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Om NORSAR
• Internasjonalt anerkjent og uavhengig 

forskningsinstitutt, etablert i 1968

• Ivaretar Prøvestansavtalen som forbyr 
prøvesprengninger av atomvåpen

• Unik ekspertise innen seismologi



Målestasjoner

• IMS målestasjoner i Norge og på 
Svalbard

• Seismiske målinger
• Infralyd
• Radionuklide



Sikrere samfunn

Olje og gass

Vær og klima

Bærekraftig energi 

Hva bruker vi kunnskapen vår til?



Sikrere samfunn

• Prøvestansavtalen

• TURNkey Horizon 2020

• Jordskjelv.no

• Jordskjelv-soneringskart



Jordskjelvrisiko i Norge

• Norge er landet nord for Alpene 
med størst seismisk aktivitet

• Animasjonen til høyre viser 
jordskjelv registrert av NORSAR 
de siste 20 årene



Dagens jordskjelv soneringskart
Kartet som benyttes i dag er fra 1998:

• Analogt

• Relativt overordnet

• Basert på gamle data

• Basert gamle analysemetoder

• Basert på gammel kunnskap og tolkning



Nytt jordskjelv soneringskart 
• Det eksisterende soneringskartet som er del av Norsk 

Standard, og som må følges i dimensjoneringen mot 
jordskjelv, er fra 1998 

• Andre land vi kan sammenlikne oss med oppdaterer 
jordskjelv soneringskart hvert femte til tiende år

• Den nye soneringen bør erstatte det gamle

• Nyere kunnskap har stor kostnadsmessig betydning

• Oppdatering av lastene gir et mer ansvarlig 
sikkerhetsnivå
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Nytt soneringskart – hva er gjort?



• Fagfellevurdering av internasjonale eksperter: 
• Prof. Mario Ordaz, The National Autonomous

University of Mexico
• Prof. Willy Aspinal, University of Bristol

• Høringsrunde med nasjonale eksperter:
• Dr. Mathilde Sørensen, Universitetet i Bergen
• Dr. Dr.ing. Dominik Lang og team, Norges 

Geotekniske Institutt

• Høringsrunde i SN/K 063 Jordskjelvlaster

«We further conclude that the assessment by 
NORSAR meets and accords with current 
international expectations of professional quality, 
technical defensibility and scientific 
completeness for such studies.» 

Fra “Peer review letter of concordance”

Omfattende kvalitetssikring 



Finansiering nytt soneringskart

• NORSAR og Standard Norge har tidligere søkt studien finansiert uten å lykkes
• For å få fremdrift likevel valgte NORSAR å ferdigstille et nytt soneringskart

• Samfunnsnytten er åpenbar 
• Fremdeles ingen fellesskapsfinansiering på plass
• Inntil da ikke del av Norsk Standard 

• Soneringen tilgjengeliggjøres på kommersielle vilkår i ny portal



Tilgjengeliggjøring og digitalisering 

• Digitalt jordskjelv soneringskart som kan 
generere rapport for alle lokasjoner i Norge 
og på Svalbard 

• Enkel tilgang for brukere

• Enklere mulighet for oppdateringer

• Bidrag til å digitalisere bygg og 
anleggssektoren



www.norsar.no/soneringskart

Portal til digital soneringskart

http://www.norsar.no/soneringskart


Produktene i portalen

Disse produktene kan kjøpes:
1. Årlig abonnement på digitalt soneringskart
2. Kurs i Eurokode 8 i samarbeid med RIF
3. Rådgivning 
4. Seismisk risikoanalyse
5. Vurderinger for risiko og beredskapsplaner



Abonnementsstruktur

Tjeneste med tre tilgangsnivåer:
• Alle lokasjoner i en kommune
• Alle lokasjoner i et fylke eller Svalbard
• Alle lokasjoner i hele Norge inklusive Svalbard



Takk for oppmerksomheten!



Backup for demo



Angi adresse eller et punkt i kartet



Bekreft punkt og bestill rapport



Generer rapport



Rapport i pdf-format sendt i epost



Min side
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