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Her blir Perseverance senket ned på 

Mars. Ombord er den norske RIMFAX 

georadaren. Mer info på s. 6. 
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SISTE NYTT FRA NIFRO 

 

 

 

 

NYTT MEDLEM: 

NIFRO ØNSKER VELKOMMEN SOLSTORM ROCKET PROPULSION! 

Det norske romøkosystemet vokser, og det er med stor glede NIFRO ønsker Solstorm Rocket 

Propulsion velkommen som nytt medlem i NIFRO.  

Solstorm er en start-up med utspring fra Propulse NTNU miljøet. Bedriften holder til i Trondheim, og ble 

dannet da en ekstern aktør utfordret dem til å kommersialisere teknologien og kunnskapen de hadde lært 

gjennom rakettforskningen på NTNU. Solstorm utvikler hybrid-motoren Balder til små bæreraketter. Bli 

bedre kjent med Solstorm Rocket Propulsion her. 

 
MÅNEDENS NIFRO MEDLEM:   
ORIXE SIKRER SPORBARHET I 

LEVERANDØRKJEDEN 

Den norske romsektoren er i full utvikling, med en rekke 

nye aktører og prosjekter. For å belyse dette har NIFRO 

startet en ny intervju-serie; «månedens medlem». Her 

stiller vi et medlem en rekke spørsmål for å bli bedre kjent 

med hvem de er og hva de driver med.  

 

Første kvinne ut er Gunilla Grimsgaard, CEO for start-up-

bedriften Orixe. De skal løse utfordringer knyttet til sporbarhet 

i leverandørkjeden og piratkopier. Dette er et problem som fikk global oppmerksomhet da piratkopier ble 

en stor utfordring for myndigheter i responsen til covid-19, men er utbredt i alle bransjer - inkludert 

rombransjen. Orixe ble medem av NIFRO i fjor og er en ganske fersk bedrift, men de har hatt en rask 

utvikling og har allerede testet løsningen med sin første pilotkunde.  

 

Les mer om Orixe og hvilke utfordringer Gunilla ønsker å løse i hele intervjuet som er publisert her.  

Ønsker din bedrift å være neste «månedens medlem»? Ta kontakt med Mari.

https://www.solstorm.io/
https://nifro.no/manedens-medlem/manedens-nifro-medlem-orixe/
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NIFRO ARRANGEMNET:   

STOR INTERESSE FOR NIFROs BI-LATERALE ARRANGEMENT  

I løpet av februar og mars har NIFRO arrangert flere bi- og trilaterale digitale arrangementer med aktører 

fra USA, Italia, Belgia og Danmark:   

• 24 februar: USA- Norwegian Space Cooperation Seminar  

• 3. mars: Norwegian Italian Space Start-up Seminar  

• 15-16 mars: Belgian, Norwegian, Danish Aerospace Trade Delegation 

Målet var å profilere norske aktører og tilrettelegge for samarbeid. Det ble organisert 3 webinar og 2 

workshops. Totalt har ca. 380 deltakere vært med på møtene, og det har blitt fasilitert for over 140 B2B 

møter.  

NIFRO har så langt fått god tilbakemelding på at møtene har vært nyttig for norske aktører, spesielt siden 

covid-19 situasjonen gjør det vanskelig å treffe nye kontakter.  

 

Dette var første gang NIFRO arrangerte denne typen aktiviteter digitalt, og vi inviterer alle som har deltatt 

til å gi tilbakemelding.  
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Ole Martin Borge, årets NIFRO-prisvinner (Foto: privat) 

NIFRO PRISEN 2021 

OLE MARTIN BORGE SKREV NORGES BESTE ROM-RELATERTE 

MASTEROPPGAVE!  

Hvert år deles NIFRO-prisen ut til den beste romrelaterte masteroppgaven i Norge. Målet med 

prisen er å stimulere flere til å skrive om romvirksomhet og romteknologi i masteroppgavene sine. 

Årets NIFRO pris gikk til en NTNU-student for hans oppgave «Atmospheric Correction over Coastal 

Waters Based on Machine Learning Models». Ole Martin var på internship hos S&T i Oslo og fikk 

inspirasjon og veiledning til å gjennomføre en masteroppgave med hjelp fra NTNU Smallsat Lab. 

Masteroppgaven utviklet matematiske modeller som vil gjøre det lettere for satellitter å spore plankton i 

havet. 

NIFRO-prisen deles ut i samarbeid med Andøya Space Education og har en premiepott på NOK 20 000.  

Prisen ble delt ut ved et digitalt seminar organisert av NIFRO og Norsk Romsenter den 16. februar, som 

også profilerte jobbmuligheter i norsk romnæring og i ESAs Young Graduate Trainee program.  

Les hele intervjuet med Ole Martin her 

 

https://www.narom.no/nyheter/ole-martin-vant-arets-nifro-pris/
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SISTE NYTT FRA NORSK ROMPOLITIKK

 
 

NY FORSVARSINDUSTRIELL STRATEGI BEKREFTER SATSING PÅ ROM 

Den 12 mars la regjeringen frem en ny forsvarsindustriell strategi for stortinget. Den bekrefter at 

verdensrommet nå er blitt et operasjonelt domene og at det skal satses på romteknologi. Romteknologi er 

i tillegg inngått i flere av de prioriterte teknologiske satsingsområdene.  

Samtidig erkjennes det at romsektoren er i endring og at: «Det er usikkerhet knyttet til hvilken retning 

den fremtidige romsatsingen vil ta, og hvordan den eventuelt vil endre behovet for nasjonal 

forsvarsindustriell kompetanse, ut over det som eksisterer på sivil side. Forsvarsdepartementet 

vil følge utviklingen innenfor romteknologi nøye og definere de nasjonale forsvarsindustrielle 

behovene».  

 

FSI og NIFRO planlegger et seminar den 8 april hvor Forsvarets satsing på romvirksomhet og rom-

muligheter i European Defence Fund er temaet. Mer info her.  
 

 

NIFRO FORESLO 150 MILLIONER TIL NORSK ROMVIRKSOMHET OG EN 

TILPASSNING AV VIRKEMIDDELAPPARATET  

NIFRO har som vanlig gitt et skriftlig innspill til neste års statsbudsjett. For 2022 ble det gitt to 

anbefalinger: 

• Virkeområde til nasjonale følgemidler (post 72) må utvides og potten økes til 150 millioner.  

• Norge bør tilpasse det nasjonale virkemiddelapparatet for å fremme norsk konkurransekraft 

internasjonalt 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-17-20202021/id2838138/
https://www.fsi.no/kalender/nifrofsi-mulighetsseminar-for-forsvars--og-romnaringen-for/
https://nifro.no/wp-content/uploads/2021/03/NIFRO-innspill-til-statsbudsjett-2022-signert.pdf
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SISTE NYTT FRA NORSKE ROMAKTØRER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

© NASA 

KONGSBERG LEVERER BREDBÅND TIL  

DEN INTERNASJONALE ROMSTASJONENEN 

Den 27 januar installerte NASA astronauter norsk teknologi fra Kongsberg Gruppen 

på den Internasjonale Romstasjonen!  

 

ColKa-terminalen vil gi mannskapet om bord raskere og sikrere bredbåndstilgang til bakkestasjoner på 

jorden. Kongberg Space Electronics i Horten har levert viktige bidrag til ColKa.  

– Det er stor stas å se at teknologien vi har utviklet bli montert utenpå romstasjonen, sier Grunde 

Joheim, Senior Project Manager, Kongsberg Space Electronics. 

Installasjonen var vellykket, og ColKa vil nå sikre raskere overføring av vitenskapelig data og 

høyoppløselig video fra astronautene på ISS til forskerne på jorden.   
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© NASA 
 

NORSK TEKNOLOGI LANDET PÅ MARS  

– NÅ BEGYNNER SØKET ETTER SPOR AV LIV! 

Den 18 februar landet NASAs Perseverance rover på Mars. Ombord er blant annet georadaren 

RIMFAX som er utviklet av norske forskere og bedrifter. Den skal bidra i søket etter spor av liv og 

vann på vår røde nabo.  

I et intervju med Norsk Romsenter forteller Svein-Erik Hamran at «Nå er alle instrumentene på 

Perseverance, inkludert Rimfax, skrudd på og vi venter å få de første dataene inn 28. februar». Hamran 

er leder for Centre for Space Sensors and System (CENSSS) som vil drifte RIMFAX fra Norge.  

RIMFAX ble bygget av Forsvarets forskningsinstitutt, med Comrod, Bitvis og Kongsberg Defence & 

Aerospace som underleverandører. Forskere fra FFI, Universitetet i Oslo, Norsk Polarinstitutt og 

Vestfonna Geophysical har bidratt vitenskapelig. RIMFAX-prosjektet ble finansiert av følgemidler fra 

Norsk Romsenter og ESA. 

 

 

https://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Slik-ser-det-ut-naar-du-lander-paa-Mars
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ORBITAL MACHINES SIKRER FØRSTE KOMMERSIELLE KUNDE  

Orbital Machine har signert en kontrakt med det franske rakettselskapet Venture Orbital Systems. 

Sammen skal de utvikle og teste en turbopumpe for Venture Orbital Systems nano-launcher Zephyr.  

Prosjektet startet i januar 2021 og målet er å skyte opp Zephyr i 2023 og 2024.  

Les mer i pressemeldingen fra Orbital Machines.   

 

 

 

EROSS+ skal etter planen lede til en fullskala demonstrator som skal skytes opp i verdensrommet rundt 2025.  

Illustrasjon © Thales Alenia Space. Illustrasjon er hentet fra SINTEFs nettsider.  

 

SINTEF UTVIKLER ROBOTER FOR ON-ORBIT SERVICING  

SINTEF deltar i det nye EU-prosjektet EROSS+. Formålet er å utvikle et europeisk konsept for 

On-Orbit Servicing, som skal utføre vedlikehold og oppdateringer på satellitter mens de 

er i bane rundt jorden.  

Prosjektet startet i begynnelsen av 2021 og skal i løpet av to år lede frem til en demonstrator som, 

dersom det får klarsignal, vil etterfølges av et prosjekt for en fullskala demonstrator som skal skytes 

opp rundt 2025.  

 

Les mer om prosjektet på SINTEF sine nettsider.   

 

 

https://orbitalmachines.com/we-have-entered-a-partnership-with-venture-orbital-systems/
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/vil-senderoboterfor-a-reparere-satellitter-iverdensrommet/?fbclid=IwAR1Q_9DVnUgSjXKTJBK3M72I62g-dOGbN_rotsLznoykSJSXhUuSbGDQA0g
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© ESA 

 

KARTLEGGER NORSK KOMPETANSE KNYTTET TIL ROMRESSURSER 

ESA planlegger å intensivere aktiviteter i tilknytning til det som betegnes som In Situ Resource 

Utilisation (ISRU) i det kommende tiåret. Eksempler på dette er kunngjøringer om å gjennomføre ISRU-

oppdrag og strategiske tiltak for å kartlegge og undersøke ressurser på månen. Sammen med NASA og 

andre internasjonale organisasjoner, samt med forventet støtte fra Horizon Europe-ordningen, er ESA i 

gang med å utvikle ISRU som et levedyktig felt for forskning, innovasjon og investeringer. 

Mulighetsstudie – NGI kartlegger norsk kompetanse innen ISRU-disipliner 

Norge er godt posisjonert for å ta en ledende rolle i forskning og utvikling av ISRU-teknologier og 

eventuell drift og gjennomføring. Med internasjonalt ledende ekspertise innen geoteknikk, geofysikk, 

fjernmåling, permafrost og arktisk forskning, samt instrumentering og annen relevant kunnskap for ISRU-

anvendelse, har Norge en rekke lokale institusjoner, organisasjoner og innovative oppstartsmiljøer som 

allerede engasjerer seg i dette fagfeltet. Sammen har de potensialet til å ta ledende roller i ISRU-

utviklingen. 

Koordinering av fremtidig norsk innsats mot ISRU krever en klar forståelse av kompetanseomfanget i 

Norge. Målsettingen med denne mulighetsstudien er å identifisere 1) hovedaktiviteter og tematiske 

områder innen ISRU som er relevante for norsk kompetanse, og 2) hvilke aktører, institutter, 

organisasjoner og virksomheter som for tiden bidrar - eller med potensial til å bidra vesentlig - til dette 

fagfeltet. Resultatene av studien er nødvendige for å informere og veilede beslutningene og forslagene 

mot ESA-operasjoner og internasjonalt samarbeid. Et planlagt seminar i slutten av 2021 vil presentere 

resultatene for relevante norske deltakere, Norsk Romsenter og ESA. 

Ved interesse for å delta i mulighetsstudien eller seminaret vennligst ta kontakt med Sean Salazar 

(Sean.Salazar@ngi.no – prosjektleder) og Jared Atkinson (Jared.Atkinson@ngi.no – prosjekteier). 

 

mailto:Sean.Salazar@ngi.no
mailto:Jared.Atkinson@ngi.no
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ROMNYTT FRA EUROPA  

 
 

EU KOMMISJONEN MED NY STRATEGI FOR Å SKAPE SYNERGIER 

MELLOM SIVILE SEKTORER, FORSVAR OG ROMVIRKSOMHET 

EU kommisjonen har publisert en strategi med navnet “Action Plan on Synergies between Civil, 

Defence and Space Industries”. Målet er å legge til rette for europeisk autonomi, teknologiske 

lederskap og styrke støtten til europeiske industri.  

Aksjonsplanen setter tre hovedmål:  

1) Styrke synergier mellom EU program for å øke verdiskapning og nytteverdi. 

2) Øke spin-off av EU finansiert forskning og utviklings aktiviteter, spesielt innen rom og forsvar. 

3) Legge til rette for spin-in fra sivil sektor til forsvar og romindustrien, og vice-versa.  

Strategien spesifisere at det Europeiske forsvarsfondet skal ha en rolle i å «disruptive technologies», og at 

EU skal iverksette nye flaggskipsprogram for å øke synergier mellom rom, forsvar og sivil sektor. Dette 

inkluderer et/en: 

1) EU program for rombasert og sikker kommunikasjon. ESPI skrev i januar en 2-pager om hva EU 

gjør inne dette feltet. 

2) EU strategi for Space Traffic Management 

3) EU drone teknologi prosjekt.  

Disse tre initiativene er de første av totalt 11, hvor de andre vil bli annonsert annen hvert år.  

https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://espi.or.at/news/espi-brief-47-about-a-new-european-multi-orbit-connectivity-system
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EU RULLER UT CASSINI INITATIVET FOR ROM-ENTREPENØRER  

Cassini er et EU-initiativ som samler en rekke verktøy og finansieringsmekanismer for 

entreprenører i romsektoren.  

 

Som oppsumert av EU:  

“CASSINI is the European Commission’s space entrepreneurship initiative for the period 2021-2027. 

First announced in the EU SME Strategy, it aims to increase the number and improve the market 

penetration of space-based start-ups, as well as facilitate access to public and private capital for both them 

and SMEs.  

“CASSINI regroups under a single umbrella relevant entrepreneurial-related initiative for start-ups and 

SMEs in the space sector and beyond. It covers the entire entrepreneurial cycle, from the generation of 

ideas to scale up growth, and is managed by the DG on Defence Industry and Space (DEFIS).”  

 

Mer informasjon om Cassini og de forskjellige aktivitetene er tilgjengelig her.   

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/space-research-and-innovation/cassini_en
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ESA NYTT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ESA 

 

ESA HAR FÅTT NY GENERALDIREKTØR, OG ER PÅ JAKT ETTER 

NY JORDOBSERVASJONSDIREKTØR  

De fleste har kanskje fått med seg at ESA for første gang på 11 år nå har astronaut opptak, men det er 

også andre viktige stillinger som lyses ut i disse dager.  

 

Josef Aschbacher har offisielt tatt over som Generaldirektør for ESA, det betyr at hans forrige stilling som 

Direktør for ESAs Jordobservasjonsprogram nå er ledig. Du finner utlysningen her.   

 

ESA MED NYTT ANSKAFFELSE OG INDUSTRI MATCHING 

SYSTEM 

ESA har lansert et nytt anskaffelsessystem, ESA-STAR vil erstatter EMITS. I tillegg har ESA utviklet et 

industri matching-system kalt ESA Match, som vil være aktivt fra 23. mars.  

 

 

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection/Join_the_new_era_of_exploration_as_an_ESA_astronaut
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Vacancy_for_the_post_of_ESA_Director_of_Earth_Observation_Programmes
https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/EMITS_to_esa-star_Publication_migration_plan
https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/How_to_do/Discover_esa-match_ESA_s_new_matchmaking_tool
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ARRANGEMENTER 

 

24. mars  

Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe  

Arranget av: EU kommisjonen 

 

24 -25. mars 

Nasjonalt brukerforum Copernicus 2021  
Arrangert av: Miljødirektoratet og Norsk Romsenter 

 

 

 

8. april  

Forsvarets romsatsing og norsk deltakelse i det Europeiske forsvarsfondet 

Arrangert av: NIFRO og FSI  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://www.romsenter.no/Aktuelt/Arrangementer-og-hendelser/Nasjonalt-brukerforum-for-Copernicus
https://www.fsi.no/kalender/nifrofsi-mulighetsseminar-for-forsvars--og-romnaringen-for/

