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Vad gör ett seismiskt nätverk i Sverige?

� Övervakning av jordskalv och annan seismisk verksamhet i Sverige,
dvs. detektion, lokalisering, klassificering och källanalys.

� Detektion, lokalisering och magnitudbestämning av regionala och
globala (teleseismiska) jordbävningar.

� Informationsverksamhet och rådgivning till myndigheter, media,
företag och allmänheten om jordbävningar och jordbävningsrelaterade
fenomen (tsunami, vulkanutbrott, jordskred).

� Internationellt samarbete om datautbyte, algoritmer och seismiska
nätverk.

� Forskning och utveckling inom seismisk data processering och analys.

� Förse jordbävningsforskningen, speciellt vid Uppsala universitet, med
högklassigt data.

Ca. sju heltidstjänster idag, bemannade av ca. tio personer.



Den första seismografen installerades i
Uppsalaobservatoriet 1904…

... och två månader senare
inträffar det största skalvet,
M = 5.7, i historisk tid i Sverige. 

Emil Wiecherts 1200 kg tunga
seismograf



Professor Markus Båth gjorde Uppsala
världsberömt i seismologi under 50-60 talen.

Uppsalastationen,
1959

Typisk registrering
från 1950-talet.

Det svenska
nätet, 1959



Idag har SNSN 61 (snart 64)
mätstationer, från Genarp i söder
till Lannavaara i norr.

Nätet drivs, som nätet på Island,
enligt SIL-konceptet, ett
Uppsala-FOA-Reykjavik samarbete.



Instrument på berg i tysta
brunnar.

Hög förstärkning och lågt
brus gör att vi kan mäta
mycket små jordskalv, ner
till och under magnitud M = -1



Vad ser vi då i Sverige?
Till exempel under
första kvartalet 2008.

1039 händelser
varav:

70 jordskalv (röda)
898 sprängningar
och gruvskalv (blå)

70 oidentifierade (gröna)
mestadels utanför nätet.



Jordskalv i
Sverige

3383 skalv
2000 - 2010

FINCAT
1368 - 2005

1845 skalv
i Sverige



� Realtidsinformation om stora jordbävningar i världen krishanterande
myndigheter, via webbgränssnitt.

� Rådgivning till myndigheter vid stora jordbävningar, senast
tsunamin utanför Sumatra, oktober 2010.

� Utredningar för utrikesdepartementet om seismisk risk i specifika
länder.

� Rådgivning till myndigheter (t.ex. UD, Räddningsverket, Polisen) vid
svenska insatser i katastrofdrabbade områden.

� Information/rådgivning till media, företag och allmänheten vid
jordskalv och vulkanutbrott.

� Information/rådgivning till företag och allmänhet inför
utlandsetablering och resor.

Information – i kris och till vardags



Krisinformation



The North Korea nuclear explosion 2006, M 4.2
2 - 4 Hz filtered data from the 12 best stationsDistance: 64.2° or 7135 km from Uppsala



Samhällsnytta

Stockholm 2006:
Våldsbrott, olycka eller jordskalv?

Oskarshamn 2005:
Ljudbangar, jordskalv och en orolig

lokalbefolkning



Forskning relaterad till SNSN

Vi har ovanligt bra seismiskt

data i Sverige tack vare det gamla

hårda urberget.



Seismiciteten i norra
Skandinavien är relaterad

till de endglacial
förkastningarna

Röda cirklar:
Jordskalv lokaliserade
av SNSN, 2000 – 2010.
Komplett till magnitud
~0.5

Blå cirklar: Helsingfors-
katalogen, 1904 - 2007



Hur tjocka är plattorna?
Resultat från “receiver functions” med SNSN-data,
S-vågor konverterade till P-vågor

LAB

Olsson et al. (2007)



Tomografi med P-vågsankomster
visar vår plattas inre struktur.

A’Proterozoic ArchaeanA

Moho

Eken et al. (2007)



Inför framtiden:
Fortsatt utveckling av processering och metodik för
kontinuerligt real-tidsdata.

Inkludera fler stationer, regionalt och globalt, i
real-tidsanalysen.

Säkra programvarubasen.

Fortsatt arbete med nätets infrastruktur för minskade
underhållskostnader.

Uppsalas nya Centrum för naturkatastrofslära.

EPOS


