
Hav isen i Ark tis er i end ring, og ut bre del ses da ta gir ikke et full sten dig bil de av  
hav isens sta tus. Nøy ak ti ge havistykkelsesmålinger og me to der for be stem mel se  
av is ty per tren gs også.
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Hav isen i Ark tis re pre sen te rer, sammenliknet med 
dyb den av ha vet un der, et nok så tynt lag med is tyk
kel ser på mel lom noen cen ti me ter og fle re me ter. 
Is ut bre del sen har vært målt fra sa tel litt hver dag 
si den be gyn nel sen av 1970tal let. Må lin ge ne vi ser at 
den ark ti ske hav isen er i stor end ring – spe si elt har 
sommerisutbredelsen gått be ty de lig til ba ke si den 
1970tal let. Imid ler tid vet vi re la tivt lite om hvor 
mye is vo lum det er i de uli ke re gio ne ne i Pol ha vet. 
Å måle is tyk kel se fra sa tel litt er i ut gangs punk tet 
mu lig, men sli ke må lin ger er ofte usik re og in ne hol
der sto re feil mar gi ner. Nøy ak ti ge ob ser va sjo ner av 
is tyk kel se over stør re havisområder gjø res der for fra 
luft, med he li kop ter el ler fly. Dis se ob ser va sjo ne ne 
gir en unik mu lig het å es ti me re havisvolumet – og 
der med den vir ke lig av gjø ren de til stan den til hav
isen – med høy nøy ak tig het.

Hvor dan må les is tyk kel se?
Al le re de på 1980tal let be gyn te fors ke re i Nord
Ame ri ka å bru ke elek tro mag ne tikk for å måle is tyk
kel se fra he li kop ter. I dag bru kes det av fors ke re blant 
an net i Nor ge, Ca na da og Tysk land. In stru men tet 
fun ge rer et ter sam me prin sip pet som for eks em pel 
me tall sø ke re. Det ser ut som en tor pe do som hen
ger un der et he li kop ter el ler fly, og det in ne hol der 
spo ler som sen der og mot tar elek tro mag ne tis ke felt. 
Elek tro mag ne tisk in duk sjon i det nær mes te om rå det 
rundt in stru men tet er av hen gig av den elek tris ke 
led nings ev nen av ma te ria ler i nær he ten. Salt vann fra 
ha vet har høy led nings ev ne sammenliknet med hav is 
el ler luft, og der med får man stør re sig na ler hvis man 
er nær me re salt vann. Med en eg net ka lib re ring kan  

slik av stand fra in stru men tet til salt vann må les. I 
til legg er det in stal lert en la serav stands må ler som 
må ler av stand fra in stru men tet til snø over fla ten. 
Dif e ran sen mel lom re sul ta te ne fra beg ge må lin ge ne 
er den to ta le is tyk kel sen – is pluss snø. I lø pet av en 
he li kop ter tur får man dek ket et om rå de med over 
100 ki lo me ter ra di us. Re sul ta tet blir høy opp løst 
in for ma sjon om re gio na le is tyk kel ser.

Isen nord for Sval bard
I en ny stu die fra Ren ner og med ar bei de re har fors
ke re fra Norsk Polarinstitutt i sam ar beid med det 
tys ke Al fred We ge nerinstituttet sam let, pro ses sert, 
ana ly sert og pub li sert istykkelsesmålinger nord 
for Sval bard fra 2007 til 2011. Re sul ta te ne do ku
men te rer at det har vært et førsteårsisregime i det te 
om rå det si den 2007.

Førsteårsis er is som ikke har «over levd» en 
sommersmelteperiode. For sto re om rå der i Ark tis 
har førsteårsis blitt den do mi ne ren de is ty pen, på 
be kost ning av flerårsis. Førsteårsis er tyn ne re og 
smel ter for te re enn gam mel, skrudd is.

To talt fem tokt ved is kan ten, og langt inn i isen 
mel lom om trent 80 og 85 gra der nord, ble ut ført 
om vå ren og som me ren. Ana ly sen vi ser at is tyk kel se 

FAK TA:
Ar bei det er støt tet av pro sjek tet «ICE-hav is» ved ICE-sen te ret, Norsk 
Polarinstitutt, Framsenterets forsk nings pro gram «Hav isen i Pol ha vet,  
tek no lo gi og avtaleverk», prosjektet PRODEX «CryoSat Sea Ice»  
(finansiert av Norsk Romsenter og European Space Agency) og Norsk 
Polarinstitutts langtidsovervåking av havis i Arktis.

Kart med istykkelsesdata (to tal is tyk kel se, hav is pluss 
snø) sam let inn nord for Sval bard. Til venst re data fra 
vår, til høy re fra som mer. (Kart: An ge li ka H.H. Ren ner, 
Norsk Polarinstitutt.)
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målt i sam me års tid over for skjel li ge år mel lom 
2007 og 2011 va rie rer lite. Om vå ren be står is dek
ket av sto re, jev ne is flak med mye snø. Om som
me ren der imot er isen dek ket av smel te dam mer, og 
snø en er smel tet. Om vå ren er is tyk kel sen cir ka én 
me ter ved is kan ten, og den øker grad vis inn i pakk
isen til cir ka to me ter tyk kel se 100 ki lo me ter fra 
is kan ten. På som me ren er is tyk kel sen fort satt cir ka 
én me ter ved is kan ten, men øker bare til cir ka 1,4 
me ter 100 ki lo me ter inn i pakkisen.

Un der sø kel ser fra før 2007 vis te at is tyk kel sen 
økte kon ti nu er lig mot høy ere bred de gra der i den 
eu ro pe is ke sek to ren av Ark tis. Våre nye re må lin ger 
vi ser der imot stør re tykkelsesforskjell in nen for 
kort av stand til is kan ten, mens is tyk kel sen len ger 
nord er re la tivt kon stant. Det te be kreft er økt an del 
førsteårsis på be kost ning av flerårsis.

Til leggs in for ma sjon om is ty per 
Mens tyk kel sen av isen gir oss et godt bil de av 
mas se ba lan sen, kan det være van ske lig å be stem me 
rik ti ge is ty per, og slik best mu li g for stå hvor dan 
isen i en re gi on ble dan net, og hvor dan den kan 
ut vik le seg vi de re. Når det kjø res istykkelsesmålin
ger fra luft, er det re la tivt en kelt sam ti dig å kjø re 
au to ma tisk og kon ti nu er lig fo to gra fe ring av haviso
verflaten, noe som gir mu lig het til å kart leg ge både 
mas se ba lan sen og is og overflatetyper.

I en ny pub li ka sjon be skri ves en halv au to ma tisk 
me to de for å trek ke ut mest mu lig kli ma re le vant 
in for ma sjon fra au to ma tisk helikopterbasert bil de  
ta king av havisoverflaten, kom bi nert med istyk
kelsesmålinger. Bil de ne, som er tatt med et di gi talt 
ka me ra, blir ana ly sert ut fra spek tral og struk tu rell 
in for ma sjon, hvor man de ler inn over fla ter på 
bil de ne i fem for skjel li ge ty per, for eks em pel smel
te dam mer el ler tynn is. Kom bi na sjon av bil de in
for ma sjon og is tyk kel se gir et nok så ty de lig bil de av 
både is ty pe og is mas se. Me to den ble tes tet med data 
sam let inn nord for Sval bard og i Framstredet. Mens 
istykkelsesfordelingen var re la tivt lik i beg ge om rå
de ne, var sam men set ning av overflatetypene nok så 
for skjel lig. For eks em pel kun ne det ob ser ve res ty de
li g for skjell i an del smel te dam mer. Smel te dam mer 
spil ler en vik tig rol le for isens ener gi ba lan se.

Stu di en un der stre ker at hav is kan være nok så 
for skjel lig, med en god del eld re is i Framstredet og 
ettårsis nord for Sval bard, selv om tyk kel sen er lik. 
Is ty pene har uli ke egen ska per, og det er vik tig å kjen ne 
til hvil ke is ty per som fin nes i de uli ke ark ti ske re gio
nene for å es ti me re den vi de re ut vik lin gen av isen.

Vei en vi de re
Mer avan ser te ka me ra sy ste mer er un der ut vik ling. 
Bruk av to ka me ra er i syn kro ni sert mo dus (ste reo

ka me ra) gir mu lig he ter for å få in for ma sjon om høy
de for skjell i are al et un der flytransekter. Ko or di nert 
bruk av fle re like sy ste mer med elek tro mag ne tis ke 
sy ste mer og ka me ra er vil ha stor nyt te for is kart leg
ging av sto re om rå der i Ark tis og for må lin ger til uli ke 
års ti der. Slik kan vi bedre for stå pro ses se ne som fø rer 
til is re duk sjon i Ark tis. Kom bi na sjon med må lin ger 
fra sa tel lit ter, som for eks em pel ESAs CryoSat2 
radar altimeter, vil gi mer nøy ak ti ge istykkelsesdata 
for hele Ark tis. Det nye nor ske is gå en de forsk nings
far tøy et «Kron prins Haa kon» vil gi be ty de lig stør re 
mu lig he ter for nor ske og in ter na sjo na le partnerin
stitusjoner for å stu de re hav isens ut vik ling og sta tus 
også lenger inn i isen.
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Må ling av havistykkelse og  
fo to gra fe ring fra he li kop ter.  
In stru men tet med elek tro-
mag ne tisk sen sor og laser-
høydemåler hen ger un der 
he li kop te ret. På en fly tur 
kan mer enn 100 ki lo me ter 
lan ge lin jer må les for is- 
 tyk kel se og fo to gra fe res. 

 Foto: An ge li ka H.H. Ren ner,  
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