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LEDER: EN AKTIV VÅR FOR ROMSEKTOREN I NORGE 

Som vi alle har i friskt minne, bød også 2022 oss på en ekstremt tung start. Pandemien satte 

sitt preg på verden og landet i januar og februar – og før februar var omme, kom Russlands 

brutale angrepskrig mot Ukraina. Den pågår fortsatt, med ufattelige konsekvenser, først og 

fremst for det ukrainske folk – men også for verden for øvrig. Det fulle omfang av dette har vi 

nok ikke sett enda – og også for romsektoren har konflikten store følger, som omtalt i forrige 

nyhetsbrev. Ikke minst er det umulig å se for seg noe samarbeid med russisk romsektor på 

svært lang tid. Samtidig viser konflikten samtidig med all mulig tydelighet at behovet for 

romkapasiteter neppe vil avta fremover – til etterretning, overvåking, jordobservasjon, 

kommunikasjon og en rekke andre formål. 

Som kjent, ble vi nødt til å utsette årets Space Dinner, som opprinnelig var berammet til 8. 

februar. Men endelig lot det seg gjøre, etter mer enn to års opphold: Space Dinner gikk av 

stabelen tirsdag 10. mai, og ble et svært vellykket arrangement – se nærmere omtale nedenfor.  

Påfølgende dag gjennomførte vi også NIFROs årlige generalforsamling – også den for første 

gang på lenge i fysisk format. Her ble det blant annet valgt nytt styre og foretatt noen justeringer 

av NIFROs vedtekter. Også dette er nærmere omtalt nedenfor. 

Vi står midt oppe i en ganske krevende situasjon for verdenssamfunnet og her hjemme. 

Kombinasjonen av krig i hjertet av Europa, matkrise, energikrise og miljøkrise er noe vi aldri har 

sett før. Norsk økonomi holder høyt tempo og går med rekordhøy sysselsetting og store 

overskudd. Samtidig står vi overfor den paradoksale situasjonen at det varsles store kutt i 

Statens pengebruk, for å bidra til å holde inflasjonen under kontroll og rentenivået nede. Dette 

kan lett også gi utilsiktede effekter dersom man kutter i de midlene som bidrar til langsiktig vekst 

for norske næringer - ikke minst innen romsektoren. La oss håpe at vi unngår dette i høst! 

En viktig del av NIFROs mandat er å holde kontakt opp mot det politiske miljøet, og Space 

Dinner er vår viktigste anledning til å gjøre dette. Samtidig jobber vi også jevnt med å ta vare på 

disse kontaktene og holde våre politikere oppdatert om utviklingstrekk innen romsektoren 

nasjonalt og internasjonalt. Å fremme synspunkter fra næringen på hvordan vi best kan fremme 

norske interesser i denne sammenhengen og utvikle norske kapasiteter og næring, er en viktig 

del av dette arbeidet. 

I dette nyhetsbrevet kan du også lese om en del spennende arrangementer som nylig har 

skjedd og som skjer innenfor romsektoren her hjemme i månedene fremover. Vi tar også med 

nytt fra noen av NIFROs medlemsbedrifter, som har stor suksess også internasjonalt. Jeg setter 

fortsatt stor pris på kommentarer, saker og innspill til nyhetsbrevene! 

For den som vil holde seg oppdatert på rom-nyheter på den internasjonale arenaen, kan jeg 

trygt anbefale nyhetsbrevene og rapportene til europeiske ESPI (European Space Policy 

Institute), https://www.espi.or.at/ og amerikanske Brycetech, https://brycetech.com/. 

 

 

https://www.espi.or.at/
https://brycetech.com/


I skrivende stund går de fleste av oss inn i en rolig sommerperiode, samtidig som en særdeles 

spennende høst venter. Jeg benytter anledningen til å ønske alle lesere en riktig god sommer – 

og at dere får ladet batteriene både i konkret og overført betydning!   

Med hilsen  

 

Gunnar Heløe 

Daglig leder, NIFRO 

 

 

 

 

 

 

SPACE DINNER 2022 – TIRSDAG 10. MAI 

 

       

Fra åpningssekvensen i programmet: ESAs generaldirektør Josef Aschbacher, også sammen 

med Norsk romsenters administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen og konferansier 

Siri Lill Mannes, og med KSATs sjef Rolf Skatteboe og statssekretær i Forsvarsdepartementet 

Bent-Joacim Bentzen.  

 

Som kjent måtte vi utsette Space Dinner fra den opprinnelig planlagte datoen i februar, 

til tirsdag 10. mai. Dette var selvfølgelig ikke optimalt, blant annet pga mange 

møtekollisjoner i mai og betydelig administrativt merarbeid for mange aktører. Men 

med stor fleksibilitet fra mange berørte, lyktes vi likevel med et godt og etterlengtet 

arrangement. Vi hadde allerede på plass et veldig godt program for arrangementet,og 

kunne i all hovedsak gjenbruke dette.  

 

Temaet for årets Space Dinner, som også er NIFROs og den norske romnæringens 



årskonferanse, var hentet fra Hurdalsplattformen: «Norsk Romfart 2030: En norsk 

bærekraftig verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter innen 

2030?». Programmet holdt høyt nivå, med ESAs generaldirektør Josef Aschbacher 

som en hovedgjest sammen med hans norske kollega Christian Hauglie-Hanssen. 

Statssekretærer frå Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet 

deltok også, saman med et stort utvalg aktører frå norsk romnæring. Programmet ble 

som vanlig ledet med sikker hånd av Siri Lill Mannes.  

   

Paneldiskusjon under Space Dinner – og konferansier Siri Lill Mannes sammen med NIFROs 

president Onno Verberne og daglig leder Gunnar Heløe. 

 

Vi hadde rekordoppslutning på årets Space Dinner, med om lag 170 påmeldte 

deltakere. Tilbakemeldingene har også gjennomgående vært særdeles positive og 

hyggelige; det er tydelig at arrangementet har vært etterlengtet. Noen erfaringer har vi 

selvfølgelig også gjort, som er verd å ta med seg til neste års arrangement.  

Programmet var kanskje i overkant tettpakket; det kan med fordel gjøres litt løsere og 

at det settes av enda meir tid til pauser. Et annet forhold er at vi med 170 deltakere var 

i ferd med å nå en grense for hva våre tradisjonelle lokaler på Grand kan tåle. Dette 

gjelder både rent fysisk plass, mingle- og utstillingsplass i pausene, og ikke minst 

luftkvaliteten i rommet. NIFRO-styret i samarbeid med daglig leder foretar en vurdering 

av hvordan vi skal går videre med neste års arrangement i lys av disse forholdene. 

                                         

Hyggelig samvær under middagen etter konferansen. Og som vanlig sørget kokkene på Grand 

for en space-preget overraskelse til dessert. Denne gang i form av Saturn med ringer. 



 

Takk til alle som bidro til å gjøre årets Space Dinner til en suksess! Jeg setter fortsatt 

stor pris på tilbakemeldinger – og ikke minst synspunkter på hvordan vi kan gjøre 

neste års Space Dinner enda bedre! Arrangementet er for øvrig allerede tidfestet til 

tirsdag 7. februar 2023.  

 

NIFRO-PRISEN 2022 GÅR TIL RANNVEIG MARIE FÆRGESTAD, NTNU 

Som vanlig, var et viktig innslag i programmet for Space Dinner utdeling av årets NIFRO-pris.  

  

Rannveig Marie Færgestad orienterer om master-oppgaven. 

NIFRO-Prisen er en pris til den beste masteroppgaven ved norske universiteter og høyskoler 
innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen er på 20 000 NOK, og har blitt delt ut siden 
2013. 
Prisen deles ut i samarbeid med Andøya Space Education på NIFRO sin årskonferanse (normalt 
i februar hvert år), hvor vinneren også inviteres til å gi en kort presentasjon. 

Formålet med prisen er å: 

• Motivere og oppmuntre master-studenter til ekstra innsats i å skrive gode 
masteroppgaver om romvirksomhet og romteknologi, med relevans for norsk romnæring. 

• Styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og 
utdanningssystem 

• Bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet 
• Øke forståelsen for nytten av romvirksomhet som markedsskaper og innovasjonsskaper  

I år gikk prisen til Rannveig Marie Færgestad fra NTNU, for oppgaven «Modelling and 

simulation of hypervelocity impact against debris shields for spacecraft protection». Kort fortalt 

dreier det seg om undersøkelse og utvikling av skjold for romfarkoster til beskyttelse mot 

sammenstøt med romsøppel. Rannveig gav en imponerende presentasjon av oppgaven sin 

under Space Dinner. Hun er i dag doktorgradsstipendiat hos SIMLab, NTNU. Her forsker hun 

videre med modellering av andre relevante materialer (kompositter og 3D-printet aluminium). 



       

Prisvinner Rannveig Marie Færgestad sammen med juryen: Grunde Joheim (KDA), Jøran Grande 

(Andøya Space Education), og Vendela Paxal (WideNorth og professor II, NTNU. Til høyre Rannveig 

sammen med NIFROs president Onno Verberne og juryformann Jøran Grande. 

NIFRO gratulerer Rannveig Færgestad med prisen!  

 

NIFROs GENERALFORSAMLING ONSDAG 11. MAI 

Som tidligere annonsert, ble NIFROs generalforsamling for 2022 avholdt onsdag 11. mai i 

Norsk Romsenters lokaler på Skøyen i Oslo. 

Litt av tanken bak å legge generalforsamlingen dagen etter Space Dinner, var å få god 

oppslutning siden mange av de aktuelle delegatene uansett var i Oslo-området. Dette fungerte 

imidlertid ikke helt etter intensjonen etter som vi kun var 12 fremmøtte. Ikke desto mindre ble 

dette en god generalforsamling, med relevante og konstruktive diskusjoner. De viktigste sakene 

refereres kort nedenfor: 

Nytt styre og valgkomité 
En hovedsak på generalforsamlingen var å velge nye representanter til styret, valgkomité og 

revisor. Følgende er valgt: 

President 
Onno Verberne, Nammo (2021-23) 
 
Styremedlemmer 
Harald Aarø, Kongsberg Defence and Aerospace (2021-23)  
Ingun Berget, Andøya Space (2021-23)  
Vendela Paxal, WideNorth (2022-24) 
Ann-Iren Kittang Jost, CIRIS (2022-24) 
 
Varamedlemmer 
Marte Indregard, KSAT (2022-23) 
Truls Orderløkken Andersen, EIDEL (2022-24) 



 
Valgkomité 
Christina Aas, Space Norway (2020-23) 
Martin Grimsgaard, T&G Elektro (2021-24) 
Kjersti Hamborgstrøm, Telenor Satellite (2022-25) 
 
Revisor 
Thor Breien, personlig kapasitet (2022-23) 
 
Jeg gratulerer de nye tillitsvalgte med sine verv, og ser frem til et godt samarbeid med dem. 
Samtidig takker jeg de utgående styremedlemmene Kjersti Hamborgstrøm og Gunnar Mæhlum 
og valgkomiteens utgående leder Stig Erik Christiansen for utmerket samarbeid, vi holder 
kontakten videre. 

Endringer i NIFROs vedtekter 
Det ble på generalforsamlingen foretatt noen justeringer i NIFROs vedtekter, blant annet basert 

på føringer fra generalforsamlingen i 2021. Noe av dette er ren korrektur og oppretting av 

småfeil, for øvrig var de viktigste endringene de følgende: 

a. «Industripolitikk» erstattes med «næringspolitikk» (§2). 

b. En del justeringer på §3 Medlemskap, slik at det er mer i harmoni med det som er 

vedtatt på tidligere generalforsamlinger og det som allerede ligger ute på nettsidene 

(bl a om Gründermedlemskap). 

c. Kontingenter: Rabatt for prospektive medlemmer nevnes her. Derimot nevnes ikke de 

konkrete kontingentbeløpene og grensene for de ulike medlemskategoriene (A/B/C), 

de justeres årlig/jevnlig av generalforsamlingen. 

d. §6 Generalforsamlingen: Frist for GF endres fra utgangen april til utgangen av mai. 

Dette for å gi noe større fleksibilitet, bl a sett i lys av at generalforsamlingen to av de 

tre siste årene faktisk har blitt holdt i mai. Valg av valgkomité nevnes også (ref 

protokoll fra GF 21, som instruerer styret til å legge frem at forslag om hvordan 

valgkomiteen skal innstilles og velges, på GF 22). 

e. Vedtektenes §10, Budsjett («NIFROs budsjett skal være balansert»), strykes. 

Begrunnelsen var at dette punktet er utydelig, har lite relevans og i praksis ikke 

etterleves.  

 

En oppdatert versjon av NIFROs vedtekter vil bli lagt ut på hjemmesider i nær fremtid. 

Protokollen fra generalforsamlingen er registrert i Brønnøysundregisteret slik at det nye styret 

formelt sett er på plass. Spesielt interesserte kan få tilsendt protokollen ved å ta kontakt med 

undertegnede. Det nye styret ble for øvrig konstituert ved sitt første styremøte mandag 13. juni. 

Der ble også Vendela Paxal valgt til visepresident. 

 

 

 

 



INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS (IAC) PARIS, 18.-22. 

SEPTEMBER 

                 

 

IAC (International Astronautical Congress) 2022 arrangeres i Paris 18.-22. september i år. Dette 

er verdens største konferanse, messe og møteplass innen romsektoren. 

Daglig leder har i den siste tiden hatt dialog med Norsk romsenter om norsk deltakelse på IAC. 

Det er allerede gjort en del forberedelser i samarbeid mellom bl a Romsenteret og Innovasjon 

Norge. KDA, NAMMO, Andøya Space og EIDEL er allerede involvert, så vidt jeg forstår også 

KSAT – som stiller egen stand. Det er også aktuelt å tilby NIFRO og/eller enkelte av våre 

gründer- og mellomstore bedrifter å delta. En foreløpig sondering tilsier at det er sterke 

argumenter for at NIFRO bør delta og bidra til å representere/markedsføre medlemsbedriftene 

der – men medlemmene er jo selvfølgelig også velkomne til å delta på egen hånd. En del 

praktiske og økonomiske aspekter må også avklares i god tid. 

NIFRO deltok på IAC i Bremen i 2018; jeg er usikker på erfaringene derfra, men har forstått det 

som de i hovedsak var positive. 

Rent økonomisk er det klart at deltakelse på IAC vil innebære en del utgifter. Utgiftene til selve 

den norske standen (som er på 63 kvm eller så, lagt nær våre tyske kollegaer) dekkes så vidt 

jeg forstår av Romsenteret og Innovasjon Norge. Muligens kan en også få dekket 

utstillerpassene til 500€ pr snute. Konferansepass, som gir adgang til konferansedelen av IAC, 

koster inntil 1.200€ – men for utstillingsdeltakere vil det neppe være mye tid til overs for å delta 

her.  I tillegg i regnestykket kommer selvfølgelig reise og opphold, samt eventuelt tapt 

arbeidsfortjeneste. 

Jeg ville sette stor pris på tilbakemeldinger og synspunkter på dette fra medlemsbedriftene og 

andre med interesse og engasjement: IAC er utvilsomt verdens største møteplass innen 

romsektoren, og gir anledning til å vise seg frem, til læring, og til å hente inspirasjon og knytte 

kontakter. Samtidig er dette kanskje en arena som blir ganske overveldende, og der man lett 

«drukner» i mengden. Bør vi delta her – eller har vi råd til å la være? 

Bedrifter som ønsker å delta selv under NIFRO-paraplyen, eller ønsker at NIFRO skal bidra til å 

promotere dem, bes gi beskjed og ta kontakt så snart som mulig. Tidsfristen for påmelding via 

Romsenteret er ganske knapp: Fredag 15. juli. Jeg ber om eventuelle synspunkter før fredag 8. 

juli, beklager knapp tidsfrist. 

Litt administrativ info følger nedenfor, for dem som har intensjoner om å delta (mottatt fra 

Romsenteret): 



 

Vi har holdt av en plass til NIFRO på den norske standen på IAC i Paris 18. – 22. September 2022.  

https://iac2022.org/ 

Tanken bak er at NIFROs stand kan brukes av de mindre bedriftene som ønsker å profilere seg. Du 

administrerer og koordinerer bruken av standen, inkludert deltagelse. Det koster 500 € pr deltagerpass, se 

informasjonen nedenfor som hat gått ut til hovedsamarbeidspartnerne.  

Stand 

Norsk Romsenter har bestilt standplass D10, den er 63 m2 og ligger ved siden av BDLI, 

interesseorganisasjonen til de tyske rom- og aerospacebedriftene.  

BWS Expo skal designe, bygge og levere standen. Prosjektleder er Trond Witzøe (i kopi), salgs- og 

prosjektansvarlig for Norden i BWS. Han samkjører produksjon og logistikk, og har ansvar for kontakt med 

utstillerne om design, utstyr, møbler osv. 

• Send tilbakemelding om kontaktperson så snart som mulig, med Trond 

trond@bws.poznan.pl i kopi. 

Utstillerpass 

Vi oppfordrer alle til å ha nok folk til å bemanne standen mens utstillingen er åpen, antagelig fra 10 – 18.  

De som skal stå på stand, må ha utstillerpass. Passene gir adgang til utstillingsområdet, åpningsseremonien 

og mottagelsen søndag 18. september, men ikke til resten av konferansen. 

Vi har åtte pass inkludert i standleien, fordelt slik: 

KDA: 2 

NAMMO: 2  

Andøya Space + Nordland fylkeskommune: 2 

Innovasjon Norge: 1 

EIDEL (TBC): 1 

Ekstra pass koster 500 € pr deltager.  

• Send bestilling på antall ekstra utstillerpass innen 15. juli. 

• Alle utstillere må dokumentere at bedriften/organisasjonen har ansvarsforsikring (Civil Liability 

Insurance Certificate) 

Konferansen åpner søndag 18. september kl 0930 og utstillingen kl 1100, ut fra det foreløpige 

programmet. 

https://iac2022.org/programme/ 

Hotell 

IAC har avtale med mange hoteller i nærheten 

https://iac2022.org/accommodation/ 

 

https://iac2022.org/
mailto:trond@bws.poznan.pl
https://iac2022.org/programme/
https://iac2022.org/accommodation/


RINGVIRKNINGSRAPPORT FOR NORSK INDUSTRI OG ESA-
DELTAKELSE 2021 

Norsk romsenter publiserte nettopp denne rapporten, som kan finnes på lenken 

https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Publikasjoner/Norsk-industri-og-ESA-deltakelse-2021 

Det dreier seg om en rapport Romsenteret v/Fagsjef Industri, Rune Eriksen, nylig har laget for å 

dokumentere effekter og ringvirkninger for norsk industri av midlene vi bruker i ESA og 

Nasjonale følgemidler (post 72 i statsbudsjettet). Som det fremgår, er ringvirkningene 

betydelige. Dette er jo ingen eksakt vitenskap, men det kan være veldig nyttig å ha en 

dokumentasjon på at disse midlene er vel anvendt – og gir omsetning og arbeidsplasser til 

norsk industri verd tre-fire ganger de anvendte midlene. Ikke minst i forbindelse med den tøffe 

budsjettkampen vi står overfor i forbindelse med statsbudsjettet i høst, kan det være svært 

verdifullt å ha slik dokumentasjon å vise til.  

 
HYPSO-1, FØRSTE NORSKE FORSKINGSSATELLITT (skriven av Roger 

Birkeland, NTNU) 
 

13. januar i år kom satellitten HYPSO-1 i bane. Satellitten er ein 6U CubeSat (10x20x30 cm), 

med eit hyperspektralt kamera utvikla ved Noregs Tekniske Naturvitskaplege Universitet 

(NTNU) som nyttelast. Det er teamet ved NTNU SmallSat Lab i Trondheim som har designa 

oppdraget for satellitten, leia utviklingsløpet og som også opererer både satellitt og kamera. 

Satellittbussen er kjøpt inn frå selskapet NanoAvionics i Litauen. I tillegg har fleire norske 

industri- og forskingsaktørar bidrege med støtte til delar av prosjektet.  

 
HYPSO-1 vert inspisert og testa, nokre få veker før oppskyting. Foto: NanoAvionics 

https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Publikasjoner/Norsk-industri-og-ESA-deltakelse-2021


Kameranyttelasta om bord i satellitten vart skrudd på etter nokre veker der først satellittbussen 

vart testa og sjekka ut av NanoAvionics. Dei siste tre månadane har satellitten levert daglege 

hyperspektrale bilete frå både norske område og andre stader i verda. Hovudformålet med 

satellitten er å overvåke kystnære farvatn, med vekt på å kunne detektere mellom anna 

algeoppblomstring i havet.  

Satellitten HYPSO-1 inngår i ei rekkje med sensorplattformar ved NTNU, og blir brukt til å støtte 

fleire pågåande og kommande forskingsprosjekt. I vår har den blitt brukt sammen andre 

sensorplattformer som samla inn data i, på og over det same området. Det har vore  kampanjar 

både i Frohavet og området rundt Ny-Ålesund på Svalbard (https://www.ntnu.no/nyheter/ntnus-

forste-forskningssatellitt-pa-oppdrag-i-arktis/).  

 

 

Forlandet utanfor Kongsfjorden på Svalbard fotografert frå HYPSO-1 den 29. mai. Biletet er ein RGB-

representasjon av eit hyperspektralt bilete, og viser dermed berre nokre av lysets bølgelengder som 

HYPSO-1 er i stand til å fotografere. 

Seinare i sommar skal HYPSO-1 bistå i overvaking av miljøet i Mjøsa 

(https://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten-kristin-aldo-ntnu-i-gjovik/eventyrlige-

muligheter-for-a-avdekke-mjosas-hemmeligheter/363230). Teamet er no i gang med 

karakterisering av instrumentet og analyse av innsamla data og dette vil bli publisert i løpet av 

året. I forbindelse med dette vil data bli gjort tilgjengeleg for fleire forskingsgrupper også, og 

HYPSO-1 vil kunne «ta i mot bestillingar» av observasjonar over spesifikke område. Utvikling av 

neste satellitt, HYPSO-2, er i full gang og oppskyting av denne er planlagt til våren 2024.  

 

STUDENTER VIL TA UIT OG NORD-NORGE TIL STJERNENE 

Nedenstående er et utdrag av en artikkel på UiTs hjemmeside av kommunikasjonsrådgiver 

Espen Viklem Eidum (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=762866) og gjengis i 

samråd med førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen ved Institutt for Elektroteknologi, UiT 

Narvik. 

UiT – Norges Arktiske Universitet – har lagt ni millioner kroner på bordet, og nå vil rommiljøet 

ved UiT i Narvik engasjere studenter fra «alle» disipliner i arbeidet med å få en studentsatellitt 

sendt opp fra Andøya Space i 2024. 

https://www.ntnu.no/nyheter/ntnus-forste-forskningssatellitt-pa-oppdrag-i-arktis/
https://www.ntnu.no/nyheter/ntnus-forste-forskningssatellitt-pa-oppdrag-i-arktis/
https://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten-kristin-aldo-ntnu-i-gjovik/eventyrlige-muligheter-for-a-avdekke-mjosas-hemmeligheter/363230
https://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten-kristin-aldo-ntnu-i-gjovik/eventyrlige-muligheter-for-a-avdekke-mjosas-hemmeligheter/363230
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=762866


 

UiT sikter mot rommet igjen i 
2024. Nå ønsker rommiljøet 
ved universitetet et bredt 
studentsamarbeid om nytt 
satellittprosjekt.FOTO: ANDØYA 

SPACE 

 

 

 

 

 

– Skal vi lykkes med satellitten som et studentprosjekt, trenger vi hjelp fra studenter fra en rekke 
miljøer. Vi ser for oss et bredt UiT-samarbeid om satellitten og dens nyttelast, sier 
førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen, Institutt for elektroteknologi (IET) ved Fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak), UiT i Narvik. 

Bak prosjektet står IET som prosjekteier og med på laget er flere av instituttene ved fakultetet. 

Forsker på romsøppel 
Målet med prosjektet er å bygge, teste og deretter skyte opp en studentsatellitt i bane rundt 
jorda. IVT-fakultetet vil både ha hånd om utvikling av nyttelast samt det som kalles «bussen», 
det vil si alt som trengs på satellitten for å drive de samme nyttelastene. 
– Et viktig bidrag vil også være å utdanne flere ingeniører og sivilingeniører for 
romvirksomheten i Nord-Norge. Denne industrien inviterer vi også gjerne inn i prosjektet, sier 
Ellingsen. 
Hvilke nyttelaster satellitten skal utstyres med er ennå ikke avklart, og Ellingsen understreker at 
studentene skal være med å bestemme instrumenteringen ombord. Samtidig er han ganske 
sikker på at romsøppel vil være en del av satellittprosjektet, da med fysikk ved Fakultet for 
naturvitenskap og teknologi (NT-fak) som en vitenskapelig samarbeidspartner. 

 
Enorme mengder romsøppel går 
i bane rundt jorda. Nå kan 
romsøppelproblematikken bli en 
del av et nytt 
studentsatellittprosjekt ved 
UiT.ILLUSTRASJON: NASA 

 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid med Andøya Space 
UiT og Andøya Space signerte nylig en overordnet avtale for å sikre en videreutvikling 
av et mangeårig samarbeid innen forskning, utdanning og næringsutøvelse. Avtalen 

https://uit.no/enhet/ivt
https://uit.no/enhet/ivt
https://uit.no/enhet/ntfak
https://uit.no/enhet/ntfak
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=761539


bidrar til å styrke den faglige virksomheten både ved UiT i Tromsø og i Narvik samt ved Andøya 
Space, gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter. 
– Utviklingen og oppskytingen av en nordnorsk studentsatellitt fra Andøya vil være et godt 
bidrag inn i en slik avtale, påpeker Ellingsen. 

Men før man kommer så langt som til Andøya, venter et omfattende arbeid i satellittprosjektet – 
og forhåpentligvis et bredt studentengasjement. 
 

Studentene ved satellitteknologi- og 
elektronikkstudiet ved UiT i Narvik 
deltar i REXUS-programmet med sin 
partikkeldetektor RaPTeX. REXUS 
er samarbeidspartner med den 
europeiske romorganisasjonen 
ESA. FOTO: RAPTEX  

 

 

 

 

 

 

 

Vi snakker om studentbidrag i et spenn fra mekanikk til markedsføring, sier Ellingsen. Fysikk, 
elektronikk, kommunikasjon, datateknologi, materialteknologi, økonomi, prosjektledelse og 
bidrag på det juridiske området inngår også i ønskelista fra initiativtagerne. 
– Her vil det være snakk om å engasjere studenter fra høsten 2022, både de som allerede 
studerer ved UiT og nye studenter, sier Ellingsen. 
 
Satellitten - beskrevet av Ellingsen å være litt større enn en «1,75 liters melkekartong» 
(10x10x20 cm) - vil bygge på erfaringene som er gjort med tidligere studentsatellitter 
som HiNCUBE (2013) og NCUBE (2005) i tillegg til studentraketter som G-CHASER i 2019 
og RaPTeX, som skytes opp i år. 

 

Rommiljø både i Narvik og Tromsø 
UiT har et større rommiljø knyttet til IVT-fakultetet i Narvik og NT-fakultetet i Tromsø. I Narvik 
har det siden 1996 vært en bachelorutdanning innen satellitteknologi. I tillegg tilbys et 
masterprogram i kontrollsystemer for rommet. Samtidig leverer både institutt for industriell 
teknologi (IIT) og dataingeniørstudiet ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte 
ingeniørfag (IDBI) ved UiT i Narvik nødvendig teknologi for satellitter. Vi ønsker å integrere 
prosjektet i både fag, spesialpensum og hovedoppgaver. På den måten får studentene praktisk 
erfaring med det de lærer i studiet, sier Pål Gunnar Ellingsen. Erfaringen fra prosjektet ønsker 
man å ta med inn i videre forskningsaktivitet, som igjen kan bety nye satellitter. 

https://www.tu.no/artikler/industri-norske-studenter-laget-egen-satellitt/233884
https://raptex.wordpress.com/


 

Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen.FOTO: ESPEN VIKLEM EIDUM  

 

 

TEKNA, NIFRO m fl ARRANGERER KARRIEREMESSE I TRONDHEIM 10. 
NOVEMBER 

Som varslet i forrige nyhetsbrev: Tekna (Teknisk- naturvitenskapelig forening) i samarbeid med 
bl a NIFRO, Space NTNU, Bridge NTNU og Romsenteret planlegger en karrieremesse i 
Trondheim 10. november i år. 
Det er veldig ønskelig at flest mulig av NIFROs medlemsbedrifter og -institusjoner deltar her – 
med mulighet for å rekruttere førsteklasses fremtidige medarbeidere og fortelle studenter og 
andre om romfartsrelaterte karrieremuligheter. KDA og NAMMO har allerede indikert at de vil 
delta på dette.  
  

Vi inviterer romfartsrelaterte virksomheter til å delta med en stand og representanter som kan 
diskutere karrieremuligheter med studenter på NTNU (Gløshaugen).  
  
Representantene bør ha:  

• Kunnskap om hvilken kompetanse- og erfaringsbakgrunn man må ha for å eventuelt 
kunne få en romfartsrelatert jobb i virksomheten (må ikke være konkrete planer om 
ansettelse) 

• Kjenne til eventuelle muligheter for å skrive romrelaterte master- og PhD-oppgaver for 
virksomheten 

• Kjenne til eventuelle traineeordninger/internships i regi av virksomheten 
  
Speisa karriere: Messen for deg som vil jobbe med romfart 
Tiltaket skjer altså i samarbeid med Tekna, Space NTNU, Norsk romsenter, NIFRO og Bridge 
NTNU. Tanken er at studenter kan komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere med ett eller 
flere bein innenfor space – og få høre om hva som trengs av kompetanse og erfaring for å få en 
jobb. Det kan også informeres om internships og muligheter for Master- og PhD-oppgaver, samt 
forskningssamarbeid.   
  
Vi satser ellers på å på å holde bankett på kvelden og ha med 1-3 spennende foredragsholdere. 
Vi oppretter en nettside her der man kan melde seg på (den er ikke på langt nær ferdig enda). 
  
 

https://www.tekna.no/kurs/speisa-karriere-43711/


Hvorfor? 
Tekna har tatt initiativ til dette for å belyse mulighetene for å jobbe innen romfart, fordi de 
norske virksomhetene er ute etter folk med riktig kompetanse og fordi unge folk er nysgjerrige 
på bransjen. Fagnettverket Tekna Romfart er initiativtakeren, og er en ganske nøytral og 
samlende aktør i dette bildet med både kontaktnettverk og medlemmer på alle nivå.  
  
Prismodell (ikke endelig besluttet, kan sikkert forhandles) 
NOK 10.000,- for vanlige virksomheter 
NOK 5.000,- for startups 
  
Dette for å dekke utgifter til arrangementet. Eventuelt overskudd går til NTNU Space. 
 
Mer om saken kommer senere, men interesserte bedrifter kan gjerne ta kontakt med Arild Ulset 

i Tekna, e-postadresse arild.ulset@tekna.no, eller med undertegnede. 

 

NAMMO FORSYNER ARIANE 6 MED RAKETTMOTORER 

Nedenstående er en oversatt og lett redigert versjon av en artikkel fra NAMMOs hjemmeside: 

Nammo to supply Ariane 6 with rocket motors - Nammo | Nammo 

ArianeGroup tildeler Nammo en kontrakt på flere millioner euro for å støtte Ariane6 Launch 

Vehicle med separasjonsrakettmotorer (A6 DR_SR). 

A6 DR_SR er faktisk et produkt som opprinnelig ble utviklet for A5-raketten, som i løpet av de 

siste 30 årene har utført feilfritt ved å skille P241-boosterne fra hovedtrinnet. For det nyutviklede 

Ariane6-produktet har Nammo-rakettmotoren sett flere modifikasjoner og forbedringer med 

fokus på utfasing av foreldede materialer og forbedring av produksjonskostnadene for 

komponenter. På A6 vil Nammo-produktet trygt skille den nyutviklede P120-boosteren etter at 

den er utbrent.  

 

Nammo vil forsyne Ariane 6 med rakettseparasjonsmotorer. Her er Nammos programleder Stian Flatebø 

(t.v.) og Nammos VP Space Kristian Lium (t.h.), med skillemotoren mellom seg. Foto: Nammo 

mailto:arild.ulset@tekna.no
https://www.nammo.com/story/nammo-to-supply-ariane-6-with-rocket-motors/


– Å være en del av den europeiske romindustrien er motiverende og har også en læringseffekt. 

Både prosjektteamet og de ulike produksjonsteamene i Nammo drar nytte av å jobbe sammen 

med romindustrien. Forventningene fra kunden er høye, og vi må prestere på et høyt nivå hver 

dag, sier Stian Flatebø, programsjef i Nammo Raufoss’ romdivisjon. 

Fabrikken på Raufoss, med sine dyktige medarbeidere, produserer en stor del av A6-DR_SR 

internt. Forming og bearbeiding av motorstrukturen, pressing og forming av 

isolasjonskomponenter, presisjonsbearbeiding av metalliske komponenter, blanding og støping 

av rakettdrivstoffet, overflatebehandling, komplett montering og endelig aksepttesting utføres i 

sin helhet på Raufoss. 

"Det å ha all denne aktiviteten internt er en nøkkelfaktor for å kunne møte kundenes krav og 

sørge for at vi er i stand til å forbedre oss i alle deler av produksjonsprosessen. Den korte 

avstanden, både fysisk og i organisasjonen, er også en nøkkelfaktor for våre ingeniører for å 

sikre videre utvikling og for å sikre at produktene vi lager kommer ut i verdensrommet på best 

mulig måte". 

"Å bli valgt av Ariane Group til å videreutvikle et eldre produkt på A6 viser tydelig Nammos evne 

til innovasjon og å anvende gode prinsipper i produksjonen for å holde seg konkurransedyktig." 

sier Kristian Lium, visepresident i Nammo Raufoss’ romdivisjon. " Ariane Group launcher er 

fortsatt en viktig del av Nammos portefølje av nisjerakettmotorer for romapplikasjoner og vil 

forhåpentligvis representere en stabil inntektsstrøm for selskapet i flere tiår fremover. Selv om 

Nammo også aggressivt utvikler nye produkter og teknologier som monopropellante systemer 

for VEGA-C, motorer med flytende drivstoff for NASAs ARTEMIS-oppdrag, og 

hybridrakettmotorer for mikrolaunchere, vil Nammo arbeide for å opprettholde sin posisjon som 

markedsleder for små rakettmotorer med fast drivstoff i europeisk romindustri. 

Nammos kontrakt med ESA har en verdi på rundt 500 millioner kroner (53 millioner USD), over 

20 år. 

 

KONGSBERG AGENDA: «SPACE TALKS» PÅ PROGRAMMET - OG 
NIFRO VAR MED 

Kongsberg-gruppen i samarbeid med Kongsberg kommune, Universitetet i Sørøst-Norge og en 

rekke andre næringslivsaktører i Kongsberg-området tok i år initiativ til en nyskapning: 

Kongsberg Agenda. Dette var en festival og møteplass over fire dager i slutten av juni, med et 

mangfoldig program – politikk, teknologi, kultur, idrett og mere til. Etter alt å dømme var 

arrangementet en stor suksess, og blir trolig et fast innslag i juni i årene fremover. 

Den uttrykte målsettingen med Kongsberg Agenda er å etablere en nasjonal møteplass for alle 
med hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse. Ambisjonen er å bli Norges 
viktigste arena for å løfte frem diskusjoner, samtaler og kunnskapsdeling knyttet til disse 
områdene. Arrangementet skal være premissgivende for nasjonale beslutningstakere, samt 
styrke engasjementet, entusiasmen og innsikten til deltakere og besøkende.  

Som en del av programmet inngikk også ulike teknologiske temaer og diskusjoner, under 
overskriften «Tech Talks». Her hadde vi også en egen «Space Tech Talk», med blant annet en 



paneldiskusjon om temaet «Hvordan kan småsatellitter bidra til å forebygge havbasert 
kriminalitet» - med Harald Aarø fra KDA Space, Richard Olsen fra FFI, og Gunnar Heløe fra 
NIFRO. Dette ble en god diskusjon, som i realiteten favnet betydelig videre enn det oppgitte 
temaet – med perspektiver på romvirksomhetens betydning og muligheter for det norske 
samfunnet og for norsk næringsliv. En spennende presentasjon fra studentorganisasjonen Orbit 
NTNU inngikk også i programmet bar også bud om kompetanse og optimisme i 
studentmiljøene, det lover godt. 

Kongsberg Agenda ser ut til å ha vært en stor suksess. En honnør til Kongsberg-gruppen og 

samarbeidspartnerne for et fint arrangement som bidro til å øke bevisstheten om rom-politikk! 

Du kan lese mer om Kongsberg Agenda på https://kongsbergagenda.no/, og mer spesifikt om 

Space Tech Talks på https://kongsbergagenda.no/events/space-talks. 

 

Paneldiskusjon: Camilla B Hågensen (moderator, KDA), Gunnar Heløe (NIFRO), Richard Olsen (FFI), 

Harald Aarø (KDA) 

https://kongsbergagenda.no/
https://kongsbergagenda.no/events/space-talks

