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AVHANDLINGENS TITTEL: Measuring mountain glaciers and snow with a 

spaceborne laser 

Nye metoder for å analysere laserdata fra NASA-satellitten ICESat viser hvor 
mye isbreer smelter, og hvor mye snø det ligger på bakken. Dette gir oss økt 
forståelse om forhold i områder som ellers er vanskelig tilgjengelige. Slik 
kunnskap er viktig for å kunne forstå fremtidige klimaendringer, og hva det 
betyr for vannføring i elvene og for befolkningen regionalt.  

I sin avhandling har Désirée Treichler utviklet nye metoder for å bruke data fra satellitter til 
å måle snø og isbreer i fjellområder. Metodene kan brukes til å lage kart over snømengde på 
bakken, og hvor mye isbreene smelter hvert år. Slike kart er viktige i mange sammenhenger, 
ikke minst for vannkraft og vanning i tørre områder: Smeltevann fra snø og isbreer gir vann 
gjennom hele året, ikke bare i regnsesongen.  

NASA-satellitten ICESat var den første satellitten utstyrt med en laser, og den målte 
bakkehøyden til Jorda to-tre ganger hvert år i perioden mellom 2003 og 2009. Én enkel 
måling tilsvarer et område som er nesten like stor som en fotballbane og det kan være opp 
til flere kilometer mellom hver måling. Hver for seg er derfor ikke enkeltmålingene særlig 
nøyaktige – men hvis man kombinerer flere, er det mulig å skille ut regionale signaler. 
Avhandlingen viser at høydeendringene fra ICESat kan brukes til å måle snødybde og 
bresmelting, og at de er mer nøyaktige enn beregninger fra andre satellittdata og 
modelleringer.  

Dette er den første metoden som kan måle snødybde i store fjellområder direkte fra satellitt.  
Metoden kan derfor gi nyttig informasjon både for vannkraft og for flomvarsling, særlig i 
deler av verden som ikke har like bra infrastruktur som Norge. Satellitter gir oss uvurderlige 
data fra ellers utilgjengelige og store fjellområder, som fjellene i Asia. ICESat-kartet over 
bresmelting i Asia viser at det er store regionale forskjeller i hvor mye isbreene smeltet i 
starten av dette årtusen. Dette viser at ikke alle regioner er likt påvirket av endringer i 
nedbør og temperatur. 

De nye metodene vil være veldig nyttig for nye ICESat-2, etterfølgeren til ICESat som skytes 
opp i 2018. Den skal gi tettere og mer nøyaktige målinger enn sin forgjenger, og vil kunne gi 
enda mer detaljerte kart over snødybde og isbresmelting uten krevende og dyre 
feltekspedisjoner. 

 

 


