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Luftputebåten «Sabvabaa» har i sommer 
gjennomført i alt fem forskningsturer i 
isen nord for Spitsbergen. Operasjons-
området har vært nord for Hinlopen opp 
til 80 grader 45 minutter nord og inntil 
20 nautiske mil nord for iskanten. Dette 
er betydelig lenger nord enn det som ville 
vært mulig med norske isgående fartøyer 
under rådende isforhold. De tre første 
turene var med elever fra videregående 
skoler fra Horten i sør til Alta i nord, 
som en del av Polarår-prosjektet «Klas-
serom på drivisen». Elevenes oppgaver 
var konsentrert om målinger av istykkelse 
og prøvetaking av is, og om målinger av 
temperaturfordelingen og saltholdigheten 
i havvannet. Til denne sesongen hadde 
luftputebåten fått fastmontert vinsj og 
topp moderne utstyr for oseanografiske 
målinger.

Atlanterhavsvannet som strømmer 
nordover langs vestkysten av Spitsber-
gen kjennetegnes ved at det er varmere 
enn tre grader. På nordsiden dreier en 
del av vannmassene nordøstover og en 
del nordvestover. Noe av vannet i den 
nordøstgående strømmen trenger ned 
Hinlopenstretet. På fjerde turen nordover 
ble det gjort nye målinger av temperatur 
og saltholdighet fra overf laten og ned 
til havbunnen på i alt 27 stasjoner langs 
traseer som tidligere har vært utført av 
Unis og Universitetet i Bergen. 

Havbunnen utenfor eggakanten heller 
vanligvis mindre enn to til fire grader 
mot dyphavet, men en gigantisk utrasning 
nord for Hinlopen har gjort at bergarter 
som ellers ligger på opptil én kilometers 
dyp under havbunnen nå er eksponert 

i skjæringer som stedvis er like steile 
som fjellsidene i Adventdalen. Med ei 
steinskrape spesielt konstruert for luft-
putebåten, og utstyret godt forankret på 
isf laket hvor båten var parkert, tok vi opp 
cirka 70 kilo stein i tre hiv fra vanndyp 
mellom 500 og 1.000 meter. Til slutt røk 
kevlarlina i en skjøt, og utstyret gikk tapt. 
Det er imidlertid slikt som hører med 
til denne type aktivitet. Steinfangsten 
er en blanding av stedegent materiale og 
blokker fra land som er ført ut på sokkelen 
av isen. Erfarne geologer kan lett finne ut 
hva som er hva. Det stedegne materialet 
representerer de nordligste prøver av 
faste bergarter som hittil er tatt opp fra 
norsk kontinentalsokkel. Kjennskap til 
bergartenes alder og sammensetning er 
en fundamental forutsetning for å tidfeste 
geologiske hendelser og miljøforandringer 
som kan observeres i seismiske data. 

Kun én isbjørn ble observert fra luftpute-
båten i hele sommer. Derimot kom vi f lere 
ganger over f lokker av grønlandssel som 
ga oppvisning i livsglede. Denne sesongen 
har luftputebåten tilbakelagt over 3.000 
nautiske mil. Den lengste turen var hele 
725 nautiske mil. Aktiviteten er gjennom-
ført uten uhell. Hvor godt luftputeskjør-
tene skadefritt har mestret kjøring under 
svært vanskelig forhold er spesielt bemer-
kelsesverdig. Et reserve drivstoffdepot i 
Bjørnhamna ble forbrukt og alt tomgods 
brakt til Longyearbyen. Båten er parkert 
på Hotellneset for vinteren.

Luftputebåten henter opp de nordligste berg
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