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Klimaovervåking på værskipet "Polarfront" (stasjon "M")

Tor Gammelsrød og Svein Østerhus
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

De nordiske hav (se kart Fig.l) er av stor interesse i klimasammenheng av flere
grunner. For det første er dette et av de få områder hvor bunnvann dannes, som fører
til en ventilering av verdenshavene. Disse områdene kalles gjerne "havets lunger".
For oss som bor her er Den norske atlantérhavstrømmen, som er en forlengelse av den
varme, salte Golfstrømmen av spesiell interesse, da denne er grunnen til at vi har
verdens mildeste klima den høye breddegraden tatt i betraktning. Grønlandshavet er et
av områdene hvor bunnvann dannes. Kaldt, tungt vann flyter sørover langs bunnen og
ender opp i Atlanterhavet via terskelene mellom Skotland og Grønland. Dette vannet
må erstattes, og denne overstrømningen er derfor en av drivkreftene til Golfstrømmen.
Kaldt bunnvann erstattes av varmt Atlanterhavsvann, og bidrar til å vedlikeholde det
milde klimaet.

Vi har observert store endringer i dyphavsirkulasjonen de siste 20 år. Fig. 2 viser
hvordan temperaturen i Grønlandshavet på mere enn 2000 m dyp har variert siden
1950. Av figuren går det fram at temperaturen har steget siden rundt 1970. Det er
imidlertid lite data f ra 70-tallet, og enkle modeller og observasjoner av sporstoffer
viser at temperaturøkningen i dypet i Grønlandshavet skyldes at bunnvannsdannelsen
stoppet opp rundt 1980. Noen år etter fikk vi en like rask, men mindre dramatisk
oppvarming i Norskehavets dypvann observert på "Polarfront" i posisjonen "M" (se
Fig.2). Det viser seg nemlig at de lave temperaturene i Norskehavets dypvann skyldes
innflytelse fra det kalde bunnvannet i Grønlandshavet. Oppvarmingen på "M" startet
først i 2000m dyp og spredde seg så oppover til over 1200m dyp. Sjøl om utslagene
kan synes små skal man huske at vann har en enorm varmekapasitet, og at en
oppvarming av 1000m vann 0.1 °C tilsvarer en oppvarming av hele atmosfæresøylen
på hele 40°C. Når vann vannes opp blir det lettere, og vannet i Grønlandshavet ble
etter hvert for lett til å fortrenge dypvannet i Norskehavet. Innstrømningen fra
Grønlandshavet til Norskehavet skjer vanligvis gjennom Jan Mayen kanalen, (Fig. 1).
Direkte strømmålinger viser at denne strømmen har stoppet opp, og til og med snudd.

Norskehavets dypvann varmes altså opp. Før nådde dette vannet opp til 600m dyp,
mens det nå først finnes på 1500m dyp. Har dette ført til en forandring av
utstrømningen av dypt vann til Atlanteren? Malinger foretatt i den dypeste rennen,
nemlig mellom Færøyane og Shetland, tyder ikke på at styrken i strømmen er
redusert, men temperaturen av det overstrømmende vannet stiger, naturlig nok.

Det er ikke bare i dyphavet vi observerer dramatiske endringer i vannmassene i
Norskehavet. I de intermediate lag (500 - 1000m) har det bygd seg opp en kald, fersk
vannmasse siden rundt 1960 (Fig.4). Dette vannet er sannsynligvis dannet i
Grønlandshavet om vinteren, men det har ikke vært tungt nok til å synke til bunns.
Dette "mislykkede" bunnvannet har etterhvert spredd seg over store områder i
Norskehavet.
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Også i de øvre lag ser vi en synkende tendens både i temperatur og saltholdighet siden
1960.1 Fig.5 ser vi dette i 50m dyp på "M". Siden stasjon "M" ligger strategisk
plassert i forlengelsen av Golfstrømmen, kan dette tolkes som variasjon av transport
av varme og salt til De nordiske hav. Legg merke til perioden i slutten av 1970-årene
med ekstremt lav temperatur og saltholdighet. Dette var et fenomen som ble oppdaget
i Islandshavet i 1968, og som kunne følges på en rundreise rundt i Atlanteren. Den
passerte altså "M" 10 år senere og delte seg i en gren som gikk inn i Barentshavet
mens noe gikk nordover langs vestkysten av Svalbard.

Legg også merke til at temperatur og saltholdighet i 50m dyp øker igjen på slutten av
måleserien (Fig.5) Dette tyder på at Golfstrømmen er i ferd med å forsterke seg.
Imidlertid er det slik at den totale varmetransporten nordover også er avhengig av
bredden av Golfstrømmen, og denne har blitt betydelig mindre de senere år.
Observasjonserier som russerne har tatt tvers over Norskehavet siden 1957 viser at
Atlanterhavsvann tidligere dekket Norkehavet til 7 ° vest mens den nå er begrenset til
2°vest(seFig.l).

Det er for tidlig å si om de store omveltningene i klima i De nordiske hav de senere
årene henger sammen med den globale oppvarmingen. Imidlertid er det slik at hav og
atmosfære henger nøye sammen. Overflatestrømmene i verdenshavene er stort sett
vinddrevne. I sin tur vil havet, pga sin store varmekapsitet transportere varme over
lange distanser, og derfor påvirke atmosfæren. Et viktig hjepemiddel for å forstå
årsaken til de variasjonene vi har hatt i De nordiske hav de senere år er derfor
modeller som kobler hav og atmosfære sammen. Slike modelleksperimenter er
planlagt i nær framtid.

Værskipet "Polarfront" er en enestående observasjonsplatforrm. Foruten de
meteorologiske og osenaografiske målingene som foretas der rutinemessig, er flere
andre observasjonserier av klimainteresse i gang: Amerikanerne måler klimagasser
som CO2 i atmosfæren, NTNU måler karbon i havet, Havforskningsinstituttet har
stått for biologiske observasjoner i havet, osv. I de senere år er også "Polarfront"
brukt til å teste ut bøyeteknologi for meteorologiske og oseanografiske observasjoner.
Observasjonserien på stasjon "M" er verdens lengste fra det dype osean. Norske
klimaforskere bør sende en vennlig tanke til pionerene som for mer enn 50 år siden
forutså betydningen av å ha et punkt hvor malinger foretas daglig fra havets bunn på
mer enn 2000 meters dyp og opp til den øvre atmosfære ved hjelp av radiosonder.
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Figur 1. Skjematisk kart over strømsystemene i De nordiske hav. Det lyse gråe feltet
markerer endringen i Golfstrømmens bredde.
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Figur 2. Temperaturutviklingen (avvik fra normalen) på dyp større enn 2000m i
Grønlandshavet og i 2000m dyp ved værskipet "M" i Norskehavet.
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Figur 3. Variasjon av temperaturen i 2000, 1500 og 1200 meters dyp på stasjon "M".
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Figur 4. Temperatur og saltholdighetsprofiler i Norskehavet fra 1936, 1968, 1982 og
1994 som viser utviklingen av et kaldt, fersk lag mellom 500 og 1000 meters dyp
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Figur 5. Variasjon av temperatur og saltholdighet i 50 meters dyp på stasjon "M".


