquake

2008 M5.2 
Market Rasen (UK) 
earthquake



Hvordan kommunisere lav risiko? 
• Lite interesse i «fredstid»
• Vår mulighet kommer når det er følte skjelv i Norge eller 

større hendelser internasjonalt

• Utfordringer
• Ikke mulig å forutsi (eller varsle) jordskjelv
• Lav risiko og lenge siden sist
• Stor usikkerhet knyttet til risikovurderinger
• Katastrofejournalistikk
• Når skjelvet skjer:

• Tidspress
• Koordinering av informasjon med andre fagmiljø



www.skjelv.no

@jordskjelv

Døgnåpen vakttelefon
55582617



Forskningsdagene
Skolebesøk





Jordskjelv ved Bergen 7. november 2017

Registrering fra ASK
~30 km fra skjelvet



www.skjelv.no



Online database med følte jordskjelv

www.skjelv.no



DSB krisescenario
• Jordskjelv ble i 2014 

inkludert i «Nasjonalt 
risikobilde» som gis ut 
av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap

• Scenarioet ble lagt til 
Bergen

DSB, 2014



DSB, 2014

DSB, 2014



Anbefalinger fra DSB

DSB, 2014



«Skjelvet»

www.filmweb.no
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Hva er situasjonen i dag?

• Debatten har roet seg

• Media begynner å miste interessen

• Mange er redd for jordskjelv



Oppsummering

• God og faglig fundert kommunikasjon av risiko er viktig

• Utfordringer relatert til lav risiko, stor usikkerhet og 
varierende interesse

• Det er mange plattformer for å kommunisere risiko

• DSB scenario er et eksempel på 
kommunikasjonssuksess

• Vi har fremdeles en jobb å gjøre…



Takk for oppmerksomheten!

mathilde.sorensen@uib.no


