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Den norske satellitten AISSat-1 i bane. Illustrasjon: NRS/FFI/NASA/Nyhetsgrafikk.no 

 

LEDER: 2021 - ET NYTT, SOLID NORSK ROMÅR 

Som vi alle vet, har den globale pandemien fortsatt gjennom hele 2021, og det norske og internasjonale 

samfunnet har hatt store utfordringer. Også norsk romnæring har fått lide under dette, selv om vi 

kanskje er mindre utsatt enn enkelte andre næringer. Ikke desto mindre har 2021 vært et år med flere 

høydepunkter. Her er ti momenter sett fra NIFROs perspektiv:  

1. Støre-regjeringen vil satse stort på romvirksomhet. I Hurdalsplattformen signaliserer den nye 

regjeringen at den vil satse stort på romvirksomhet. I tillegg til at man viderefører Soberg-

regjeringens bevilgningsforslag til Andøya, står det blant annet: Regjeringen vil (….) 

o Legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og 

tjenester for småsatellitter.  

o Satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard. Vi 

vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt 

innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i 

at Andøya Spaceport nå realiseres. 
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2. Regjeringen bekreftet en satsing på en spaceport ved Andøya. Den utgående Solberg-

regjeringen gav fredag 8. oktober endelig klarsignal for etableringen av basen på Andøya. 

Andøya Spaceport får til sammen 365 millioner kroner for å etablere oppskytingsbasen for 

småsatellitter. Nå kan Andøya bli den første basen av sitt slag på europeisk jord. 

 

3. Norge viderefører satsingen på internasjonal romvirksomhet i 2022. Budsjettforslaget for 2022 

viderefører et bevilgningsnivå på over én milliard kroner til internasjonal romvirksomhet, 

medlemskontingent i ESA deltakelse i EUs romprogrammer. Den norske stat kjøper i tillegg en 

rekke rombaserte tjenester.  

 

4. Norge viderefører satsingen på alle EUs romprogram, Horisont Europa og EUs Forsvarsfond. 

Deltakelsen i Forsvarsfondet (European Defence Fund, EDF) er av ny dato. Denne forvaltes av 

Forsvarsdepartementet, og gir også potensielt store muligheter for norsk industri. 

 

5. NIFRO fikk også i 2021 nye bedriftsmedlemmer, og medlemsmassen er nå oppe i 45. 12 av 

disse er nystartede gründer-bedrifter som er kommet til de siste to årene, og med spennende 

utsikter. Et tydelig tegn på at norsk romsektor er i utvikling. 

 

6. NIFRO har fremmet nye strategidokumenter.  

Med grunnlag i Regjeringens romstrategi som ble fremmet i 2020, fremmet NIFRO i 2021 

rapporten «Norges romsatsing 2021-2030: Næringens ambisjoner og anbefalinger». Rapporten 

ble lagt frem i forbindelse med Digital Space Dinner i juni. I august kom så det noe mer detaljerte 

strategidokumentet «Næringens perspektiver knyttet til forvaltningen av norsk romsektor». 

7. NIFRO har holdt nær kontakt med det nye Stortinget. Det nye Stortinget trådte sammen i 

oktober, og statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem i forbindelse med dette. NIFRO har gitt 

høringsuttalelser til budsjettet og deltatt i muntlige høringer i både Næringskomiteen og 

Utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med budsjettet. 

 

8. NIFRO hadde stor oppslutning på våre digitale og fysiske arrangementer. Senhøstes 2021 

kunne vi for første gang på nesten to år gjennomføre et «fysisk» medlemsarrangement, hos 

Space Norway på Skøyen i Oslo og med god oppslutning. Vi har også hatt særdeles god 

oppslutning på de digitale arrangementene første halvår. Til tross for den bekymringsfulle 

smittesituasjonen i skrivende stund, håper vi at vi kan fortsette med fysiske arrangementer i  

2022, og at vi snart kan møtes fysisk igjen for å skape et godt norsk rommiljø! 

9. Studenter satser på romvirksomhet.  

Det er også i år kommet inn mange gode nominasjoner til NIFRO-prisen som belønner master-

oppgaver med relevans for norsk romvirksomhet. Studentorganisasjonene som er aktive innen 

romvirksomhet er i full utvikling ved flere norske universiteter – ikke minst ved NTNU. 
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10. Space Dinner – romnæringens årskonferanse – er tilbake. I hvert fall håper vi det! NIFRO har i 

høst jobbet for å kunne gjenoppta dette arrangementet, som er årets høydepunkt for 

romnæringen i Norge. Planen er at Space Dinner 22 holdes tirsdag 8. februar på Grand Hotel i 

Oslo. Vi mener vi har fått på plass et meget godt program, se eget oppslag nedenfor. 

Smittesituasjonen gjør dessverre at det i skrivende stund at det hefter en viss usikkerhet ved om 

det lar seg gjennomføre som planlagt, men vi holder fingrene krysset og holder dere oppdatert! 

Som man ser, er det mye positivt som har skjedd i året som har gått, og utsiktene fremover er på mange 

måter lovende. Samtidig har som nevnt korona-situasjonen satt sitt sterke preg på hele samfunnet, og 

også romsektoren har fått merke det. I andre halvår så vi klare positive utviklingstrekk, og samfunnet ble 

delvis gjenåpnet slik at en del aktiviteter lot seg gjennomføre som normalt – slik vi alle ønsker det. Men 

senhøstes har omikron-varianten skapt nye skyer på himmelen, og det er i skrivende stund, like før jul, 

vanskelig å forutse hvordan vinter- og vårsesongen vil bli. Som daglig leder i NIFRO ønsker jeg 

selvfølgelig å ha mest mulig kontakt med medlemmene, fortrinnsvis «fysisk», for å lære mest mulig om 

næringen, styrke nettverket og kunne skape best mulig aktiviteter for og av medlemmene. I øyeblikket 

er dette vanskeligere enn før – men jeg setter alltid stor pris på kontakt, tilbakemeldinger, henvendelser 

og forslag til aktiviteter. Og om noen har gode tips til saker kan bidra til å skape interesse for, ikke nøl 

med å ta kontakt! 

I dette nyhetsbrevet har jeg tatt inn en del saker som har opptatt NIFRO de seneste høstmånedene. Mot 

slutten vil du også finne noen saker som viser at norsk romnæring i høyeste grad er «på ballen» og er 

med der det skjer, ut i rommet. Dette borger godt for en spennende fremtid for næringen. Riktig god 

lesning! 

Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og et enda bedre Nytt År 2022! Nyt høytidsdagene, og ta vare på 

dere selv! 

Med hilsen 

Gunnar Heløe  

Daglig leder, NIFRO  
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SPACE DINNER 2022 

Som nevnt mange ganger før: Space Dinner 2022 er planlagt tirsdag 8. februar på Grand Hotel i Oslo.  

Temaet for arrangementet, som er NIFROs og den norske romnæringens årskonferanse, er hentet fra 

Hurdalsplattformen: «Norsk Romfart 2030: En norsk bærekraftig verdikjede for rombasert infrastruktur 

og tjenester for småsatellitter innen 2030?». 

NIFRO har jobbet for å få til et godt og variert program, og er sikre på at vi har lykkes med det. Det 

foreløpige programmet finner dere nedenfor. Vi har særdeles høyt nivå på deltakelsen denne gang, med 

blant andre to statsråder, den nye ESA-sjefen og en rekke andre utmerkede bidragsytere. Merk at 

programmet ikke er 100 prosent ferdig; enkelte aktører og detaljer er ikke bekreftet, og noen mindre 

endringer og justeringer vil sikkert oppstå i tiden frem mot arrangementet. 

Dette arrangementet er sterkt etterlengtet, etter at fjorårets Space Dinner måtte avlyses på grunn av 

korona-situasjonen. Jeg har også opplevd stor interesse og velvilje blant alle jeg har spurt om å bidra. 

Samtidig må vi erkjenne at vi også i år planlegger under usikkerhet, på grunn av smittesituasjonen og 

omikron-variantens inntog. Med de koronarestriksjonene som gjelder i øyeblikket, og som varer en ukes 

tid inn på nyåret 2022, vil arrangementet ikke la seg gjennomføre i tradisjonell form. Hvorvidt 

restriksjonene blir videreført, får vi neppe vite før nyttår. NIFROs styre vil derfor ta en endelig beslutning 

om arrangementet i lys av dette; alternativene er i hovedsak å avlyse, utsette eller eventuelt å 

gjennomføre et digitalt arrangement. Vi venter derfor med å legge ut påmelding til Space Dinner, men 

satser på at dere holder av dagen! Og de som vil være ekstra tidlig ute og sikre seg plass, er velkomne 

sende meg en e-post på gunnar@nifro.no. 

Vi krysser fingrene for at Space Dinner lar seg gjennomføre, og ser frem til et spennende arrangement!  

 

 

mailto:gunnar@nifro.no
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Space Dinner 2022:  

«Norsk Romfart 2030: 

En norsk bærekraftig verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter innen 

2030?» 

 

Tirsdag 8. februar 2022, Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo 

 

12.00 Registrering og kaffe   

13.00 Velkommen Gunnar Heløe,  

Daglig leder, NIFRO 

1. International Perspectives: A view from the European Space Administration (ESA), and the 

Norwegian context 

13.10-

13.30 

The European Space Agency – 

ESA 2025, serving European 

society and the 2030 agenda 

Josef Aschbacher, Director General, 

European Space Agency 

13.30-

13.45 

International Space developments 

seen in a Norwegian context 

Christian Hauglie-Hanssen, Director 

General, Norwegian Space Agency 

 

13.45-

14.10 

Discussion: Future perspectives 

and opportunities for the European 

and Norwegian Space sector  

Josef Aschbacher, Director General, 

European Space Agency 

Christian Hauglie-Hanssen, Director 

General, Norwegian Space Agency 

Discussion hosted and co-ordinated by 

Siri-Lill Mannes 

 

14.10-

14.30 

Pause   

2. Norsk romfart mot 2030 

14.30- 

14.50 

Regjeringens rom-ambisjoner i lys 

av romstrategien og Hurdals-

plattformen 

Statssekretær fra Nærings- og 

fiskeridepartementet Ikke bekreftet 

14.50- 

15.05 

Situasjonsforståelse i det nære 

verdensrom. Også fokus på 

romsøppel-problematikk.  

Hans Morten Synstnes, Fagsjef Strategi, 

Norsk Romsenter 
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15.05- 

15.15 

Har vi oversikt over situasjonen i 

rommet? Og gir den noen 

utfordringer? 

Oberst Stig Nilsson, evt. annen 

representant for Forsvaret. 

Ikke bekreftet.  

15.15- 

15.35 

Panel: Sett i lys av 

Hurdalsplattformens ambisjoner: 

Hvordan kan vi best benytte statlig 

rom-aktivitet som lokomotiv for 

norsk romnæring og etablering av 

en fullverdig industriell 

verdikjede? 

 

Statssekretær fra NfD. Ikke bekreftet. 

Opposisjonspolitiker fra Stortinget? Ikke 

bekreftet. 

Jon Harr, avdelingsdirektør, Romsenteret 

Ketil Olsen/Ingun Berget, CEO/COO, 

Andøya Space 

Onno Verberne, NAMMO/President 

NIFRO 

Harald Aarø, EVP, KDA Space 

Truls Orderløkken Andersen, CEO 

EIDEL  

15.35- 

15.55 

Pause  

15.55-

16.15 

Forsvarssektorens romsatsing og 

samarbeid med norsk romnæring. 

Hvilke romkapasiteter vil Forsvaret 

behøve i 2030? 

Odd Roger Enoksen, Forsvarsminister 

 

16.15- 

16.55 

Hva skjer i norsk romfartsnæring? 

(10 min på hver) 

 

Ingun Berget, COO Andøya Space.  

Bernt Skeie, CEO Clara Venture Labs.  

Halvor B. Veiby, Solstorm Rocket 

Propulsion .  

Mats Heigre, CEO Dynaspace.  

16.55- 

17.15 

Pause   

17.15- 

17.45 

Hva kan norsk romnæring levere til 

samfunnet i 2030? Hvilke 

muligheter gir New Space for 

norsk romindustri? 

Paneldiskusjon:     

Rolf Skattebo, CEO KSAT 

Harald Aarø, EVP, KDA Space 

Kjell-Ove Orderud Skare, Space Norway 

Trygve Sparr, FFI 

17.35-

17.55 

Politisk debatt: Hvordan skal vi 

lykkes med norsk romsatsning? 

Lene Westgaard-Halle 

Stortingsrepresentant (H) 

+ 2-3 andre stortingsrepresentanter fra 
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Næringskomiteen, evt. andre debattanter 

Ikke bekreftet. 

 

17.55- 

18.05 

Utdeling av NIFRO-prisen med 

kort presentasjon av 

vinneroppgaven 

Juryformann Jøran Grande/Årets 

prisvinner 

18.05-

18.15 

Avsluttende bemerkninger: 

Fremtiden til norsk romnæring – 

perspektiver fra NIFRO 

Onno Verberne, President, NIFRO 

18.15-

18.20 

Avslutning Siri-Lill Mannes 

Kveldsprogram 

18.20-

19.00 

Mingling   

19.00- 

22.00 

Bankettmiddag Næringsminister Jan Christian Vestre 

deltar under middagen og vil trolig holde 

en (kort) tale. 
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EUROPEAN INTERPARLIAMENTARY SPACE CONFERENCE (EISC)  

                                                                                                                            

Stortingsrepresentantene Masud Gharahkhani og 

Lene Westgaard-Halle hos KSAT i Tromsø, mandag 

8. november 2021. 

EISC er et interparlamentarisk nettverk for parlamentsmedlemmer fra en rekke europeiske land med et 

særlig ansvar og interesse for rom-saker. Norge har hatt formannskapet i denne gruppen de siste to 

årene (ekstraordinært ble det ett år ekstra pga korona-situasjonen); Frankrike overtar i 2022. 

På Stortinget er det tradisjon for at Næringskomiteen utpeker to medlemmer til å ha et særlig ansvar for 

rom-saker. Etter valget i høst ble det Lene Westgaard-Halle (Høyre Vestfold) og Masud Gharahkhani 

(Arbeiderpartiet Buskerud) som fikk denne oppgaven – vi ønsket dem velkommen til en spennende 

sektor! De to er avbildet ovenfor i KSATs lokaler i Tromsø. Som kjent gikk det ikke lang tid før 

Gharahkhani fikk nye og om mulig enda viktigere oppgaver etter at han ble valgt til vervet som 

Stortingspresident. I skrivende stund er det foreløpig ikke utpekt noen ny rom-ansvarlig fra komiteen; 

ventelig vil dette skje like over nyttår. 

EISC gjennomfører normalt to årlige arrangementer – en uformell «workshop», og en mer formell 

konferanse. De siste to årene har dette av forståelige årsaker foregått digitalt, men i høst lot det seg 

gjøre å gjennomføre en workshop i fysisk format. Dette ble gjennomført i Tromsø i tidsrommet 7.-9- 

november, med et utmerket program som omfattet bl a KSAT, Universitetet i Tromsø, Polarinstituttet, 

Barents Watch, og sekretariatet for Arktisk Råd. Det ble også avlagt besøk til EISCAT-radaren på 

Ramfjordeidet, og til Polaria og Fjellheisen. På programmet deltok parlamentarikere fra åtte europeiske 

land, samt representanter for ESA og ESPI; dessuten deltok også Stortingets administrasjon, 

Romsenteret og NIFRO v/daglig leder. 

Arrangementet gav god innsikt i viktigheten av romtjenester for Norge generelt og for nordområdene 

spesielt – og ikke minst i den sterke kompetansen og de enorme fremtidsmulighetene som ligger i 

regionen. Samtidig gav det anledning til å knytte kontakter og bygge nettverk som kan bli svært 

verdifulle fremover. 
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NIFRO MEDLEMSARRANGEMENT MED SPACE NORWAY ONSDAG 1. 

DESEMBER  

Space Norway i samarbeid med NIFRO gjennomførte et åpent medlemsarrangement – for første gang «fysisk» 

på nesten to år. Medlemsmøtet ble på Skøyen i Oslo onsdag 1. desember kl 14:00-16:00. 

  

Space Norway orienterte om sine aktiviteter, herunder: 

➢ Kort om selskapet 

➢ Prosjekt MicroSAR (SAR= Synthetic Aperture Radar) 

➢ Prosjekt VDES (VHF Data Exchange System) 

➢ AIS (Automatic Identification System) 

➢ Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM), herunder HEOSAT (Highly Elliptical Orbit 

Satellite) 

Arrangementet var godt besøkt, vi hadde om lag 25 fremmøtte deltakere pluss et titall som deltok via 

strømming. Møtet gav en utmerket anledning til å oppdatere seg på noen av de mest spennende prosjektene 

i norsk romfart for tiden. 

Stor takk til Kjell-Ove Orderud Skare og hans kollegaer på Space Norway for et utmerket og etterlengtet 

arrangement! 

 

 

 

NIFRO ETABLERER SAMARBEIDSAVTALE MED AMERIKANSKE 

COMPTIA SPACE ENTERPRISE COUNCIL 

CompTIA Space Enterprise Council (SEC) er en amerikansk søsterorganisasjon til NIFRO, og vi 

har hatt en del kontakt og samarbeid mellom de to organisasjonene den senere tiden. Vi har nå  
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regulert dette samarbeidet noe nærmere gjennom en samarbeidsavtale (Memorandum of 

Understanding, MoU).  

Dette er et meget positivt initiativ som kan legge grunn for et bedre samarbeid med 

amerikanske partnere for NIFRO og NIFROs medlemsbedrifter. Avtalen ikke innebærer likevel 

sterke forpliktelser, og den er ikke ekskluderende når det gjelder samarbeid med andre 

amerikanske motparter enn SEC. Begge disse hensynene er godt ivaretatt i avtalen. 

I forbindelse med signeringen av avtalen utarbeidet NIFRO og CompTIA en felles 

pressemelding på engelsk, den er gjengitt nedenfor: 

 

 
CompTIA Joins Forces with Norwegian Space Group to Promote 

Stronger U.S.-Norway Space Cooperation 

November 1, 2021 

Washington, D.C. –The Computing Technology Industry Association (CompTIA), the leading trade association 

for the global information technology industry, announced today that it has signed a new agreement with a 

Norwegian group to promote closer space relationships between the United States and Norway and an improved 

environment for bilateral trade and investment in space-related goods and services between the two nations. 

The Memorandum of Understanding (MOU) was signed by CompTIA’s Space Enterprise Council and the 

Norwegian Industrial Forum for Space Activities (NIFRO), a national industry organization formed to promote the 

interest and growth of private and government-owned Norwegian space enterprises. 

“There is a long tradition for cooperation between the U.S. and Norway on space-related activities, for which there 

has been a government-to-government MOU for decades,” said Dr. Onno Verberne, President of NIFRO. The 

Norwegian space industry is growing rapidly and is already very internationally oriented. With this agreement in 

place, we see a huge potential for bilateral relationships to form which will benefit both sides of the Atlantic.” 

“This agreement will lead to increased collaboration and stronger ties between the dynamic space industries in both 

nations,” said David Logsdon, Senior Director, Public Sector, and Executive Director of the Space Enterprise 

Council. “CompTIA looks forward to facilitating productive partnerships between private companies in the U.S. 

and Norway as the commercial space industry continues to grow and expand.” 

The agreement focuses on four primary areas: 
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Developing strategies for advocating a U.S.-Norway space partnership in their respective administrations and 

legislatures. 

Coordinating advocacy strategies and activities to share information and ideas, ensure consistency of messaging, 

and prevent duplication of efforts. 

Developing joint letters with policy recommendations for both governments for use in these advocacy activities. 

Organizing and hosting trade missions and other meetings so that companies and government officials from each 

nation can learn each other’s capabilities and positions while exploring business opportunities. 

Future collaboration between the two groups may include joint policy papers, industry days, and facilitating space 

cooperation coordination between companies and government agencies from both nations, Logsdon said. 

CompTIA’s Space Enterprise Council was founded in 2000 to represent businesses with a commercial interest in 

space. Throughout the years, the council has grown to represent all sectors of the industry including commercial, 

civil and national security space. As a forum for space-related companies, the council brings the collective power 

of its affiliation with CompTIA and its diverse members into a single, unified voice that is used in advocating 

member interests to policymakers. 

 

NIFRO-PRISEN 2022: OPPDATERING 

Som kjent, og som nevnt i forrige nyhetsbrev, deles NIFRO-prisen årlig ut i samarbeid mellom 
Andøya Space Education og NIFRO. Juryen for prisen består av: 

- Jøran Grande, Andøya Space Education, leder 
- Vendela Paxal, WideNorth (og professor II ved NTNU) 
- Grunde Joheim, Kongsberg Norspace 

 
Ved fristens utløp i slutten av oktober var totalt 13 forslag/kandidater meldt inn. Kandidatene 
fordeler seg slik: 

• 1 fra UiB 
• 2 fra UiT 

• 10 fra NTNU. 
 

Juryen er nå i arbeid, og den kandidaten som vinner vil bli orientert om resultatet etter 15. 
januar, samt invitert til prisutdelingen på Space Dinner 8. februar. Prisen er på 20.000 kroner, 
og vinneren vil også få anledning til å gi en kort presentasjon av prisoppgaven på Space Dinner.  
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STUDIEBESØK FRA DANSKE CENSEC 

23. og 24. november organiserte NIFRO et studiebesøk fra danske CenSec (Center for Defence, Space & 
Security in Denmark). CenSec er en organisasjon NIFRO har et godt samarbeid med. 
  
Nedenfor kan du finne program for besøket (på dansk, det 
tør vel være leselig for oss nordmenn). Besøket ble svært 
vellykket – en stor takk til de bedriftene som tok imot oss: 
Norsk Romsenter, Space Norway, T&G Elektro, Orixe, 
Kongsberg Spacetec (Horten), Forsvarets Forskningsinstitutt, 
Kjeller Innovasjon/ESA BIC Norway, og EIDEL.  
Danskene inviterer også til gjenbesøk i Danmark i 2022 – her 
kan det finnes muligheter for å lære mer om dansk 
romindustri og knytte nye kontakter!  
 
Rumstudietur til Oslo 
CenSec – klyngen for forsvar, rum og sikkerhed har i samarbejde med NIFRO – Norsk Industriforum for 
rumvirksomheder – udviklet programmet for studieturen til Oslo d. 23-24 november 2021. 
Formålet er at besøge nogle af de mest markante norske aktører inden for rumfartsområdet – både 
forskningsinstitutioner og offentlige aktører samt markante virksomheder indenfor branchen. 
Intentionen er at de danske besøgende får skabt nye kontakter og derved skaber grobund for et større 
dansk-norsk samarbejde når det gælder rumfartsområdet. 
Målgruppen er danske organisationer, forskere og virksomheder og andre, der arbejder inden for 
rumområdet – både upstream og downstream. 
  
Program: 
Tirsdag 23. november (ca. tider) 
09.00 – 11.00 Besøg hos Norsk Rumcenter / Space Norway 
Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og arbejder med at fremme 
Norges interesser i ESA, i EU-satellit programmerne EGNOS, Galileo og Copernicus. Udover dette 
arbejdes der med at forvalte de nationale støttemidler, støtte rumindustrien i Norge og udarbejde 
strategier for branchens fremtidige udvikling. https://www.romsenter.no/no/ 
Space Norway er et statsaktieselskab som forvalter og videreutvikler rumrelateret infrastruktur for 
nationale brugerbehov og bidrger til verdiskaping knyttet til satsing på rumvirksomhed i Norge. 
Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighedernr, og skal bidrage til at nå samfundets 
overordnede mål for rumvirksomhed gennem indsats knyttet til rumrelateret infrastruktur. 
https://spacenorway.no/ 
11.30 – 13.00 Besøg hos T&G Elektro – http://www.tgelektro.com/ 
T&G Elektro er en af Norges ledende virksomheder når det gælder avancerede fiber- og elektriske 
konnektorer, kabler, kabelløsninger og ophæng (Electrical and fiber optical connectors, cable systems 
and components). Virksomheden er både agent og distributør af andres produkter men udvikler og 
producerer også egne produkter. Virksomheden er bl.a. leverandør til ESA. 
14.00 – 16.00 Besøg hos KONGSBERG – https://www.kongsberg.com/what-we-do/outer-space/# 
KONGSBERG udvikler elektronisk udstyr og forskellige komponenter til satellitter og launchers – med 
fokus på satellitter til brug for telekommunikation, herunder analogue signal processing equipment, 
frequency converters, frequency generator modules mv. KONGSBERG fokuserer også på kontrol, 

om defensedaily.com 

 

https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.romsenter.no%2Fno%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851660091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R6p5kOvIhfkjl10%2F05dWqkzp11eebpl6UeC9KB3xQho%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspacenorway.no%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851650152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IkMqmO7OhgpaE1%2B8%2FZ0yYyHrm2FUdkNVVETbq8UEX5Q%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tgelektro.com%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851689984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qLT4GZ7FNnEUHr8u5GHZnoB1DOZNFc4JR8D3oH%2FAT3s%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kongsberg.com%2Fwhat-we-do%2Fouter-space%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851699926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZCAW2j1AeCw91G4fdj4rUhRrx1q6XgM01tlyFwq%2FwPc%3D&reserved=0
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download og behandling af data fra rummet. Samtidig tilbyder virksomheden også adgang til 
jordstationer der kan håndtere satellitter i polarkredsløb. 
  
Onsdag 24. november (ca. tider) 
09.00 – 11.00 Besøg hos Forsvarets Forskningsinstitut – https://www.ffi.no/ 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er forsvarssektorens egen forskningsinstitution. Instituttets opgave 
er, med viden om højteknologi samt militær og politisk innsigt, at bidrage til det norske forsvars 
langtidsplanlegning og norsk forsvarsindustris konkurrencekraft. Der fokuseres på instituttets arbejde 
inden for særligt overvågnings-teknologi, kunstig intelligens og andre temaer med relevans for 
rumfartssektoren. 
11.30 – 13.00 Besøg hos ESA BIC Norway – https://www.esabic.no/ 
Den norske space-inkubator åbnede i 2018 med det formål at understøtte udviklingen af nye 
virksomheder inden for space-segmentet i Norge. Målsætningen er at finansiere og udvikle 5 nye 
virksomheder pr. år. Vi hører om arbejdet hermed og præsenteres for nogle af de spirende 
virksomheder, der pt. er involveret i inkubatoren. 
14.00 – 15.30 Besøg hos EIDEL – https://eidel.no/en/ 
EIDEL har udviklet forskellige instrumenter og systemer til brug i rummet. Bl.a. har virksomheden været 
involveret i udviklingen af ”ARGOS Satellite PTT”, elektrometre til forskellige raketter, telemetri til 
Ariane 4 launcheren hos Kourou Aerospatiale French Guiana og en m-NLP plasma probe til Norsat-1 og 
flere andre specielinstrumenter. EIDEL arbejder også for ESA og er involveret i arbejdet med udviklingen 
af ”CCSDS Unified Space Link Protocol”.  Se en liste over virksomhedens produkter 
her: https://eidel.no/en/industries/space/ 
 

ENDRING AV FORSKRIFTEN FOR NORSK ROMSENTER – NIFROs 

HØRINGSUTTALELSE 

Denne saken ble omtalt i forrige nyhetsbrev, og NIFROs høringsuttalelse følger nedenfor. Som det 

fremgår, er vi i all hovedsak positive til endringene. Vi stiller oss imidlertid kritisk til kravene til å 

overholde tidsfrister, som etter NIFROs oppfatning er alt for rigide. Ikke minst i disse pandemitider har 

nok mange opplevd at prosjekter tar lengre tid enn planlagt, ofte av årsaker som er svært vanskelige å 

forutse eller kontrollere. Vi anbefaler derfor sterkt at forskriften mykes opp på dette punktet. 

Så vidt vites, ligger saken i øyeblikket i NfD til vurdering. Vi har et berettiget håp om at NIFROs 

anbefaling blir tatt til følge på dette punktet. 

NIFROs HØRINGSUTTALELSE – FORSKRIFT FOR NORSK ROMSENTER OG 
NASJONALE FØLGEPROGRAMMER 
 
 
 
 
29.oktober 2021 
 
 

https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ffi.no%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851699926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aoIWQs6Fq0O%2FSEGx92%2FjSeUTYAeScqE0g4XSjIikBc4%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esabic.no%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851709880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c8uXVM7PuADR%2B9o675k3mJq4ivZd6SsAEtHcl6lvewI%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feidel.no%2Fen%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851719835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hzrdGI3yhYOmZ3AuCUSgPWBPZ3X3KnwEBbyqsaTJadE%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feidel.no%2Fen%2Findustries%2Fspace%2F&data=04%7C01%7Ckjell-ove-orderud.skare%40spacenorway.no%7Ca3c3896addc24cd0da5e08d992fba9ab%7C890e507f46d6414e84f82791841d8249%7C0%7C0%7C637702431851719835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aSm8nO9QpEV6DV6pKg6nEVbvuClg17qxXzqnZllg3aE%3D&reserved=0
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Fra 
Norsk industriforum for romvirksomhet  
(NIFRO) 
 
Til  
Nærings- og fiskeridepartementet 
  
NIFROs høringsuttalelse vedrørende «Forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk 
Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer»  
 
Bakgrunn 
Høringsnotatet beskriver endringer som følge av at gammelt regelverk og forskrift er utdatert, blant annet 
som følge av at tildeling av følgemidler var en to-trinns prosess med administrativ behandling i 
romsenterets administrasjon og godkjenning i romsenterets styre. Romsenteret har imidlertid ikke et 
styre lenger og rapporterer nå direkte til Nærings- og fiskeridepartementet. 
Den nasjonale følgemiddelordningen er regulert i en eksisterende forskrift og vedtekter for Norsk 
Romsenter, departementets hovedinstruks for romsenteret samt egne bestemmelser for 
følgemiddelordningen. Dette medfører inkonsistenser og duplisering ift dagens situasjon.  
Praksis nå er derfor at vedtakskompetansen i realiteten håndteres av romsenterets administrasjon. 
Departementet ønsker derfor at følgemiddelordningen reguleres i en egen forskrift tilpasset dagens 
situasjon. I tillegg ønskes det at forskriften forenkles i forhold til någjeldende bestemmelser. Dette gjøres 
blant annet ved å ta ut bestemmelser av administrativ karakter som blant annet er regulert av 
Bestemmelser om økonomistyring i staten; disse trenger derfor ikke å tas inn i forskriften. I tillegg gjøres 
det oppdatering i hovedinstruksen for Norsk Romsenter slik at en totalt får færre styringsdokumenter og 
et mer oversiktlig regelverk for Norsk Romsenter og følgemiddelordningen. 
 
Forslag til ny forskrift 
Hittil har følgemiddelordningen vært fritatt for begrunnelsesplikt og klagetilgang. Dette er foreslått endret 
i den nye forskriften. Det foreslås begrunnelsesplikt i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser 
samt en klageadgang på feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen, men ikke klageadgang på den 
faglige skjønnsutøvelsen. Dette begrunnes med at romsenteret besitter faglig spisskompetanse innenfor 
romområdet, mens departementet ikke har tilsvarende faglig kompetanse til eventuelt å overprøve 
romsenterets spisskompetanse. 
 
NIFROs vurdering 
Totalt synes forslaget til nytt regelverk å styrke rettighetene til søkerne. Innretningen på bruken av 
følgemidlene er overordnede og generelle mht virkeområde, formål, målgruppe, hva det kan gis tilskudd 
til samt støtteintensitet. Dette er i store trekk også slik som ordningen er i dag. I og med at man i den nye 
forskriften forenkler og tar ut en del administrative bestemmelser kan dette kanskje også føre til at 
departementet oppnår en større fleksibilitet på innretningen av følgemidlene, for eksempel i form av 
signaler gjennom de årlige tildelingsbrevene. 
NIFRO har ingen kommentarer eller forslag til endringer på dette området. Vi har imidlertid en 
kommentar til den nye forskriftens §11 som beskrevet i boksen nedenfor. 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

§ 11 Reaksjoner: 

I de tilfeller der tilskuddsmottaker ikke kan dokumentere samtlige av de krav som er satt i 

tilskuddsbrevet innen utgangen av det andre kalenderåret etter at vedtaket om tilskudd ble gitt, vil 

vedtaket automatisk falle bort. I slike tilfeller skal utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt. Dersom 

tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med fastsatte 

betingelser for tildelingen, skal hele tilskuddet kreves tilbakebetalt, inkludert eventuelle påløpte 

renteinntekter. 

 

 

samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, skal hele tilskuddet kreves 
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Denne paragrafen synes etter NIFROs oppfatning å være veldig rigid og forutsetter at alt går etter 
planen ift tiltaket/aktiviteten som er finansiert. Det er ikke vanskelig å se for seg at det kan oppstå 
forsinkelser utenfor tilskuddsmottakers kontroll, slik at man ikke er i stand til å gjennomføre innenfor det 
andre kalenderåret etter at vedtak om tilskudd ble gitt. Et nærliggende eksempel er situasjonen med 
pandemien de siste 19 månedene og hvordan dette har påvirket fremdrift i prosjekter for mange 
bedrifter. Andre komplikasjoner utenfor tilskuddsmottakers kontroll kan også godt tenkes. 
Etter NIFROs mening bør denne paragrafen mykes noe opp. Det bør gis en unntaksmulighet fra 
tidskravene til gjennomføring spesielle tilfeller. Eventuell forlengelse/utsettelse må i slike tilfeller ha 
forhåndsgodkjenning fra romsenteret.  
 
 
Med hilsen 
 
Gunnar Heløe  
Daglig leder,  
NIFRO  

 

 

ROM-NYTT FRA NORGE: NORGE ER MED UT I VERDENSROMMET! 

 

FRA NTNU SMALL SAT LAB: FRAMSat-1 valgt for oppskyting fra Andøya 

Roger Birkeland 

Neste år vil de nye satellittoppskytningsfasilitetene på Andøya Spaceport være i drift, og en satellitt fra 

NTNU SmallSatLab vil være om bord på den første flyvningen! 

Den 13. desember annonserte den tyske romfartsorganisasjonen DLR vinnerne av en ledig plass på den 

første oppskytningen fra Andøya, ombord på en Spectrum-rakett fra selskapet ISAR Aerospace. NTNU-

bidraget er en 1U CubeSat kalt FRAMSat-1. 

Satellitten er bygget av studenter ved Orbit NTNU, basert på designet av deres 2U CubeSat SelfieSat. 

FRAMSat-1 ble laget for å vise hvor raskt en liten satellitt kan redesignes og bygges av Orbit-studentene 

og for å oppfylle drømmen «en norsk satellitt lansert fra norsk jord». Vi håper at FRAMSat-1 bare vil 

være den første av mange av dem. 

I tillegg til studentene fra Orbit, har vi det norske selskapet Eidsvoll Electronics (EIDEL) ombord med en 

ny solsensor nyttelast, noe som gjør dette prosjektet til et ekte fellesarbeid mellom 

universitetsstudenter og norsk industri. I tillegg støtter bedrifter som SIMPRO og Kongsberg studentene 
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i produksjon og testing. Andøya Space Education er også en viktig partner i dette prosjektet og vil 

forhåpentligvis bidra til å bygge bro mellom universiteter med tilgang til rom gjennom deres nye Space 

Education 2.0-program, og gi fremtidige studenter en måte å lansere prosjektet sitt ut i verdensrommet. 

Prosjektet er finansiert av Norsk Romfartsorganisasjon, Institutt for elektroniske systemer ved NTNU, 

EIDEL, samt andre samarbeidspartnere og sponsorer. 

 

Framsat-1 bygges av romstudentorganisasjonen Orbit NTNU og skal teste solsensor fra Eidel. Foto: 

Orbit NTNU 
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EIDEL OG UNIVERSITETET I OSLO ER MED PÅ Å SENDE 

NORSKUTVIKLET INSTRUMENT TIL MÅNEN FOR Å FORSKE PÅ 

MÅNESTØV 

 

Det norske instrumentet sitter på kjøretøyet «Rashid». Det skal også monteres på solcellepaneler. Her fra et testrom med svarte 
vegger og simulert månestøv. 
© Mohammed Bin Rashid Space Centre 

I en artikkel i Aftenposten/E24 nylig kan du lese om et spennende prosjekt som EIDEL og Universitetet i 

Oslo er med på. Det dreier seg om et ubemannet fartøy som De forente arabiske emirater skal sende til 

månen neste år. Fartøyet skal undersøke et område som aldri før er blitt utforsket av mennesker. Med 

på reisen er norsk teknologi – en såkalt plasmaprobe – som skal brukes til å forske på månestøv ved å 

måle tettheten av elektroner i overflaten på månen. Dette har ikke vært gjort tidligere. 

Mer om denne saken kan du finne på lenken (kan kreve innlogging): 

https://e24.no/teknologi/i/66VGee/norsk-instrument-skal-til-maanen-der-skal-det-forske-paa-

maanestoev?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no 

 

https://e24.no/teknologi/i/66VGee/norsk-instrument-skal-til-maanen-der-skal-det-forske-paa-maanestoev?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no
https://e24.no/teknologi/i/66VGee/norsk-instrument-skal-til-maanen-der-skal-det-forske-paa-maanestoev?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no
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RIMFAX: FFIs EVENTYR PÅ MARS 

            
Vil mennesket snart sette det første fotavtrykket på vår røde naboplanet? Målet med de mange 
ekspedisjonene til Mars er å få nok kunnskap. Flere tror nå at en bemannet ferd kan gjennomføres i løpet av 
de neste tiårene. Illustrasjon/foto: Nasa. 

 
I denne artikkelen kan du lese om Forsvarets Forskningsinstitutt (FFIs) romfarts-eventyr på Mars. NASAs 
Mars-rover Perseverance landet på Mars 18. februar 2021, og hadde med seg en håndfull 
forskningsinstrumenter. Ett av dem var georadaren Rimfax, som er utviklet av FFI. Rimfax bruker 
radarteknologi for å se ned i bakken og dermed kartlegge geologien på Mars. 
 
Norsk fellesinnsats 

Rimfax er typisk for FFIs satsing på romforskning, ved at den er et bredt prosjekt. FFI har blant annet 
samarbeidet med Kongsberg Norspace AS, Bitvis AS og Comrod AS for å bygge 
instrumentet. Finansieringen kommer fra FFI og Norsk romsenter, via European Space Agency (ESA). 
Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd er også med på spleiselaget. Fremover er det UiO/CENSSS 
som skal styre radaroperasjonene. 
 
Lenke til denne spennende artikkelen finner du her: 
https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/rimfax-er-ffis-pioner-pa-mars 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/rimfax-er-ffis-pioner-pa-mars
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SINTEF: NORSK TEKNOLOGI SKYTES OPP TIL DEN INTERNASJONALE 
ROMSTASJONEN (ISS) 

Sakser også denne som nettopp er lagt ut på SINTEFs nettsider:      https://www.sintef.no/siste-
nytt/2021/livsviktig-norsk-teknologi-skytes-opp-til-den-internasjonale-romstasjonen/ 

 

 
Det er denne Space X-raketten som skytes opp til Den internasjonale romstasjonen (ISS) tirsdag. Om bord 
er den norske luftmåleren ANITA2. Foto: Space X/NASA/ESA 
 
20. desember 2021 
Tirsdag 21. desember kl. 11.06 norsk tid, skyter NASA opp en rakett til Den internasjonale romstasjonen. 
Om bord er den norske luftmåleren ANITA2, som vil ha en livsviktig oppgave på romstasjonen. 

Formen minner om en kjøkkenskuff og størrelsen er som en vanlig mikrobølgeovn, men oppgaven den 
har er langt fra ordinær: Den skal måle luften inne i Den internasjonale romstasjonen (ISS), og varsle 
dersom den oppdager farlige gasser. 

Måleinstrumentet er utviklet av norske SINTEF og tyske OBH for Den europeiske romfartsorganisasjonen 
ESA. Teknologien kan bli sentral i fremtidige Mars-ekspedisjoner. 

– Det er mye jobb med å sikre luften, og det er ingen er i tvil om at det er nødvendig. Nå har man vært 
på romstasjonen sammenhengende i over 20 år, og man har ikke luftet én eneste gang, sier 
seniorforsker Atle Honne i SINTEF Digital spøkefullt til NTB. 

https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/livsviktig-norsk-teknologi-skytes-opp-til-den-internasjonale-romstasjonen/
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/livsviktig-norsk-teknologi-skytes-opp-til-den-internasjonale-romstasjonen/
https://www.aftenposten.no/norge/i/0GLG80/norsk-luftmaaler-skal-sikre-romfarere-mot-farlige-gasser
https://www.aftenposten.no/norge/i/0GLG80/norsk-luftmaaler-skal-sikre-romfarere-mot-farlige-gasser
https://www.aftenposten.no/norge/i/0GLG80/norsk-luftmaaler-skal-sikre-romfarere-mot-farlige-gasser
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Fra spøk til alvor: Farlige gasser er et av skrekkscenarioene på romstasjonen, i tillegg til brann, så dette 
måleinstrumentet er ekstremt viktig å få på plass. Og tirsdag 21. desember skjer det endelig! Da skytes 
den norske teknologien opp i en rakett sammen med nye forsyninger til den internasjonale 
romstasjonen.  

Hør Atle Honne, som er en av arkitektene bak ANITA-teknologien og leder for prosjektet i Norge, i 
Nyhetsmorgen på NRK Radio klokken 08.30 tirsdag 21. desember. 

Unik, norsk teknologi 

SINTEF har rett og slett utviklet en unik analyseteknikk for luftovervåking, som kan skille mellom 37 
gasser - flere av dem livsfarlige hvis det oppstår lekkasjer. En gasslekkasje med ammoniakk er for 
eksempel svært farlig for astronautene på romstasjonen. 

– Dersom det oppstår slike lekkasjer, så er det først og fremst viktig å oppdage dem og deretter gjøre 
noe med det. Etter å ha blitt varslet om lekkasjen, vil astronautene ta på seg pusteutstyr, og man får tid 
til å stanse lekkasjen og deretter fikse problemet, sier Honne til Norsk Romsenter. 

Lekkasjene kan komme snikende uten at astronautene oppdager det. ANITA2 varsler astronautene 
dersom den oppdager gasser som overskrider en maksgrense. Målesystemet gir også beskjed om når 
det er trygt å ta av maskene etter at problemet er løst. 

 

 
Tirsdag skytes luftmåleren, som er utviklet av norske SINTEF og tyske OHB, opp til den internasjonale 
romstasjonen ISS. Mens den ene av disse to komponentene, Flight Model, skal skytes opp og brukes på ISS, skal 

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32025221/#t=1h38m33s
https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32025221/#t=1h38m33s
https://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Norsk-gassmaaler-paa-vei-til-romstasjonen
https://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Norsk-gassmaaler-paa-vei-til-romstasjonen
https://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Norsk-gassmaaler-paa-vei-til-romstasjonen
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tvillingen Ground Model brukes på bakken til eventuell feilsøking, måling av eventuelle nye gasser, og til uttesting 
av oppdatert programvare. Foto: SINTEF 

Ble belønnet med pris 

Luftmåleinstrumentet ANITA1 har tidligere vært prøvd ut på ISS og hadde en svært vellykket 
måleperiode der i 2007-2008 med generelt mye bedre luftovervåking enn tidligere. 

Da ble enkelte viktige gasser målt skikkelig for første gang, og en gass ble uventet «oppdaget». Også 
ukjent gassdynamikk ble kartlagt, noe som blant annet ga bedre forståelse av hvordan et rensesystem 
virket, og hvorfor det til dels ikke virket. Disse resultatene ble belønnet med Wright Brothers Medal for 
2009. 

Her kan du lese mer om ANITA2-prosjektet. 

Les også: Astronautenes ekstra nese (gemini.no) 

Utforsk fagområdene 

• Sensorer 
• Smarte sensorsystemer 

Kontaktperson 

 

Atle Honne 

SeniorforskerSmart Sensor Systems 

+47 930 59 286 

Atle.Honne@sintef.no 
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