
2016 Norsk (teknisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelses-

oppdraget (translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av 

nedenstående rapport, tatt fra nettstedet http://www.imr.no/arktis/toktdagbok/avanserte_datainnsamlere 

 

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av EEA i forbindelse med oppfølging av klimatoppmøtet i 

Paris. Teksten skal oversettes til engelsk, fransk, nederlandsk, polsk, russisk, spansk, tyrkisk og tysk og 

skal formidle forskningsresultatene fra nordområdene til EEA.  

 

Avanserte data-innsamlere 

 

Tre ARGO-bøyer driver med havstrømmene og samler data mens de foretar regel-

messige dykk ned til et par tusen meter. En "glider" sendes også ut på datasanking. 

Den glir opp og ned i vannet mens den navigerer seg frem mellom forhåndsdefinerte 

posisjoner. Mye avansert utstyr tas i bruk for å samle informasjon om hva som skjer i 

frontene. 

 

Ved slutten av forrige rapport var vi på vei nord-vestover langs Svinøysnittet, ett av 

flere faste snitt som overvåkes flere ganger i året av Havforskningsinstituttet. Disse 

dataene brukes av instituttets forskere til å holde øye med endringer i hydrografi og 

planktonforekomstene fra sesong til sesong og fra år til år. Søndag kveld avsluttet vi 

prøvetakningen på den siste av i alt 17 stasjoner på Svinøysnittet. Deretter fortsatte vi 

nord-vestover i Norskehavet mot Jan Mayen-ryggen, sør for øya Jan Mayen. Langs 

ruten stoppet vi for å sette ut tre drivende ARGO-bøyer for Universitetet i Hamburg. 

 

Disse bøyene synker til dyp mellom 1000 og 2000 meter og bæres av strømmene i 

dypet i to til tre dager før de stiger til overflaten igjen. Der sender de sin posisjon 

sammen med vertikalprofiler av temperatur og salt via satellitt til en sentral i 

Frankrike. Deretter vender de tilbake til dypet og gjentar sekvensen med datasamling 

og sending i gjennomsnittlig 4 år inntil batteriene er brukt opp. Bøyene gir informa-

sjon om havets sirkulasjonsmønster og endringer i hydrografiske forhold. ARGO er et 

verdensomspennende program som har som mål å dekke alle verdenshavene med 

bøyer. I øyeblikket er det om lag 25 aktive bøyer i Norskehavet, derav 7 som er 

finansiert av Norge. Etter utsetting av den siste bøyen fortsatte vi mot den arktiske 

fronten. Været er fortsatt på vår side, og vi hadde god seilas inn i islandske farvann. 

 

Der var vi i stand til å påvise relativt varmt og salt atlantisk vann øst for Jan Mayen-

ryggen langs 67°30'N, og kaldere og ferskere vann lenger vest, nærmere ryggen. Den 

horisontale oppløsningen av våre hydrografiske stasjoner var for grov til å definere 

den nøyaktige posisjonen til fronten mellom de to vannmassene, derfor hadde vi plan-

lagt å sette ut den første glideren langs denne breddegraden. […] 

http://www.imr.no/arktis/toktdagbok/avanserte_datainnsamlere

