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Årsrapport for 2017 fra flaggskip Havisen i Polhavet, teknologi og 
styringssystemer 
 
Vi viser til brev fra Klima- og miljødepartementet datert 27.02.2017 (deres ref 12/3055) 
angående midler til faglig aktivitet i Framsenterets flaggskip "Havisen i Polhavet, teknologi og 
styringssystemer". I tråd med styringskalenderen for Framsenteret og tildelingen følger her 
rapport om aktiviteten  i 2017. 

 
Oversikt over prosjekter iverksatt for 2017-bevilgningen fra KLD 
 
Flaggskipet fikk tildelt 6,5 millioner kr for 2017. Bevilgningen ble fordelt som følger:  
 

 

Tema/prosjekt Institusjoner   
(koordinator uthevet) 

Budsjett 
(1000 kr) 

Havis, økosystem, modeller     
ICEEVA: Assessment of ecosystem vulnerability and 
functioning in ice-affected waters HI, UIT, UNIS/APN 500 

Solice: Developing  Modelling Tools to Understand the 
Role of Solar Radiation to Sea Ice Mass Balance in a 
Seasonally Ice Covered Arctic  

NP, MET, APN, UIT, FMI (FI), 
CRREL (USA), AWI (DE) 

                    
370  

ATWAIN: Long-term variability and trends in the 
Atlantic Water inflow region 

NP, HI, UiT, UNIS, IOPAS (PL) og 
WHOI (USA)  1600  

ModOIE: Mesoscale modeling of ice, ocean and ecology 
of the Arctic Ocean 

ApN, HI, NP, SINTEF, Met 
          200  

ArctisMod: Ecosystem modelling of the Arctic Ocean 
around Svalbard NP,  APN, NIVA, UIT                     

500  
HOLIS: Holocene ocean and sea ice history at north-
east Svalbard from past to present warm extremes 

NP, UiT, UNIS, BAS (UK), NCAOR 
(India) 500 

TRIMODAL: Using Tracers, Atmospheric Indices and 
Model Output to explain changes in the Arctic Ocean 
Inflow and Outflow through Fram Strait 

NP, Statens Strålevern, APN, 
IMR, OASYS-Research  950 

Barents Sea harp seals in a changing Arctic  HI, UiT, APN, PINRO, SMR, SAMS 50 
Drivkrefter og utvikling av nye næringer     
Information systems in the Arctic Ocean: Drivers, 
architecture, and effects on the development of 
marine economic activities 

UiT, NP, MET, Wageningen 
University (NL) 500 



 

 

Teknologi   
Ice floe interaction with ships and waves - IFiSaw SINTEF Nord, UiT, Northshore 950 
Felles     
Koordinering av flaggskipet inkludert formidling  NP, UiT-Jurfak, SINTEF           530  

SUM   6 650 
 
Som oversikten viser har vi lagt inn et tentativt overforbruk på inntil 150.000 kr da det 
tidligere har vist seg at ikke alle prosjektene bruker alle de tildelte midlene. Dette skyldes 
typisk usikkerheter med hensyn til valutakurser og nøyaktig timeforbruk i prosjektarbeidet. 
Status ved årsavslutning var at prosjektene i all hovedsak gjennomførte aktivitetene i henhold 
til plan og budsjett. Noen mindre justeringer ble håndtert ved omdisponering av midler 
mellom prosjektene. 

 

Overordnet vurdering av status for flaggskipet 

Flaggskip Polhavet har fra begynnelsen støttet mange større, flerårige prosjekter. Vi mener nå 
at vi har en fin balanse mellom langsiktige «flaggskip i flaggskipet», og kortere prosjekter av 1-
3 års varighet. Vi ser at mange av de større satsningene har gitt grunnlag for å få inn store 
eksterne bevilgninger gjennom NFR og andre kilder. Vi registrerer en positiv trend i 
vitenskapelig produksjon i form av fagfellevurderte publikasjoner, både fra langsiktige og 
nyere prosjekter. Arbeidet med å gjøre fagmiljøene kjent med hverandre gjennom felles 
møter og oppfordring til å sende inn forslag som kobler naturvitenskap, samfunnsfag og 
teknologi, fortsetter. De aller fleste prosjektene har reelle internasjonale samarbeid og ser at 
dette i vesentlig grad beriker arbeidet og profilerer oss utad. Vi ser også at mange prosjekter 
knytter til seg studenter, til nytte både for studentene og prosjektene. 
 

Vi er svært godt fornøyd med prosjektarbeidet som gjøres i flaggskipet. 

 

Sammendrag av prosjektene 
 

Alle prosjektene har sendt inn sluttrapporter. I det følgende trekker vi fram enkelte 
høydepunkter fra den faglige aktiviteten i prosjektene i 2017. Sluttrapportene vil bli lagt ut på 
Framsenterets dokumentbase www.ifram.no. 

http://www.ifram.no/�


 

 

Long-term variability and trends in the Atlantic Water inflow region (A-TWAIN) 

Dette prosjektet ble startet i 2011, og har totalt fått tildelt 9,8 mill kr fra Polhavet, i tillegg til 
betydelig egeninnsats fra partnerne i form av personellkostnader og instrumentering. Over 6 
millioner har gått til å dekke direkte kostnader ved tokt. Det er stor interesse for prosjektet og 
resultatene både nasjonalt og internasjonalt og vi ønsker å støtte prosjektet videre, i 
kombinasjon med midler fra andre kilder (se under).  

Varmt, næringsrikt Atlantisk vann som strømmer inn i Polhavet i området nord for Svalbard 
påvirker havisutbredelsen og økosystemet der – og videre innover i Polhavet. A-TWAIN-
prosjektet samler inn og analyserer data om denne innstrømningen; hvordan og hvorfor den 
varierer gjennom året, og fra år til år. 

A-TWAIN hadde de første årene tokt med RV Lance hver høst, for å hente opp 
instrumentriggene, laste ned data og gjennomføre service og ny utsetting av riggene. Fra 2015 
gikk man over til en to-årig syklus og det ble gjennomført et nytt vellykket tokt i september 
2017, med deltagere fra Polen, UK og USA i tillegg til de norske partnerne. Arbeidet med 
analyse, publisering og formidling av resultater går bra. I tillegg til det som er rapportert 
tidligere er det i år publisert en artikkel i Journal of Geophysical Research – Oceans 
(DOI: 10.1002/2016JC012486). Dette arbeidet dokumenterer hvordan innstømningen av 
Atlantisk vann varierer i tid og rom, og i hvilken grad den er stabil med hensyn til buktning 
langs sokkelskråningen og potensiale for dannelse av virvler. En annen artikkel bruker data fra 
A-TWAIN sammen med data fra lignende rigger utenfor Laptevhavet til å se på mulig 
forplantning av "Atlantifisering" innover i Polhavet, og hvordan dette påvirker isdekket. 
(Science; DOI:10.1126/science.aai8204). I en annen, nylig akseptert artikkel brukes data fra 
riggene til å kvalitetsvurdere simulert hydrografi fra en sirkulasjonsmodell (se ModOIE, under). 
Ett manuskript er under revidering etter review i JGR-Oceans, og vi regner med at ytterligere 
to vil bli sendt inn til journal i løpet av 2018. Data fra tokt og målerigger legges åpent ut på 
data.npolar.no etter hvert som der er prosessert og analysert. 

Det gode samarbeidet med Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI, USA) og Institute of 
Oceanology (IOPAS, Polen) er videreført, og ett av manuskriptene vi jobber med å ferdigstille 
er i samarbeid med forskere fra disse institusjonene. A-TWAIN-prosjektet har i løpet av året 
fått i gang reelt forskningssamarbeid med det US NSF-støttede prosjektet NABOS (Nansen and 
Amundsen Basins Observational System), som har resultert i en artikkel med bruk av felles 
data, og vi jobber videre med flere slike felles analyser. PhD-stipendiat Achim Randelhoff (UiT 
og NP) brukte data fra A-TWAIN til en av artiklene i sin avhandling, som ble forsvart på beste 
vis i mars 2017. 
 
A-TWAIN v/Norsk Polarinstitutt er partner i et større prosjekt finansiert av UK NERC – Arctic 

http://dx.doi.org/10.1002/2016JC012486�
http://dx.doi.org/10.1126/science.aai8204�


 

 

Prize - som ser på koblingen mellom innstrømning av Atlantisk vann og marinbiologien på 
sokkelen nord for Svalbard. Arctic Prize deltok på årets tokt og vi vil analyse data i fellesskap. I 
år har vi også satt ut rigger for L'Ocean/UPMC i Frankrike, som vil gi økt innsikt i hvor 
innstrømningen tar veien over Yermakplatået. I samarbeid med UPMC brukte vi også en glider 
– en autonom undervannsfarkost - på årets A-TWAIN-tokt. Videre er A-TWAIN viktig for 
prosjektet Arven etter Nansen (The Nansen LEGACY – scientific exploration and sustainable 
management beyond the ice edge), som etter planen skal starte for fullt i 2018. Prosjektet 
(v/NP) er også støttespiller for et nytt prosjektforslag som er sendt til UK NERC, som ønsker å 
styrke instrumenteringen i riggene for å studere effekten av tidevannsdrevet blanding i 
området. 
 
Det er søkt midler til oppgradering og utvidelse av instrumentparken til A-TWAIN gjennom en 
stor nasjonal infrastruktursøknad til NFR ved SIOS-konsortiet (SIOS-Infranor). 
Måleprogrammet som foregår i regi av A-TWAIN vil her få en bevilgning på ca 10,5 mill NOK, 
noe som vil gi en betydelig styrkning av instrumentparken og en ambisjon om å fortsette 
måleserien i ti år. 

Mesoscale modeling of ice, ocean and ecology of the Arctic Ocean (ModOIE) 
 

Prosjektet ble startet i 2011 og det er bevilget 7,4 mill kr gjennom Polhavet, i tillegg til 
betydelig egeninnsats i form av timer. Prosjektet ønskes videreført gjennom en mindre årlig 
bevilgning til oppdatering av modellkode og tilgjengeliggjøring av data, mens analyse og 
videreutvikling vil gjøres gjennom andre eksternt finansierte prosjekter. Hovedmålet for 
prosjektet er å videreutvikle og bruke en hav-is-økosystemmodell for Polhavet med 
tilstøtende områder. Dette gir oss et godt verktøy for å forstå og forutsi de sammenkoblede 
prosessene som styrer isdekket, havsirkulasjonen og økosystemet i området.  
 
I 2017 har prosjektet fullført koblingen mellom havmodellen ROMS (Regional Ocean Modeling 
System) og den nye state-of-the-art ismodellen CICE5. Nye lange (til nær nåtid) simuleringer 
er gjennomført med 4 km horisontal oppløsning, der hydrografien er tilpasset klimatologiske 
datasett for å sikre at resultatene blir gode. Parallelt er det laget et nytt oppsett med 800x800 
m oppløsning, med mer realistiske ferskvannstilførsler fra isbreene på Svalbard og Grønland 
og forbedret bunntopografi. Denne modellen er testet, og simuleringer igangsettes snart, med 
inngangsverdier fra de nye 4x4 km-kjøringene. 
 
I 2017 er det skrevet en artikkel som beskriver og kvantifiserer dannelse av virvler nord for 
Svalbard, og hvordan disse transporter varme fra Atlanterhavsstrømmen og inn i 
dypbassenget (Crews et al., 2017, doi: 10.1002/2017JC013198). I dette arbeidet ble også 
modellresultatene kvalitetssikret mot måledata fra A-TWAIN. Resultater fra 800x800 m-
modellen er brukt som drivkrefter i to arbeider som ser på kyst- og fjordområdene langs Vest-

https://doi.org/10.1002/2017JC013198�


 

 

Spitsbergen (Sundfjord et al., 2017, doi: 10.1016/j.ecss.2017.01.015 og Jacacki et al., 2017, 
10.1016/j.oceano.2017.04.004). Modellsystemet er også brukt i to andre publikasjoner i 2017 
(i journalene Geosci. Model Dev.,  og Ocean Modelling, se full prosjektrapport på iFram).  
Resultater fra prosjektet er presentert blant annet på Arctic Frontiers og Svalbard Science 
Conference. Data fra simuleringene med S800 er åpent tilgjengelig på data.npolar.no 
(https://doi.org/10.21334/npolar.2017.2f52acd2) og modellkoden er tilgjengelig på GITHUB 
(https://github.com/metno/metroms, DOI: 10.5281/zenodo.290667). 
 
En masterstudent ved UiT, Laura Crews, brukte simuleringer fra ModOIE i oppgaven sin (levert 
i juni 2017). 
 
Modellverktøyet vil bli brukt i prosjektet Arven etter Nansen (The Nansen LEGACY – scientific 
exploration and sustainable management beyond the ice edge). Det er ellers tatt i bruk av 
University of Alaska, Fairbanks, USA, for bruk i Beringhavet og Chuchiområdet, og ved Climate 
Change Research Centre, University of New South Wales, Australia, for å studere sirkulasjon og 
isforhold rundt Antarktis.  
 
Målrettet utviklingsarbeid over flere år og med stor egeninnsats fra partnerne i tillegg til 
bevilgningen fra flaggskip Polhavet, har gjort det mulig å utvikle et svært godt modellverktøy 
som kan brukes i mange ulike sammenhenger, fra ren forskning til forvaltningsrådgivning og til 
næringsrettet analyse. Resultatene så langt, som er publisert i peer-review journaler, har gitt 
viktig ny kunnskap om transportveiene for atlantisk vann rundt Svalbard og inn i Polhavet og 
hvordan disse varierer sesongmessig. 
 
Developing  Modelling Tools to Understand the Role of Solar Radiation to Sea Ice Mass 
Balance in a Seasonally Ice Covered Arctic (SOLICE) 
 
SOLICE ble startet i 2014 og har mottatt 3,17 millioner fra flaggskipet. Prosjektet ble 
avsluttet i 2017.  
 
Isdekket i Arktis har blitt tynnere, og vil etter alt å dømme bli stadig mer sesongpreget. 
Kunnskapen om hvordan stråling reflekteres av og trenger inn i og gjennom isen er 
mangelfull. For å forutsi systemets respons og tilbakekoblingseffekter på de pågående 
endringene, og hvordan strålingsforholdene kan endre forutsetningene for lagdeling og 
biologiske prosesser i havet, må beskrivelsen av det nye tynne isregimet forbedres. 
Prosjektet benytter koblede en-dimensjonale modeller for hav og is til å teste 
forbedrede modellrepresentasjoner basert på prosesstudier fra felt. Målet er å kunne 
tilby bedre moduler for strålingsfordeling i og under is, til tredimensjonale modeller som 
ROMS/CICE. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2017.04.004�


 

 

 
Analyse av måledata fra autonome instrumenter har vist stor variasjon i atmosfæriske 
forhold fra år til år, og at dette har betydelig og kvantifiserbar effekt på hvor mye is som 
smelter om sommeren. Dette påvirker videre hvordan isens albedo (andel solinnstråling 
som absorberes/reflekteres/transmitteres) må beskrives numerisk i ismodeller. 
Resultatene av dataanalysen, som ble publisert i Journal of Geophysical Research - 
Atmospheres, viser at forbedring av parametrisering av isalbedo/strålingsomsetning er 
ennå viktigere for å simulere dagens og forventet fremtidig isdekke enn det har vært i 
tidligere perioder med mer stabilt isdekke. Arbeidet med et manuskript som beskriver 
den sesongmessige utviklingen i albedo og vurdere hvor bra havismodellen (CICE) 
fungere i så måte, er under utarbeidelse. Resultater av arbeidet ble presentert på Arctic 
Frontiers i januar 2018 (C. Wang et al., Seasonal variability of Arctic sea ice in a 1D sea 
ice model), og et abstract er sendt inn til konferansen POLAR2018 (juni 2018, Davos). 
 
I 2017 kom arbeidet svært sent i gang, på grunn av langdryge ansettelsesprosesser, og 
arbeidet vil måtte fortsette i 2018 til tross for at SOLICE som eget prosjekt avsluttes. På 
grunnlag av arbeidet som er gjort hittil er det søkt og innvilget prosjektfinansiering 
gjennom NFR. Prosjektet SPARSE (ledet av MET) vil gå fram til 2019 og vil fullføre og 
utvide det som er påbegynt i SOLICE. 
 
 

Ecosystem modelling of the Arctic Ocean around Svalbard (ArctisMod) 
 

Dette prosjektet ble startet i 2014 og planlegges avsluttet i 2017. Det er så langt tildelt 2,8 
millioner fra Polhavet. 
 
Formålet med prosjektet er å etablere og ta i bruk en økosystemmodell for det marine 
systemet rundt Svalbard. Arbeidet bygger på allerede igangsatte prosjekter som ModOIE, og 
skal i hovedsak integrere og optimalisere eksisterende moduler for å lage et helhetlig verktøy 
som kan teste effekter av de pågående endringene i Arktis på økosystemnivå. Modellen vil bli 
brukt til å teste eksempelvis hypotesen om at et minkende isdekke kan gi økt 
primærproduksjon i området, men at algeoppblomstringen ikke lenger inntreffer når det 
passer optimalt for de større beitedyrene.  
 
Prosjektet har i all hovedsak gått henhold til planen, om enn med en del forsinkelser av 
modellteknisk art. Økosystemmodulen EcoDynamo er koblet med ROMS 
(havsirkulasjonsmodell) og CICE5 (havismodell), og et nytt modellområde med oppløsning 
800x800 m, for detaljerte studier i området rundt Svalbard/nordlige Barentshavet, er definert 
og testet. Det er også gjort et omfattende arbeid med å samle inn og klargjøre eksisterende 



 

 

datasett på biogeokjemiske variable som skal brukes til oppstarts- og grensebetingelser for 
simuleringer med dette modelloppsettet. Mye ressurser har vært brukt til å  koble siste 
versjon av havis-modellen CICE med ROMS og EcoDynamo. Dette gir helt nye muligheter for 
simulering av biogeokjemi og biologi knyttet til havis, og gjennom å jobbe tett med 
modellutviklerne i USA har prosjektet tilgang til siste versjon av CICE-koden og har bidratt til 
utvikling og testing før nye versjoner slippes til resten av miljøet. Fullt koblede kjøringer vil bli 
gjort i 2018, både i det pan-Arktiske 4 km-systemet og i det mer høyoppløste 
Svalbardområdet (800 m grid). 
 

En artikkel som bygger på arbeidet i prosjektet samt observasjoner fra N-ICE2015 er publisert i 
Journal of Geophysical Research – Oceans (Duarte et al., 2017, doi:10.1002/2016JG003660). 
Et nytt manus som beskriver metodetviklingen som er gjort er under utarbeidelse, og det er 
konkrete planer for flere manus både med CICE-modellen som sådan og for det koblede 
systemet. REsultater vil også bli presentert på Polar 2018 (Davos, juni). Arbeidet vil bli 
videreført og publisert i regi av andre prosjekter, blant annet NFR TIGRIF og Arven etter 
Nansen. 
 
HOLIS: Holocene ocean and sea ice history at north-east Svalbard from past to present 
warm extremes 
 

Dette prosjektet, som ble startet i 2016 og skal videreføres i henhold til prosjektforslaget for 
tre år, jobber med analyse av tidligere innsamlede sedimentkjerner fra området nord-øst for 
Svalbard. Målet med analysene er å dedusere fordeling av vannmasser og havis opp gjennom 
historien, for å belyse spennet og hastighet i naturlige klimavariasjoner i dette området. Ved å 
sette sammen resultater av laboratorieanalyser av mange ulike parametre fra ulike 
organismer som i ulik grad knyttes til varme eller kalde vannmasser og isavhengige arter, kan 
miljøforholdene karakteriseres. Sedimentkjernene deles inn i et stort antall lagdelte prøver 
som i sammenheng viser tidsutviklingen. 
 
Analyser av en sedimentprøve fra Kvitøyrenna, som ble påbegynt i 2016, er gjort ferdig i 2017. 
Radiokarbondatering har gjort det mulig å aldersbestemme med god nøyaktighet, og 
analysene viser at ytre del av Kvitøyrenna har lignende temperaturutvikling som områdene 
som er påvirket av innstrømning av atlantisk vann lenger vest og sør. Analyser av en prøve fra 
indre del av kontinentalsokkelen er påbegynt i 2017, og viser at området har sett større 
historisk variabilitet i saltinnhold og temperatur enn sokkelskråningen i nord. Det ser også ut 
til at det i en tidlig periode (yngre Dryas) var mer markert lagdeling og mindre utskiftning av 
dypere vannmasser. Analyse av flere paraetre fra denne kjernen i 2018 vil fylle ut bildet med 
hensyn til historikk for vannmassefordeling og isdekke. 
 



 

 

Resultater av årets arbeid vil bli presentert enten på EGU i April 2018. Arbeid med en 
vitenskapelig publikasjon (Early Holocene sea ice fluctuations in the European Arctic;  for 
journalen 'Paleoceanography') er i gang. 
 
TRIMODAL: Using Tracers, Atmospheric Indices and Model Output to explain changes in the 
Arctic Ocean Inflow and Outflow through Fram Strait 
 
Det tre-årige prosjektet TRIMODAL ble startet i 2016, og har nå totalt mottatt 1,95 mill kr. Ved 
å studere vannmassene som strømmer ut av Polhavet på vestsiden av Framstredet vil 
prosjektet forstå mer om prosessene som styrer havsirkulasjon og vannmassemodifikasjon i 
Polhavet. Ved å trekke på kompetanse hos ulike institusjoner i Framsenteret kan mer flere 
elementer analyseres i sammenheng. Prosjektet kombinerer en eksisterende lengre tidsserie 
av sporelementer samlet på tokt i området med nye supplerende målinger og analyser, 
inkludert simuleringer med to ulike havmodeller. I tillegg til å øke den grunnleggende 
forståelsen for de styrende prosessene kan resultatene fra prosjektet brukes til forbedring av 
modellverktøyet.  I første fase (2016) ble eksisterende målinger fra Framstredet systematisert 
og det nye analyseopplegget ble etablert.  
 
I 2017 har analysen av vannprøver som ble samlet inn høsten 2016 ferdigstilt (næringssalter 
oksygenisotoper, karbonsystemparametre, jod-129). Nye prøver ble samlet inn på tokt i 
september 2017. Analyse av disse er påbegynt (næringssalter ferdig 2017, oksygenisotoper 
mars 2018) og skal gjøres ferdig i 2018. Det er gjort en analyse for å finne 
opprinnelsesområdet til havis og smeltevann som driver ut gjennom Framstredet, basert på 
satellittdata, og som vurderer transportunder ulike atmosfæriske forhold. Driftsberegningene 
er kvalitetssikret mot data fra bøyer (Arctic Ocean Buoy program), for perioden 1979 til 2017. 
Atmosfærisk reanalyse (modell for atmosfæreforhold bakover i tid) er brukt til å beregne 
klimaindikatorer som er korrelert med tidsserier for tracere (primært basert på tidligere 
innsamlede data). Foreløpige resultater er presentert på EGU-møtet, og et manuskript er 
under utarbeidelse.  
 
Data fra havmodellen NAOSIM brukes til ulike transportestimater; analyse av DOM-transport 
(oppløst organisk materiale) er gjennomført, og en partikkelsporingsmodell er klargjort for 
bruk med data fra simuleringer med NAOSIM og ROMS for å studere transporthistorikk for 
vannmasser fra Stillehavet til Framstredet. Arbeide med egen modellkode og -eksperimenter 
for å spore elvevann og smeltevann fra havis er godt i gang og vil sluttføres i 2018. Det er  
 
Prosjektet har også lansert et initiativ for å etablere en felles database for jod-isotoper for 
nordlige havområder, og har hatt innledende kontakt og begynt planlegging med tre 
internasjonale samarbeidspartnere. 



 

 

 
Fire studenter har så langt deltatt i tokt og analysearbeid i prosjektet: to Masterstudenter og 
to PhD-stipendiater.  
 
Resultater fra prosjektet er i 2017 presentert på flere konferanser (GEOTRACES data-
modelling synergy workshop, Vancouver, Canada, 14th ASOF-ISSG Meeting and Workshop, 
Sopot, Poland, og EGU General Assembly, Vienna, Austria) og beskrevet i en artikkel til Fram 
Forum 2018. Prosjektarbeidet har også blitt profilert gjennom NPs kanal for sosiale medier, 
@oceanseaicenpi. 
 
Så langt har prosjektet vært svært produktivt, og vi sikter på å videreføre det i 2018.  
 
Information systems in the Arctic Ocean: Drivers, architecture, and effects on the 
development of marine economic activities 
 
Dette prosjektet ble startet i 2016 og har så langt mottatt 0,9 mill kr fra Polhavet. I 2017 har 
det vært avholdt arbeidsmøte med prosjektdeltagere og eksterne bidragsytere 
(BarentsWatch, Met, KSAT) ble avholdt i 2017. Informasjonsplatformer, kontakt med brukere, 
og tiltak for økt interoperabilitet i arktiske informasjonssystemer ble diskutert. Videre arbeid 
med disse temaene har resultert i et manuskript, som diskuterer informasjon om 
værmeldinger og havis, som nå er inne til fagfellevurdering i Polar Geography. Arbeid/planer 
for ytterligere tre manuskripter er i gang. 
 
Prosjektet har i 2017 også bidratt til organisering av to konferansesesjoner, på Arctic Frontiers 
og ICASS i Umeå, og resultater er presentert på to andre konferanser (International Congress 
on Arctic Social Sciences og MARE People and the Sea, ix). Det ble i 2017 sendt inn et 
prosjektforslag til NFRs Polarprogram-utlysning, som bygger på arbeidet som er gjort så langt. 
Dette fikk god evaluering men ikke finansiering; nye forsøk vil bli gjort når en passende 
utlysning kommer.  
 
En masterstudent (UiT) som skal jobbe med behov for og bruk av vær- og havisinformasjon 
blant fiskere og cruiseoperatører er tilknyttet prosjektet. 
 
Assessment of ecosystem vulnerability and functioning in ice-affected waters - ICEEVA 
 

Prosjektets mål er å lage integrert vurdering (integrated assessment) av funksjon og sårbarhet 
for økosystemet i sørlige deler av Polhavet; i overgangen fra Barentshavet nord for Svalbard 
over kontinentalsokkelskråningen og sørlige del av Nansenbassenget. Arbeidet baseres på 1) å 
beskrive økosystemfunksjon langs dybdegradienter som krysser arktiske og atlantiske 



 

 

vannmasser, 2) vurdere hvordan dette endrer seg over tid, som funksjon av varmere klima, og 
3) vurdere hvordan økosystemets sårbarhet varierer i tid og rom. Hovedfunnene vil bli 
syntetisert i kart som viser områdespesifikke sårbarhetsindikatorer, som er velegnet for 
forvaltningsbruk (eksempelvis forvaltningsplan for Barentshavet, ICES, Arktisk råd). De 
viktigste indikatorene er innfor fisk og benthos, men resultatene kan brukes videre til å 
vurdere andre økosystemkomponenter som sjøpattedyr og sjøfugl. Polhavsprosjektet bygger 
på arbeid som tidligere er gjort med støtte fra MIKON for områder lenger sør. I 2017 er det 
avholdt tre arbeidsmøter der man har identifisert eksisterende kunnskap og data for de 
aktuelle nordlige områdene, bestemt metodikk for arbeidet, og laget analyseskript og 
grunnlagskart for fisk og benthos som vil brukes som basis for de mer inngående analysene 
som skal gjøres i 2018. 
 
I 2017 er det avholdt tre arbeidsmøterfor å 1) identifisere tilgjengelige data og kunnskap, 2) 
konkretisere valg av analysemetodikk og 3) lage analyseprogramm (i 'R') og produsere første 
tentative kart over benthos og fisk som vil danne grunnlag for videre analyser i 2018.  
Prosjektplaner og de første vurderingene er presentert blant annet på ESSAS-møte i Tromsø i 
Juni 2017 og i CAFF State of the Arctic Marine Biodiversity Report.  
 
Det planlegges arbeid med (tentativt tre) publikasjoner i peer-review journaler i 2018. 
 
Tre masterstudenter er involvert i arbeidet. 
 
Prosjektet fikk bevilget 0,5 mill kr i 2017 og planlegges videreført i 2018. 
 
Barents Sea harp seals in a changing Arctic 
 
Iskantsonen er et viktig habitat for mange arter, og de pågående endringene i isutbredelse, 
vannmassefordeling og lysforhold medfører endringer i tilførsler av næringssalter og 
primærproduksjon. Disse endringene vil også påvirke toppredatorer som Grønlandssel. Det 
ser ut til at denne arten er i tilbakegang i Barentshavsområdet, antagelig knyttet til endret 
isutbredelse og tilgang på mat. Prosjektet vil bruke loggere på sel for å studere hvordan de 
forholder seg til den dynamiske iskantsonen i det nordlige Barentshavet; bevegelsesmønster, 
habitatbruk og energibudsjett. Kombinert med in situ miljødata og satellittbasert isutbredelse 
vil man søke økt kunnskap om selens migrasjonsmønstre.  
 
Resultater fra prosjektet vil bli kommunisert direkte til Joint ICES/NAFO/NAMMCO Working 
Group, i tillegg til vanlig vitenskapelig formidling. Det vil også legges til rette for bruk av 
sanntidsdata for undervisning og media. 
 



 

 

Prosjektet startet med en mindre bevilgning til planlegging og møter mellom norske og 
russiske partnere i 2017, og settes i gang for fullt vår/tidlig sommer 2018 med feltarbeid 
(merking av sel) i Kvitsjøen. 
 
Ice floe interaction with ships and waves - IFiSaw 
 

IfIsaw ble startet i andre halvår 2015 og har med 2017 fått tildelt 2,4 mill kr fra flaggskipet. 
Det er planlagt videreført i henhold til opprinnelig plan for tre år. Prosjektet studerer marine 
operasjoner i farvann med delvis isdekke, der isflak forekommer sammen med bølger. 
Prosjektet skal forbedre analysemodeller for interaksjon mellom is og fartøy hvor 
hydrodynamikk i bølger påvirker både krefter og bevegelser i is-skip-interaksjon.  Hensikten 
med prosjektet er å forbedre forståelsen av skip-is interaksjon og samtidig gjøre det mulig å 
optimalisere skipsdesign og operasjonsmetoder for farvann med sannsynlighet for is. 
Prosjektet utvikler modellverktøy for bruk i simulering av marine operasjoner, og modellen er 
tenkt brukt til både detaljert analyse av skip-is interaksjon og som beregningsmodell for å 
forbedre risikoanalyser ved å simulere operasjonsscenarier.  
 
Modellverktøyet ble etablert i 2015, og testet for enkle strukturer. I 2016 ble det brukt for 
mer kompleks interaksjon mellom isflak, bølger og strøm på en plattformstruktur. I 2017 er 
det videre utviklet og testet for et fiskefartøy (snøkrabbefangst). Resultatene er presentert i 
både artikkelform og på konferanser, og det er sendt inn både en ny konferanseartikkel 
(Numerical Study of a Fishing vessel in partially ice covered waters - akseptert) og abstract til 
konferanse i 2018. Prosjektet vurderes som svært vellykket og det planlegges å søke videre 
finansiering fra NFR.  
 
En masterstudent ved UiT (Espen Bergland) brukte modellverktøyet i masteroppgaven, som 
ble levert og godkjent i 2017. 
 
Prosjektet følger oppsatt plan og vil bli sluttført med en mindre bevilgning i 2018. 
 

Administrasjon av flaggskipet 

Flaggskip Polhavet ledes av representanter fra Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø - 
Norges arktiske universitet, og SINTEF Nord.  

Det har i 2017 vært to åpne flaggskipsmøter; på nyåret for å presentere status for pågående 
flerårige prosjekter og planer for de nye prosjektene, og tidlig høst der fokus var å presentere 
ideer til nye prosjektsamarbeid i forbindelse med utlysning av midler for 2018. På vårmøtet 
hadde vi med oss formidlingskoordinator Helge Markusson fra Framsenteret som ga råd og 



 

 

tips og tilbud om bistand til bredere formidling av resultater fra prosjektene. På høstmøtet ble 
prosjektet Arven etter Nansen presentert, og muligheter for komplementerende arbeid 
gjennom prosjekter i flaggskip Polhavet ble diskutert. Møtedeltagerne er fornøyd med at vi 
holder oss til halvdagsmøter slik at mange klarer å prioritere å delta i en travel hverdag. 
 

Det har ellers blitt avholdt jevnlige møter i ledergruppen, og representanter fra ledelsen har 
deltatt på møter i Framsenterets Forskningsledergruppe og redegjort for status på 
Sentermøtet. 
 

Profilering av flaggskip Polhavet 

Resultater fra flere av prosjektene i flaggskip Polhavet ble presentert i et invitert foredrag i en 
egen Svalbard-sesjon på Arctic Frontiers i januar 2017. Flaggskipet bidro med støtte til ESSAS-
møtet i Tromsø i juni 2017, og ble profilert på åpningsdelen av konferansen. Vi har også 
bidratt med midler og innhold til et formidlingsprosjekt (X2068), der en fremtidsvisjon for 
Arktis skal kommuniseres gjennom utstilling på Polaria, en serie podcasts, og interaktiv 
individuell guiding i Tromsø. Dette prosjektet støttes av flere flaggskip og andre kilder, og vil 
være en flerårig formidlingssatsning. Resultater fra flaggskipsprosjekter ble også presentert på 
Svalbard Science Conference i november, og flaggskipet og prosjektresultater profilert møter i 
Kina (Polar Research Institute of China, Shanghai) og India (Science and Geopolitics of 
Himalaya, Arctic and Antarctic, Delhi, og National Centre for Antarctic and Oceanic Research, 
Goa). De ulike prosjektene har ellers presentert resultater på en rekke møter og konferanser; 
se de respektive framdriftsrapportene for mer detaljer. 
 
Utlysning av prosjektmidler for 2018 

I september ble det sendt ut invitasjon til å sende inn prosjektforslag for 2018, med frist 1. 
november. Det kom inn et godt antall prosjektforslag slik at flaggskipet neste år for første 
gang ligger an til å kunne dekke alle de tematiske områdene i vitenskapsprogrammet. Alle nye 
mellomstore (inntil 500.000 kr/år) og store (1-2 millioner kr/år) er sendt til ekstern vurdering 
av vitenskapelig kvalitet. Vi har i skrivende stund ennå ikke fått tilsendt tildelingsbrev for 2018 
og har derfor ikke kunnet foreta endelig prioritering og sende ut kontrakter for årets 
prosjekter. 
 
Med vennlig hilsen 

             
Arild Sundfjord      
Leder av flaggskipet      
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