
 

 

Ráðstefna um jarðskjálfta á Norðurlandi III 
haldin á Húsavík 21.-24. maí 2019 

Rúmlega 40 ár eru liðin frá síðasta stórskjálfta (stærð 6 til 7) á 
Norðurlandi og er það lengsta hlé á milli slíkra atburða á svæðinu í 
hart nær 200 ár. Frásagnir og gögn um stóra jarðskjálfta, t.d. nálægt 
Kópaskeri 1976, í mynni Skagafjarðar 1963 og við Dalvík 1934, gefa 
okkur hugmynd um hvers má vænta á næstu áratugum. Þessir stóru 
skjálftar og stöðug smáskjálftavirkni úti fyrir Norðurlandi á svæði sem 
oft er kallað Tjörnesbrotabeltið er áminning til vísindamanna og 
yfirvalda um að jarðskjálftavá á Norðurlandi er mikil og ámóta þeirri 
vá sem er á Suðurlandsundirlendinu.  

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Norðurlandi á síðustu misserum 
og þá sérstaklega á Húsavík og nágrenni. Af helstu framkvæmdum 
má nefna Kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka, jarðgöng í gegnum 
Húsavíkurhöfða og Þeistareykjavirkjun, ásamt uppbyggingu tengdri 
ferðaþjónustu, t.d. sjóböðin á Húsavíkurhöfða og hótelbyggingar. Í 
ljósi þessarar nýju uppbyggingar og til að efla viðbúnað er mikilvægt 
að fara reglulega yfir stöðu rannsókna á jarðskjálftum og 
jarðskjálftavá á svæðinu í viðleitni okkar til að skilja betur eðli og 
orsakir jarðskjálftavirkninnar og til að meta betur þá áhættu sem af 
stórskjálftum framtíðarinnar stafar.  

 

Í maí 2019 er því boðað til þriðju ráðstefnunnar um jarðskjálfta á 
Norðurlandi. Markmið ráðstefnunnar er að fá yfirlit yfir nýjustu 
rannsóknir á jarðskjálftum á svæðinu, orsökum þeirra, eðli, áhrifum 
og ennfremur kynna hagnýtingu rannsóknarniðurstaðna. Meðal 
efnisþátta á ráðstefnunni verður jarðsaga, skjálftavirkni, plötu-
hreyfingar, jarðsprungur, sterkhreyfingar, yfirborðsáhrif, jarð-
skjálftavá, hönnun mannvirkja, skipulagsmál, og jarðváreftirlit. 
Sérstök áhersla verður lögð á að samtúlka margvíslegar mælingar og 
athuganir fyrir betra og skilvirkara jarðváreftirlit.  

Ráðstefnan byggir á ráðstefnum sama efnis á Húsavík 2013 og 2016 
og verður alþjóðleg sem fyrr þar sem vísindamenn frá mörgum 
löndum koma og kynna niðurstöður rannsókna sinna frá Norðurlandi. 
Í tengslum við ráðstefnuna verður að auki sett á svið jarðskjálftaæfing 
og viðbragðsaðilar munu æfa viðbrögð. Viðbragðsáætlanir verða 
rýndar og niðurstöður kynntar í fyrirlestrum. 

Við leggjum áherslu á að fá til þátttöku í ráðstefnunni þá íslensku og 
erlendu vísindamenn og verkfræðinga sem mest hafa rannsakað 
svæðið á undanförnum árum ásamt því að fá aðila frá 
sveitastjórnum, almannavarnanefndum, Almannavarnadeild 
Ríkislögreglustjóra, sem og fólk úr samfélags- og skipulagsfræðum, 
verkfræðinga og tæknifræðinga sem starfa á svæðinu. 



 

 

Ráðstefna um jarðskjálfta á Norðurlandi III 

Fyrirhuguð dagskrá 21.-24. maí, 2019 

Gert er ráð fyrir 15 mínútna erindum ásamt fyrirspurnum. Ráð-
stefnan verður á ensku, nema annað sé tekið fram. 
 
21. maí – þriðjudagur 
20:00-22:00: Skráning og opnunarerindi. 
 
22. maí - miðvikudagur  
09:00-13:00: Jarðfræði svæðisins, jarðskjálftar og tengd virkni. 
14:30-18:00: Jarðskjálftamælingar, jarðskjálftafræði svæðisins, yfir-

borðshreyfingar í jarðskjálftum, yfirborðsáhrif, afleidd áhrif 
jarðskjálfta (svo sem hrun, flóð, skriður og ysjun).   

20:00-22:00: Móttaka með léttum veitingum. 
 
23. maí - fimmtudagur 
09:00-13:00:  Sterkhreyfingar jarðskjálfta, jarðskjálftavá og -áhætta, 

skipulagsmál, samfélagsleg áhrif jarðskjálfta.  
14:30-18:00: Jarðváreftirlit, samnýting ólíkra gagna til eftirlits, 

skammtímaviðvaranir, fyrirbyggjandi ráðstafanir til langs tíma, 
viðbragðsáætlanir.  

20:00-22:00: Kynningarfundur fyrir almenning (á íslensku). 
 
24. maí - föstudagur 
09:00-13:00: Jarðváreftirlit og viðbragðsáætlanir, samantekt. 
14:30-18:00: Skoðunarferð 
 
Nánari ráðstefnudagskrá verður auglýst þegar nær dregur. 

Skipulag og framkvæmd ráðstefnunnar:  
Starfsfólk Þekkingarnets Þingeyinga (hac@hac.is) mun sjá um 
skipulag ráðstefnunnar og veitir ráðgjöf varðandi gistingu o.fl.  

Þátttökutilkynning og ágrip af erindum:  
Æskilegt er að tilkynna um líklega þátttöku sem fyrst til Þekkingarnets 
Þingeyinga (hac@hac.is). Ef óskað er eftir að flytja erindi eða sýna 
veggspjöld þarf að tilkynna það fyrir 1. mars ásamt nafni framlagsins.  
Skilafrestur á ágripum af erindum (gjarnan „langur útdráttur“ með 
myndum, 3-4 síður) er 26. apríl.  
 
Birting erinda:  
Vegna markmiða ráðstefnunnar verða erindi eða „langur útdráttur“ 
úr þeim birt innan mánaðar í ráðstefnuskýrslu á stafrænu formi. Því 
er þess óskað að erindi verði send vel yfirlesin á PDF formi, þannig að 
hægt sé að setja þau beint inn í skýrsluna.  
 
Ráðstefnugjald:  
Ráðstefnugjaldið er 150 EUR (20.000 ísl. kr) fyrir hvern þátttakanda. 
Innifalið í því er m.a. léttar kaffiveitingar, hádegisverður, móttaka og 
skoðunarferð.  Frítt er fyrir stúdenta og eftirlaunaþega. 
 
Fyrirspurnir: 
Frekari upplýsingar um innihald og markmið ráðstefnunnar gefa: 
Helena Eydís Ingólfsdóttir, Þekkingarnet Þingeyinga (helena@hac.is) 
Sigurjón Jónsson, KAUST (sigurjon.jonsson@kaust.edu.sa)  
Kristín Jónsdóttir, Veðurstofa Íslands (kristin.jonsdottir@vedur.is) 
Benedikt Halldórsson, Háskóli Ísl. og Veðurstofa Ísl. (skykkur@hi.is) 
Páll Einarsson, Jarðvísindastofnun, Háskóli Íslands (palli@hi.is)  
Ragnar Stefánsson, Háskólinn á Akureyri (raha@simnet.is) 
 


