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Hvordan observere havet?
• Målinger fra båt
- Målinger i dypet men tar tid, er 
væravhengig og koster mye

• Målinger fra satellitt
- Dekker store områder om gangen 
men måler bare havoverflaten

• Andre (målinger fra faste 
rigger, etc.)

Nansen v.h. (1910)
(Fridtjof Nansen bildearkiv, 
Nasjonalbiblioteket)

CTD-sonde 
(Foto: Cecilie 
Broms)

Jason-2
Satellitt
(NASA-JPL)



Det internasjonale Argo programmet

§ Startet i 1999
§ Behov for systematisk overvåking 

av havet
§ Raskere (innen 24 timer) og fri 

tilgang på data
§ Relevant teknologi var da 

tilgjengelig => Argo bøyen

§ Målsetning: 3000 aktive Argo 
bøyer til enhver tid

Utsetting av en Argo bøye 
(foto: Magnar Hagebø)



Argo bøyen

Ti dagers syklus til en Argo bøye

Argo bøye er batteridrevet og kan 
vare i 4-5 år (150-200 sykluser)

Antenne

Sensorer som måler trykk, 
temperatur og 
saltholdighet i havet

Batteri, 
pumpesystem og 
datamaskin



Antall Argo bøyer har økt i tid

ØArgo bøyene driver med havstrømmene i dypet
(«halen» viser driften de siste 100 dager)



Argo programmet er internasjonalt

Mer enn 30 land bidrar (også Norge) http://www.argo.ucsd.edu



Vertikale 
profilmålinger 

(minst 1000 m dyp) 
tatt fra båt 
over 100 år

Totalt 0.5 
millioner 
målinger 
(profiler)

Få målinger

Mange målinger



Vertikale 
profilmålinger 

(minst 1000 m dyp) 
tatt fra båt 
over 100 år

Argo data 
2000-2014

Totalt 0.5 
millioner 
målinger 
(profiler)

Totalt 1.2 
millioner 
målinger 
(profiler)

Figurer fra Riser med flere (2015)

Få målinger

Mange målinger



Cheng et al.,2017

Argo era

Eksempler på Argo resultater
Globalt varmeinnhold i havet

Riser med flere (2015)

Mindre usikkerhet med Argo Størst økning i Sørishavet



Drift i dypet

Havstrømmer	i	dypet	(1000	m)	fra	drift	
av	Argo	bøyene		(Voet	et	al.,	2010)

Alle Argo profiler i Nordiske hav, 
2001-2011. Farge indikerer basseng for 
utsetting. Kilde: Euro-Argo ERIC.  



Kombinerer havnivå (altimetri) 
fra satellitt med Argo data

syklonisk
antisyklonisk

Temperatur i eddiene

? ?

Anti-sykloner har mer varme enn syklonerSyklonisk (blå) og antisyklonisk eddier

Raj., med flere (2016) (takk til Even for figuren!) 



Argo utvides

Argo kjerne (T, S) i øvre 2000 m

q Argo kjerne («core-Argo»)

q Biogeokjemiske havet («BGC-Argo»)

q Dyphavet, 0-6000 m («Deep-Argo»)

q Marginale havområder 

q Høye breddegrader/polare områder

Havet gjennomgår store påkjenninger som følge av 
klimaendringene: oppvarming, forsuring, issmeltning, 
næringstilførsel, havsirkulasjonsendringer,….
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BGC-variabler

Oksygen
Klorofyll
Partikkelkonsentrasjon
Lys, PAR
pH
Nitrat



Eksempel på BGC-sensorer:
Fluoressens (klorofyll) og partikkelkonsentrasjon (organisk materie)

2014

Små 
partikler

Store 
partikler

Forhold mellom små og store partikler

Klorofyll



Norge og Argo
• Siden 2001 har Norge satt ut totalt 25 Argo bøyer
• NorArgo (2012-2016)
• Norge ble medlem (observatørstatus) i Euro-Argo 

Research Infrastructure Consortium (ERIC), startet 2014, 
som er det europeiske bidrag til det internasjonale Argo 
programmet og er på ESFRI-veikartet

Søknad (Okt-2016) NorArgo2 med seks partnere:
• Havforskningsinstituttet
• Nansensenteret
• Uni Research Klima
• Geofysisk institutt, UiB

(Bergen/Bjerknessenteret)

• Akvaplan-niva
(Tromsø)

• Meteorologisk institutt
(Oslo)



Nytt norsk infrastrukturprosjekt 
innen Argo (NorArgo2)

Argo kjerne (T, S) i øvre 2000 m

q Argo kjerne («core-Argo»)

q Biogeokjemiske havet («BGC-Argo»)

q Dyphavet, 0-6000 m («Deep-Argo»)

q Marginale havområder 

q Høye breddegrader/polare områder

NorArgo2

NorArgo

Argo 
internasjonal

Euro-Argo
ERIC



NorArgo2

Variabler / Sensorer Core Bio BGC Deep
Trykk, temp., saltholdighet X X X X
Drift (i dypet og overflaten) X X X X
Oksygen X X
Klorofyll X X
Partikkelkonsentrasjon X X
Lys, PAR X X
pH X
Nitrat X

Ø NorArgo2 vil håndtere og opprettholde et grid med 50 Argo bøyer

Argo bøyene har forskjellige instrumentering/egenskaper

Core, Bio, BGC: maksimum dyp er 
2000 m, Deep: 4000 m

Fysiske og biogeokjemiske data i nær sanntid med ~ukentlig oppløsning



NorArgo2

Variabler / Sensorer Core Bio BGC Deep
Trykk, temp., saltholdighet X X X X
Drift (i dypet og overflaten) X X X X
Oksygen X X
Klorofyll X X
Partikkelkonsentrasjon X X
Lys, PAR X X
pH X
Nitrat X

Ø NorArgo2 vil håndtere og opprettholde et grid med 50 Argo bøyer

Argo bøyene har forskjellige instrumentering/egenskaper

Fysiske og biogeokjemiske data i nær sanntid med ~ukentlig oppløsning

Nye fremtidige sensorer (eks. pCO2, 
akustisk sensor: dyreplankton, etc.)?



Adressere viktige klima 
relaterte emner

• Vannmasseendringer, varme- og ferskvann innhold, etc.
• Endringer i havstrømmene
• Karbonsyklus

– Biologisk pumpe
– Primærproduksjon
– Karboneksport

• Havforsuring
• Forvaltning av marine ressurser
• Forbedre hav/klima/værvarsel (assimilering)
• Validering av klimamodeller og satellittdata



http://www.imr.no/forskning/prosjekter/norargo/map

Data er tilgjengelig fra Coriolis Data senter (Frankrike) og Norsk 
Marint Datasenter (NMDC)

Data er fritt tilgjengelig over internett for 
eksterne brukere



Takk for oppmerksomheten 

For mer info om Argo: www.argo.net


