ASCOS
Arctic Summer Cloud Ocean Study

The International Polar Year (IPY) has historical roots that dates back
125 years. This is the fourth such effort, and runs from March 2007 to
March 2009. As in prior Polar Years, the aim is to collect information
regarding remote polar regions, so as to build new knowledge about
them. ASCOS is an international and interdisciplinary research expedition to the central Arctic Ocean, and is intended to increase our knowledge of clouds and their role in the Arctic climate system.

To a beautiful but inaccessible place

Why the Arctic?

The research conducted within the ASCOS framework
requires advanced logistics and technology. The
Swedish Polar Research Secretariat is responsible for
logistics and for access to the icebreaker Oden, an
important research platform key to the success of this
expedition.
Most ASCOS activities will be carried out over 40
days in the Arctic Ocean, near the North Pole, while
Oden is anchored to drifting sea ice. The research will
be conducted on board, on the ice, during flights with
a tethered balloon, a helicopter and a land-based
research aircraft.

The climate is changing more rapidly in the Arctic than
anywhere else on earth, with serious consequences for
flora and fauna and for the Arctic human population.
Understanding how current climate changes are affecting the Arctic and its interaction with the global
climate system is vital to making projections about
the future. Clouds play a key role in the Arctic climate
by regulating surface energy fluxes that affect how the
sea ice freezes and melts.
The goal of ASCOS is to increase our knowledge of
clouds over the central Arctic Ocean by studying
processes that are important to their formation and
occurrence. This will be achieved through interdisciplinary studies in which cloud formation is linked to
the microbiological life in the ocean and ice, by means
of detailed observations made from several hundred
metres below the ocean’s surface to many kilometres
up in the atmosphere:
– physical, chemical and biological
characterization of the ocean and ice
– measuring exchange processes at the ocean-air interface
– sampling gases and aerosol particles in the atmosphere
– measuring meteorological processes in the lowest
layer of the atmosphere
ASCOS will yield unique measurements that will provide detailed information about fundamental processes involved in cloud formation in the Arctic. These
findings are essential to our ability to understand the
Arctic climate, its sensitivity, and its responses to
anthropogenic climate change.

Short research history
The ASCOS research is international and interdisciplinary, and encompasses marine biology, gas and
aerosol chemistry, aerosol physics, oceanography, and
meteorology. The scientific work is being coordinated
from Stockholm University, and involves groups of
researchers from universities and research institutes
in over 10 countries. ASCOS is financed mainly by the
Swedish Research Council, Formas, and the Knut and
Alice Wallenberg Foundation in Sweden, by the EU, and
by the National Science Foundation in the USA.

ASCOS is the fourth research expedition to the central
Arctic Ocean to support atmospheric research; the
earlier expeditions took place in 1991, 1996, and 2001.
Repeated expeditions to the same area, with the same
objectives, make it possible to follow up changes and
variability in the Arctic, and to accumulate knowledge
of ongoing climate processes occurring there.
Access to the icebreaker Oden as a research platform, combined with the logistics support provided by
the Swedish Polar Research Secretariat, offer researchers a unique opportunity to conduct advanced
research in a highly inaccessible region.

Internationella polaråret (IPY) är en forskartradition sedan 125 år.
Detta år är det fjärde i ordningen och pågår från mars 2007 till mars
2009. Syftet liksom för tidigare polarår är att samla information från
de svårtillgängliga polarområdena och skapa ny kunskap om dessa.
ASCOS är en internationell och tvärvetenskaplig forskningsexpedition
till den centrala arktiska havsbassängen, och syftar till att öka kunskapen om molnen och deras roll i det arktiska klimatsystemet.

Till en förunderligt vacker,
men svårtillgänglig plats
Forskningen inom ramen för ASCOS kräver avancerad
logistik och teknik. Polarforskningssekretariatet ansvarar för logistik och tillgång till isbrytaren Oden, en
viktig plattform för en framgångsrik expedition.
Huvuddelen av ASCOS aktiviteter kommer att
genomföras under 40 dagar i Arktiska oceanen, nära
Nordpolen, då fartyget är förankrat vid den drivande
havsisen. Forskningen sker såväl ombord som på isen
samt vid flygningar med en fjättrad ballong, helikopter
och med ett landbaserat flygplan.
ASCOS-forskningen är internationell och tvärvetenskaplig, och involverar marinbiologi, gas- och aerosolkemi, aerosolfysik, oceanografi och meteorologi.
Det vetenskapliga arbetet koordineras från Stockholms
universitet och forskargrupper vid universitet och
institut i mer än tio länder deltar. ASCOS finansieras
huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Formas, Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse i Sverige samt EU och amerikanska National Science Foundation.

Varför Arktis?
Klimatet i Arktis förändras snabbare än på någon
annan plats på jorden, med allvarliga följder för djuroch växtliv och för den arktiska befolkningen. Förståelse
för hur dagens klimatförändringar påverkar Arktis och
samspelet med det globala klimatet är nyckeln till förutsägelser om framtiden. Molnen spelar en central roll för
det arktiska klimatet genom att reglera energiflöden vid
ytan som påverkar hur havsisen fryser och smälter.
ASCOS syftar till att öka kunskapen om moln i den
centrala arktiska havsbassängen, genom att studera
processer som är viktiga för deras bildning och förekomst. Detta sker i tvärvetenskapliga studier där
molnbildning kopplas till det mikrobiologiska livet i
havet och isen genom detaljerade observationer från
några hundra meter under havsytan till flera kilometer
upp i atmosfären:
– karaktärisering av fysik, kemi och
biologi i havet och i isen
– mätningar av utbytesprocesser vid havsytan
– provtagning av gaser och aerosolpartiklar i atmosfären
– mätningar av meteorologiska processer genom den
nedre delen av atmosfären
ASCOS kommer att bidra med unika mätningar som
kommer att ge detaljerad information om grundläggande processer för molnbildning i Arktis. Dessa
resultat är nödvändiga för att förstå det arktiska klimatet, dess känslighet och gensvar för klimatförändringar
orsakade av mänskliga aktiviteter.

Liten forskningshistoria
ASCOS är den fjärde forskningsexpeditionen i den
centrala Arktiska havsbassängen som har fokus på
atmosfärforskning. De tidigare genomfördes 1991,
1996 och 2001. Genom upprepade expeditioner till
samma område med samma målsättning, erhålls både
en uppföljning av förändringar och variabilitet i Arktis
och en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad om klimatprocesser där. Genom tillgången till isbrytaren Oden
som forskningsplattform och Polarforskningssekretariatets logistikstöd ges forskare unik möjlighet att
bedriva avancerad forskning i de svårtillgängliga
polarområdena.

Facts about clouds

Fakta om moln

Fog and clouds consist of vast numbers of tiny water
droplets. Proper meteorological conditions, in terms
of wind, humidity, and temperature, must be present
for clouds to form.
Cloud formation, however, also requires the presence of very small airborne particles, a so called aerosol, which serve as the condensation nuclei for the
formation of the water droplets. Without such condensation nuclei clouds cannot form.
The composition, appearance, and number of these
affect the formation of clouds and their longevity.
More, but smaller, cloud droplets will form if the
number of condensation nuclei in the air increases.
This will produce whiter, longer-lasting clouds that
reflect more sunlight back into space and allow
less of the solar energy to reach the ocean surface.
These particles thus exert an important effect on the
formation and melting of the sea ice.
Over the Arctic pack ice in summer, particles originating from sea algae, bacteria, and viruses are the
most important ones in terms of cloud droplet formation. During storms, the condensation nuclei will also
include sea salt. Aerosol particles from anthropogenic
air pollutants play a subordinate role in the Arctic summer, during which the air is extremely clean.

Dimma och moln består av väldigt många små vattendroppar. För att moln ska kunna bildas krävs att de
meteorologiska förutsättningarna vind, fuktighet och
temperatur, är de rätta.
Men det krävs också mycket små partiklar som hålls
svävande i luften, så kallade, aerosoler, som tjänar
som embryon för molndropparna. I varje molndroppe
finns därför en liten partikel, på vilken droppen har
bildats – en kondensationskärna. Utan dessa kan moln
alltså inte bildas.
Vad kondensationskärnorna består av, hur de ser ut
och hur många de är, påverkar bildningen av molnen
och deras livslängd. Ökar antalet kondensationskärnor
i luften så bildas fler, men mindre, molndroppar. Detta
ger vitare moln med längre livslängd. Mer solljus reflekteras tillbaka till rymden och mindre solvärme når
därför ytan. Partiklarna har därför en stor påverkan på
frysning och smältning av havsisen.
Över den arktiska packisen på sommaren är det
partiklar från havsalger, bakterier och virus som är
vikigast för bildningen av molndroppar. När det stormar består kondensationskärnorna även av havssalt.
Aerosoler från mänskliga luftföroreningar spelar en
underordnad roll under sommaren i Arktis eftersom
luften är extremt ren.

The icebreaker Oden, a unique asset

The Oden is a 108-m-long, 24,500-hp, diesel-powered Swedish icebreaker, originally built to assist
commercial shipping but later modified to function as a platform for research in polar regions.
The Oden is an extremely capable icebreaker for
Arctic conditions, and was the first non-nuclear
icebreaker to reach the North Pole. For ASCOS,
Oden will serve as both a base for the researchers and a platform for sampling, as she will drift
alongside an ice floe near the North Pole for an
extended period.

Isbrytaren Oden, en unik tillgång

Oden är en 108 meter lång, dieseldriven svensk isbrytare med 24 500 hästkrafter, byggd för att assistera handelssjöfarten men modifierad för att
fungera som en plattform för forskning i polarområdena. Oden är en mycket kapabel isbrytare för
arktiska förhållanden och var den första ickenukleära isbrytare som nådde Nordpolen. Under
ASCOS utgör Oden både en bas för forskarna och
en plattform för mätningarna. Mätningar kommer
även att ske från isen, då Oden under en längre period driver med ett isflak nära Nordpolen.
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