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Útdráttur 

Jarðskjálftavirkni á Kolbeinseyjarhrygg er tekin saman fyrir tímabilið 1955 til 2015. 

Samanborið við aðra miðhafshryggi er Kolbeinseyjarhryggur tiltölulega óvirkur hryggur. 

Lítið er um hrinur og stóra jarðskjálfta. Stærsti skjálftinn á hryggnum fyrir tímabilið 1955-

2015 er 5,3 á mb-stærðarskala. Greinileg merki eru um tvö þverbrotabelti á hryggnum, annað 

á Spar við 69°N og hitt rétt sunnan Eggvinbanka á um 70,8°N. Á hryggnum eru 

siggengisbrotlausnir algengastar, á þverbrotabeltunum koma fram snið- og 

siggengisbrotlausnir. Samband Gutenberg og Richters á að öllum líkindum ekki nægilega vel 

við jarðskjálftavirknina á Kolbeinseyjarhrygg þar sem næmniþröskuldurinn á Gutenberg og 

Richters grafinu er staðsettur við hátt gildi og gefur mjög hátt b-gildi miðað við aðra 

miðhafshryggi. Ef gert er ráð fyrir að næmniþröskuldurinn sé við mb = 4,5 þá fæst b = 2,04 ± 

0,21. Skjálftavægi á lengdareiningu hryggjarins minnkar í átt að Íslandi og kemur fram 

lágmark þar sem er eyða í jarðskjálftavirkni á hryggnum á 69,0°-69,5°N. Hámörk í 

skjálftavægi koma fram þar sem þverbrotabelti eru staðsett á hryggnum, það er á Spar og 

sunnan við Eggvinbanka. Meðalrekhraði á Kolbeinseyjarhrygg er 1,79 cm/ári. Rekhraðinn 

minnkar í áttina norður frá Íslandi.     

Abstract 

Seismicity along The Kolbeinsey Ridge is summarized for the period of 1955-2015. 

Compared to other mid-oceanic ridges The Kolbeiney Ridge is rather inactive. Earthquake 

swarms and big earthquakes are rare. The biggest earthquake on the ridge for the period 1955-

2015 is 5,3 on mb scale. There are obvious indications of two fracture zones on the ridge, one 

is the Spar Fracture Zone at 69°N and the other is located just south of The Eggvin Bank 

approximately at 70,8°N. Normal faulting is most common on the ridge, normal and strike-

slip faulting occur on the fracture zones. The Gutenberg and Richter relation does not seem to 

apply well enough to the seismicity of The Kolbeinsey Ridge, as the threshold of detectability 

on the Gutenberg-Richter’s graph is positioned at a high value and gives a very high b-value 

compared to other mid-oceanic ridges. If assumed that the threshold of detectability is 

positioned at mb = 4,5 one gets b = 2,04 ± 0,21. Seismic moment per distance along The 

Kolbeinsey Ridge decreases in the direction to Iceland and a minimum value appears where 

there is a gap in the seismicity at 69,0°-69,5°N. A peak on the seismic moment graph occurs 

where the fracture zones are located on the ridge, that is on the Spar Fracture Zone and south 

of The Eggvin Bank. The mean spreading rate of The Kolbeinsey Ridge is 1,79 cm/yr. The 

spreading rate decreases towards north from Iceland.  
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Páli Einarssyni fyrir góða leiðsögn og fyrir svör við ótal 

spurningum sem vöknuðu við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Ástu Rut Hjartardóttur 

fyrir aðstoð við úrvinnslu í ArcGIS.  

Svo vil ég þakka foreldrum mínum fyrir yfirlestur á ritgerðinni og fyrir ótakmarkaðan 

stuðning í gegnum námið.  

Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum í jarðeðlis- og jarðfræði fyrir að gæða 

námstímann endalausum skemmtilegheitum.  





1 

1 Inngangur  

Í þessari ritgerð er tekin saman jarðskjálftavirkni á Kolbeinseyjarhrygg á tímabilinu 1955 til 

2015, þ.e. yfir 60 ára tímabil. Fjöldi rannsókna hafa farið fram á hryggnum en hingað til hafa 

þessi gögn ekki verið tekin saman fyrir svo langt tímabil. Lengra tímabil gefur fleiri 

jarðskjálftaupptök og því betri upplýsingar um staðsetningu flekaskila þar sem hreyfingu 

flekanna fylgja oft á tíðum jarðskjálftar. Einnig verða gögnin nákvæmari með árunum með 

betri tækni og auknum fjölda jarðskjálftamæla. Í þessari ritgerð er farið yfir eðli og einkenni 

skjálftavirkni á svæðinu í kringum Kolbeinseyjarhrygg og hvernig ferli eiga sér stað sem 

valda jarðskjálftunum á svæðinu. Jarðskjálftayfirlit eru mikilvæg, þau sýna hvar jarðskjálftar 

eru algengastir og þá hvar líklegt sé að jarðskjálfti muni eiga sér stað í komandi framtíð. 

Jarðskjálftar geta einnig gefið vísbendingu um hvar eldvirkni á sér stað. Fyrri jarðskjálftagögn 

nýtast við gerð jarðskjálftaáhættumats.     

Eitt af meginatriðum þessarar ritgerðar er kort sem sýnir jarðskjálftamiðjur á svæðinu í 

kringum Kolbeinseyjarhrygg með brotlausnum sem einkenna hvert stykki hryggjarins fyrir 

tímabilið 1955 til 2015. Einnig er sérstaklega skoðuð jarðskjálftavirknin í kringum 

Eggvinbanka en þar eru flekaskilin oft á tíðum ranglega túlkuð. Verður því leitast við að 

endurskilgreina flekaskilin á því svæði.  





3 

2 Um svæðið 

Miðhafshryggir eru með lengstu virku jarðskjálftasvæðum þar sem jarðskjálftar eiga sér sífellt 

stað á þröngu svæði (Rundquist og Sobolev, 2000). Á flekaskilum á miðhafshryggjum 

myndast sífellt ný úthafsskorpa sem síðan eyðist á samreksbeltum. Hægt er að aldursgreina 

úthafsskorpuna með því að skoða segulfrávikin í skorpunni sem eru samhverf um hrygginn. 

Eldvirkni, jarðhiti, aukið hitaflæði og há jarðskjálftatíðni einkenna oft miðhafshryggi. 

Rannsóknir á gerð og dreifingu jarðskjálfta á miðhafshryggjum gegndu stóru hlutverki í 

staðfestingu á flekakennningunni sem kom fram á sjöunda áratug síðustu aldar (Sykes, 1967). 

Kolbeinseyjarhryggur er miðhafshryggur sem staðsettur er í Norður-Atlantshafi. Hryggurinn 

liggur norður af Íslandi frá Tjörnesbrotabeltinu um 66,5°N til Jan Mayen hjáreksbeltisins á 

um 71°N. Hryggurinn er fráreksbelti þar sem flekaskilin milli N-Ameríkuflekans og 

Evrasíuflekans eru staðsett á hryggnum. Sunnan við Kolbeinseyjarhrygg færast flekaskilin 

yfir á Tjörnesbrotabeltið norðan við Ísland. Tjörnesbrotabeltið samanstendur af tveimur 

samsíða sprungusvæðum í stefnu NV-SA, þau nefnast Grímseyjarbeltið og Húsavíkur-

Flateyjar misgengið (Hooft, Brandsdóttir, Mjelde, Shimamura og Murai, 2006). Syðsti hluti 

Kolbeinseyjarhryggjar er Eyjarfjarðaráll en hann er dýpsti hlutinn á landgrunni Íslands eða 

allt að 700 m djúpur. Norðan við Kolbeinseyjarhrygg færast flekaskilin til austurs um 210 km 

með Jan Mayen hjáreksbeltinu og yfir á Mohnshrygginn (Páll Einarsson, 1986).  

Dýpt á Kolbeinseyjarhrygg er óvenju lítil miðað við aðra miðhafshryggi og skorpan á 

hryggnum óvenju þykk. Meðaldýpt á hryggnum er um 1100 m (Elkins o.fl., 2011). Dýptin 

eykst í áttina norður frá Íslandi þar til hún nær hámarki við 69°N rétt sunnan við Spar 

þverbrotabeltið en þar er dýptin um 1500 m. Þaðan fer dýptin minnkandi í norður að 

Eggvinbankanum, þar sem hún minnkar í allt að 40 m. Þykkt úthafsskorpunnar á 

Kolbeinseyjarhrygg er 9,4 til 12,1 km (Hooft o.fl., 2006). Tvö stutt þverbrotabelti tengjast 

Kolbeinseyjarhrygg en það eru Spar þverbrotabeltið á um 69°N og annað staðsett rétt suður af 

Eggvinbanka á um 71°N (Páll Einarsson, 1987). Þessi þverbrotabelti hafa verið greind út frá 

landslagi og segulsviðsgögnum. Einnig hefur verið bent á að þriðja þverbrotabeltið sé til 

staðar á hryggnum á 71,3°N (Eldholm, Skogseid, Sundvor og Myhre, 1990). 
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3 Fyrri rannsóknir 

Skorpan á Kolbeinseyjarhrygg er þykkari en meðalþykkt dæmigerðrar Mið-

Atlantshafshryggjarskorpu (Hooft o.fl., 2006). Það sem er talið valda þessu eru áhrif heita 

reitsins undir Íslandi, en gert er ráð fyrir að áhrif hans nái a.m.k. 800 km norður af heita 

reitnum (Kodaira, Mjelde, Gunnarsson, Shiobara og Shimamura, 1997). Heita reits kenningin 

gerir ráð fyrir þykkari skorpu í kringum heitan reit vegna aukinnar kvikuvirkni í kringum 

hann. Meðalþykkt venjulegrar Atlantshafsskorpu yngri en 30 M ára er 6,97 ± 0,57 km en 

meðalþykkt úthafsskorpu sem heiti reitur Íslands hefur áhrif á er 10,3 ± 1,7 km (White, 1992). 

Þykkt úthafsskorpunnar á Kolbeinseyjarhrygg er 9,4 til 12,1 km (Hooft o.fl., 2006). Einnig 

hefur verið bent á að aukið hitastig og minnkandi möttuleðlisþyngd nær heita reitnum undir 

Íslandi valdi því að mörk milli stökka og deiga hluta jarðskorpunnar standi grynnra nær 

Íslandi (Parson o.fl., 1993). 

Gliðnunarhraði fráreksins á Kolbeinseyjarhrygg er breytilegur með tíma vegna smárrar færslu 

áss frárekshryggjarins og ósamhverfrar gliðnunar (Mosar, Lewis og Torsvik, 2002). 

Gliðnunarhraði á Kolbeinseyjarhrygg er lágur, um 1,8 cm/ári. Hraðinn er meiri vestan megin 

hryggjarins en austan megin, frá 0,77 cm/ári til 1,05 cm/ári. Meðal gliðnunarhraði rétt norðan 

Spar þverbrotabeltisins frá segulfráviki 5 sem inniheldur hreyfingar ássins er 0,65 cm/ári á 

austari hlutanum og 1,35 cm/ári á vestari hlutanum (Vogt, Johnson og Kristjánsson, 1980). 

Það sem hefur helst áhrif á landslagsgerð og uppbyggingu miðhafshryggja er gliðnunarhraði 

og hraði uppstreymis kviku (Rundquist og Sobolev, 2000). Þessir þættir hafa óbein áhrif á 

jarðskjálftavirknina á hryggjunum en stærsti áhrifaþátturinn í jarðskjálftavirkninni er 

varmabygging stinnhvolfsins (e. lithosphere). Jarðskjálftamælingar sem framkvæmdar hafa 

verið á Kolbeinseyjarhrygg gáfu 5-25% lægri bylgjuhraða á hryggnum en utan hans. Þessi 

lághraðabygging nær í mesta lagi 12 km frá ás hryggjarins (Kodaira o.fl., 1997). Það sem gæti 

valdið þessari lághraðabyggingu er meiri groppa á hryggnum vegna sprungumyndunar í 

stefnu samsíða hryggjarins og hærra hitastig á hryggnum. Hraði jarðskjálftabylgna minnkar 

með aukinni groppu og hátt hitastig er einnig þáttur sem er talinn minnka hraða 

jarðskjálftabylgna á ásum hryggja.  

Kolbeinseyjarhryggur er talinn hafa myndast við mikla bræðslu á löngu tímabili sem var í 

upphafi á mikilli dýpt eins og er dæmigert fyrir myndun grunnra hryggja (Klein og Langmuir, 

1987). Í basalti Kolbeinseyjarhryggs eru magn og styrkur snefilefna lítil (Elkins o.fl., 2011). 

Það bendir til þess að að magn möttuluppsprettunnar undir hryggnum sé orðið lítið. 

Rannsóknir hafa sýnt að bráðnun á Kolbeinseyjarhrygg minnkar með fjarlægð frá heita 

reitnum undir Íslandi (Hooft o.fl., 2006). 

Með því að skoða kort af Atlantshafshryggnum sést hvernig hryggurinn virðist vera hliðraður 

til vestur á Kolbeinseyjarhrygg (Mynd 3-1). Það sem olli þessari hliðrun er færsla fráreksins 

til vestur í einu stökki eða fleirum (Páll Einarsson, 1986). Yfirlit yfir reksögu svæðisins er að 

finna í greininni Plate kinematics of the North Atlantic (Srivastava og Tapscott, 1986). Færsla 

fráreksins gæti tengst reki flekaskilanna af heita reitnum sem er staðsettur undir Íslandi í dag. 

Með segulsviðsmælingum hefur verið hægt að rekja gliðnun á Kolbeinseyjarhryggnum frá 

segulfráviki 7 og 13, það er fyrir 25,0-33,3 Ma (Mosar o.fl., 2002). Frárekið hefur því verið 
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staðsett á Kolbeinseyjarhrygg í 25,0 til 33,3 Ma. Fyrir það var það staðsett á Ægishryggnum 

sem er í Noregshafi. Við færsluna varð Ægishryggurinn að óvirkum hrygg. Reiknaðir voru 

helmingshraðar reksins með því að mæla fjarlægðina milli tímasettra segulfrávika og deila 

með tímamismuni segulfrávikanna. Gliðnunarhraði Reykjanes-, Ægis- og Mohnshryggjarins 

var hár við upphaf opnunar Norður-Atlantshafsins fyrir um 50 Ma en minnkaði þegar nær dró 

segulfrávikum 13 og 7 en jókst svo frá segulfráviki 7. Hæstir urðu gliðnunarhraðarnir yfir 2 

cm/ári. Áður en frárekið færðist af Ægishryggnum lækkaði gliðnunarhraðinn á hryggunum frá 

NA til SV eftir hryggnum og fór niður í allt að 0,14 cm/ári. Mismunurinn á gliðnunarhraða frá 

austri til vesturs sýnir að meiri úthafsskorpa hefur myndast á austari hluta Ægishryggjarins en 

þeim vestari sem hefur orsakað ósamhverfa gliðnun. Þessi ósamhverfa gliðnun hefur verið 

tengd við myndun Jan Mayen meginlandsbrotsins (e. microcontinent) og hreyfingu fráreksins 

af Ægishrygg yfir á Kolbeinseyjarhrygg. Eystra Jan Mayen þverbrotabeltið sem liggur milli 

Mohns- og Ægishryggjarins varð að óvirku þverbrotabelti þegar frárekið færðist af 

Ægishryggnum (Srivastava og Tapscott, 1986). 

 

 

Mynd 3-1 Kort sem sýnir flekaskilin á Norður-Atlantshafi og Norðuríshafi (Páll Einarsson, 

1986).  

Sumir fræðimenn vilja setja inn millistökk í færslu fráreksins, það er að færslan af 

Ægishryggnum hafi gerst í tveimur skrefum. Frárekið hafi færst af Ægishryggnum fyrir um 25 

til 30 Ma og síðan yfir á Kolbeinseyjarhrygginn fyrir um 10 Ma þar sem gliðnunin á 

Kolbeinseyjarhrygg hefur þá verið rekin frá segulfráviki 5, það er fyrir um 10 Ma þar til 

dagsins í dag (Grønlie, Chapman og Talwani, 1979). Það hvar frárekið átti sér stað á milli 

segulfrávika 5 til 7 (10-25 Ma) er óljóst. Flestir telja að það hafi verið á hrygg rétt vestan við 

Jan Mayen sem er óvirkur í dag (Srivastava og Tapscott, 1986).  

Upphaflega var Kolbeinseyjarhryggur samfellt stykki en mörg lítil og skammlíf brotabelti 

hafa myndast síðan fyrir 7 til 8 Ma (Hooft o.fl., 2006). Út frá segulsviðsgögnum sést að þessi 

brotabelti hafa myndast á mismunandi tímum frá segulfráviki 5 en þau hafa þó verið skammlíf 

þar sem þau hafa flest horfið innan nokkurra milljón ára eða minna (Vogt o.fl., 1980). Ekki er 

vitað hvort þessi brotabelti hafi myndast vegna ósamhverfar gliðnunar eða lítilla hreyfinga á 
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stöðu fráreksins. Brotabeltið með mestu hliðrunina, um 30 km, er Spar-brotabeltið á 69° og 

myndaðist það við að ás hryggjarins færðist til austur fyrir um 3 milljón árum (Meyer, 

Voppel, Fleischer, Closs og Gerke, 1972).  

Rannsóknir með segulsviðsmælingum hafa bent til þess að á Kolbeinseyjarhrygg á 68,2°-

68,5° N séu til staðar V-laga sprungumynstur með stefnu í norður, það er oddurinn á V-laga 

hryggnum stefnir í norður frá Íslandi (Vogt o.fl., 1980). Þess konar sprungumynstur myndast 

vegna mismunandi skorpuþykktar sem orsakast af tímabundnum breytingum í kvikumyndun á 

Mið-Atlantshafshryggnum (Jones, White og Maclennan, 2002). Þegar V-laga hryggir á 

Reykjaneshryggnum voru uppgötvaðir áttuðu menn sig á því að líklega mætti einnig finna 

slíkt á Kolbeinseyjarhrygg. Þá ætti V-laga hryggurinn að stefna í norður eða í áttina frá 

Íslandi, það er í þá átt sem búast mætti við að möttulefni færi (Vogt o.fl., 1980). Er þetta í 

samræmi við V-laga sprungumynstrið á svæðinu milli 68,2° til 68,5° N sem hefur verið greint 

með segulmælingum. 
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4 Gögn 

Jarðskjálftagögnin sem notuð voru við gerð þessarar ritgerðar voru sótt á heimasíðu ISC 

(International Seismological Centre,  e.d.). Gögn fyrir örfáa skjálfta á tímabilinu 1955-1964 

voru fengin úr greininni The seismicity of the Arctic (Sykes, 1965). Um er að ræða 

fjarskjálftagögn (e. teleseismic data) en þau gefa frekar einsleitar upplýsingar yfir Norður-

Atlantshafið (Páll Einarsson, 1986). Við úrvinnslu á jarðskjálftagögnunum var notast við 

tölvuforritið Excel. Ekki var notast við gögn úr mælingum sem fóru fram fyrir árið 1955 þar 

sem nákvæmni í staðsetningu upptakastaðarins er lítil í þeim gögnum. Svæðið var takmarkað 

við 66°-72°N og 0°-40°V, það er að skjálftar nyrst á Íslandi og á Jan Mayen eru með í 

gögnunum. Takmarkað var við skjálfta af stærðinni mb ≥ 4. Fyrir hnit á Kolbeinseyjarhrygg 

var notast við 67,1°-71,2°N og 12°-20°V, þetta eru þó ekki nákvæm hnit en reynt var að 

afmarka hrygginn rúmlega til að fá aðeins gögn frá hryggnum sjálfum. Fjölda gilda í gögnum 

má sjá í töflu 4-1. 

Stærð jarðskjálfta er ákvörðuð út frá útslagi á jarðskjálftamælum eða öðrum kennistærðum 

atburðarins (Páll Einarsson, 2014). Stærð jarðskjálfta er í raun mælikvarði á þá orku sem 

losnar í jarðskjálftanum. Mismunandi aðferðir eru notaðar til þess að ákvarða stærð 

jarðskjálfta og eru til nokkrir stærðarkvarðar eftir því hvaða aðferð er notuð hverju sinni. Í 

þessari ritgerð koma fram eftirfarandi stærðir: rúmbylgjustærð (mb), yfirborðsbylgjustærð 

(Ms) og vægisstærð (Mw). Stærðin mb byggist á útslagi P-bylgjunnar og Ms á útslagi Rayleigh-

bylgna af tiltekinni tíðni, yfirleitt um 0,05 Hz. Á mb- og Ms-skala samsvarar ein stærðareining 

tíföldun í hámarks útslagi. Stærri jarðskjálftar geisla frá sér hlutfallslega meiri langbylgjuorku 

(Spence, Sipkin og Choy, 1989). Af þessari ástæðu hentar mb-skalinn ekki fyrir stóra 

jarðskjálfta þar sem skalinn fer að mettast við háar stærðir, upp úr 5,5.   

Í jarðskjálftagögnunum frá International Seismological Centre á árunum 1955 til 1963 og svo 

einstaka skjálftar eftir það kemur ekki fram hvaða gerð skjálftastærðar er gefin upp heldur 

aðeins gefin upp stærð M. Við vinnslu á gögnum fyrir þessa ritgerð er gert ráð fyrir að sú 

stærð sé mb. Þar sem skjálftar á Kolbeinseyjarhryggnum eru ekki mjög stórir má gera ráð fyrir 

að ekki sé mikill munur á stærðunum Ms og mb. Eins og áður hefur komið fram fara 

jarðskjálftabylgjur að mettast þegar jarðskjálfti nær stærðinni mb = 5,5 og þá fer 

stærðarmunurinn að aukast.  

Tafla 4-1 Fjöldi jarðskjálfta á tímabilinu 1955 til 2015. 

 Allt svæðið 

66°-72°N og 0°-40°V 

Kolbeinseyjarhryggur 

67,1°-71,2°N og 12°-20°V 

 

Fjöldi jarðskjálfta 

 

8168 

 

488 

≥ 4 (mb) 725 214 

Fjöldi brotlausna 121 48 
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5 Brotlausnir 

Við færslu á misgengi verða til bæði P- og S-bylgjur sem breiðast út í allar áttir (Páll 

Einarsson, 2014). Veggir misgengisins hreyfast í gagnstæða átt en stefna þeirra með tilliti til 

útbreiðslustefnu ræður því hversu sterk viðkomandi bylgja verður. Engin P-bylgja myndast 

hornrétt á færslu misgengisins auk þess sem styrkur P-bylgju er jafn í báðar áttir á 

misgengisfletinum. Þessir tveir fletir, það er flötur samsíða misgengisfletinum og flötur 

hornrétt á hann, nefnast hnútfletir P-bylgjunnar. Hnútfletirnir skipta upptakafletinum í fjóra 

fjórðunga.               

Brotlausn er notuð til að sýna hvers konar færsla á sér stað á misgengi. Brotlausn er ákvörðuð 

út frá útgeislunarmynstri jarðskjálfta og er teiknuð með því að notast við fyrstu hreyfistefnu 

P-bylgna og sveifluvíddir P- og S-bylgna (Sigurður Th. Rögnvaldsson, 1999). Fyrsta útslag P-

bylgjunnar er annaðhvort frá upptökum eða að upptökum. Brotlausn er teiknuð sem hringur 

sem er hugsaður sem kúla sem umlykur upptök jarðskjálftans (Páll Einarsson, 2014). 

Hnútfletirnir er teiknaðir sem tveir ferlar á hringnum og kemur þá út mynd sem líkist 

strandbolta. Skyggðu fjórðungarnir innihalda þensluásinn (e. tension axis) T en hvítu 

fjórðungarnir innihalda þrýstingsásinn (e. pressure axis) P (USGS, e.d.). Á mynd 5-1 sjást 

helstu gerðir brotlausna en þær eru siggengi (e. normal faulting), samgengi (e. thrust faulting) 

og sniðgengi (e. strike-slip faulting). Brotlausnir sýna þó oft flóknara mynstur. Það sem 

veldur því er að brotlausnin er ekki hrein, hún er þá blanda af mismunandi brotlausnum. 

Einnig getur mismunandi halli spilað inn í ásamt fleiri atriðum. 

 

 

Mynd 5-1 Gerðir brotlausna sem sýna hrein siggengi, samgengi og sniðgengi (Páll 

Einarsson, 2014). 

Ríkjandi brotlausnir á  miðhafshryggjum eru siggengislausnir sem benda til gliðnunar á ásum 

hryggjanna (Páll Einarsson, 1986). Á hjáreksbeltum (e. fracture zones) og þverbrotabeltum (e. 

transform faults) eru sniðgengisbrotlausnir algengar. Á mynd 5-2 má sjá dæmigerðar lausnir 

fyrir frárekshryggi og þverbrotabelti. 
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Mynd 5-2 Dæmigerðar brotlausnir fyrir frárekshryggi (e. spreading centre) og þverbrotabelti 

(e. transform fault) (Rundquist og Sobolev, 2000). 

Á vefsíðu ISC fengust 121 brotlausnir fyrir tímabilið 1955 til 2015 á svæðinu sem afmarkast 

af 66°-72°N og 0°-44°V fyrir jarðskjálfta af stærðinni mb ≥ 4 (International Seismological 

Centre, e.d.). Þetta svæði nær norður frá Íslandi og yfir Jan Mayen hjáreksbeltið. Höfundar 

brotlausnanna koma frá Harvard háskóla (HRVD),  Swiss Seismological Service 

(ZUR_RMT), Columbia háskóla (GCMT) og U.S.G.S (NEIC). Helstu upplýsingar um allar 

brotlausnirnar á svæðinu má sjá í viðauka.  
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6 Umræður 

6.1 b-gildi  

Jarðskjálftar eru ekki einsleitt dreifðir í tíma, rúmi og stærð. Eftirfarandi jafna lýsir dreifingu 

jarðskjálfta með tilliti til stærðar en hún er þekkt sem Gutenberg og Richter sambandið 

(Kulhanek, 2005): 

           log(N) = A - bM               (6.1) 

N táknar fjölda atburða af stærðinni M eða stærri á ákveðnu svæði, jákvæðu fastarnir A og b 

lýsa jarðskjálftavirkninni á svæðinu. Lágt b-gildi bendir til þess að stórir jarðskjálftar séu 

algengir og þar á móti bendir hátt b-gildi til þess að svæðið einkennist af litlum skjálftum 

(Páll Einarsson, 1986). Gildin á b eru lík fyrir svipaðar gerðir af  jarðskjálftasvæðum en geta 

verið ólík fyrir mismunandi stærðarskala. Með því að finna A- og b-gildi fyrir ákveðið svæði 

og ákveðinn tíma er hægt að meta stærðir tengdar jarðskjálftaáhættu (Kulhanek, 2005). 

Rannsóknir á smásprungum (e. microcracking) í tilraunastofum hafa sýnt há b-gildi bæði í 

tengslum við misleitt efni og samansafn uppspretta af spennum (Mogi, 1963) og svo í 

tengslum við brot við lága spennu (Scholz, 1968). Ekki hefur verið sýnt fram á beint samband 

milli smásprungna í tilraunastofum og raunverulegra sprungna við jarðskjálfta í jarðskorpunni 

(Páll Einarsson, 1986). Þó má ætla að eitthvað samband sé á milli þessara tilrauna og 

raunveruleikans og að þá eigi eitthvað af þessum eðlisfræðilegu þáttum við háu b-gildin tengd 

Mið-Atlantshafshryggnum. Frárek á hryggjum veldur því að skorpan er mjög sprungin og 

innskot gera það að verkum að skorpan verður enn misleitari. Spennusvið á hryggjum er oft 

misleitt vegna afstæðra hreyfinga flekanna og spennur í kringum innskot auka misleitni þess 

enn frekar. Þessi atriði ýta undir að það séu tengsl milli rannsókna í tilraunastofum og þess 

sem á sér stað í jarðskorpum á miðhafshrygggjum. 

Jarðskjálftar eru algengir í kringum og á miðhafshryggjum. Jarðskjálftahrinur eru tíðar á 

hryggjunum sjálfum en þá er enginn einn skjálfti áberandi stærri en hinir. Á þverbrotabeltum 

eru meginskjálftarunur algengar en þær einkennast af meginskjálftum og eftirskjálftum 

(Sykes, 1970). Fyrri rannsóknir hafa sýnt hærra b-gildi í tengslum við jarðskjálfta á hryggjum 

en á þverbrotabeltum (Francis, 1968). 

Til eru a.m.k. þrjár aðferðir til að finna b-gildið. Þær eru línuleg störun (e. linear fit by eye), 

aðferð minnstu kvaðrata (e. linear least-squares fit) og hámarkslíkindamat (e. maximum-

likelihood estimation) (Kulhanek, 2005). Þessar aðferðir eru notaðar á gögn fyrir M-gildi 

stærri eða jöfn og næmniþröskuldurinn sem er ákvarðaður út frá grafi sambands Gutenberg og 

Richters. Við útreikninga í þessari ritgerð var notast við hámarkslíkindamats aðferðina þar 

sem sú aðferð hentar vel þegar mismörg gildi eru á bak við hvern punkt á grafi. Í þeirri aðferð 

fæst b-gildið með eftirfarandi jöfnu (Kulhanek, 2005): 
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          (6.2) 

Við útreikninga með Gutenberg og Richter sambandinu var svæðið takmarkað við 67,1°-

71,2°N og 12,0°-20,0°V og skjálfta af stærðinni mb ≥ 4. Leitast var við að takmarka svæðið 

þannig að einungis fengust skjálftar á Kolbeinseyjarhryggnum sjálfum en ekki þeir sem 

staðsettir eru á Jan Mayen eða á Íslandi. Ferlar sem voru teiknaðir samkvæmt Gutenberg og 

Richter sambandinu fyrir mb-skala og Ms-skala fyrir jarðskjálfta af stærðinni mb ≥ 4 sjást á 

mynd 6-1. Hnéið á grafi sem er fengið með Gutenberg og Richter sambandinu á að gefa til 

kynna næmniþröskuld fyrir svæðið, það er lágmarksgildið eða þar sem farið er að missa út 

gögn. Að meðaltali er næmniþröskuldurinn á bilinu 4,5-5 fyrir úthöf (Rundquist og Sobolev, 

2000). Á hvorugu grafinu er hnéð mjög greinilegt en það getur orsakast af því að það hreyfist 

til á tímabilinu sem verið er að skoða, þ.e. 1955 til 2015, þar sem mælingar yfir tímabilið eru 

misgóðar. Hnéin virðast vera í hærri kantinum, um 5 fyrir mb-skala og 4,5 fyrir Ms-skala. 

 

 

Mynd 6-1 Graf sem sýnir log(N) sem fall af stærð fyrir bæði mb- og Ms- stærðarskalana fyrir 

tímabilið 1955-2015 á Kolbeinseyjarhrygg. Græna línan hefur hallatöluna 2.  

Rannsókn fyrir tímabilið 1963 til 1981 gaf með hámarkslíkindamats aðferðinni að b-gildi á 

Norður-Atlantshafshryggnum væri 1,2 ± 0,3 fyrir þverbrotabelti og 2,3 ± 0,3 fyrir hryggina 

(Páll Einarsson, 1986). Rannsókn á árunum 1963 til 1967 gaf gildin 0,63 ± 0,14 fyrir 

þverbrotabelti og 1,08 ± 0,18 fyrir hryggi ef notast var við Ms-skala (Francis, 1968). Gildin á 

b fyrir mb- og Ms-stærðarskala sem fengust út frá jöfnu (6.2) sjást í töflum 6-1 og 6-2. Ef 

miðað er við að næmniþröskuldur fyrir mb sé í mb = 5 fæst b-gildið 7,23 ± 1,87 sem er mjög 

hátt gildi. Ef miðast er við að næmniþröskuldur fyrir Ms-skalann sé í 4,5 fæst b-gildið 3,56 ± 

0,74 sem er einnig mjög hátt gildi, hafa verður þó í huga að þetta gildi byggir aðeins á 23 
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skjálftum. Ef næmniþröskuldurinn er hins vegar settur í mb = 4,5 fæst b = 2,04 ± 0,21 sem er í 

samræmi við fyrri rannsóknir á b-gildum hryggja. Graf fyrir þröskuld í mb = 4,5 má sjá á 

mynd 6-2. Jafna (6.1) gefur að A= 11,0 fyrir mb-skala þegar b = 2.  

Tafla 6-1 Gildi b fyrir mb-stærðarskala. 

mb-tafla           

Mmin 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 

Mave 4,51 4,57 4,66 4,71 4,77 4,85 4,95 5,01 5,06 5,18 

b 1,41 1,62 1,70 2,04 2,55 2,86 2,99 3,80 7,23 5,43 

Serr 0,10 0,13 0,16 0,21 0,30 0,40 0,54 0,83 1,87 2,43 

 

 

 
 
Mynd 6-2 Graf teiknað upp eftir sambandi Gutenberg og Richter fyrir tímabilið 1955-2015 á 

Kolbeinseyjarhrygg fyrir næmniþröskuld í mb = 4,5. 

Fyrir Ms-stærðarskala fæst b = 1,33 ± 0,16 þegar næmniþröskuldur er staðsettur í Ms = 4, en 

það er nálægt b-gildum fyrri rannsókna. Graf fyrir næmniþröskuld staðsettan í Ms = 4 sést á 

mynd 6-3. Hnéin á þessum gröfum passa hins vegar engan veginn við þessi 

næmniþröskuldsgildi.  

Tafla 6-2 Gildi b fyrir Ms-stærðarskala.  

Ms-tafla         

Mmin 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Mave 4,33 4,40 4,46 4,52 4,56 4,62 4,73 4,80 

b 1,33 1,43 1,64 1,96 2,64 3,56 3,26 4,34 

Serr 0,16 0,19 0,24 0,32 0,47 0,74 0,94 1,53 
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Mynd 6-3 Graf teiknað upp eftir sambandi Gutenberg og Richter fyrir tímabilið 1955-2015 á 

Kolbeinseyjarhrygg fyrir næmniþröskuld í Ms = 4,0. 

6.2 Skjálftavægi 

Skjálftavægi er fengið með eftirfarandi jöfnu (Páll Einarsson, 2014): 

                    (6.3) 

þar sem  er skúfstuðull bergsins í kringum upptök jarðskjálftans,  er meðalfærslan og  er 

flatarmál skriðflatarins. Skjálftavægi segir meira til um eðlisfræðileg ferli í kringum upptök 

jarðskjálfta en stærð hans gerir. Eftirfarandi jafna tengir jarðskjálftastærð við skjálftavægi 

(Páll Einarsson, 2014):  

             (6.4) 

Stærðin Mw nefnist vægisstærð og er oft notuð fyrir stóra skjálfta þegar aðrir stærðarskalar 

mettast. Skjálftavægið M0 var reiknað fyrir hrygginn sjálfan þ.e. 67,1°-71,2°N og 12°-20°V. 

Gera má ráð fyrir að mb = Mw þar sem stærðirnar eru mjög svipaðar á stærðarbilinu sem er til 

staðar á svæðinu sem um ræðir. Fylgnina fyrir allt svæðið það er 66°-72°N og 0°-40°V má sjá 

á mynd 6-4. Þar sem að vægisstærðin (Mw) er aðeins gefin upp fyrir hluta af skjálftunum er 

notast við þessa fylgni og þá notast við stærðina mb. Skjálftavægið (M0) var reiknað út frá 

jöfnu (6.4) með innsetningunni mb = Mw.  
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Mynd 6-4 Graf sem sýnir fylgni stærðarskalanna mb og Mw á svæðinu 66°-72°N og 0°-40°V 

fyrir tímabilið 1955-2015.  

 

 

Mynd 6-5 Graf sem sýnir gildi skjálftavægis (M0) sem fall af breiddargráðubilum fyrir 

Kolbeinseyjarhrygg á tímabilinu 1955-2015.  

Á mynd 6-5 sjást hágildi á bilunum 68,5°-69°N og 70°-71,5°N. Spar þverbrotabeltið er 

staðsett á um 69°N og Eggvinbankinn á um 71°N. Eggvinbankinn veldur háu útslagi.  
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6.3 Rekhraði 

Til að auðvelda samanburð við aðra miðhafshryggi með mismunandi rekhraða er rekhraði 

reiknaður. Við útreikninga á hreyfingum á yfirborði kúlu er notast við fasta-punkt (e. fixed 

point) Eulers en það felur í sér að færsla fasts hlutar með fastan punkt er jöfn snúningi um ás í 

gegnum punktinn (Fowler, 2005). Punktarnir þar sem ásinn sker yfirborð jarðarinnar eru tveir 

og kallast snúningspólar. Afstæður hraði á snúningspólunum er þá núll.   

Samkvæmt NUVEL-1A líkani fyrir flekahreyfingar á yfirborði jarðar er afstæði 

snúningspóllinn milli Norður Ameríku- og Evrasíuflekans staðsettur í Norður-Síberíu á 

62,4°N og 135,8°A og snúningshraðinn er 0,22°/Ma (Fowler, 2005). Út frá þessum 

upplýsingum er mögulegt að reikna rekhraða og stefnur fyrir flekaskil við Ísland með því að 

notast við reikninga með þríhyrning varpaðan á kúlu. Afstæður rekhraði  milli tveggja fleka 

fæst þá með eftirfarandi jöfnu (Fowler, 2005): 

             (6.5) 

þar sem  stendur fyrir radíus jarðar (6380 km),  stendur fyrir snúningshraðann og  fyrir 

hornafjarlægðina á milli snúningspólsins og punktsins sem verið er að finna rekhraðann á. 

Stefna punktsins frá afstæða snúningspólnum miðað við norður er táknuð með β og rekstefnan 

er hornrétt á β. Á mynd 6-6 sést skýringarmynd af þeim breytum sem notast er við útreikninga 

á rekhraða. Gildi  fæst með eftirfarandi jöfnu (Fowler, 2005): 

             (6.6) 

Stefnan til snúningspólsins β fæst með eftirfarandi jöfnu (Fowler, 2005): 

        (6.7) 

 

 

Mynd 6-6 Skýringarmynd fyrir reikninga á rekhraða þar sem horn kúluþríhyrningsins sýna 

staðsetningu Norðurpólsins, snúningspólsins og punktinn þar sem rekhraðinn er reiknaður. 
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Tafla 6-3 Gildi rekhraða og stefnu flekaskilanna á Kolbeinseyjarhrygg sem fengust með 

útreikningum út frá jöfnum (6.5), (6.6) og (6.7).  

Breiddargráða 

[°N] 

Lengdargráða 

[°V] 

c  

[°] 

v 

[cm/ári] 

Rekstefnan 

[°] 

66 16,9 50,1 1,88 106 

67 18,7 49,4 1,86 105 

68 18,4 48,3 1,83 106 

69 16,5 47,1 1,80 107 

70 15,7 46,1 1,77 108 

71 13,0 44,9 1,73 110 

 

6.4 Kort 

Hér verður jarðskjálftavirknin á svæðinu túlkuð út frá jarðskjálftakortinu sem sést á mynd 6-7 

og þeim 121 brotlausnum sem eru til fyrir skjálfta svæðisins með mb ≥ 4 á tímabilinu 1955 til 

2015. Á Jan Mayen hjáreksbeltinu eru til staðar snið- og siggengisbrotlausnir. 

Sniðgengisbrotlausnir eru oft einkennandi fyrir hjáreksbelti. Allar sniðgengisbrotlausnirnar á 

Jan Mayen hjáreksbeltinu sýna vinstri handar sniðgengi í stefnu A-V samsíða hjáreksbeltinu 

þar sem hnútflöturinn samsíða því sýnir færsluna. Siggengisbrotlausnirnar tengjast fráreki á 

Kolbeinseyjarhryggnum og Mohnshryggnum sem tengjast Jan Mayen hjáreksbeltinu.   

Á kortinu sést að jarðskjálftar á eystri hluta Vestur Jan Mayen hjáreksbeltisins eru mun tíðari 

en á vestari hlutanum og er mikil jarðskjálftavirkni í kringum Jan Mayen eyjuna. Vestari 

hlutinn einkennist af fáum en stórum jarðskjálftum. Brotlausnir á eystri hluta Vestur Jan 

Mayen sýna aðallega sniðgengi (brotlausnir svipaðar og nr. 2). Stór hluti jarðskjálftanna á Jan 

Mayen hjáreksbeltinu er staðsettur í kringum Jan Mayen eldfjallaeyjuna. Sett hefur verið fram 

að jarðskjálftavirknin í kringum Jan Mayen eyjuna hafi aukist síðan að eldgosið í Beerenberg 

átti sér stað árið 1970 (Soernes og Fjeldskaar, 1980) en annað gos átt sér stað þar árið 1985. 

Skjálftahrinur hafa verið tengdar við Beerenberg en stærri jarðskjálftar við hreyfingar á 

hjáreksbeltinu. Eina brotlausnin sem er fyrir hendi fyrir jarðskjálfta á eyjunni sjálfri sýnir 

sniðgengi.  

Brotlausnir á Eggvinbanka (frá um 70,8°-71,3°N) einkennast af brotlausnum svipuðum nr. 5 

og 6, meirihlutinn eins og nr. 6. Brotlausn nr. 5 sýnir siggengi og brotlausn nr. 6 sýnir 

sniðgengi með vott af samgengi. Frá Eggvinbanka suður til um 70°N eru siggengisbrotlausnir 

svipaðar og brotlausn nr. 5 á kortinu. Frá 69,9°N í suður í áttina að Spar virðist vera eyða í 

jarðskjálftavirkni. Þó eru örfáir smáir jarðskjálftar á um 69,7°N. Eina brotlausnin sem er til 

fyrir þá skjálfta er nr. 8 á kortinu og sýnir siggengi. Það sem gæti útskýrt þessa eyðu í 

jarðskjálftavirkninni er að eðlisástand jarðskorpunnar á þessu svæði er frábrugðin, jafnvel 

deigari og jarðskorpan þá það lin að hún brotnar ekki.   

Rétt suður við Spar þverbrotabeltið (um 68,7°-69,0°N) eru til sex brotlausnir fyrir 

jarðskjálftana. Fimm af þeim sýna brotlausnir svipaðar og nr. 9 sem er sniðgengisbrotlausn í 

áttina að siggengibrotlausn. Ein brotlausnin sýnir hreina sniðgengisbrotlausn. Þetta er í 
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samræmi við það að á Spar sé til staðar þverbrotabelti. Það að Spar sé þverbrotabelti sést 

einnig vel á kortinu þar sem jarðskjálftavirknin hliðrast til hægri á Spar og þar með frárekið.  

Brotlausnir á Kolbeinseyjarhrygg frá Spar þverbrotabeltinu suður að Tjörnesbrotabeltinu (um 

67,6°-68,7°N) sýna siggengi (brotlausnir svipaðar og nr. 10 og 12) sem er dæmigert fyrir 

frárek. Önnur eyða í jarðskjálftavirkninni virðist vera til staðar á um 67,3°-67,6°N. Þar sem 

Kolbeinseyjarhryggur klofnar upp í Eyjarfjarðarálinn og Grímseyjarbeltið (um 67,2°-66,9°N) 

eru aðeins til tvær brotlausnir, önnur er eins og nr. 11 en hin svipuð og brotlausn nr. 5 sem 

sýnir siggengi. Brotlausn nr. 11 sýnir sniðgengi með vott af siggengi. Sá skjálfti átti sér 

líklegast stað á skáreksbelti með stefnuna NNA þar sem brotahreyfingar eins og 

bókahillulíkanið gerir ráð fyrir eiga sér stað. Sniðgengið er þá vinstri handar sniðgengi.  

Jarðskjálftar á Eyjafjarðarálnum (um 66°N og 18°-20°V) sýna siggengis- og 

sniðgengisbrotlausnir (brotlausnir eins og nr. 10, 12 og 13). Rekja má siggengisbrotlausnirnar 

til þess að Eyjafjarðarállinn er gliðnunarbelti. Brotlausn nr. 13 er úti fyrir Skagafirði og sýnir 

sniðgengi með stefnuna NNA og er því vinstri handar sniðgengi.  

Brotlausn nr. 12 sýnir siggengi á Grímseyjarbeltinu. Sá skjálfti átti sér stað á norðlægu 

misgengi en mörg misgengi með stefnuna N-S eru til staðar á þessu svæði (Brandsdótttir, 

Detrick, Driscoll og Kent, 2001).  

Með því að rýna í jarðskjálftagögn (brotlausnir og útlínur jarðskjálftamiðja) er ekki hægt að 

sjá neinar vísbendingar um V-laga hrygginn sem fyrri rannsóknir hafa bent til að sé til staðar á 

svæðinu 68,2° til 68,5° N. Það gæti þó verið að hér sé ekki nægilega mikil upplausn í gögnum 

til að meta það.  
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Mynd 6-7 Skjálftamiðjur á Kolbeinseyjarhrygg og svæðinu í kring. Einkennandi brotlausnir 

fyrir hvern hluta svæðisins má sjá ofan við kortið. Brotlausnirnar eru frá ISC (International 

Seismological Centre, e.d.). Notast er við Mercator-vörpun.  
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6.5 Hrinur 

Röð jarðskjálfta þar sem einn skjálfti er áberandi stærri en hinir kallast meginskjálftaruna 

(Páll Einarsson, 2014). Stærsti skjálftinn er þá meginskjálftinn. Skjálftar sem eiga sér stað 

fyrir meginskjálftann nefnast forskjálftar og þeir sem fylgja á eftir meginskjálftanum 

eftirskjálftar. Meginskjálftarunur eru tíðar á þverbrotabeltum. Skjáltahrina er röð skjálfta þar 

sem enginn einn jarðskjálfti er áberandi stærri en hinir. Skjálftahrinur eru algengar á 

fráreksbeltum úthafshryggja. Skjálftahrina getur verið vísbending um að eldvirkni, jarðhiti 

eða kvikuhreyfingar séu til staðar á svæðinu (Sykes, 1970). 

Tafla 6-4 sýnir yfirlit yfir fimm hrinur á Kolbeinseyjarhrygg. Þar sem Kolbeinseyjarhryggur 

er ekki mjög skjálftavirkur hryggur þá er ekki mikið um stórar hrinur. Við val á hrinum ætti 

að sía út skjálfta sem eru minni en næmniþröskuldurinn, sem hnéið á Gutenberg og Richter 

grafi segir til um, þar sem að fyrir minni gildi gæti verið að það vanti einhverja jarðskjálfta 

inn í (sjá kafla 6.1). Eins og áður hefur komið fram er hnéð sem gefur næmniþröskuldinn 

frekar óljóst fyrir Kolbeinseyjarhrygg en virðist vera frekar hátt. Ef miðast er við að hnéið sé í 

mb = 5 þá eru engar hrinur til staðar á Kolbeinseyjarhryggnum þar sem aðeins eru örfáir 

jarðskjálftar stærri en mb = 5 á hryggnum. Við samantekt hrina eru því skjálftar neðan 

næmniþröskuldsins teknir með en aðeins jarðskjálftar af stærðinni mb ≥ 4. Þar sem notast er 

við jarðskjálfta neðan næmniþröskuldsins er þetta lágmarksmat og er ekki sambærilegt milli 

hrina.   

Tafla 6-4 Helstu upplýsingar fyrir fimm jarðskjálftahrinur á Kolbeinseyjarhrygg.  

Nr. Fyrsti 

skjálfti 

Síðasti 

skjálfti 

Staðsetning Fjöldi Stærst

i 

skjálfti 

(mb) 

Staðsetning 

stærsta 

skjálfta 

Brotlausn 

stærsta 

skjálfta 

1 1973-10-28 

11:25:40.09 

1973-10-28 

12:01:47.79 

67,0°-67,4°N 

19,0°-19,4°V 

10 5,2 67,1°N og 

19,0°V 
- 

2 1999-08-30 

08:48:09.69 

 

1999-08-30 

10:19:36.54 

 

68,2°-68,7°N 

17,9°-18,5°V 

11 4,5 68,3°N og 

17,9°V 

 

- 

3 2000-07-07 

18:35:44.15 

 

2000-07-29 

22:30:13.01 

 

70,8°-71,0°N  

12,9°-13,5°V 

11 4,7 

 

70,8°N og 

13,5°V 

 
4 2001-07-30 

10:04:13.73 

 

2001-08-06 

05:29:02.81 

 

70,9°-71,2°N 

12,7°-13,2°V 

14 4,9 71,1°N og 

12,9°V 

 
5 2013-07-15 

11:17:33.46 

 

2013-07-15 

14:39:58.61 

 

69,9°-70,1°N 

15,4°-16°V 

5 4,8 69,9°N og 

15,7°V 

 

 
(næst stærsti 

skjálfti) 

 

 

Hrina númer eitt í töflu 6-4 átti sér stað syðst á Kolbeinseyjarhryggnum þar sem 

Kolbeinseyjarhryggurinn klofnar í Eyjafjarðarál og Grímseyjarbeltið. Hrina númer tvö er 

staðsett miðja vegu milli syðsta enda Kolbeinseyjarhryggs og Spar þverbrotabeltisins. Engar 

brotlausnir eru fyrir hendi fyrir hrinur 1 og 2 svo ekki er hægt að segja til um hvers konar ferli 
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hefur verið í gangi. Hrina þrjú átti sér stað á suður Eggvinbanka og voru þrír skjálftar af 

stærstu stærðinni, það er mb = 4,7. Átta brotlausnir eru til fyrir þessa hrinu sem sýna allar 

vinstri handar sniðgengi. Hrina fjögur er einnig staðsett á suður Eggvinbanka. Til eru 10 

brotlausnir fyrir þá hrinu og sýna þær allar siggengisbrotlausn svipaða þeirri sem stendur fyrir 

stærsta skjálftann í hrinunni (Tafla 6-4). Hrina fimm átti sér stað um miðjan veg milli Spar 

þverbrotabeltisins og Eggvinbanka. Brotlausnirnar þrjár sem eru til fyrir hana sýna 

siggengisbrotlausnir, ekki er til brotlausn fyrir stærsta jarðskjálftann. Eru þetta dæmigerðar 

brotlausnir fyrir frárek.  

6.6 Stærstu jarðskjálftar 

Stærsti jarðskjálftinn á Kolbeinseyjarhrygg á tímabilinu 1955 til 2015 er af stærðinni 5,3 á 

mb-skala og er staðsettur rétt sunnan við Eggvinbanka. Brotlausnin sýnir siggengislausn með 

vott af sniðgengi (Tafla 6-5). Frárekið á hryggnum veldur siggenginu. Sniðgengishlutinn ýtir 

undir það að þverbrotabelti sé staðsett rétt sunnan Eggvinbanka. Skjálftinn sem átti sér stað 

þann 17.júlí árið 2000 var einnig á Eggvinbanka en aðeins austar. Brotlausnin sýnir sniðgengi 

sem er annaðhvort hægri handar í NNA-SSV eða vinstri handar í VNV-ASA. Ef gert er ráð 

fyrir að þverbrotabelti sé til staðar á svæðinu er þetta vinstri handar sniðgengi þar sem 

hnútflöturinn samsíða þverbrotabeltinu sýnir færsluna.   

Tafla 6-5 Stærstu jarðskjálftar á Kolbeinseyjarhrygg á  tímabilinu 1955 til 2015. 

mb Dagsetning Staðsetning Mw Brotlausn 

5,3 2010-06-03 

04:32:42.56 

70,7°N og 

14,3°V 

5,6 

 

5,2 1958-06-18 

01:15:01 

68,8°N og 

16,5°V 

- - 

5,2 1973-10-28 

11:31:43.92 

67,1°N og 

19,0°V 

- - 

5,1 1974-03-22 

19:10:27.38 

70,8°N og 

14,4°V 

- - 

5,1 1963-01-15 

05:23:00 

69,5°N og 

17,5V 

- - 

5,0 2000-07-17 

08:18:48.29 

70,8°N og 

13,4°V 

5,1 

 

 

 

 

 

 



  

24 

6.7 Innflekaskjálftar 

Innflekaskjálfti er jarðskjálfti sem á sér stað inni á fleka fjarri flekamótum. Þó nokkrir 

innflekaskjálftar eru til staðar á svæðinu. Yfirlit yfir nokkra áhugaverða innflekaskjálfta má 

sjá í töflu 6-6. 

Tafla 6-6 Innflekaskjálftar á svæðinu í kringum Kolbeinseyjarhrygg.  

mb Dagsetning Staðsetning Mw Brotlausn 

5,1 1963-01-15 69,5°N og 17,5°V - - 

7,0 1963-03-28 66,5°N og 19,5°V - 

 

5,2 1994-02-08 66,5°N og 19,2°V 5,5 

 

4,5 2006-05-09 71,8°N og 6,8°V 4,6 

 

5,2 2012-08-30 70,7°N og 8,5°V - - 

 

Jarðskjálftinn 28. mars árið 1963 átti sér stað í mynni Skagafjarðar og hefur verið kallaður 

Skagafjarðarskjálftinn. Er hann með stærri skjálftum sem vitað er um á Íslandi og vel í minni 

margra á Íslandi. Brotlausn fyrir þann skjálfta (Tafla 6-6) fékkst úr greininni Mechanism of 

Earthquakes and Nature of Faulting on the Mid-oceanic Ridges (Sykes, 1967). Brotlausn 

skjálftans sýnir sniðgengislausn sem er annaðhvort hægrihandar sniðgengi með stefnu VNV-

ASA eða vinstri handar í stefnu NNA-SSV. Sykes túlkaði skjálftann sem dæmigerðan 

þvergengisskjálfta, þ.e. hægri handar sniðgengi. Nýrri athuganir benda frekar til þess að 

upptökin séu á vinstri handar sniðgengi með NNA strikstefnu (Páll Einarsson, 2015; Ragnar 

Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson og Páll Halldórsson, 2008).  

Jarðskjálftinn sem átti sér stað 8. febrúar árið 1994 átti sér stað á vestasta hluta 

Tjörnesbrotabeltisins í Eyjafjarðarálnum. Brotlausnin sýnir vinstri handar sniðgengi ef gengið 

er út frá sömu forsendum og með Skagafjarðarskjálftann.  

Jarðskjálftinn 9. maí árið 2006 átti sér stað norð-austan Jan Mayen eldfjallaeyjunnar, vestan 

við Mohns-hrygginn. Brotlausn þess skjálfta sýnir samgengi. T-ásinn er lóðréttur, P-ásinn 

láréttur og hæsta spennan er lárétt þrýstispenna. Það sem veldur þessu ferli er frárekið á 

Mohns-hryggnum þar sem hreyfing N-Ameríkuflekans í átt frá Mohns-hryggnum veldur 

þrýstingi á eldri úthafsskopunni sem er fjær hryggnum.  
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6.8 Eggvinbanki 

Eggvinbanki er staðsettur á nyrsta hluta Kolbeinseyjarhryggjar á um 71° N. Á svæðinu eru til 

staðar eldfjallatoppar og telja sumir að þarna sé til staðar heitur reitur, það hefur þó ekki verið 

sannað. Þessi hluti hryggjarins stendur óvenju hátt, þar sem skorpuþykktin er 8-11 km en 

meðalþykkt úthafsskorpu er 7 km. Á Eggvinbankanum er skorpan þykkust undir 

neðansjávarfjöllunum. Hraði jarðskjálftabylgna á Eggvinbankanum er líkur hraðanum fyrir 

úthafsskorpur og þá sérstaklega svipaður úthafsskorpu á landgrunni Íslands en hann er ólíkur 

hraðanum á Jan Mayen (Eide, 2014).  

Jarðskjálftakort af svæðinu í kringum Eggvinbanka sést á mynd 6-8. Flekaskilin á 

Eggvinbanka eru iðulega ranglega túlkuð. Með því að skoða jarðskjálftavirknina á 

Eggvinbanka er hægt að fá rétta mynd af flekaskilunum. Má þá gera ráð fyrir að flekaskilin 

fylgi ferli sem teiknaður væri eftir jarðskjálftamiðjum á skjálftakortinu (Mynd 6-8). Á kortinu 

sést að hryggurinn virðist hliðrast til hægri, sunnan við Eggvinbanka. Einnig má sjá að á því 

svæði er til staðar sniðgengislausn (nr. 19) og blanda af sniðgengis- og siggengislausn (nr. 

20). Það má því leiða líkur að því að þarna sé til staðar þverbrotabelti en það er í samræmi við 

það sem hefur komið fram í fyrri rannsóknum um að það sé þverbrotabelti á 

Kolbeinseyjarhryggnum á um 70,8°N. Sniðgengisbrotlausnirnar sunnan við Eggvinbanka 

sýna vinstri handar sniðgengi í VNV-ASA stefnu þar sem hnútflöturinn samsíða 

þverbrotabeltinu sýnir færsluna.  

 

 

Mynd 6-8 Skjálftamiðjur og brotlausnir á svæðinu í kringum Eggvinbanka. Brotlausnirnar 

eru frá ISC (International Seismological Centre, e.d.). Notast er við Mercator-vörpun. 
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7 Ályktanir 

Í þessari ritgerð var tekin saman jarðskjálftavirkni á Kolbeinseyjarhryggnum á tímabilinu 

1955 til 2015. Það helsta sem kom fram er eftirfarandi: 

1. Kolbeinseyjarhryggur er ekki mjög skjálftavirkur samanborið við aðra miðhafshryggi. 

Lítið er um hrinur og stærsti skjálfti er 5,3 á mb-skala. Með því að skoða 

jarðskjálftakort af hryggnum og brotlausnir samhliða sjást greinileg merki um tvö 

þverbrotabelti á hryggnum. Er annað staðsett á Spar á um 69°N og hitt rétt sunnan 

Eggvinbanka á um 70,8°N. Stefna þverbrotabeltanna er A-V svo 

sniðgengisbrotlausnirnar sýna því vinstri handar sniðgengi þar sem hnútflöturinn 

samsíða þverbrotabeltinu sýnir færsluna. Með því að skoða jarðskjálftakort ásamt 

brotlausnum sjást engin merki um að þverbrotabelti sé til staðar á um 71,3°N eins og 

fyrri rannsóknir með segulmælingum hafa bent til. Engar sniðgengisbrotlausnir eru á 

því svæði né virðist vera nein hliðrun á Kolbeinseyjarhrygg þar. Hugsanlegt er þó að 

upplausn gagnanna sé ekki nógu mikil til að greina það.  

2. Samband Gutenberg og Richters á að öllum líkindum ekki nógu vel við 

jarðskjálftavirknina á Kolbeinseyjarhrygg þar sem næmniþröskuldurinn er hár. Hnéin 

á Gutenberg-Richters gröfunum sem gefa næmniþröskuldinn eru þó frekar ógreinileg 

sem gæti orsakast af því að þau hreyfast til á tímabilinu sem verið er að skoða, 1955 til 

2015, þar sem mælingar yfir það eru misgóðar. Ef gert er ráð fyrir að 

næmniþröskuldurinn sé í mb = 4,5 fæst b = 2,04 ± 0,21 sem er í samræmi við fyrri 

rannsóknir á b-gildum hryggja.  

3. Heiti reiturinn undir Íslandi hefur greinileg áhrif á eðlisástand Kolbeinseyjarhryggjar. 

Þetta sést á skjálftavægisgrafi þar sem skjálftavægið á lengdareiningu hryggjarins 

minnkar í áttina suður að Íslandi. Það sem líklega veldur þessu er að mörk milli stökka 

og deiga hluta jarðskorpunnar standa hærra nær Íslandi. 

4. Á skjálftavægisgrafi (Mynd 6-5) sem sýnir gildi skjálftavægis (M0) sem fall af 

breiddargráðubilum fyrir Kolbeinseyjarhrygg sjást hágildi á bilunum 68,5°-69°N og 

70°-71,5°N. Með því að skoða þetta samhliða jarðskjálftakorti (Mynd 6-7) sést að 

þverbrotabeltin sem staðsett eru á Spar og rétt sunnan Eggvinbanka eru einmitt 

staðsett þar sem háu útslögin koma fram á skjálftavægisgrafinu. Lággildi á sama grafi 

er þar sem er eyða í skjálftavirkni á Kolbeinseyjarhryggnum á um 69,0°-69,5°N. 

Skjálftavægið á svæðinu þar sem hin eyðan í jarðskjálftavirkninni á hryggnum er 

staðsett (67,3°-67,6°N) er lágt. Það má rekja til áhrifa heita reitsins. Erfitt er að greina 

hvort eyðan valdi einhverju lágmarki í sjálftavæginu á því svæði. 

5. Út frá rekhraðatöflu (Tafla 6-3) fæst að meðal rekhraðinn á Kolbeinseyjarhrygg 

( 67°-71°N) er um 1,79 cm/ári. Það er svipað gildi og fyrri rannsóknir hafa gefið en 

þá hefur fengist hraðinn 1,8 cm/ári (Mosar o.fl., 2002). Einnig sést í sömu töflu 

hvernig rekhraðinn minnkar í áttina norður frá Íslandi.   
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6. Flestar brotlausnir sem eru til fyrir Kolbeinseyjarhrygg sýna siggengislausnir eins og 

búast má við á fráreksbeltum. Á þverbrotabeltunum á Spar og sunnan við 

Eggvinbanka koma fram sniðgengislausnir en það er dæmigert fyrir þverbrotabelti 

(Rundquist og Sobolev, 2000).  
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Dagsetning Tími Breidd Lengd mb Mw Strik/Halli/Stefna 
P-ás 

Az/Pl 
T-ás 

Az/Pl 
B-ás 
Az/Pl Höf 

 
 

Event ID 

Nr. á 
Mynd 

6-7 

1977-05-07 02:13 71,8 -1,5 5,1  46/45/-90 180/90 136/0 46/0  698203  

1979-11-20 17:36 71,1 -8,2 5,4  203/90/180 68/0 158/0 180/90  655921  

1980-12-25 11:37 66,7 -17,7 5,2  171/45/-90 180/90 261/0 171/0  634511 12 

1984-01-29 16:14 71,9 -1,6 5,2  248/57/-32 215/45 121/4 27/45  561991  

1984-07-30 12:16 71,6 -11,4 5,0  109/68/-5 67/18 333/12 212/68  549961  

1985-01-07 21:53 71,1 -7,5 4,9  177/68/178 41/14 135/17 272/68  533878  

1985-08-21 16:38 71,9 -1,6 5,0  67/60/-41 31/49 124/3 217/41  518589  

1985-08-30 19:01 67,7 -18,6 5,0  59/69/-76 351/63 137/23 233/14  519203 10 

1988-12-13 04:01 71,1 -7,7 5,6  112/76/-12 69/19 339/2 244/71  417897  

1991-03-30 12:58 71,0 -7,5 5,0  202/90/-180 67/0 157/0 180/90  340095  

1993-07-02 04:11 71,5 -11,4 5,3  195/65/173 59/13 155/22 302/64  217765  

1994-02-08 03:27 66,5 -19,2 5,2  201/66/-12 161/25 67/8 320/63  184697 13 

1994-08-22 12:41 70,9 -6,1 5,3  190/90/-180 55/0 145/0 180/90  161355  

1997-12-02 00:02 71,7 -3,0 5,0 5,3 14/15/-94 110/60 287/30 18/1 NEIC 1055796  

1997-12-13 07:02 71,2 -8,3 5,2 5,6 104/64/-8 64/24 329/12 213/63 NEIC 1058542  

1998-03-23 19:30 71,5 -4,5 5,2 5,3 39/68/-96 298/67 134/23 42/6 NEIC 1083379  



  

 

1998-12-16 09:28 70,7 -14,9 4,6 5,1 42/26/-61 78/65 290/21 196/12 NEIC 1334059  

1999-07-01 02:06 70,4 -15,0 4,9 5,5 6/21/-109 128/64 290/24 24/7 HRVD 1805049  

1999-07-01 02:08 70,3 -15,3 5,0 5,7 69/28/-90 160/73 340/17 70/0 HRVD 1654209  

1999-07-01 03:20 70,4 -15,1 4,8 5,2 215/35/-36 208/55 88/20 347/28 HRVD 1654211  

1999-08-26 05:03 71,7 -2,4 5,1 5,2 24/46/-102 212/82 122/0 32/8 HRVD 1655494  

2000-05-21 19:58 71,2 -8,2 5,3 6,0 110/75/-27 66/29 161/8 264/60 HRVD 1735664 3 

2000-05-24 01:10 71,2 -8,7 5,2 5,3 114/82/-7 69/10 339/1 244/80 HRVD 1735724  

2000-05-25 04:09 71,1 -7,3 4,7 5,1 106/57/-12 70/31 330/15 218/55 ZUR_RMT 1735762  

2000-06-13 16:01 70,9 -13,2 4,4 4,3 33/58/-155 247/39 343/7 82/50 ZUR_RMT 1746752  

2000-06-14 10:46 70,9 -13,2 4,4 4,5 110/72/-12 68/21 336/4 235/69 ZUR_RMT 1746762  

2000-06-21 14:56 70,8 -13,6 4,9 5,2 197/90/-180 62/0 152/0 180/90 HRVD 1736738  

2000-07-07 18:35 70,9 -12,9 4,3 4,8 47/84/-102 303/50 148/37 48/12 ZUR_RMT 1737468  

2000-07-08 06:53 70,9 -13,2 4,5 4,7 67/79/-98 327/55 163/34 68/7 ZUR_RMT 1814536  

2000-07-09 02:18 70,8 -13,5 4,7 5,2 102/86/-63 38/42 168/35 280/27 ZUR_RMT 1737526  

2000-07-14 06:01 70,9 -13,2 4,4 4,7 111/59/-10 73/28 335/15 220/58 ZUR_RMT 1747332  

2000-07-14 16:34 70,9 -13,1 4,4 5,0 101/23/-12 90/45 312/36 204/23 ZUR_RMT 1737804  

2000-07-17 08:18 70,8 -13,4 5,0 5,1 209/78/172 75/3 165/14 332/76 HRVD 1737916  

2000-07-17 22:03 71,0 -13,1 4,7 4,8 108/78/-60 50/48 175/27 282/29 ZUR_RMT 1737930  



 

2000-07-29 22:30 70,9 -13,2 4,7 4,8 101/82/-61 40/46 168/31 276/28 ZUR_RMT 1738446 6 

2000-08-11 06:34 70,9 -6,2 4,3 4,5 26/66/-165 246/27 339/7 82/62 ZUR_RMT 1755380  

2000-09-25 03:21 71,5 -11,0 4,6 4,7 140/13/92 48/32 227/57 318/0 ZUR_RMT 1740253  

2000-10-01 15:05 68,9 -16,5 4,7 4,9 8/26/-141 178/56 316/26 56/20 ZUR_RMT 1740423  

2001-01-10 07:49 67,6 -18,8 4,4 4,9 55/60/-50 18/55 118/7 213/34 ZUR_RMT 1763384  

2001-07-19 12:01 70,9 -6,3 4,5 4,9 77/44/-81 82/83 340/1 250/7 ZUR_RMT 1954476  

2001-07-30 20:01 71,0 -12,9 4,5 4,6 20/73/-89 292/62 109/28 200/1 ZUR_RMT 1939507  

2001-07-30 21:23 71,0 -13,2 4,7 4,5 0/52/-102 223/79 99/6 8/9 ZUR_RMT 1939511  

2001-07-31 00:33 71,2 -12,7 4,3 4,6 9/72/-90 280/63 99/27 189/0 ZUR_RMT 1939533  

2001-07-31 02:07 71,1 -13,1 4,7 4,7 11/68/-90 280/67 101/23 11/0 ZUR_RMT 1939535 5 

2001-07-31 13:17 71,0 -13,9 4,7 4,8 5/51/-90 274/84 95/6 5/0 ZUR_RMT 1939551  

2001-07-31 19:26 71,1 -13,0 4,8 4,7 18/34/-124 184/66 312/15 47/18 ZUR_RMT 1939557  

2001-08-01 03:12 71,1 -12,8 4,6 4,6 20/43/-82 34/84 284/2 194/6 ZUR_RMT 1955331  

2001-08-01 09:20 71,1 -12,9 4,9 4,8 33/47/-71 18/76 109/0 200/14 ZUR_RMT 1955335  

2001-08-01 21:17 71,1 -13,2 4,6 4,4 189/38/-79 228/80 91/8 360/7 ZUR_RMT 1955341  

2001-08-02 14:19 71,2 -13,1 4,5 4,5 213/52/-59 186/66 282/3 13/24 ZUR_RMT 1955347  

2001-08-02 16:43 71,1 -12,8 4,5 4,4 12/35/-88 94/80 280/10 190/1 ZUR_RMT 1955349  

2001-08-02 22:17 71,2 -13,0 4,5 4,5 223/58/-62 183/64 293/9 27/24 ZUR_RMT 1955353  



  

 

2001-08-04 22:05 71,1 -12,8 4,3 4,4 6/67/-92 271/68 98/22 7/2 ZUR_RMT 1955367  

2001-08-05 23:29 71,6 -12,2 4,3 4,4 221/68/-70 161/62 296/21 33/18 ZUR_RMT 2963234  

2001-08-17 02:53 71,8 -2,4 4,6 4,6 34/66/-96 293/69 128/21 36/5 ZUR_RMT 2051752  

2001-08-17 02:58 71,7 -2,5 4,6 4,7 40/60/-92 304/75 131/14 41/2 ZUR_RMT 2051756  

2002-07-16 14:47 70,8 -14,1 4,4 4,6 74/40/-49 68/62 316/11 221/25 ZUR_RMT 3220697  

2002-09-16 18:48 67,0 -18,4 5,5 5,8 207/63/-11 168/26 72/11 321/61 HRVD 3369377 11 

2002-09-28 02:36 71,9 -1,5 4,4 4,9 39/61/-95 296/74 132/15 41/4 ZUR_RMT 3443452  

2002-10-12 03:46 71,6 -2,8 4,7 4,9 43/60/-109 274/69 147/13 53/16 ZUR_RMT 3485792  

2003-03-26 06:30 71,4 -4,6 4,3 4,5 60/57/-98 304/77 156/11 65/7 ZUR_RMT 6621789  

2003-06-19 12:59 71,1 -7,6 5,6 5,5 96/25/40 43/27 264/56 143/19 HRVD 6941267  

2003-09-22 09:09 70,5 -15,2 4,0 4,5 23/31/-91 115/76 294/14 24/0 ZUR_RMT 7132177  

2003-11-04 17:10 71,8 -1,0 4,2 4,4 41/66/-98 296/68 137/20 45/7 ZUR_RMT 7176164  

2003-11-05 01:08 71,8 -1,4 4,4 4,7 37/63/-94 299/71 129/18 38/3 ZUR_RMT 7176460  

2004-04-14 23:07 71,0 -7,7 5,7 5,9 21/88/177 66/1 336/3 168/87 HRVD 7330023  

2004-05-14 08:28 72,0 -1,2 4,4 4,7 29/57/-100 268/76 127/11 35/9 ZUR_RMT 7342970  

2005-04-11 12:12 71,9 -1,0 4,1 4,5 29/67/-103 277/65 129/21 34/12 ZUR_RMT 7491908  

2005-07-06 08:24 68,9 -16,9 4,9 5,5 179/82/170 225/1 135/13 320/77 HRVD 7363157  

2005-07-06 18:08 68,7 -17,0 4,3 4,7 12/79/-153 237/27 142/10 33/61 ZUR_RMT 7363181  



 

2005-07-25 16:02 71,1 -7,6 5,3 5,5 104/47/44 45/7 304/57 139/32 HRVD 7365085  

2005-08-30 20:53 71,9 -1,1 4,8 5,1 41/55/-86 327/80 128/10 219/3 HRVD 7553484  

2005-11-07 01:49 71,7 -12,1 4,8 5,0 15/72/-143 239/38 140/11 37/50 HRVD 7706655  

2005-11-12 17:01 68,8 -17,4 4,7 5,1 95/88/-16 49/13 142/9 267/74 HRVD 7720457 9 

2006-05-09 10:15 71,8 -6,8 4,5 4,6 96/46/97 180/0 86/85 270/5 HRVD 10698329 1 

2006-08-13 19:03 71,4 -4,0 4,8 5,0 24/55/-100 260/77 122/9 30/8 HRVD 10699885  

2006-08-13 19:43 71,4 -4,4 4,2 4,7 59/61/-67 12/66 133/13 227/20 HRVD 10699888  

2007-02-07 23:00 69,6 -15,9 4,3 4,8 18/46/-71 5/76 274/0 184/14 GCMT 11498194 8 

2007-10-29 04:45 68,1 -18,2 4,5 4,8 189/41/-76 209/80 90/5 359/9 GCMT 13251879  

2007-12-06 10:52 71,3 -9,3 5,1 5,4 111/79/-3 67/10 336/5 216/79 GCMT 13283717  

2008-01-15 06:35 70,1 -15,5 4,3 5,0 33/62/-73 336/69 111/15 205/15 GCMT 13334996  

2008-01-15 06:55 70,1 -15,6 4,2 5,0 38/63/-67 348/64 112/15 208/20 GCMT 13335008  

2008-01-15 07:00 70,2 -15,4 4,4 4,9 4/52/-111 216/73 108/5 17/16 GCMT 13335012  

2008-05-06 19:51 71,5 -12,6 4,5 5,0 7/47/-86 330/86 94/2 184/3 GCMT 13227549  

2008-05-24 08:18 71,4 -3,5 4,4 4,9 43/62/-91 310/73 134/17 44/1 GCMT 13229628  

2008-09-28 19:52 71,4 -4,1 4,8 4,8 20/55/-111 238/71 125/8 32/17 GCMT 13395402  

2008-09-28 22:20 71,3 -4,1 5,2 5,5 38/54/-95 284/80 132/9 41/4 GCMT 12789618  

2008-09-29 11:03 71,4 -4,2 4,7 4,8 106/87/-6 61/6 151/2 256/83 GCMT 13395449  



  

 

2008-11-07 21:40 71,7 -11,7 4,4 5,1 13/90/164 59/11 327/11 192/74 GCMT 13399540  

2009-04-25 13:17 70,9 -6,4 4,7 4,9 30/61/-84 315/74 115/15 207/5 GCMT 13439079  

2009-08-12 04:45 68,8 -16,6 4,6 4,9 88/73/-39 43/40 144/13 248/48 GCMT 14250216  

2009-09-21 08:30 71,0 -7,9 5,3 5,6 22/89/165 68/10 336/11 198/75 GCMT 13788743  

2009-10-19 03:43 71,6 -2,8 4,5 4,8 43/54/-82 346/79 127/9 218/7 GCMT 13867450  

2010-02-22 16:55 70,9 -6,7 4,9 5,3 113/84/-12 68/13 159/5 268/76 GCMT 14322971  

2010-06-03 04:32 70,7 -14,3 5,3 5,6 27/53/-123 236/64 140/3 49/26 GCMT 14738424 7 

2010-06-03 10:16 70,6 -14,5 4,7 5,0 30/55/-121 242/65 142/5 49/25 GCMT 14738813  

2010-06-09 16:54 70,4 -15,4 4,8 5,0 11/56/-104 239/75 111/10 19/12 GCMT 14759743  

2010-08-16 19:03 71,9 -1,5 4,7 5,0 39/61/-100 286/72 137/16 44/9 GCMT 15089787  

2011-01-29 06:55 70,9 -6,9 6,0 6,2 113/78/-14 69/18 159/1 252/72 GCMT 15979160 2 

2011-10-25 02:32 70,8 -6,4 5,0 5,1 13/76/-160 236/24 145/3 48/66 GCMT 17396540  

2012-02-17 16:52 71,6 -2,4 4,6 5,0 29/51/-104 243/78 128/5 37/10 GCMT 600668628  

2012-07-15 02:13 71,2 -9,7 4,4 4,8 15/83/177 240/3 330/7 128/83 GCMT 601273552  

2012-07-15 13:02 71,3 -9,8 4,4 5,0 17/89/159 64/14 330/15 195/69 GCMT 601273570  

2012-08-30 13:43 71,4 -11,0 6,0 6,7 111/83/-5 66/8 336/2 235/82 GCMT 601273570 4 

2012-09-06 20:42 68,8 -16,5 4,1 4,8 180/75/175 44/7 136/14 289/75 GCMT 601653047  

2012-09-20 19:42 66,2 -19,0 4,8 4,6 16/43/-63 12/71 267/5 175/18 GCMT 601687272  



 

2012-10-21 00:10 66,4 -18,6 5,0 5,3 186/41/-52 180/64 70/9 335/24 GCMT 601734986  

2012-10-21 01:25 66,3 -18,7 5,4 5,6 182/39/-57 183/68 69/10 335/20 GCMT 603370150  

2012-11-01 06:33 72,0 -0,1 4,5 4,8 58/51/-71 30/75 134/4 225/15 GCMT 603370163  

2013-04-02 00:59 66,4 -17,6 5,3 5,3 205/66/-24 166/33 75/2 342/57 GCMT 601867059  

2013-04-02 08:55 66,5 -17,5 4,7 5,0 189/35/-66 212/71 81/12 348/14 GCMT 602755757  

2013-04-02 22:52 66,6 -17,3 4,3 4,7 22/86/0 337/3 247/3 111/86 GCMT 602755778  

2013-04-13 15:50 67,1 -19,0 4,1 4,7 208/53/-67 177/71 281/5 13/18 GCMT 602757108  

2013-07-15 11:34 70,1 -16,0 4,5 5,2 20/62/-84 304/72 106/17 197/5 GCMT 602787744  

2013-07-15 13:41 69,9 -15,6 4,5 4,9 161/22/-106 280/66 84/23 176/6 GCMT 603232727  

2014-03-04 02:59 71,4 -9,1 5,0 5,0 108/82/-4 64/9 333/3 224/81 GCMT 603232942  

2014-05-14 12:18 71,8 -3,1 4,2 4,8 26/56/-124 238/62 139/5 47/28 GCMT 604090202  

2014-06-16 14:13 70,5 -15,6 4,6 4,8 19/57/-90 288/78 109/12 19/0 GCMT 604583661  

2014-06-16 14:24 70,5 -15,6 5,0 5,5 22/51/-87 312/84 110/6 200/2 GCMT 604729729  

2014-08-31 00:54 71,7 -2,3 4,3 4,6 52/62/-71 358/67 127/15 222/17 GCMT 604729730  

2014-11-04 12:33 71,9 -1,2 4,8  30/50/-101 245/81 128/4 38/8  605184098  

 


