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Kan

jordskælv
forudsiges?

På trods af 30 års målrettet forskning i jordskælvsforudsigelse,
er det endnu ikke lykkedes at finde frem til en sikker metode.
Her bringer vi en status over den aktuelle diskussion.
Af Søren Gregersen

Jordskælv er et af naturens
mest kraftfulde fænomener,
som både skræmmer og fascinerer mennesker. I videnskabelige kredse foregår der en intens forskning i jordskælv verden over. Og lad det være sagt
med det samme: Det ligger altid i baghovedet på jordskælvsforskere – seismologer som undertegnede – at et af de rigtig
store mål i jordskælvsforskningen er at kunne forudsige
jordskælv.
Gennem tiden har der været
utallige bud på metoder, som
kunne forudsige jordskælv.
n

F.eks. har man fra gammel tid i
Japan og Kina benyttet sig af
studier af husdyrs adfærd – en
metode, som bygger på, at husdyr tilsyneladende i højere grad
end mennesker er i stand til at
“fornemme” et jordskælvs
komme. Og gamle barometre
har i mange tilfælde skrevet
“jordskælv” ved allerlaveste
tryk.
Det er imidlertid ikke mere
end 30 år siden, at videnskabelige metoder til jordskælvsvarsling begyndte at se lovende
ud. Siden da har seismologer
ud over kloden prøvet alle de

målinger af fysiske fænomener,
man har kunnet komme på –
som f.eks. målinger af magnetisme, elektricitet, hastigheder
af forskellige seismiske bølger,
udstrømning af radongas og
strømme til eller fra brønde, og
studeret deformationsmålinger
og ændringer i små jordskælvs
lokaliseringsmønstre og mekanismer. Men på trods af den
store indsats, er det endnu ikke
lykkedes at opnå det afgørende
gennembrud. Og det diskuteres
for øjeblikket meget engageret,
om vi overhovedet er på rette
vej videnskabeligt.

Jordskælvene i Tyrkiet og
Grækenland i 1999
I forbindelse med jordskælvene
sidste år i Tyrkiet og Grækenland blev det flere gange nævnt,
at yderligere jordskælv kunne
ventes også udover de sædvanlige efterskælv. For Tyrkiets vedkommende er det i faglige kredse især blevet diskuteret, hvor
nøje man kan udnytte en vandring vestpå af store tyrkiske
jordskælv inden for de sidste 60
år (se figur). Brudzonerne for
jordskælv i det nordlige Tyrkiet
har fra gang til gang sluttet sig
til de tidligere brudzoner, sådan

Jordskælvene i det nordlige Tyrkiet

S o r t e h ave t
Kort over det nordlige Tyrkiet
med angivelse af en række
store jordskælv i dette århundrede.
De farvede streger angiver
brudzonernes udstrækning på
overfladen. Det ses tydeligt, at
de store jordskælv viser en udpræget tendens til en vandring
vestpå. Det frygtes på den baggrund, at et stort jordskælv vil
ramme byen Istanbul i en ikke
fjern fremtid.
Jordskælvene i det nordlige
Tyrkiet skyldes en nordgående
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Brudzoner for store jordskælv i Tyrkiet med angivelse af årstal og størrelse på Richter-skalaen
Retning af relativ bevægelse
Epicentrum for jordskælvet i 1999 nær Izmit

bevægelse af den Arabiske plade
mod den Eurasiske plade. Denne

bevægelse presser den meget mindre Tyrkiske "mikroplade"

vestpå.Kortet er ikke målfast.
Kilde: USGS.

A k t u e l

N a t u r v i d e n s k a b

|

4 |

2 0 0 0

G E O L O G I

Litosfære

Skorpe

Overgangs
zone

pe
ap
e

Kern

pe

Ydr
ek
ap
Indr
ek

Jordskælvsfoto
fjernet
pga.
copyright

Folk går den 22. september 1999 på dele af en hovedvej i Nantou,
som blev ødelagt ved jordskælvet, der ramte Taiwan den 21. september
1999. I alt 1.712 mennesker blev dræbt og 4.005 blev såret. Skælvet
blev målt til at have en styrke på 7,3 på Richterskalaen.
Foto: POLFOTO/ AFP

Jordens opbygning. Denne principskitsen er ikke målfast
– litosfæren er kun 70-250 km tyk.

at aktiviteten for hver gang rykkede vestpå.
I en generel forstand venter
vi alle inden for de kommende
år et jordskælv, som vil ligge
vest for det i 1999, ganske nær
ved Istanbul. Vi ved imidlertid
ikke, om tidsskalaen er 1 eller
30 år, og om der vil ske andet i
Tyrkiet inden da.

Forskere delt i to lejre
I Grækenland diskuterer forskerne vildt, om egentlig forudsigelse overhovedet er mulig.
Det blev flere gange i efteråret
1999 nævnt, at græske seismologer havde forudsagt jordskælvet i Athen. Det var spændende nyheder, som af mange
blev taget med et gran salt. Det
er nemlig ikke muligt at forudsige med en sådan sikkerhed, at
det har samfundsmæssig interesse. Og det på trods af, at der
inden for de sidste 30 år har
været meget store forskningsprogrammer inden for området i de store jordskælvslande.
De græske seismologer har
delt sig i to lejre, der hver for
sig påberåber sig forskningsmæssig baggrund for deres udtalelser. En optimistisk gruppe,
som arbejder med elektriske
signaler, mener, at forudsigelse
er inden for rækkevidde. De

skal blot afdække nogle flere
sammenhænge om disse elektriske signaler. De mener dog
allerede nu, at de godt kan lave
nogle forsøgsforudsigelser.
En mere skeptisk gruppe mener, at den eneste chance for
med tiden at nå frem til samfundsmæssig interessante forudsigelser er nøje at studere jordskælvs udløsning af spændinger
i jorden samt de processer, der
sker op til denne spændingsudløsning.
Striden om metoderne er blevet voldsom, fordi den videnskabelige diskussion er blevet
tilført personlige fornærmelser.
Og de to grupper slås i øvrigt
om bevillinger fra de samme
pengekasser. Diskussionen finder ikke bare sted i Grækenland, men genfindes over hele
verden i seismologiske kredse.

Forudsigelse ved hjælp af
elektriske signaler
Den metode, som de optimistiske grækere satser på, omtales
som SES (seismiske elektriske
signaler). Sætter man to elektroder i jorden et stykke fra
hinanden, f.eks. 500 meter, kan
man måle en spændingsforskel.
Og den spændingsforskel ændrer sig med tiden. Visse af
disse tidslige ændringer kan

Jordskælvszoner,
pladetektonik og
kontinentaldrift
Der registreres verden over omkring 1 million jordskælv om året,
hvoraf kun 4-5.000 er store nok, til at de bemærkes. Resten registreres kun på seismografer.
Jordskælv fordeler sig ikke jævnt over jorden, men grupperer sig
i bestemte zoner (se figur). Det er ved kontinentrandene, hvor de
kontinentale plader støder op imod oceanbundspladerne, og langs
de såkaldte midtoceaniske rygge, hvor ny havbundsskorpe dannes.
Jordskælv opstår, når spændinger i Jordens skorpe eller yderste
del af kappen (lithosfæren) pludseligt udløses. Spændingerne opbygges, fordi lithosfærepladerne i undergrunden er i stadig bevægelse, og herved løber væk fra hinanden, gnider mod hinanden eller
støder sammen. Spændingerne i jordskorpen deformerer bjergarterne, og når spændingen er blevet tilstrækkelig stor, sker bruddet - nærmest som en elastik, som springer.
Spændingen kan udløses ved et pludseligt og voldsomt brud,
men den kan også udløses gradvist over forholdsvis lang tid. Det
er selvfølgelig de store og meget pludselige energiudløsninger, som
forårsager de kraftigste jordskælv.
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Hvad er en succes?

Uforstyrrede jordlag

Uforstyrrede jordlag

Trykbølger (P-bølger)

Svingningsbølger (S-bølger)

Seismiske bølger
Den frigjorte energi ved et jordskælv udløser
forskellige typer af seismiske bølger, som bevæger sig med forskellig hastighed. De første
bølger, som registreres ved et jordskælv er de
meget hurtige P-bølger, som er trykbølger, der
bevæger sig med en hastighed på mere end 5
km/sek. S-bølger er svingningsbølger, der bevæger sig med en hastighed på godt halvdelen
af P-bølgernes. Desuden findes overflade-

man forklare, andre søger man
forklaring på. En gang imellem
sker der en ændring, som i tid
kunne synes af gå forud for et
jordskælv. Det er observeret i
mange tilfælde, men ofte ses ef-

bølger, som igen indeholder flere forskellige typer
af bølger. Disse bevæger sig forholdsvist langsomt, og udbreder sig langs jordens overflade,
mens de svinger dels horisontalt, dels vertikalt
med en bølgerotation, der er modsat udbredelsesretningen. Overfladebølgerne transporterer
størstedelen af energien ved de overfladenære
jordskælv, og er skyld i de fleste ødelæggelser
ved de store jordskælv.

fekten ikke på de nærmeste,
men derimod på fjernere instrumenter. Og der er ikke altid
sammenfald af SES og jordskælv,
så der skal bruges statistik. Ikke
desto mindre er der for et par år

siden sat et meget stort og dyrt
program i gang i Japan med at
indsamle SES af meget forskellig
karakter for derigennem at forsøge at komme frem til en brugbar forudsigelse.

Forskydningstyper

A

B Normal forkastning
Forkastningslinie
Forkastningsplan

Stræk

C Revers forkastning

D

Kompression
Forskydning

Fire typer af forskydninger i jordskorpen langs en brudzone (forkastning). De forskellige typer dannes
afhængig af, hvordan de to blokke påvirkes af bevægelseskræfterne.

Sidste sommer blev disse synspunkter om SES diskuteret ved
en geofysikerkonference i Birmingham i England. De fleste
af klodens seismologer, inklusive undertegnede, er på den
skeptiske side, fordi der i de ca.
30 år, hvor der har været en
meget stor videnskabelig indsats
med sigte på forudsigelse, specielt i USA, Japan, Kina og
Rusland, har været næsten uendelig mange fejlslagne forsøg.
Mange af disse forsøg så meget
lovende ud de første år, men
har ikke i længden vist sig overbevisende.
Det, der især diskuteres, er,
hvornår en forudsigelse i realiteten er en succes. Alle er enige
om, at en forudsigelse skal indeholde sted, tid og størrelse.
Men enigheden hører op, når
det skal bedømmes, om en
forsøgsforudsigelse af et jordskælv, der faldt lidt ved siden af
i sted, tid eller størrelse, er en
succes. Det nytter jo egentlig
ikke noget, at danske myndigheder evakuerer Slagelse, og
jordskælvet kommer i Korsør,
selvom det faktisk er temmelig
tæt ved. Det nytter heller ikke
at evakuere i 3 dage, hvis det
foregår en uge for tidligt eller
for sent.
Udkommet af de mange diskussioner i Birmingham blev, at
der nu er nedsat en studiegruppe til at samle al tilgængelig viden om den omdiskuterede elektriske metode sammen
med lignende fysiske metoder.
Der er opbakning til, at
fænomenerne bliver studeret,
men de fleste af os er blevet
skuffet så mange gange, så vi
skønner, at det også vil ske
denne gang. Derfor er de fleste
af os faldet tilbage til, at vi må
studere spændingsudløsningerne i jorden nøjere som vejen
frem mod forudsigelser.

Forudsigelsesmetode
med dansk interesse
Ved en hvilken som helst seismologkongres vil forudsigelse
være til diskussion. Og mange
steder i verden er der videnskabsfolk, som prøver nye kombinationer af de tidligere forsøgte målinger eller foretager
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nye variationer af målinger. Fysisk må der jo være spændingsændringer i jorden op til jordskælvet. Spørgsmålet er kun,
om vi kan måle dem. To metoder kan det være værd at præsentere og knytte bemærkninger
til; den ene, fordi der er dansk
deltagelse, den anden, fordi den
forsøges i Island og ser meget
lovende ud.
Den første har været præsenteret for nogle år siden i tidsskriftet GeologiskNyt af en ingeniør fra firmaet Krüger A/S.
Flere danske parthavere, inklusive Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse, var
gået sammen med et russisk institut om at søge patent på en
forudsigelsesmetode, der efter
hemmelig formel kombinerer
målinger af tidslige ændringer af
trykket i vandboringer i et område, hvor der sker jordskælv. Ved
at studere kurver over disse ændringer, kan man ifølge metodens opfinder, den russiske forsker G.S. Vartanyan, forudsige
jordskælv med nogle dages varsel.
Der findes da også en 3-4 eksempler på sådanne kurver, som ser

meget lovende ud - f.eks. for et
større jordskælv i Armenien for
nogle år siden. Men der skal
mange flere eksempler til, for at
metoden overbeviser.
En indisk rapport om tidslige
ændringer i tryk i borehuller
har 4. april 2000 beskrevet et
eksempel på en sådan trykændring, der faldt sammen med
udløsningen af et jordskælv.
Der er imidlertid mange flere
trykændringer, som vores indiske kolleger ikke har kunnet
give en forklaring på.

Forudsigelse i Island
Den anden metode er baseret
på en ide om, at en af de ændringer, der kan tænkes at ske
ved omlejring af spændinger inden et jordskælv, kan være dannelse af nye mikro-revner i
klippematerialet (se boks). Og
der er fundet eksempler på, at
sådanne ændringer gav forskelligheder i udbredelsen af forskellige seismiske bølger.
S-bølger, hvor udsvingene
foregår i et lodret plan, har udbredt sig med en anden hastighed end S-bølger, hvor udsvin-

gene foregår i et vandret plan.
Så observationer af små-jordskælv i nærheden af et kommende større jordskælv har givet signaler med forskellige signaturer. Et jordskælv med Richtertal ca. 5 blev forudsagt i
okt-nov 1998 på Island, men
kun sådan, at advarslen blev nedskrevet og myndighederne
kendte til den. Jordskælvet kom i
et øde område, og der blev ikke
udsendt en advarsel. Det diskuteres nu mellem forskellige involverede forskere, om forudsigelsen,
der var meget usikker i sted og
tid, faktisk var en succes eller et
sammenfald af tilfældigheder.

Om forfatteren
Søren Gregersen er dr. scient.
Statsseismolog
Kort og Matrikelstyrelsen
Rentemestervej 8
2400 København NV
Tlf.: 35 87 50 50
E-post: srg@kms.dk
Kort og Matrikelstyrelsens
hjemmeside: www.kms.dk
Se evt. under
forskning/seismiskeprojekter

Et aktivt forskningsområde
Jordskælvsforudsigelse vil helt
sikkert mange år endnu være et
særdels aktivt forskningsområde. For det store gennembrud
er trods mange optimistiske
meldinger næppe lige om hjørnet. Men hele tiden venter vi på
nyt om de mest lovende metoder. Spændende er det! Og det
har videnskabelig og samfundsmæssig konsekvens af stor
dimension.

Videre læsning
Om jorskælvsforudsigelse ved
hjælp af trykændringer i jorden: “Jordskælvsvarsling”, i
GeologiskNyt, nr. 3-1996.
Om jordskælv generelt:
Se GeologiskNyt nr. 1/94.

To metoder til forudsigelse

Naturens Verden 1979, nr. 1
Vartanyans metode
Når jordens skorpe deformeres i
perioder op til et jordskælv, skaber dette kortvarige stress-strukturer i undergrunden, der kan vare
fra dage op til måneder. Disse
stresstrukturer påvirker vandtrykket i de jordlag, der har kontakt til de stresspåvirkede klippemasser. I boringer, der når ned til
disse lag, kan trykændringerne i
grundvandet simpelthen registreres som ændringer i vandsøjlen.
Den russiske forsker G.S.
Vartanyan har udviklet en jordskælvsvarslingsmetode baseret
på en kortlægning af stress-feltet
ved hjælp af et antal boringer i et
seismisk aktivt område. Ved at
måle vandtrykket i de enkelte boringer, kan man tegne konturkurver for, i hvilke boringer trykket
er stigende, og i hvilke det er faldende. Ud fra disse data beregnes dels en parameter, som beskriver situationen i hele området,
og dels en parameter afledt af
den første, som viser, hvor meget
denne ændrer sig med tiden. Kurver over udviklingen af disse para-

metres studeres nøje, og ved et bestemt forløb af kurverne mener metodens opfinder, at et jordskælv kan
ventes inden for få dage.
Den islandske metode
Den anden metode, der er omtalt i
artiklen, er udviklet af den engelsk
geofysiker Stuart Crampin fra Universitetet i Edinburgh, og afprøves i Island, som seismisk set et meget aktivt område. Metoden går ud på at
registrere ændringer i, hvordan de
seismiske bølger opfører sig forud
for et jordskælv. Dataene kommer
fra småjordskælv, som mennesker
ikke kan føle, men som kan registreres på følsomme seismografer.
I næsten alle bjergarter findes der
en mængde væskefyldte mikrorevner
og porer, som er orienteret i bestemte retninger. Mikrorevnerne har i
forhold til den faste klippe andre
egenskaber med hensyn til at transportere seismiske bølger. Når seismiske svingningsbølger, såkaldte Sbølger, passerer sådanne mikrorevner polariseres bølgerne – dvs.
de splittes (i lighed med, at lys brydes).

Når spændinger opbygges i
klippematerialet inden et større
jordskælv, vil de væskefyldte mikrorevner blive deformeret, hvilket kan
registreres som ændringer i polariseringsmønsteret for S-bølgerne. Og
det kan man følge med i, fordi Sbølger, der passerer klippemasse
med mikrorevner, udbreder sig med
forskellig hastighed, afhængig af, i
hvilken retning, de svinger.
Når spænding bygges op i et område, vil forskerne altså observere
hyppige ændringer i dette mønster.
Stuart Crampin mener at have identificeret fire tilfælde af ændringer i
polariseringsmønstret, som gik
forud for jordskælv i Island over de
sidste par år. Han brugte på den
baggrund metoden til en forsøgsforudsigelse af et jordskælv, som
fandt sted den 13. november 1998.
Stuart Crampin mener, at metoden
giver mulighed for at vurdere jordskælvets størrelse og tidspunkt,
mens man må tolke dets placering
udfra viden om de geologiske forhold i området – som jo typisk vil
indeholde flere potentielt ”farlige”
strukturer.
RED.

Hjemmesider:
Om de seneste jordskælv:
www.earthquakenews.com/
Et godt udgangspunkt til
mange amerikanske hjemmesider er:
US, National Earthquake
Information Center
http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/
education/links.html
Indgang til kontinentaldrift
og pladetektonik hos
NASA Earth Science
Enterprise:
http://kids.earth.nasa.gov/
archive/pangaea/
Om jordskælvet i Tyrkiet:
http://ncweb-menlo.wr.usgs.gov/
study/turkey/
Om jordskælvet i Taiwan:
http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp
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