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ROMNYTT FRA NORGE 

 

STATSBUDSJETTET 2021: NORGE SATSER PÅ EUROPEISK  

OG NASJONAL ROMVIRKSOMHET 

I sommer vedtok et samlet Storting en ny romstrategi, hvor det ble bestilt en større norsk 

romsatsing. Det ser vi nå resultatet av. Statsbudsjett 2021 legger til rette for både en 

betydelig europeisk og nasjonal satsing. NIFRO mener dette signaliserer at Norge har 

forstått både sårbarhetene og mulighetene knyttet til romvirksomhet, og at Norge nå skal 

satse!  

I statsbudsjett 2021 foreslås det full deltakelse i EUs romprogram (Copernicus, Galileo, 

EGNOS, GOVSATCOM og SSA), deltakelse i EUs forskningsprogram HorisontEuropa hvor det 

vil komme egne midler for romvirksomhet, og det tilføres egenkapital og innskudd i Space 

Norway og Andøya Space. Det bevilges også økte midler for at norske myndigheter skal kunne 

håndtere oppgavene og utnytte mulighetene knyttet til en større norsk satsing.  

Samtidig er nasjonale følgemidler videreført på fjorårets nivå (ca. 22 MNOK). NIFRO mener at 

de nasjonale teknologiutviklingsmidlene må økes i takt med den øvrige satsingen, slik at også 

næringen er bedre skodd igjennom korona-krisen til å utnytte de nye mulighetene.  

På forsvarssiden har Regjeringen valgt å ikke gå inn i European Defence Fund (EDF), hvor 

romvirksomhet er et av satsingsområdene. EU Kommisjonen ønsker å skape betydelige 

synergier mellom EDF og de sivile satsingene på rom, og har for tiden ute på høring en 

"roadmap" som skisserer noen av hovedpunktene.  

 

NIFRO vil i de neste ukene delta på budsjetthøringene i Stortinget og kommer tilbake med mer.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12611-Action-Plan-on-synergies-and-cross-fertilisation-between-the-civil-defence-and-space-industries
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Bilde: Christian Hauglie-Hanssen (t.v) med Næringsminister Iselin Nybø og tyske Jan Woerner, den nåværende 

sjefen for ESA.  

REGJERINGEN STØTTER CHRISTIAN HAUGLIE-HANSSENS 

KANDIDATUR SOM NY ESA-SJEF 

Christian Hauglie-Hanssen er en av kandidatene til stillingen som generaldirektør i ESA, 

og regjeringen har nå erklært sin støtte. NIFRO mener dette er en meget fornuftig og 

viktig nominasjon for den norske romsatsingen. 

Tyske Jan Wörner går av som ESA-sjef sommeren 2021 og ESA jakter ny generaldirektør. En 

av kandidatene er altså Norsk Romsenters administrerende direktør, Christian Hauglie-

Hanssen, som også har betydelig fartstid fra rom-divisjonen i Kongsberg Defence and 

Aerospace.  

«ESA er, og vil fortsatt være, helt sentral for utviklingen av europeisk romvirksomhet, og vi er 

glade for at Christian Hauglie-Hanssen vil stille seg til disposisjon for ESA», sier 

næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.  

Andre bekreftede kandidater som konkurrerer om toppstillingen er belgiske Eric Morel de 

Westgaver, spanske Pedro Duque og italienske Simonetta de Pippo.   

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norsk-kandidat-til-stillingen-som-ny-generaldirektor-i-romorganisasjonen-esa/id2767370/
https://clarinval.belgium.be/fr/la-belgique-soutient-la-candidature-d%E2%80%99eric-morel-de-westgaver-a-la-tete-de-l%E2%80%99agence-spatiale
https://clarinval.belgium.be/fr/la-belgique-soutient-la-candidature-d%E2%80%99eric-morel-de-westgaver-a-la-tete-de-l%E2%80%99agence-spatiale
https://twitter.com/astro_duque/status/1288752959321452544
https://www.policymakermag.it/insider/simonetta-di-pippo-candidata-italia-direzione-esa/
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Bilde: (f.v) Åsunn Lyngedal (AP), Kårstein Eidem Løvaas (H) og Mari Eldholm daglig leder i NIFRO. Lyngedal og 

Eidem-Løvaas er romansvarlige i Stortingets Næringskomite, og leder det norske formannskapet i EISC. 

EISC DISKUTERER ANDØYA SPACEPORT  

OG EUROPEISK ROMINDUSTRI 

Norge har i år formannskapet i European Interparalentarian Space Conference 

(EISC). Torsdag 24. september skulle folkevalgte fra hele Europa møttes i Stortinget. 

Møtet, som i stedet må holdes på nett, ble ledet av Åsunn Lyngedal og Kårstein Eidem 

Løvaas, som begge sitter i næringskomiteen. 

Før sommeren ga en samlet næringskomite på Stortinget grønt lys for byggingen av Andøya 

Spaceport. «Nå må vi jobbe for å få industrien i Europa til å bruke den», sier Åsunn Lyngedal 

(A). EISC er et viktig forum for å skape synlighet om mulighetene prosjekter som Andøya 

Spaceport vil skape for europeiske myndigheter og industri, samt adressere behovet for 

samarbeid.   

Fra industrien bidrog Andøya Space med en presentasjon av Andøya Spaceport og tyske OHB 

med en presentasjon av micro-launcher bedriften de har investert i - Rocket Factory Augsburg. 

NIFRO bidrog med et innlegg som understreket at Andøya Spaceport vil være en strategisk 

ressurs for hele Europa, og at det er behov for europeisk samarbeid for å skape et europeiske 

marked.  

Møte adresserte også covid-19 krisens påvirkning på romsektoren. «Et av de viktigste 

budskapene våre på møtet vil være at man må fortsette å satse på romfart selv om mange land 

lider økonomisk under covid19», sier Løvaas (H).  

Det ble vedtatt en uttalelse hvor partnere understreker at det er viktig å fortsette å satse på 

romsektoren, og at Norge også vil ha formannskap i 2021. Stortinget har dekket saken her.  

https://nifro.no/wp-content/uploads/2020/09/NIFRO-European-Cooperation-for-European-Spaceports.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/english/eisc-2020-statement-digital-event-final-draft.pdf
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Pressemeldingsarkiv/2019-2020/vil-fa-europa-til-a-bruke-andoya-spaceport/


 Nyhetsbrev 7:2020 
september-oktober 

 

5 

 

 

ARBEIDERPARTIET BEKREFTER SATSING PÅ ROMVIRKSOMHET 

I SITT FORSLAG TIL PARTIPROGRAM  

Partiene har begynt sine forberedelse mot valget 2021, og AP har lagt frem sitt forslag til 

partiprogram som nå skal behandles av partiet. I kapittelet om næring bekrefter AP at de 

ønsker å satse på romvirksomhet.  

 

NIFRO er godt fornøyd med at flere av våre anbefalinger er reflektert i partiprogrammet..  

 

Her er en kort oppsummering av de romrelaterte punktene.  

 

Rom- og forsvarsindustrien er strategisk viktige næringer for Norge. Norsk romindustri er 

internasjonalt ledende og har virksomhet over hele landet. Arbeiderpartiet: 

• Vil styrke norsk romindustri vil gi økt verdiskaping og er viktig for å verne norske 

interesser.  

• Mener Norge skal være en ledende romnasjon i Arktis. 

• Mener det er strategisk viktig med statlig eierskap i de store forsvarsbedriftene i Norge, 

som eksempelvis er tilknyttet Kongsberg- og Raufoss-miljøet. 

• Vil stille krav til industrisamarbeidsavtaler og gjenkjøp i alle større forsvarsanskaffelser. 

• Satse på aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard i romindustrien og arbeide for et 

nasjonalt romsenter i Tromsø.  

• Videreutvikle miljøet rundt oppskytningsbasen for småsatellitter på Andøya og bidra til 

realisering av Andøya Spaceport.  

• Etablere et formalisert samarbeid mellom forsvarsindustri, romindustri, akademia og 

myndigheter i et Space Leadership Council. 

https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/
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POLITISK KALENDER FOR NORSK ROMVIRKSOMHET  

HØST 2020 

Her har vi samlet en kort oversikt over utvalgte politiske prosesser med betydning for 

norsk romsektor som NIFRO følger denne høsten.  

Oktober:  

• 07.10.20  

Regjeringen legger frem Statsbudsjett 2021 

• 13.10.20  

Stortingets Energi- og miljøkomite: Høring for Stortingsmelding om Miljøkriminalitet  

• 15.10.20  

Stortingets Næringskomiteen: Høring for Statsbudsjett 2021 

• 15.10.20  

Regjeringen har frist til å legge frem en oppdatert Langtidsplan for Forsvaret  

• 20 & 26.10.20 

Stortingets Utenriks og forsvarskomiteen: Høring for Statsbudsjett 2021 

November 

Desember 

• 03.12.20:  

Forsvarsdepartementet: Høringsfrist for innspill til Svendsen-utvalget "Økt evne til å 

kombinere menneske og teknologi - veier mot et høyteknologisk forsvar"   

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004176
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/svendsen-utvalget/id2740079/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/svendsen-utvalget/id2740079/
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NORSK ROMNÆRING 

Bilde: KSAT 

KSAT I GLOBALE OG NASJONALE OVERSKRIFTER   

KSAT har hatt litt av en måned. De har annonsert flere partnerskap, inkludert med 

Microsoft, vunnet en 405 MNOK rammekontrakt for tropisk skogovervåkning og blitt 

nominert til årets eksportpris. 

 

Bidrar til å redde regnskogen:  

Klima- og miljødepartementet har annonsert at KSAT, sammen med Planet og Airbus har 

vunnet en rammekontrakt med verdi på 405 MNOK for å tilby høyresolusjons satellittbilder som 

skal bidra til å overvåke verdens tropiske skoger. Prosjekter er iverksatt som del av Norway’s 

International Climate and Forests Initiative (NICFI), hvor bildene skal gjøres åpent tilgjengelig. 

Norsk Romsenter beskriver prosjektet som revolusjonerende for verdens skogovervåkning  

Nye partnerskap og kapasiteter:  

I september har KSAT også annonser et partnerskap med Microsoft, og andre partnere, hvor 

målet er å tilgjengeliggjøre og prosessere satellittdata gjennom skyløsingen Azure Orbital. 

KSAT annonserte også et partnerskap med Astrocast for KSAT LiteGround Network, som tilbyr 

bakketjenester til småsatellitter. Tidligere i måneden ble det også klart at KSAT har utvidet sitt 

nettverk med en ny bakkestasjon i Sør-Korea, og at KSAT har støttet oppskytningen av 30 

satellitter siden august  

Topp tre i kampen om Eksportprisen 2020: 

Sist men ikke minst, KSAT havnet i topp tre i kampen om Innovasjonsprisen 2020.  

https://www.kongsberg.com/newsandmedia/news-archive/20202/ksat-takes-a-leading-role-with-mnok-405-frame-contract-for-global-deforestation-surveillance/
https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Vil-revolusjonere-verdens-regnskogovervaaking
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/ksat-announcing-collaboration-with-microsoft-at-ignite-2020/
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/ksat-and-astrocast-partnership-agreement/
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/ksat-is-expanding-their-global-ground-network/
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/ksat-demonstrates-leop-capacity/
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/ksat-demonstrates-leop-capacity/
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/exportaward-2020/
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Bilde: RFA 

FULL FART FREMOVER FOR ANDØYA SPACEPORT  

Andøya Space har signert en MoU med den tyske micro-launcher produsenten Rocket 

Factory Augsburg, med mål om første oppskytning i 2022.   

Rocket Factory Augsburg (RFA) er en tysk start-opp bedrift. De har støttet av tungvekteren 

OHB som en strategisk investor og Apollo Capital Partners. RFA skal utvikler bæreraketten 

RFA-ONE, som har en kapasitet på 1.5 tonn til LEO, og er en av tre bærerakett produsenter 

som har fått støtte av tyske myndigheter og ESA gjennom en nasjonal micro-launcher 

konkurranse i Tyskland. Les hele pressemeldingen her.  Space News har også dekket saken.  

RFA har også signert en MoU med CNES for Kourou. 

Bekrefter innovasjonssenter på Andøya:  

Andøya kommune har vedtatt å bygge et innovasjonssenter knyttet til Andøya spaceport 

Samskap har innvilget støtte til å planlegge et nasjonalt innovasjonssenter for romteknologi i 

tilknytning til utbyggingen av Andøy Spaceport. I en forstudie til innovasjonssenteret kalt 

NewSpaceNorth, ble det utredet hvilke muligheter og fokus et slik innovasjonssenter bør se på. 

Les pressemeldingen fra Andøya kommune her.   

Besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim 

I forbindelse med Regjeringens arbeid med den nye nordområdemeldingen, besøkte 

forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim Andøya Space og NAROM. 

Samarbeid mellom NAROM og universitetssektoren stod også på programmet.  

          

https://www.andoyaspace.no/2020/09/28/rocket-factory-augsburg-signs-agreement-with-andoya-space-for-maiden-launch/
https://spacenews.com/german-startup-rocket-factory-augsburg-picks-norway-for-maiden-flight-of-rfa-one-smallsat-launcher/
https://www.linkedin.com/posts/rfa-space_rfa-press-release-28-09-2020-activity-6716365718599942145-PJWZ
https://www.samskap.info/prosjekter/newspace-north-2022
http://www.andoy.kommune.no/aktuelt/innovasjonssenter-i-andoy.104965.aspx
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Bilde: Illustrasjon av Thuraya satellitten. © KDA 

 

KONGSBERG DEFENCE AND AEROSPACE VINNER 

KONTRAKT FOR UTSYR TIL SATCOM-SATELLITT  

Utstyret skal leveres til Airbus nye mobile kommunikasjonssatellitt, Thuraya 4-NGS. Avtalen 

inkluderer produksjon og testing av nye elektroniske komponenter, fra KDAs Space and 

Surveillance avdeling i Horten. Satellitten skal levere tjenester i Europa, Afrika, Sentral Asia og 

Midtøsten. 

SENSONOR ENTRER NEWSPACE MARKEDET 

Mer enn 100 satellitter, romsonder, bæreraketter og rovere har eller har hatt teknologi fra 

Horten-bedriften Sensonor AS ombord. Blant annet NASAs rover Curiosity, som har forsket på 

Mars siden 2012. Norsk romsenter har skrevet en artikkel om hvordan teknologisk utvikling og 

new space senker terskelen for at bedrifter som Sensonor kan selge produkter i romsektoren.  

 

Sensonor har nå lansert en ny gyro og IMU spesielt for NewSpace   

https://www.kongsberg.com/newsandmedia/news-archive/20202/kongsberg-awarded-contract-for-mobile-communication-satellite/
https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Gjoer-rombransjen-billigere-og-raskere
https://www.sensonor.com/about-sensonor/news/sensonor-launches-stim277h-and-stim377h/
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HYPSO-SATELLITTEN FRA NTNU SKAL OVERVÅKE 

ALGEOPPBLOMSTRINGER 

 
Det er behov for bedre overvåkning og respons til giftige 

algeoppblomstringer. NTNU Smallsat Labs og HYPSO teamet 

har tatt utfordringen, og skal snart skyte opp en satellitt som 

kan overvåke havet og utviklingen av alger fra rommet. 

Nærings og fiskeridepartementet har lagd en kort video om 

NTNUs HYPSO satellitt.  

Tidligere i september ble det også klart at KSATvil bidra   

med mission support for HYPSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NorSat-3 Grafikk: FFI/TUIAS/SFL/ESA/NASA  

DET NORSKE SMÅSATELLITTEVENTYRET FORTSETTER 

Norsk romsenter har skrevet en artikkel som feirer de norske småsatellitene, og beskriver noen 

av de kommende satellittene 

• NorSat-3, er nå klar og skal skytes opp i begynnelsen av 2021. I tillegg til en ny AIS-

mottaker fra Kongsberg Seatex, har NorSat-3 en eksperimentell 

navigasjonsradardetektor fra FFI. 

• NorSat-4 er under planlegging og kommer også til å ha en AIS-mottaker ombord. Den 

skal dessuten ha et spesialutviklet kamera fra FFI, som kan se fartøy på 30 meter eller 

større, uansett lys- og værforhold. 

https://www.facebook.com/watch/?v=246138506802190&extid=fEVYRuIdehXYNTxj
https://www.ksat.no/news/news-archive/2020/hypso-1-hyperspectral-smallsat/
https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Det-norske-smaasatellitteventyret
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START-UP NYTT  

VAKE OG ANSUR PRESENTERER VED TECHSTAR ALLIED 

SPACE ACCELLERATOR DEMO DAY 

Amerikanske, nederlandske og norske forsvarsmyndigheter i samarbeid med Norsk 

Romsenter har tatt initiativ til en akselerator for start-ups som jobber med dual-use 

romteknologi.  

Etter en hard utvelgelsesrunde med nesten 200 søkere, ble de to norske selskaper VAKE og 

AnsuR tatt opp i første runde. De har deltatt i et intensivt program denne høsten, hvor de har 

fått hjelpe til å spisse sin businesscase og bygge nettverk. Programmet ledet til en Demo-day, 

hvor bedriftene presenterte sin nye pitch, som er tilgjengelig her.   

 

DYNASPACE TATT OPP VED ESA BIC NORGE 

Bergen-bedriften Dynaspace er en av to nye bedrifter tatt opp i ESA BIC Norge . 

 

Dynaspace ble medlem av NIFRO allerede i 2019, og har utviklet InsightSphere løsningen som 

utnytter satellittdata for å gi informasjon til leverandører knyttet til rekeindustrien. De er en av to 

nye start-ups tatt opp i ESA BIC Norge. Den andre bedriften er Glint Solar. For en full oversikt 

over ESA BIC selskaper se her.   

 
Dynaspace tilbyr et snapshot for potensielle kunder, som forteller om aktivitet i interessante områder. 

Illustrasjon: Dynaspace 

https://demoday.techstars.com/allied-space-2020-t3?utm_campaign=Techstars%20Allied%20Space&utm_content=139099494&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lis-DJWxFSxW7c
https://dynaspace.no/2020/09/18/european-space-agency/
https://www.esabic.no/startups/
https://www.esabic.no/startups/
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ESA NYTT  

 
Bilde: ESA og NASAs logoer er nå på plass på Orion som skal til Månen som del av Artemis programmet © NASA 

Norsk styreformannskap i ESAs programkomite for utforskning av rommet 

Norge har styreformannskapet i Programkomiteen for ESAs komiteen som overser 

utforskningsprogrammene. Marianne Vinje Tantillo er blitt Chairman (styreformann) i ESAs 

programstyre for Human Spaceflight, Microgravity and Exploration (PB-HME). 

 

Industrikontrakter med relevansen for ESA aktiviteter  

I løpet av september har flere store industri kontrakter med relevans for ESA oppdrag og 

programområder:  

• Airbus har fått kontrakt for Copernicus CRISTAL ICE satellitten  

• OHB har fått kontrakt for Hera, asteroide oppdraget    

• OneWeb og ArianeSpace er blitt enige om en ny oppskytningsplan for Oneweb 

sine satellitter.  

 

ESA SME og Start-up Initiativer:  

ESA organiserer kurs for SMEs og Start-ups som ønsker bedre kunnskap om å skrive 

søknader, kontrakter og gjennomføre prosjekt med ESA. Disse kursene er nå samlet på en 

samleside - ESA Learning Hub.   

 

 

https://spacenews.com/airbus-signs-350-million-contract-to-build-cristal-ice-monitoring-satellite-for-eu/
https://spacenews.com/ohb-to-build-esas-hera-asteroid-mission/
https://spacenews.com/arianespaces-revised-oneweb-contract-drops-ariane-6-two-soyuz-launches/
https://spacenews.com/arianespaces-revised-oneweb-contract-drops-ariane-6-two-soyuz-launches/
https://learninghub.esa.int/
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EU NYTT  

• ESPI-sjef Jean-Jaques Tortora  har gjennomgått EUs rombudsjett og 

forklarer at selv om det er noe redusert fra kommisjonens originale 

forslag, er det enda en 36% økning fra forrige periode.  

 

• GSA har utnevnt Portugisiske Rodrigo da Costa som Executive Director 

for GSA for de neste fem årene.  

 

• Det er nå utlysninger under Horizon2020,  hvor noen av prosjektene 

knytter sammen romprogrammene og "The Green Deal". Totalbudsjettet 

for alle utlysningen er på 983 MEUR. Søknadsfrist 26 januar 2021.  

 

• Den 19 september lanserte EU kommisjonen ENTRUSTED, et nytt 

forskningsprogram med budsjett på €3 under HorizonEurope.  

Programmer skal bidra til å utvikle spesifikasjoner og behov knyttet til 

GOVSATCOM. Prosjektet iverksettes av GSA, og gjennomføres i 

samarbeid med 20 institutter. European Defence Agency er også 

involvert. 

 

• EU Kommisjonen har som mål å skape betydelige synergier mellom den 

militære og sivile satsingene på romvirksomhet, og har for tiden ute på 

høring en "roadmap" som skisserer noen av hovedpunktene.  

 

• Galileo tar opp kampen mot posisjons-juks og falske signaler med ny 

tjeneste.   

 

ROMNYHETER FRA RESTEN AV VERDEN  

                                 USA  

• NASA har satt ut et anbud hvor  de ønsker å kjøpe månestein eller 

månestøv samlet inn av en kommersiell aktør på månen. Dette er ifølge 

NASA-sjef Bridenstine et forsøk på å sette juridisk praksis for at 

kommersielt salg av romressurser er i tråd med internasjonal rett.  

 

• NASA har gitt ut en “Economic Impact Report”  for 2019. Studien viser 

at NASA bidrar til positive økonomisk vekst i alle 50 statene, medvirker 

til over 300 000 jobber og $64.3 milliarder i økonomisk omsetning. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/eu-space-budget-2021-2027-up-expectations-jean-jacques-tortora/?trackingId=y73q0qvKTJedshfH5tcRkg%3D%3D
https://www.pequim.embaixadaportugal.mne.pt/en/the-embassy/news/rodrigo-da-costa-elected-executive-director-of-the-european-agency-for-the-global-satellite-navigation-system
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/h2020-green-deal-call-harnessing-galileo-egnos-and-copernicus-greener-smarter-and-more
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2020/09/15/eda-participates-in-eu-secure-satcom-project
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12611-Action-Plan-on-synergies-and-cross-fertilisation-between-the-civil-defence-and-space-industries
https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Galileo-tar-opp-kampen-mot-posisjonsjuks
https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Galileo-tar-opp-kampen-mot-posisjonsjuks
https://spacenews.com/nasa-offers-to-buy-lunar-samples-to-set-space-resources-precedent/?fbclid=IwAR3uWJnVXYgaOuWGzjScv6TwdAH55O63EhRJ_DG2NC7WHAxhj4uf7SYvWgI
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=56329
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Bilde: Logoen til det nyopprettede franske luft og romforsvaret. 

Frankrike 

Den 11 september endret det franske luftforsvaret navn, og ble offisielt det Franske luft og 

romforsvaret. Endringen er en konsekvens av en instruks gitt av President Macron i juni 2019, 

hvor det ble bestemt at Frankrike skulle opprette en rom-kommando.  

ESPI rapporterer at franske myndigheter gir €515 million til å støtte til fransk romsektor, som del 

av den nasjonale krisepakken for å sette i gange økonomien etter korona-krisen. Planen ble 

presentert den 3 september, og skal revitalisere den nasjonale romøkonomien, støtte 

innovasjon og konkurransedyktighet. 

Finland 

Finske Iceye som utvikler  Synthetic-Aperture Radar (SAR) satellitter og tjenester har sikret $87 

millioner i en finansieringsrunde.  

Tyskland  

Tyske luftforsvaret har åpnet en rom-operasjon senter, som skal være operasjonelt fra 2022 og 

ha fokus på SSA og SST. 

I Tyskland argumenters det for en tysk oppskytningsbase, og BBC har dekket saken.   

Den tyske regionen Bavaria har bevilget 10 MEUR for regionale luft og romprosjekter, i tillegg til 

40 MEUR for et program med fokus på småsatelitter. 

 

 

https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/15/french-air-force-changes-name-as-it-looks-to-the-stars/
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/15/french-air-force-changes-name-as-it-looks-to-the-stars/
https://espi.or.at/publications/espinsights
https://spacewatch.global/2020/09/finnish-satellite-imagery-venture-iceye-secures-87-million-funding/?no_cache=1&fbclid=IwAR1wmQqD_nfusFFgklyFlAyM6aAG_UBGbT3IQucDTDUbX0FK3D-RffRUjjM
https://spacewatch.global/2020/09/finnish-satellite-imagery-venture-iceye-secures-87-million-funding/?no_cache=1&fbclid=IwAR1wmQqD_nfusFFgklyFlAyM6aAG_UBGbT3IQucDTDUbX0FK3D-RffRUjjM
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/luftwaffe-stellt-weltraumlagezentrum-in-dienst-16963885.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-54070759
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-14-september-2020/?seite=28074
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ARRANGEMENTER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOR INTRESSE FOR NIFROs DIGITALE SERIE  

OM NORSK ROMSEKTOR 

Den 10. september gitt det første seminaret i serien om norsk romsektor av stabelen. Temaet var 

nye prosjekter i norsk romsektor, med mål om å gi deltakerne en oversikt over status, planer og 

samarbeidsmuligheter for norsk romsektor. Seminaret var fulltegnet med 100 påmeldte deltakere.  

 

Ingun Berget startet seminaret med en presentasjon av Andøya Spaceport, deretter presenterte Clair 

Blackett IFEs nye satsing – Halden Aerospace Lab. Sist men ikke minst presenterte Svein-Erik Hamran 

UiOs nye Centre for Space Sensors and Systems (CENSS), hvor flere NIFRO medlemmer er inne som 

samarbeidspartnere for industrien.   

 

Seminar 2 gikk av stabelen den 1. oktober, og var også fulltegnet. Temaet var norske småsatellitter, og 

her hørte vi fra Roger Birkeland fra NTNU smallsatlabs, Christina Aas fra Space Norway, Abdikarim 

Yusuf fra FFI og Tyler Jones fra Norsk Romsenter. I de kommende årene er det ikke mindre en 9 

småsatellitter som er planlagt, og Norsk romsenter fortalte om at det kommer utlysninger denne 

høsten/vinteren for både nyttelaster og systemintegrerings jobber.    

Neste seminar er planlagt for 15. oktober og vil være på temaet «Space Students», i samarbeid med 

SGAC Norge, NAROM og Norsk Romsenter. Mer info og påmelding her 

 

https://www.eventbrite.com/e/space-students-norsk-studentmilj-og-romvirksomhet-tickets-119986670361
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KOMMENDE ARRANGEMENT  

Klikk på arrangementets tittel for link til nettsider. 

12-14.10.2020 - IAC CYBER EDITION     

Organisert av: IAF 

Siden1950 har IAC vært et møtested for den globale. På grunn av COVID-19 skal 

kongressen for første gang arrangeres via nett og er gratis.  

 

15.10.2020 - DIGITALT SEMINAR 3: SPACE STUDENT: NORSKE 

STUDENTMILJØ OG ROMVIRKSOMHET   

Organisert av: NIFRO, SGAC Norge, NAROM og Norsk Romsenter 

 

Ved det tredje seminaret serien om norsk romsektor 

samarbeider vi med SGAC, NAROM og Norsk 

romsenter for å belyse studentmiljø i Norge som 

jobber med romvirksomhet. 

 

Hvem er de? Hvor er de? Hva gjør de? Og hvordan 

kan bedrifter og interesserte studenter bli involvert 

med dem?  

 

21.10.2020 - DIGITALT SEMINAR: NÆRINGSMULIGHETER VED 

ANDØYA SPACEPORT  

Organisert av: Abelia, NIFRO, Norsk Olje og Gass og NITO 

I samarbeid med Andøya Space, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, NITO og NIFRO 

arrangerer Abelia seminar for å synliggjøre de mulighetene oppskytningsbase for satellitter på 

Andøya kan gi for norsk næringsliv. Påmeldingsfrist 20.oktober. 

 

26.10.2020 - LANSERINGSKONFERANSE FOR HORISONT EUROPA  

Organisert av: Innovasjon Norge  

Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 
Europa. Norge hevder seg veldig godt i konkurransen om høythengende EU-midler. I Horisont 
Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører, for å 
lære mer om disse meld deg på seminaret.   

https://iac2020.vfairs.com/en/
https://www.eventbrite.com/e/space-students-norsk-student-milj-og-romvirksomhet-tickets-119986670361
https://www.eventbrite.com/e/space-students-norsk-student-milj-og-romvirksomhet-tickets-119986670361
https://www.abelia.no/arrangementer/2020/kvartal-4/naringsmuligheter-ved-andoya-spaceport.-vil-du-vare-med-pa-det-norske-romeventyret/
https://www.abelia.no/arrangementer/2020/kvartal-4/naringsmuligheter-ved-andoya-spaceport.-vil-du-vare-med-pa-det-norske-romeventyret/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/lanseringskonferanse-heu/


 Nyhetsbrev 7:2020 
september-oktober 

 

17 

 

26.10.2020 - WEBINAR: SCALING UP THE SENTINELS IN EUROPE  

Organisert av: Norsk Romsenter  

En workshop som arrangeres av Kartverket og EuroSDR, i samarbeid med Norsk 

Romsenter. Programmet inneholder nyheter fra EU og ESA, oppdateringer fra forskjellige lands 

bakkesegment og de ulike DIASene. Det blir også rikelig med presentasjoner av 

brukereksempler fra flere europeiske land. 

 

7-11.12.2020 - EUROPEAN SPACE WEEK: DIGITAL EDITION   

Organisert av: European Comission  

EU arrangerer en konferanse for å presentere siste nytt om sine romprogram. Her blir det 

presentasjoner fra EU, industri og viktige personer i europeiske romsektor.  

 

 

SISTE FRIST: FOR NOMINASJON TIL NIFRO PRISEN 2021  

NIFRO prisen deles ut til den beste masteroppgaven innen romvirksomhet og romteknologi. 

Prisen er på kr 20 000,- NOK, og har blitt delt ut siden 2013. Frist for nominasjon er 31 oktober, 

mer info her.   

https://www.romsenter.no/Aktuelt/Arrangementer-og-hendelser/Scaling-up-the-Sentinels-in-Europe
https://www.euspaceweek.eu/
https://www.narom.no/nyheter/na-er-det-apent-for-a-nominere-masteroppgaver-innen-romvirksomhet-og-romteknologi-til-nifro-prisen-2021/
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Bilde (C) NASA 

LEDIGE STILLINGER OG REKRUTTERING 

NIFRO og Norsk romsenter samarbeider om å vedlikeholde en nettside som samler ledige 

stillinger i norsk og europeisk romsektor. 

Denne uken er det ledige stillinger hos Dynaspace, CIRIS, Kongsberg Defence & Aerospace, 

ESA og Andøya Space.  

Vi tar gjerne imot tips om ledige stillinger på nifro@nifro.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg NIFRO på Facebook og LinkedIn for løpende oppdateringer og nyheter. 

https://www.romsenter.no/Vi-hjelper-med/Romjobb-og-karriere
mailto:nifro@nifro.no

