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VINDHASTIGHET 12 MAJ - 12 JULI

ARKTISKA KUSTER – UNDER FÖRÄNDRING
Arktis står inför stora förändringar till följd av dagens rådande globala uppvärmning. Från 

flera håll kommer rapporter om smältande havsis och glaciärer, störda ekosystem, höjda 

havsnivåer och liknande. Tillsammans med rapporter om att temperaturförändringarna 

även kommer fortsätta ske mycket snabbt i Arktis även i framtiden gör att det finns ett 

behov för ytterligare undersökningar för att kartlägga vad som händer och förändras. En 

av de viktigaste komponenterna i Arktis är just kusterna. På ön Prins Karls Forland i 

Svalbard har data samlats in från fältstationen Martin’s Eye via The IK Foundation under 

maj – juli 2019. Vad händer egentligen med stranden under sommarperioden?

Foto: The IK Foundation / Field Station | Naturae Observatio | Martin's Eye | www.ikfoundation.org

VAD HÄNDER PÅ PRINS KARLS 

FORLAND UNDER MAJ – JULI 2019?
Diagrammen till vänster är meteorologiska data som har inhämtats från 

The IK Foundations fältstation Field Station | Naturae Observatio | 

Martin’s Eye (www.ikfoundation.org). 

Den högsta temperaturen under perioden låg på 16,2 °C och endast 

under maj låg medeltemperaturen under 0 °C. 

Nederbördsmängden var ytterst sparsam under perioden och uppmättes 

endast under 3 separata dagar. 

De högsta vindhastigheterna nådde 11,2 m/s och de sammanföll också 

med en vindriktning från nordväst. Svagare vindar hade en större 

spridning och kom ofta från öst förutom nordväst. 

Två sedimentprover analyserades också från stranden. Provet från 

vattenbrynet klassades enligt SGF:s korngruppskala (från 1984) till 

grusig finsand och det andra provet 5 meter från vattenbrynet klassades 

till grusig grovsand. Mer grusfraktioner kunde dock skådas längre upp 

på stranden, så stranden totalt sett går högst troligt mot mer grus. 

Fotografierna, där kustlinjeslänt, isutbredning och övre strandzon 

markerades, visade att isen som täckte området under halva 

undersökningsperioden förhindrade förändringar under den tid den 

täckte stranden. När isen hade smält bort kunde en förändring i 

strandens södra ände ses av kustlinjesläntens gräns, vilket tyder på en 

liten erosion, medan ingen förändring syntes i den bakre gränsen för den 

övre strandzonen (bild A och B). 

SLUTSATSER
Det som framgår är hur viktig isen är då den i princip fungerar som en naturlig barriär mot påverkan på den underliggande 

stranden under halva tiden av undersökningsperioden. När isen sedan smälter kan kusten utsättas för vågor och vinds 

påverkan. Detta är även kopplat till temperaturförhållanden under året då temperaturen styr när avsmältning kan ske. 

Vind är dessutom en viktig faktor för erosion, där de starkare vindhastigheterna huvudsakligen kommer från nordväst 

vilket i sin tur sammanfaller med en lång stryklängd in mot den södra delen av stranden. Detta möjliggör en större chans 

för erosion i det området där det också går att se att erosion har skett från fotografierna. Förhållandena är relativt lugna 

under perioden och därför tolkas den erosion som syns bero på kontinuerliga rådande förhållanden än separata 

stormhändelser. Avsaknad av stormar hör ihop med det faktum att den bakre gränsen för övre strandzonen inte förändras. 

Sist men inte minst tyder sedimentklassningen av strandens sediment på att stranden utsätts för mer högenergiförhållanden.

METODER
All meteorologisk data har plottats i MS Excel och sållats till att innehålla endast värden med 

halvtimmesintervall för att kunna få en rättvis representation av hela undersökningsperioden då 

data var insamlad med olika tidsintervall under perioden. Vindriktningen plottades speciellt i ett 

rosdiagram där både riktning och vindhastighet kan ses tillsammans. 

För fotografierna gällde det främst att på stranden urskilja och avgränsa gränserna för den övre 

strandzonen, dit vågor når vid storm, och gränsen för kustlinjeslänten, dit vågor når normalt. Även 

hur mycket och hur länge isen på stranden låg kvar markerades ut. Med gränsdragningar från 

början och slutet av undersökningsperioden går det därför att se om det sker någon förändring, 

vilket i sin tur kan tyda på erosion eller ackumulation av sediment på stranden.

Två sedimentprover från stranden gick också att analysera, där det genom siktanalys gick att 

avgöra vilka kornstorlekar som förekommer på stranden. 
All meteorologisk data är från The IK Foundation / Field Station | Naturae Observatio | Martin's Eye 

| www.ikfoundation.org

Prins Karls Forland
I västra Svalbard ligger den långsträckta ön där 

fältstationen Martin’s Eye har stått och samlat in data, 

markerat i rött i kartan som är skapad i ArcGis 10.5.1.

Foto: The IK Foundation / Field Station | Naturae 

Observatio | Martin's Eye | www.ikfoundation.org

Foto: The IK Foundation / Field Station | Naturae 

Observatio | Martin's Eye | www.ikfoundation.org
Foto: The IK Foundation / Field Station | Naturae 

Observatio | Martin's Eye | www.ikfoundation.org
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A

B

K: kustlinjeslänt, ÖS: övre strandzon. Klippan motsvarar det område som syns närmast i bild 

från fotografierna. Det som går att se är att isen dels fungerar som ett skydd mot påverkan då 

den täcker den övre strandzonen under 9 maj, därefter syns ingen förändring av ÖS. 

Kustlinjeslänten drar sig tillbaka inåt land i strandens södra ände, vilket tyder på en liten 

erosion i det området under undersökningsperioden.
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