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1 Isens drift gjennom Polhavet

Sjøisens vekst i to ulike omr̊ader av

polhavet. I løpet av isens første

vinter blir den 1-2 meter tykk. Om

sommeren smelter ca 40-60 cm vekk

p̊a øversiden. Neste vinter vil det

igjen fryser til p̊a undersiden av isen.

Vårt klasserom befinner seg p̊a et isflak over Yermak Plateau (YP) som sannsynligvis

har kommet hit fra den Sibirske siden av Polhavet. Istransporten fra Sibir mot Grønland

kalt den Transpolare Driftstrømmen var en viktig grunnlag for Nansens drift med Fram.

Nansen og hans menn brukte litt over 3 år fra Laptev-havet til åpningen mellom Grønland

og Svalbard som derav kalles Framstredet.

Etter 5 års drift gjennom Polhavet kan isen bli 3-4 m tykk. Tykkelsen vil variere med

klimaforhold som temperatur, vind og snø, men den blir ogs̊a p̊avirket av havet under:

Nær Framstredet kommer isen i kontakt med varmt Atlanterhavsvann som smelter isen fra

undersiden. Klasserom v̊art ligger i ett omr̊adet der effekten av dette varme vannet kan

være betydelig. I tillegg til smeltingen fra over- og undersida vil et fritt, drivende isflak

ogs̊a smelte i kantene. Slik øker issmeltingen i takt med arealet av åpent vann mellom

isflakene.

3 Temperatur- og saltprofiler i havet:

Over Yermak Plateau bidrar varmt

Atlanterhavsvann til issmelting.

Atlanterhavsvann (AV) som strømmer inn i Polhavet via Framstredet er varmt og salt. Den

høye saltholdigheten gjør at dette vannet er tyngre enn det Arktiske overflatelaget (100-

200 m) og det dukker dermed inn under. Det Arktiske overflatelaget er fersk og kaldt, og

beskytter isen mot varmen. Vi skal måle profiler av temperatur og salt under isen for å se

hvordan AV beveger seg. For å finne ut om AV mikses inn i overflatelaget skal vi montere

instrumenter p̊a et fast dyp som måler gjennom hele perioden.

5 Isens overflate: snø og smeltevann

I løpet av sommeren blir isens overflate mer og mer dekket av smeltevann. Vann absorberer

mye mer solstr̊aling enn hvit snø som vil føre til økt smelting. Man sier da at isens albedo,

evnen å reflektere solstr̊aling, minsker. Vi skal måle hvordan vannpyttene utvikler seg b̊ade

i utbredelse og dybde, samt hvordan temperaturen i snø og smeltevann endres.

2 Isdekke og klima

Om vinteren er isdriften i

v̊art omr̊adet 5-10 km om

dagen, om sommeren ca

halvparten.

I løpet av de siste 20 år har isen i Arktis blitt tynnere og utbredelsen har blitt sterkt redusert.

(venstre: Juli 1992-2007; høyre: juli 2007). Sannsynligvis skyldes det b̊ade naturlige

svingninger og klimaendringer for̊arsaket av menneskelige utslipp av drivhusgasser. Det er

fortsatt uklart hvordan alt henger sammen og hvor mye som er for̊arsaket av mennesker.

Ute p̊a isen vil vi foreta målinger som viser forskjellige prosesser mellom hav, is og luft.

Mens mange forskere i verden holder p̊a med disse problemstillingene, kan ethvert lite

eksperiment muligens bidra til bedre forst̊aelse, forutsett at man jobber nøyaktig. Derfor

skal vi dokumentere akkurat hva vi gjør og hvordan vi måler under isen, for å kunne

sammenligne med målinger p̊a andre steder.

4 Isens saltprofil

Isens saltprofil gir oss informasjon om

smeltingen fra over- og undersiden.

Når sjøis dannes, lagres salt som konsentrert væske mellom isstrukturen. Jo raskere isen

vokser, dessto mer konsentrert blir saltvæske. Tynn is har opp til 50 % av havets saltinnhold,

i tykk is bare 15-20 %. Før isen smelter varmes den opp (venstre) og en del av saltvæsken

renner ut. Denne prosessen kan utforskes gjennom målinger av isens saltprofil, en prosedyre

som krever en del fysisk arbeid: isboring, saging og smelting.

6 Isens mikrostruktur
For å forst̊a hvordan saltvæsken først blir fanget

og senere renner ut av isen, hvordan vann fra

smeltedammer strømmer gjennom isen, og un-

der hvilke betingelser isen en gang ble dan-

net, trenger vi nøyaktig informasjon om isens

mikrostruktur. Vi tar isprøver som senere skal

analyseres med instrumenter og mikroskoper

som ikke kan fraktes med ut p̊a et isflak. For å

unng̊a at isen forandrer struktur underveis må vi

transportere isprøvene under lave temperaturer.

Kunnskap om mikrostrukturen er ogs̊a viktig for

å forst̊a isens biologi og mekaniske egenskaper,

og kan kombineres med satellitbilder for klas-

sifisere isens typ og alder.

I mikroskop vises isens mikrostruktur

som et nettverk av kanaler, de fleste

med 0.1 til 1 mm diameter.
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