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Vi står foran store sprang i vår utforskning og bruk av rommet. Illustrasjon: NASA 

 

LEDER: 2023 – ÅRET DER NORSK ROMNÆRING VIRKELIG TAR AV? 

Som vi alle har erfart, har 2022 vært et usedvanlig krevende år på mange arenaer. Den globale 

pandemien har langt på vei sluppet taket i våre deler av verden, selv om den etterfølges av 
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mindre alvorlige smittebølger som også er krevende. På globalt nivå preges likevel fortsatt 

verdenssamfunnet sterkt av korona-pandemien – ikke minst fordi den nå rammer Kina sterkt, 

med de konsekvenser det har for verdensøkonomien. 

Det som likevel har preget 2022 mer enn noe annet, er krigen i Ukraina. Den 24. februar 

skjedde det de færreste av oss hadde trodd vi skulle få se i vår tid: Russlands fullskala invasjon 

av Ukraina. Dette er en dyp tragedie for det ukrainske – men på lengre sikt også for det 

russiske – folk, der lederne – langt på vei med folkets støtte – gjør landet til en internasjonal 

paria i overskuelig fremtid, samtidig som landets økonomi blir kjørt fullstendig i grøfta. Ord blir 

fattige når det gjelder å beskrive situasjonen. 

Når det gjelder romsektoren, har konflikten i Ukraina selvfølgelig også fått konsekvenser. En 

rekke prosjekter og programmer der Russland har hatt et samarbeid med vestlige land, er nå 

stanset eller lagt på is. Konflikten, sammen med logistikk-utfordringene i kjølvannet av 

pandemien, gir en betydelig knapphet på komponenter for både vår og annen høyteknologisk 

industri – med lange leveringstider og høyere priser. Konflikten viser samtidig med all mulig 

tydelighet at behovet for romkapasiteter er større og mer relevante enn noen gang, både til 

sivile og militære anvendelser – til etterretning, overvåking, jordobservasjon, kommunikasjon, 

internett-dekning – og en rekke andre formål. 

Ved tiltredelsen høsten 2021 fikk vi et klart inntrykk av at Støre-regjeringen vil satse stort på 

romvirksomhet. I Hurdalsplattformen signaliserte regjeringen 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. 

 

Dette er vel og bra og svært positivt, men vi har nok savnet konkretisering av denne satsningen. 

Og et alvorlig skudd for baugen fikk vi i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet 6. 

oktober. Riktig nok bekreftet regjeringen at den vil støtte opp om satellittoppskyting fra Andøya, 

sikre norsk egenevne til havovervåking, og etablere et norsk romtilsyn.  

Etter en unødig spennende prosess i oktober og november måned, seiret imidlertid fornuften til 

slutt: Et representantforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og MDG fikk etter hvert 

enstemmig tilslutning i Stortinget. Dermed ble regjeringen instruert til å signalisere at Norge 

viderefører vårt bidragsnivå i ESA, på Ministerrådskonferansen i slutten av november. Dette er 

særdeles viktig – ikke bare for norsk romnæring, men også på strategisk nivå for Norge som 

nasjon. Det er godt å se at vi har klartenkte politikere på Stortinget, og at demokratiet fungerer. 

NIFRO vil også på vegne av norsk romnæring takke mange gode krefter som har bidratt med 

informasjon og argumentasjon i denne viktige saken – ikke minst våre nære 

samarbeidspartnere Abelia og FSi. 
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Fra dystre perspektiver tidligere i høst, ser fremtiden for norsk romnæring nå betydelig lysere ut. 

Og det er mye spennende som skjer: I 2023 skal det for første gang skytes opp satellitter fra 

europeisk territorium – fra Andøya. Det skjer også en betydelig satsing på småsatellitter for 

ulike formål, og mye tilsier at vi i løpet av året kommer et langt skritt nærmere å oppfylle 

Hurdalsplattformens ambisjoner. Det er gode grunner til optimisme på dette området – vi 

opplever nå at romnæringen får stadig større oppmerksomhet og interesse også i nye miljøer, 

ikke minst hos investorer og hos dem som jobber med å øke eksporten fra Norge. Men dette vil 

kreve mye av oss alle – for å holde trykket og oppmerksomheten oppe i disse prosessene.  

 

Et viktig element i dette er selvfølgelig Romnæringens årskonferanse – Space Dinner – som i år 

endelig er tilbake i «normalt» gjenge (i 2022 måtte vi utsette den til mai). Dette er en viktig 

arena både for romnæringen internt, men også for å få oppmerksomhet blant våre politiske 

beslutningstakere og i andre viktige miljøer. Space Dinner arrangeres onsdag 8. februar, du kan 

lese mer om arrangementet nedenfor.  

  

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. 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 litt mer om saken om ESA-midlene. En oppsummering av 

rom-året 2022 kan du for øvrig finne på Romsenterets nettsider, 

https://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Romaaret-2022 

Mesteparten av nyhetsbrevet er imidlertid viet det som skal skje fremover – og som du vil se, 

ligger 2023 an til å bli et særdeles innholdsrikt rom-år. Dette borger godt for en spennende 

fremtid for næringen. Riktig god lesning! 

Jeg ønsker dere alle et riktig Godt Nytt År 2023! Måtte det bli betydelig bedre enn 2022 – for 

verden, og for hver og en av dere! 

Med hilsen 

Gunnar Heløe  

Daglig leder, NIFRO  

          

https://www.romsenter.no/Aktuelt/Siste-nytt/Romaaret-2022
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SAKEN OM NORGES LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER TIL ESA 

Denne saken har fått bred omtale tidligere, ref bl a NIFROs forrige nyhetsbrev – og i dagens 

leder.  

Med budsjettforslaget demonstrerte regjeringen klart at den savner forståelse for viktigheten av 

romsektoren og internasjonalt samarbeid da den foreslo store kutt i bevilgningene til norske 

langsiktige bidrag til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.  

Disse kuttene ville i praksis: 

• Bryte med langsiktig tenkning og stabile, forutsigbare rammevilkår som i lang tid har vært 

en bærebjelke i norsk rom-politikk. 

• Stanse norsk deltakelse i de fleste av ESAs programmer – både forskning, utvikling og 

industrirettede programmer 

• Stanse norsk markedsadgang i ESAs og EUs romrelaterte prosjekter 

• Drepe den pågående satsingen i norsk romnæring 

• Svekke norsk kompetanse og egenevne til å bygge nasjonale kapasiteter 

Heldigvis ble dette snudd i siste liten. Nedenfor gjengis derfor representantforslaget 

(«Dokument 8-forslaget»,  Dokument 8:36 S (2022–2023)), fremmet av stortingsrepresentantene 

Lene Westgaard-Halle (H), Sivert Bjørnstad (FrP), Alfred Bjørlo (V) og Rasmus Hansson 

(MDG). Forslaget ble fremlagt 9. november og behandlet tirsdag 22. november – altså samme 

dag som ESAs Ministerrådskonferanse begynte i Paris. Realitetene i Stortinget var imidlertid 

klare i god tid – og ved votering fikk forslaget enstemmig tilslutning ved at også 

regjeringspartiene sluttet seg til(!). Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten kunne derfor ta med 

seg en solid «pakke» til Ministerrådskonferansen – og dermed er langt på vei fremtiden til norsk 

romnæring lys. 

En stor takk til alle gode krefter som har bidratt til et positivt utfall i denne vanskelige saken – 

ikke minst til de fire stortingsrepresentantene som stod bak representantforslaget! Samtidig, for 

dem som har vært med en stund, er det en kjent sak at denne saken ikke er ny – den har hatt 

en tendens til å gjenta seg i forkant av ESAs Ministerrådskonferanser som skjer hvert 3. år (bl a 

i 2016, hvor forløpet var nær sagt identisk med årets). Det er all grunn til å ta en diskusjon med 

det politiske miljøet for å finne mekanismer for å forhindre at dette gjentar seg på nytt. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2022-2023/dok8-202223-036s/
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«ESA-kameratene»: Sivert Bjørnstad, Alfred Bjørlo, Rasmus Hansson og Lene Westgaard-Halle – og 
faksimile fra Stortingets Nett-TV som viser at forslaget er enstemmig vedtatt. 

 

 

Til Stortinget 

Bakgrunn 

Hovedformålet med norsk, offentlig satsing på romvirksomhet er at det skal være et verktøy for 
norske interesser. Det skal fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting, dekke viktige 
samfunns- og brukerbehov, samtidig som det sørger for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig 
rominfrastruktur. I tillegg er aktiviteten viktig for å sikre norske utenriks-, sikkerhets- og 
forsvarspolitiske interesser i både romvirksomhet og det ytre rom. 

Norge var tidlig ute som romnasjon med base på Andøya for oppskytning av forskningsraketter og 
slipp av vitenskapelige ballonger. Det skjedde allerede i 1962. I tillegg har satellittkommunikasjon 
også lange tradisjoner i Norge. I 1968 ble Tromsø Telemetristasjon etablert, forløperen til det 
verdensledende selskapet Kongsberg Satellite Services, KSAT. 

For å videreutvikle de norske kompetansemiljøene og forbedre tilgangen på viktig 
rominfrastruktur, spesielt innen navigasjon og kommunikasjon, ble Norge med i Den europeiske 
romorganisasjonen (ESA) i 1987. 

Siden har Norge brukt ESA til å utvikle og skaffe viktige tjenester, ikke bare innen kommunikasjon 
og navigasjon, men også innen jordobservasjon. Samarbeidet i ESA har også gitt norske 
forskningsmiljøer innpass i store, flernasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter, og norske 
bedrifter har fått store og viktige kontrakter som har vært en avgjørende faktor for å bygge opp den 
spisskompetansen Norge har på en rekke områder. Norsk romteknologi og forskning er bygget på 
ESA-deltagelsen. 
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Ifølge den forrige stortingsmeldingen om norsk romvirksomhet, Meld. St. 10 (2019–2020), 
«Høytflyvende satellitter – jordnære formål – En strategi for norsk romvirksomhet», beskrives det 
godt hvordan romvirksomhet bidrar til mye verdiskaping i Norge, både direkte og indirekte. Blant 
verdiskapingen som ikke tilskrives romindustrien, men hvor rombaserte tjenester likevel er av 
avgjørende betydning, kan for eksempel maritim sektor, fiskeriene, offshorenæringen, luftfarten og 
landbasert transport nevnes. 

Meldingen beskriver også romfartens og romindustriens betydning for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Satellitter kan spille en avgjørende rolle både når det gjelder forebygging av ulykker til 
havs og redningsarbeidet i etterkant, men også gjennom generell overvåkning og 
suverenitetshevdelse av et lands territorielle områder. 

Norge har de senere årene satset på flere nasjonale prosjekter, prosjekter som har blitt mulig på 
grunn av ESA-deltagelse i mer enn 30 år. Andøya Spaceport, som blir Europas første 
oppskytningsbase for småsatellitter, er et av dem. En annen satsing som har vært planlagt lenge, er 
en ESA Phi-lab i Tromsø. Denne skal bygge på det ledende jordobservasjonsmiljøet som er i 
Tromsø, og vil bli et ledende senter i Europa. 

I tillegg til dette er de mellom 50 og 60 bedriftene som driver med romfartsteknologi spredt ut over 
hele landet. Deltagelsen i ESA er viktig for å opprettholde arbeidsplasser i en rekke av disse 
bedriftene. Romvirksomhet er en viktig bidragsyter til verdiskaping i norsk økonomi. 

Norges innbetalinger til ESAs industrirettede frivillige programmer følger av flerårige forpliktelser 
Norge har inngått i forbindelse med ESAs ministerrådsmøter. På ministerrådsmøtet i 2019 inngikk 
Norge forpliktelser for totalt 161 mill. euro for perioden 2020–2028. Størrelsen på Norges årlige 
innbetalinger følger fremdriften i programmene. 

I forbindelse med Prop. 1 S (2022–2023) varsler regjeringen at de på ministerrådsmøtet i 
november vil trappe ned Norges frivillige bidrag til ESA fra 2024, slik at etter innbetalingen for 
2023 vil rammen for nye tilsagn og gammelt ansvar reduseres fra 173,7 mill. euro til 125,9 mill. 
euro. 

Skal Norge videreutvikle den muliggjørende teknologien som romvirksomhet er, og i tillegg være 
med på å påvirke utviklingen av nye samfunnsnyttige romtjenester som utvikles i Europa, må det 
skje gjennom en aktiv deltagelse i ESAs forsknings- og industrirettede programmer. 

Forslag 

På denne bakgrunn fremmes følgende 

forslag: 
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Stortinget ber regjeringen på ESAs ministerrådsmøte 22. og 23. november 2022 varsle at Norge vil 
opprettholde innbetalingene til ESAs frivillige programmer på dagens nivå, dvs. minimum 161 mill. 
euro i nye forpliktelser for programperioden frem til 2030. 

9. november 2022 

Lene Westgaard-Halle Sivert Bjørnstad Alfred Jens Bjørlo Rasmus Hansson 

 

  

Lene Westgaard-Halle med velfortjente blomster på vegne av «ESA-kameratene» fra Abelia og NIFRO. 

Eline Oftedal fra Abelia til venstre, Gunnar Heløe fra NIFRO th. (Foto: NIFRO) 

Til høyre den norske delegasjonen på ESAs Ministerrådskonferanse, Statssekretær Anne Marit 

Bjørnflaten og Christian Hauglie-Hanssen fra Romsenteret i midten. (Foto: Norsk Romsenter)  

 

SPACE DINNER 2023 

Som nevnt mange ganger før: Space Dinner 2023 er planlagt onsdag 8. februar – i tradisjonelle 

rammer på Grand Hotel i Oslo.  Fjorårets arrangement (i mai 2022) hadde rekordoppslutning, 

og vi satser på å videreføre den positive trenden. Temaet for arrangementet, som er NIFROs og 

den norske romnæringens årskonferanse, er en videreføring av årets tema og henspiller på den 

sterke fremtidstroen vi opplever i næringen: «Norsk romfart løfter mot stjernene!» 
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NIFRO har jobbet for å få til et godt og variert program, og håper og tror bestemt på at vi har 

lykkes med det. Det foreløpige programmet finner dere nedenfor. Vi har igjen et meget høyt 

nivå på deltakelsen denne gang, med blant andre næringsminister Jan Christian Vestre, 

statssekretær Bent-Joacim Bentzen, 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 det bli behov for i tiden frem mot arrangementet. Påmelding 

og annen info vil følge i de nærmeste dagene og ukene, så følg med! 
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Space Dinner 2023:  

«Norsk romfart løfter mot stjernene» 

Foreløpig program 

 

Onsdag 8. februar 2023, Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo 

Konferansier: Siri Lill Mannes 

 

12.00 Registrering og kaffe   

13.00 Velkommen.  

Innledende refleksjoner. 

Gunnar Heløe,  

Daglig leder, NIFRO 

Norsk romfart mot 2030: Det store perspektivet 

13.10- 

13.30 

Regjeringens rom-ambisjoner i lys av 

romstrategien og Hurdals-plattformen 

Næringsminister Jan Christian Vestre 

Nærings- og fiskeridepartementet  

13.30- 

14.05 

Politisk debatt: Hvordan skal vi 

lykkes med norsk romsatsning? 

Hva kan norsk romnæring levere til 

samfunnet i 2030? Hvilke muligheter 

gir New Space for norsk romindustri? 

Næringsminister Jan Christian Vestre 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Stortingsrepresentant Geir Pollestad 

(Sp), Finanskomiteen 

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen 

(V), Energi- og miljøkomiteen 

Nestleder Ingrid Liland, MDG 

Onno Verberne, 

President NIFRO  

Harald Aarø 

Styremedlem NIFRO 

14.05- 

14.30 

Pause  

Romsatsing i forsvarssektoren 

14.30-

14.45 

Forsvarssektorens romsatsing og 

samarbeid med norsk romnæring. 

Hvilke romkapasiteter vil Forsvaret 

behøve i 2030? 

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen, 

Forsvarsdepartementet 

 

14.45- 

15.00 

Organiseringen av romkapasiteter i 

Forsvaret 

 

Representant Forsvaret 
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15.00- 

15.15 

FFIs satsning på romkapasiteter Representant FFI 

15.15- 

15.35 

Pause   

Er 2023 begynnelsen på noe nytt? 

15.35- 

15.55 

Etter ESAs Ministerrådskonferanse 

2022: Fremtidsperspektiver og 

muligheter for internasjonal og norsk 

romsektor 

Christian Hauglie-Hanssen 

Administrerende direktør, Norsk 

Romsenter 

 

15.55- 

16.30 

Diskusjon: Er 2023 året der norsk 

romnæring tar av for alvor? Hvordan 

skal vi lykkes med å lage en 

fullverdig verdikjede? 

Christian Hauglie-Hanssen, NRS 

Christina Aas, KDA 

Ketil Olsen, Andøya Space 

Eirik Selnæs Sivertsen, NTNU 

Marte Indregard, KSAT 

Representant Gründer-bedrift 

(VAKE?) 

16-30- 

16.45 

Norsk satsning på småsatellitter: En 

oversikt over programmene 

Representant 

Norsk Romsenter 

16.45- 

17.05 

Pause  

Utvikling og kompetansebygging – og hva skjer fremover? 

17.05-

17.35 

Diskusjon: Hvordan bygge den rette 

kompetansen og forsknings-

infrastrukturen for at vi skal lykkes 

med norsk romsatsing?  

Cecilie Rolstad Denby, Instituttleder, 

Institutt for teknologisystemer, 

Matematisk-naturvitenskapelig 

fakultet, Universitetet i Oslo 

Camilla Brekke, prorektor, 

UiT/Norges arktiske universitet 

Thomas Tybell, instituttleder/ 

professor, NTNU 

Anne Margrethe Horsrud, leder 

Andøya Space Education 

Representant(er) fra industrien(?) 

17.35- 

17.50 

Andøya Spaceport frem mot launch i 

2023 

Ingun Bergets team 

Andøya Spaceport 
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Konferansier: Siri Lill Mannes 

 

Hurdalsplattformen om romnæringen: 

• Legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og 
tjenester for småsatellitter.  

• 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. 

 

 

«HELE NORGE EKSPORTERER»: NIFROs INNSPILL TIL NASJONALT 

EKSPORTRÅD 

Som kjent lanserte regjeringen ved næringsminister Jan Christian Vestre våren 2022 initiativet 

«Hele Norge Eksporterer». Dette er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og 

virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. 

Satsningen inneholder flere tiltak med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 

50 prosent innen 2030 – med andre ord en ganske ambisiøs målsetting. NIFRO mener at 

17.50-

17.55 

GLOC 2023: The Global Space 

Conference on Climate Change  

Oslo, 23.-25. mai 

Ole Dokka, 

Prosjektleder 

17.55- 

18.00 

Spaceport Norway 2023 Ole Dokka, 

Spaceport Norway 

18.00- 

18.15 

Utdeling av NIFRO-prisen med kort 

presentasjon av vinneroppgaven 

Juryformann Jøran Grande/Årets 

prisvinner 

18.15-

18.25 

Avsluttende bemerkninger: Fremtiden 

til norsk romnæring – perspektiver fra 

NIFRO 

Onno Verberne, President, NIFRO 

Kveldsprogram 

18.25-

19.00 

Mingling   

19.00- 

22.00 

Bankettmiddag  
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romnæringen er en av Norges mest fremtidsrettede næringer, med et enormt potensiale 

for vekst – også når det gjelder eksport. Nedenfor gjengis NIFROs innspill til Nasjonalt 

Eksportråd, som håndterer denne satsningen på vegne av regjeringen. Vi har foreløpig fått 

gode tilbakemeldinger på innspillet, og er selvfølgelig spent på hvorhen det bærer. 
 

 

 

 

 

Til Nasjonalt Eksportråd 

 

Oslo, 

30. november 2022 

 

 

INNSPILL FRA NORSK INDUSTRIFORUM FOR ROMVIRKSOMHET (NIFRO) 

TIL NASJONALT EKSPORTRÅD/ «HELE NORGE EKSPORTERER» 

 

Norge skal satse på romvirksomhet: 

Stortingsmelding. 10 «Høytflyvende satellitter – jordnære formål: En strategi for norsk romvirksomhet», 

som ble lagt frem og behandlet i 2020, slår fast en ambisjon om at norsk romsektor skal vokse1. I tillegg 

anerkjennes det at romsektoren er strategisk viktig for Norge, både for utenrikspolitiske mål og for stats- 

og samfunnssikkerhet. Videre skal norske myndigheter bidra til at norske teknologimiljøer evner å 

fremskaffe rombaserte løsninger for norske brukerbehov innen satsinger som; digitaliseringen av Norge, 

maritime næringer, et grønt skifte, FNs bærekraftsmål, omstilling og sysselsetting, samt teknologi- og 

kompetanseutvikling. 

Norsk romindustri er en innovativ industri i sterk vekst. Industrien sysselsetter mer enn 1500 ansatte som i 

gjennomsnitt omsetter for ca. seks millioner kroner årlig per hode. Det finnes et betydelig kompetansemiljø 

i både akademia og næringsliv som omfatter universitetene, NORCE, FFI, SINTEF, Kongsberg Gruppen, 

KSAT, NAMMO, Eidsvoll Electronics, Telenor og Andøya Space, for å nevne noen – i tillegg til en rekke 

mellomstore bedrifter og nye, spennende gründer-bedrifter. Norge, med vårt høyt digitaliserte samfunn og 

vårt høye teknologiske kompetansenivå har særlige forutsetninger for å utnytte mulighetene innen 

 
1 Stortingsmelding 10 (2019-2020) «Høytflyvende satellitter – Jordnære formål: En strategi for norsk romvirksomhet» 
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romnæringen. Vår nordlige beliggenhet gir oss også særlige geografiske fortrinn for å utnytte mulighetene 

innen romsektoren. 

  

Enorme muligheter knyttet til romvirksomhet:  

• Verden satser på romvirksomhet. Den globale romøkonomien vokste i gjennomsnitt 8,1% per år 

mellom 2016 og 2020. Dette er fire ganger raskere enn den gjennomsnittlige veksten i den globale 

økonomien i samme periode (1,9%). European Space Agency (ESA), EU og en rekke stater 

(gjennom sivile og militære romprogram) satser nå rekordbudsjetter på romvirksomhet. Det norske 

markedet for rombaserte tjenester og produkter er begrenset og romnæringen er av natur 

internasjonalt innrettet. Dette gjelder både på nasjonsnivå, hvor samarbeid er eneste måte å få 

realisert ambisjonene sine på, men også næringslivet innen sektoren er særdeles internasjonalt 

fokusert. Det finnes ikke landegrenser sett fra rommet. Norsk romnæring omsetter per i dag for 

omtrent 10 milliarder NOK i året, hvorav en ekstremt høy andel er eksport, kanskje så høy som 

>90% avhengig av hvordan man regner. Det er også gledelig å konstatere at spesielt nystartede 

virksomheter i hovedsak har sitt marked utenfor Norge.  

 

• Nasjonal satsing: Norge har nå bekreftet en satsing på flaggskipprosjektet Andøya Spaceport, både 

fra Solberg-regjeringen og gjennom Støre-regjeringens Hurdals-erklæring. Vi deltar også i andre 

nye prosjekter av global interesse. Norsk romnæring er verdensledende innen enkelte segmenter og 

globalt konkurransedyktige innen flere områder. De nye prosjektene i kombinasjon med en modning 

av norsk romnæring gjør at Norge har gått fra å være en liten nasjon, til en rom- og teknologinasjon 

med prosjekter og aktører av global interesse. Det er derfor både betimelig og nødvendig å øke 

synligheten av norsk romnæring globalt. 

 

• Satsing i de europeiske romprogrammene: ESAs og EUs romprogrammer er «hjemme-markedet» 

for norsk romindustri. En videre deltakelse i EUs romprogram 2021-2027 har stor 

samfunnsøkonomisk nytteverdi, og det er selvsagt at Norge er med videre på denne satsningen2. Det 

samme gjelder deltakelse i ESAs «frivillige» programmer, der Norge på Ministerrådskonferansen i 

november 2022 forpliktet seg til å videreføre norsk deltakelse på tidligere nivå. Industrileveranser 

til både EU og ESAs romprogram er betinget av deltakelse og kontrakter gjennom større europeiske 

konsortier. Norske aktører har så langt hatt betydelig suksess med å oppnå kontrakter, men vi ser 

nå at andre stater i økende grad legger til rette for profilering av sine nasjonale aktører gjennom 

møter organisert av ambassadenettverk og/eller støtte til å delta på relevante konferanser. Norge bør 

gjøre det samme for å sikre at norske aktører er like synlige og kan konkurrere på like vilkår.  

 

• En satsning på bi- og multilateralt samarbeid: En oppblomstring av nasjonale romaktiviteter i land 

over hele verden, inkludert Norge, har økt interessen for å opprette bi- eller multilaterale avtaler 

hvor det er hensiktsmessig å samarbeide med et begrenset utvalg andre land. I flere land jobber 

staten strategisk for å få på plass slike samarbeidsavtaler som gir den nasjonale næringen tilgang til 

nye markeder, samtidig som en sikrer nasjonale interesser. Slike samarbeidsformer kan gi 

muligheter for en vesentlig deltagelse for norsk industri i tillegg til det man allerede har inngått 

 
2 Oslo Economics (2019) «Evaluering av norsk deltakelse i EUs romprogrammer»  
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gjennom ESA og EU. Norge må videreføre, forsterke og jobbe mer strategisk i sitt samarbeid med 

andre land for å legge til rette for markedstilgang for norsk næring. 

En offentlig drevet sektor:   

Som forsvarssektoren, er romsektoren av strategisk verdi for de fleste stater, preget av proteksjonisme og 

at myndigheter tar en aktiv rolle i å bygge opp nasjonal industri.  

For å kunne konkurrere på like vilkår mot bedrifter i andre land er det derfor avgjørende viktig for norsk 

romnæring at det offentlige bidrar gjennom en aktiv eksportpolitikk som gir tilgang til ellers lukkede 

markeder og profilerer norsk romindustri utenfor landets grenser. Dette er anerkjent i den aktuelle  

Stortingsmeldingen, og bør også reflekteres i handlingsplanen for eksport.  

NIFRO ønsker i den forbindelse å gi to helt konkrete forslag til tiltak: 

1. Det offentlige må bidra til å profilere norsk romnæring utenfor Norge 

NIFRO anbefaler at Norsk Romsenter og/eller Innovasjon Norge får midler og mandat til å sikre en 

profilering av norsk romnæring ved internasjonale konferanser og at det skapes møteplasser med aktører 

og myndigheter fra andre land. Dette er spesielt relevant for å utløse næringsmuligheter knyttet til 

satsingen i de europeiske romprogrammene og nasjonale prosjekter, inkludert Andøya Spaceport, som 

skaper betydelig interesse for å samarbeide med Norge og norsk romnæring.  

2. Det offentlige må bidra til å sikre markedsadgang for norsk romnæring 

NIFRO anbefaler at norske myndigheter må ha en mer strategisk tilnærming til internasjonalt samarbeid 

innen romsektoren, hvor man inngår samarbeidsavtaler som gir norsk næring tilgang til markeder eller 

mulighet til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter. Her er det flernasjonale samarbeidet i rammen 

av ESA og EU det aller viktigste, men også bilateralt samarbeid vil få en større betydning. 

NIFRO anser at det er et betydelig potensiale for å inngå nye (eller videreutvikle eksisterende) 

samarbeidsavtaler med en rekke land, som kan legge til rette for at norske myndigheter får dekket 

operative behov, fremmet politiske mål og skapt 

 næringsmuligheter. Aktuelle land inkluderer for eksempel USA, Canada, Japan, UK, Tyskland, Italia, 

Frankrike, Nederland og andre.  

Romsektoren er en fremtidsrettet høyteknologisk sektor med høy eksportandel, som vil vokse kraftig i årene 

fremover. Derfor mener vi det er spesielt viktig å komme med tiltak som kan øke norsk romsektors 

konkurransekraft og markedstilgang nå.  

Innen 2030 vil norsk romnæring, i samarbeid med relevante aktører, skape et nasjonalt romøkosystem 

som systematisk utnytter etablerte industriposisjoner, internasjonalt samarbeid, europeiske romprogram 

og nasjonale satsingsområder som katalysatorer for å ta en større del av det globale rommarkedet og bli 

verdensledende innen flere markedssegmenter. 

Norsk romnærings fire ambisjoner frem mot 2030: 
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Ambisjon 1: Innen 2030 skal Norge ha et nasjonalt romøkosystem med verdensledende miljøer som 

tar en økt andel av det globale rommarkedet.  

Den globale romøkonomien er en av verdens raskest voksende sektorer, og norske aktører har som 

ambisjon å ta del i veksten. Norsk romsektor har ikke industrimassen til å bli best i alt, men er allerede 

verdensledende innen en rekke områder. Norsk romnæring har etablert eller ønsker å ta verdensledende 

posisjoner innen komponenter, produkter, systemer og tjenester i verdikjedene knyttet til de følgende 

prioriterte markedssegmentene: 

1. Jordobservasjon og nedstrømstjenester 

2. Satellittkommunikasjon og bredbånd 

3. Posisjon, Navigasjon og Tid (PNT) - tjenester 

4. Sikkerhetskritiske romkapasiteter  

5. Romovervåkning 

6. Satellittoperasjoner  

7. Utvikling, produksjon, testing og oppskytning av småsatellitter og nyttelaster  

8. Utforskning av verdensrommet 

Innen 2030 ønsker norsk romnæring, i samarbeid med relevante aktører, å skape et nasjonalt 

romøkosystem som systematisk utnytter etablerte industriposisjoner, internasjonalt samarbeid, europeiske 

romprogram og nasjonale satsingsområder som katalysatorer for å ta en større del av det globale 

rommarkedet og bli verdensledende innen flere markedssegmenter. 

 

Ambisjon 2: Innen 2030 skal norsk romnæring bidra til at Norge er den ledende romnasjonen i 

nordområdene. 

Norge har lange tradisjoner som polarnasjon, både i nord og i sør. Romvirksomhet er en strategisk sektor, 

kritisk for stats- og samfunnssikkerhet, miljø og klima, hav- og ressursforvaltning i polområdene. 

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde.  

Innen 2030 skal Norge være den ledende romnasjonen i nordområdene, hvor norsk romnæring bidrar med 

ledende produkter og tjenester som dekker rombehovene til norske sivile myndigheter, kommersielle 

partnere, internasjonale partnere, Forsvaret og allierte.   

Norsk romnæring skal også fortsette å videreutvikle bærekraftige næringsaktiviteter knyttet til Antarktis. 

Ambisjon 3: Innen 2030 skal romvirksomhet være en anerkjent katalysator for omstilling av norsk 

økonomi. 
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Romvirksomhet er en viktig bidragsyter til verdiskapning i norsk økonomi, både som en næring i seg selv 

og som en støttefunksjon for andre næringer. EU anslår eksempelvis at 10% av den europeiske 

økonomien drar stor nytte av rombaserte tjenester, og kobler sin romsatsing tett til «The green deal» og 

«digital Europe».  

Ambisjon 4: Innen 2030 skal romvirksomhet være en anerkjent bidragsyter for å nå FNs 2030 

agenda. 

Rombaserte tjenester er et nøkkelverktøy for å måle, forstå utviklingen og iverksette gode tiltak for å 

begrense klimaendringer. Rombaserte tjenester er også verktøy for katastrofehåndtering og tilbyr viktige 

løsninger for å nå FNs bærekraftsmål. De europeiske romprogrammene Copernicus, EGNOS og Galileo 

bidrar alene til 40 prosent av bærekraftsmålene. 

 

Avslutning 

Norsk romnæring er en næring i vekst, og er en næring for fremtiden. Romnæringen er en forutsetning for 

det grønne skiftet, og har et enormt eksportpotensiale - noe som også vil bidra til verdiskapning og 

sysselsetting i Norge. Næringen er preget av pågangsmot og entusiasme. Vi anbefaler sterkt at norsk 

romnæring tas med på laget i Nasjonalt Eksportråds storsatsing «Hele Norge eksporterer». Kontaktperson 

hos NIFRO er daglig leder Gunnar Heløe, e-post gunnar@nifro.no, telefon +47 488 92 340. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

                             

Dr. Onno Verberne  Gunnar Heløe                       President, 

NIFRO   Daglig leder, NIFRO 

 

 

VEDLEGG 1 

Norsk romnæring: NIFROs medlemmer 

NIFRO er den nasjonale bransjeorganisasjonen for norsk romnæring.  NIFRO ble grunnlagt i 1986, og 

har kontor i Oslo, i samme bygg som Norsk Romsenter. NIFRO har som ambisjon å legge til rette for 

mailto:gunnar@nifro.no
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vekst og utvikling innen norsk romnæring. Vi representerer næringen i politiske prosesser og bidrar til økt 

kunnskap og forståelse blant norske aktører om muligheter og utfordringer innen den nasjonale, 

europeiske og globale romsektoren. Vi bidrar også til å viderutvikle samarbeidet mellom 

medlemsbedriftene og arrangere møteplasser, og bidrar til rekruttering til romserktoren. 

NIFRO representerer et bredt spekter av aktører innen oppstrøms, nedstrøms og service-segmentene innen 

romsektoren. Våre medlemmer representerer stort sett hele det norske rom-økosystemet, inkludert større 

selskaper, små og mellomstore bedrifter, spennende gründer-bedrifter, samt universiteter og 

forskningsinstitusjoner. 

 Medlemsliste (…) 

 

ROMPOLITISK SYMPOSIUM NORSK ROMSENTER /ESPI TIRSDAG 31. 

JANUAR 

Norsk Romsenter i samarbeid med ESPI (European Space Policy Institute) arrangerer tirsdag 

31. januar et rompolitisk symposium på høyt nivå. 

Prosjektet startet egentlig som et rent myndighetsseminar, men det er liten tvil om at det sikkert 
er en del fra romindustrien og blant NIFROs medlemmer som også kan ha nytte av å delta. 
Merk at det ikke egentlig er et åpent arrangement, men at Romsenteret i stedet mobiliserer 
direkte mot målgruppene. De er ellers: 

- Statsforvaltningen, inkl. stortingsrepresentanter 
- Kunnskapsinstitusjoner som NUPI, PRIO og IFS 
- Norsk romindustri (først og fremst de som jobber spesielt med policy/strategi etc.) 

 
Nedenfor følger en foreløpig oversikt over programmet, som utvilsomt vil være interessant også 
for en del av NIFROs medlemsbedrifter. Påmelding kan gjøres i dette skjemaet, eller ved å 
kontakte rådgiver Per Høyland ved Romsenteret (e-post per.hoyland@spaceagency.no, telefon 
+47 928 61 996). 
 
Symposium Programme at a Glance 
8:30 – 9:00 Registration and Coffee 
9:00 – 9:10 Welcome, Per Høyland, Norwegian Space Agency 
9:10 – 9:30 Keynote Speech and Welcoming Message. 
Christian Hauglie-Hanssen, Norwegian Space Agency 
9:30 – 10:45 
lPanel 1 – Non-EU European states and their role in European cooperation in space 
• Pernille Rieker, Norwegian Institute of Foreign Affairs 
• Pernilla Nilsson (TBC), Swedish National Space Agency 
• Christian Hauglie-Hanssen, Norwegian Space Agency 
• Niklas Nienaß, European Parliament 
• Juliana Suess, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies 

https://platform.claris.com/form/414/4?s=bXN0XzJGY0NLSDFBd2JNcXBmWDJBVU9VS2lPUkdIVEpLZ0lUOjY0M2I1ODA5M2NmMGIzMTk4YTgyNmM3N2IwODM2NGM5YTEwZTlhOGJjYjZjZDM2ZjdlNGNiYTAxNDIwMjVmZTE=
mailto:per.hoyland@spaceagency.no
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lModeratorl 
Matija Rencelj, Research Manager, European Space Policy Institute 
10:45 – 11:00 Coffee Break 
11:00 – 11:15 
Keynote speech. 
MoP Lene Westgaard-Halle 
11:15 – 12:30 
lPanel 2 – Rising importance of security and the implications for cooperation 
• Bruno Oliveira Martins, Peace Research Institute Oslo 
• Clémence Poirier, European Space Policy Institute 
• Xavier Pasco, Foundation for Strategic Research 
• Pascal Legai, European Space Agency 
Moderatorl 
Hans Morten Synstnes, Lead Space Policy, Norwegian Space Agency 
12:30 – 13:30 Lunch 
13:30 – 13:45 Keynote Speech. 
Hermann-Ludwig Moeller, Director, European Space Policy Institute 
13:45 – 15:00 
lPanel 3 – Beyond Europe – international cooperation and transatlantic perspectives 
• Jonas Vidhammer Berge, Norwegian Institute for Defence Studies 
• Aaron M. Bateman, Space Policy Institute at George Washington University 
• Brian Weeden, Secure World Foundation 
• Gina Menghini (TBC), Federal Department of Foreign Affairs (CH) 
lModeratorl 
Marco Aliberti, Associate Senior Fellow, European Space Policy Institute 
15:00 – 15:30 
Closing Speech. 
Christian Hauglie-Hanssen, Norwegian Space Agency 
Hermann-Ludwig Moeller, European Space Policy Instititute 
 

 

MULIGHETER KNYTTET TIL EUs FORSKNINGS- OG 
UTVIKLINGSPROGRAM HORISONT EUROPA, OG TIL 
FORSKNINGSRÅDET 

Her følger litt nyttig informasjon jeg har mottatt fra Øystein Helleren ved Norsk Romsenter. Det 

dreier seg om spennende muligheter knyttet til EUs forsknings- og innovasjonsprogram 

Horisont Europa og Forskningsrådet. Det meste kan også finnes på Øystein Hellerens LinkedIn-

side. 

 

Til informasjon så er arbeidsprogrammet for Horisont Europa 2023-2024 nå publisert. De første 

romutlysningene åpner 22. desember med frist 28. mars 2023. 
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Du finner mer informasjon i følgende linker: 

https://lnkd.in/dTNFGXFd 

 

Hos COSMOS4HE kan man også melde seg på et nyhetsbrev for å holde seg oppdatert. 

https://www.ncp-space.net 

 

For generell informasjon om Horisont Europa kan man også se Forskningsrådets sider: 

Her er det mulighet til å melde seg på nasjonalt nyhetsbrev for klynge 4, Digitalisering, 

næringsliv og romvirksomhet. 

https://lnkd.in/d7EjYF2d 

 

Her kan man også melde seg på en uformell åpen digital kafe vi har en gang i måneden der det 

er mulig å stikke innom og høre på eller stille spørsmål relatert til Horisont Europa. 

https://lnkd.in/dHU3Zkwi 

 

NASJONALE FØLGEMIDLER 2023 

Innen søknadsfristens utløp hadde Norsk Romsenter fått inn 50 søknader på Nasjonale 
følgemidler for 2023 (62 MNOK i søknadssum), det er ny rekord. Slik det ser ut nå, ligger det an 
til at 39 av disse vil få støtte – noen av dem også gjennom ESA-midler takket være det 
vellykkede utfallet på Ministerrådskonferansen i november.  
 
Romsenteret vil kunngjøre på nyåret hvilke aktører og prosjekter som får støtte.   
 

 

GLOC 2023: 23.-25. MAI 

 

 

Nei, dette dreier seg ikke om en ny modell av håndvåpen. Tvert imot om noe langt mer fredelig, 

selv om bakgrunnen er dramatisk nok: IAF Global Space Conference on Climate Change, med 

undertittelen «Fire and Ice – Space for Climate Action». 

https://lnkd.in/dTNFGXFd
https://www.ncp-space.net/
https://lnkd.in/d7EjYF2d
https://lnkd.in/dHU3Zkwi
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Dette er den første konferansen i sitt slag, og den organiseres av den internasjonale 

romfartsorganisasjonen IAF med Norsk Romsenter som lokalt vertskap. Konferansen foregår i 

Oslo (på Radisson Blu Scandinavia Hotel, dvs det «gamle SAS-hotellet» like ved Slottet), i 

tidsrommet 23.-25. mai.  

Alle detaljer omkring GLOC 2023 er ikke på plass ennå, men konferansen vil holde et særdeles 

høyt nivå. Her er en skisse til foreløpig program: 

 

 Du kan finne ut mer om arrangementet på nettsiden: https://www.iafastro.org/events/global-

series-conferences/gloc-2023/ 

 

SPACEPORT NORWAY 2023: 25.-26. OKTOBER 

 

Administrerende direktør Ole Dokka, med sitt team under avslutningen av Spaceport Norway 2022. 
(Foto: Tobias Vevang, Space NTNU) 
 

https://www.iafastro.org/events/global-series-conferences/gloc-2023/
https://www.iafastro.org/events/global-series-conferences/gloc-2023/
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Mange av leserne deltok selvfølgelig under Spaceport Norway, som ble avholdt i det gamle 
biblioteket («Gamle Deichman») 25.-26. oktober. Arrangementet var en stor suksess, og samlet 
3-400 deltakere. NIFRO samarbeider nært med Spaceport Norway og administrende direktør 
Ole Dokka, og vi har stor gjensidig nytte av dette samarbeidet.  
 
Spaceport Norway har er allerede i full gang med planleggingen av neste arrangement. Det går 
av stabelen 24.-25. oktober på Vulkan arena i Oslo. Temaet for årets arrangement er sikkerhet i 
betydningen «security» - et stadig viktigere tema innen romsektoren, som også ellers i 
samfunnet. Mer om Spaceport Norway 23 på https://www.spaceport-norway.no/. 
 

 

 

https://www.spaceport-norway.no/

