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LEDER: 2023 BYR PÅ STORE MULIGHETER FOR NORSK 

ROMNÆRING 

I skrivende stund er vi kommet langt inn i det nye året. I 2023 klarte vi for første gang 

på tre år å arrangere Space Dinner i vanlig format og til vanlig tid, i begynnelsen av 

februar. Arrangementet ble en stor suksess, i hvert fall om jeg skal legge vekt på de 

tilbakemeldingene som kommer meg for øre. Rekordoppslutning om arrangementet 

vitner også om en næring som seiler i medvind for tiden, og med økende interesse 

fra et stadig bredere publikum.  

Vi opplever også økende interesse fra investor-miljøer og fra aktører som arbeider 

for å fremme norsk eksport, det er veldig bra. Samtidig er himmelen på ingen måte 

skyfri på dette området. Det norske hjemmemarkedet er for lite til alene å gi grunnlag 

for den norske industrien. I den store, internasjonale sammenhengen er norsk 

romnæring likevel selvfølgelig en liten aktør, og vi er stort sett avhengig av 

samarbeid med andre for å nå frem. Den senere tiden har vi også erfart at Norges 

EU-utenforskap forsetter å gi oss utfordringer – ikke minst i forbindelse med 

deltakelse i EUs storsatsinger Secure Connectivity/IRIS². 

I dette nyhetsbrevet kan du lese litt om årets Space Dinner og noen tanker om neste 

års arrangement. Du kan også lese om en del spennende arrangementer som skjer 

innenfor romsektoren i månedene fremover. Ikke minst tror jeg seminaret vi 

arrangerer i samarbeid med FSi 22. mars: «Hvordan sikre nasjonale 

romkapasiteter?», vil være av stor interesse. Vi tar også med litt nytt fra Norsk 

Romsenter, bl a om tildelingen av nasjonale følgemidler for 2023, og om den store 

konferansen GLOC 2023. Og sist, men ikke minst, litt om utviklingen i NIFROs 

medlemsmasse og varsel om Generalforsamlingen 2023, som avholdes tirsdag 25. 

april. 

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! 
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Riktig god lesning! 

Med hilsen Gunnar Heløe 

Daglig leder, NIFRO 

 

SPACE DINNER 2023 – OG TANKER OM NESTE ÅRS 

ARRANGEMENT 

Som kjent ble årets norsk romnærings årskonferanse – Space Dinner – avviklet 

onsdag 8. februar. Vi hadde rekordoppslutning på årets arrangement, med 185 

deltakere. Dette er en økning på om lag 20 fra i fjor, da vi også satte rekord. Dette 

vitner jo også om en næring i vekst og medvind, med svært spennende 

fremtidsutsikter. Ikke minst var det viktig og svært positivt at vi fikk deltakelse og 

engasjement fra viktige politiske beslutningstakere, med næringsminister Jan 

Christian Vestre i spissen. Jeg satte også veldig stor pris på at vi fikk god deltakelse 

fra studentene og studentorganisasjonene, i denne omgang først og fremst fra 

NTNU – det borger godt for fremtiden! 

Jeg har fått svært mange positive tilbakemeldinger på årets Space Dinner. Som 

allerede nevnt, var det viktig at vi fikk en god, næringspolitisk debatt tidlig i 

programmet. Prosessen fra i høst knyttet til kuttene i ESA-midlene lever friskt i 

minnet – og den saken har nok skapt litt større oppmerksomhet om rom-kapasiteter 

og viktigheten av dem. Næringsministeren la seg da også relativt «flat» - på en 

positiv måte - når det gjaldt denne saken og måten den ble håndtert. 

Det er også blitt svært godt mottatt at vi hadde fokus på Forsvarets og 

forsvarssektorens bruk av rom-kapasiteter og hvordan de organiserer seg. Det 

samme gjelder «bolken» der vi inviterte de akademiske utdanningsinstitusjonene inn 

for å gi sine perspektiver på utviklingen. 

Neste års Space Dinner er foreløpig berammet til tirsdag 6. februar 2023. Det er 

selvfølgelig for tidlig å detaljplanlegge det arrangementet enda, men tanker om dette 

er særdeles velkomne. For egen del tenker jeg foreløpig at vi igjen bør ha en 

internasjonal dimensjon ved neste års arrangement. Situasjonen for 

oppstartsbedrifter og hvordan myndighetene og næringen kan bidra til å legge til 

rette for at de lykkes, tenker jeg også kan være et aktuelt tema. 
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Nedenfor følger noen bilder fra årets arrangement. 

  

Politisk diskusjon på Space Dinner: Næringsminister Jan Christian Vestre, Harald Aarø (KDA), 

stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), Ingrid Liland (MDG), stortingsrepresentant Geir Pollestad 

(Sp), og konferansier Siri Lill Mannes. Th adm dir ved Norsk Romsenter, Christian Hauglie Hanssen 

sammen med daglig leder i NIFRO, Gunnar Heløe. 

   

Tv NIFROs President Onno Verberne på talerstolen. Th diskusjon om akademias rolle: Camilla 

Brekke (UiT), Cecilie Rolstad Denby (UiO), Thomas Tybell (NTNU), Anne Margrethe Horsrud (Andøya 

Space Education), Siri Lill Mannes og Jan-Erik Nordal (EIDEL). 
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Ole Dokka fra Spaceport Norway presenterer høstens arrangement; Hyggelig med solid fremmøte av 

studenter fra NTNU! Og tradisjonen tro vartet Grand opp med en «speisa» dessert. Selv romfergen 

var spiselig! 

 

INNOVASJON NORGE OG NASJONALT EKSPORTRÅD SATSER 

PÅ EKSPORTFREMSTØT FOR NORSK FORSVARS- OG 

ROMINDUSTRI 

NIFRO har et meget godt og nært samarbeid med Innovasjon Norge (IN) om 

eksportfremme. I denne omgang er det i første rekke Tyskland, Storbritannia, 

Australia og USA som er markedene det satses mot. IN har allerede en god dialog 

med en del av våre medlemsbedrifter om dette, men det er plass til flere! Bedrifter 

som ønsker å vite mer om dette, eller som har informasjon/planer om 

markedsfremstøt som det kan være nyttig å kjenne til, oppfordres til å ta kontakt! 

Som nevnt i forrige nyhetsbrev, er NIFRO også i dialog med Nasjonalt Eksportråd 

om eksportfremme. Nasjonalt eksportråd ble etablert i april 2022, og skal gi råd og 

innspill til næringsministeren om eksport og eksportarbeidet med mål om å øke 

norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. NIFRO sendte et 

innspill om eksportpotensialet til norsk romindustri i november 2022, og er nå i mars 

invitert til et møte med rådet for å utdype dette og for en videre diskusjon.  
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Du kan lese mer om Nasjonalt Eksportråd, deres mandat og sammensetning på 

nettstedet  https://helenorgeeksporterer.no/om-nasjonalt-

eksportrad/#:~:text=Om%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20Nasjonalt%20eksp

ortr%C3%A5d%20skal%20gi%20r%C3%A5d,eksportfremmesatsinger%20og%20ide

ntifisere%20prioriterte%20markeder%20for%20disse%20satsingene. 

 

ROM-SEMINAR I SAMARBEID MED FSi ONSDAG 22. MARS: 

HVORDAN SIKRE NASJONALE ROMKAPASITETER? 

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) i samarbeid med NIFRO inviterer 

til et viktig og spennende seminar onsdag 22. mars.   

EU skal gjennom sitt program Secure Connectivity/IRIS2 (Infrastructure for 

Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) utplassere sin egen 

satellittkonstellasjon for sikker kommunikasjon for EUs medlemsstater. 2.4 Mrd Euro 

av EUs midler kombinert med privat finansiering skal sørge for bygging og 

utplassering av 170 satelliter for myndighetsbruk, herunder militære, fra 2025 - og 

kommersiell bruk fra 2027. Satellittene skal kunne benyttes for maritim overvåkning, 

samt overvåkning av strategisk viktige områder som bl a Arktis.  Programmet må 

også sees i lys av EUs ambisjoner for strategisk autonomi. 

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at man skal legge til rette for en komplett norsk 

industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter. Midler 

er bevilget og byggingen av Andøya Spaceport er langt framskreden. De første 

satellittene skal etter planen skytes opp fra Andøya høsten 2023. Det er allerede 

flere år siden FFI stod i bresjen for å få opp de første norske mikrosatellitene. KDA 

og Eidel gjør nå investeringer og setter igang aktiviteter for bygging av 

mikrosatelliter. Det er flere norske bedrifter som har kompetanse, teknologi og 

ambisjoner som de ønsker å anvende og videreutvikle som kan bidra til en komplett 

verdikjede. Dette er noe av bakteppet for seminaret med temaet «Hvordan sikre 

nasjonale romkapasiteter?». 

 

Seminaret arrangeres i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo onsdag 22. mars kl 

09:00-12:30. Et foreløpig program for seminaret og lenke til påmelding finnes på 

nettsiden  https://www.fsi.no/kalender/nifrofsi-romseminar/ 

https://helenorgeeksporterer.no/om-nasjonalt-eksportrad/#:~:text=Om%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20skal%20gi%20r%C3%A5d,eksportfremmesatsinger%20og%20identifisere%20prioriterte%20markeder%20for%20disse%20satsingene
https://helenorgeeksporterer.no/om-nasjonalt-eksportrad/#:~:text=Om%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20skal%20gi%20r%C3%A5d,eksportfremmesatsinger%20og%20identifisere%20prioriterte%20markeder%20for%20disse%20satsingene
https://helenorgeeksporterer.no/om-nasjonalt-eksportrad/#:~:text=Om%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20skal%20gi%20r%C3%A5d,eksportfremmesatsinger%20og%20identifisere%20prioriterte%20markeder%20for%20disse%20satsingene
https://helenorgeeksporterer.no/om-nasjonalt-eksportrad/#:~:text=Om%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20Nasjonalt%20eksportr%C3%A5d%20skal%20gi%20r%C3%A5d,eksportfremmesatsinger%20og%20identifisere%20prioriterte%20markeder%20for%20disse%20satsingene
https://www.fsi.no/kalender/nifrofsi-romseminar/


 1:2023 Januar-februar 
 

 
 

7 

 

 

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Tom Ivar Stie i FSi, e-post 

tom.ivar.stie@nho.no, tel 900 66 090, eller til daglig leder i NIFRO, Gunnar Heløe, e-

post gunnar@nifro.no, tel 488 92 340.  

 

«SPEISA KARRIEREDAG» VED UNIVERSITETET I OSLO 

TIRSDAG 9. MAI 

 

TEKNA i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), Norsk Romsenter, NIFRO og 

studentorganisasjonen Portal Space planlegger en karrieredag ved UiO tirsdag 

9.mai.  

Her inviterer vi romfartsrelaterte bedrifter til å delta med en stand og representanter 

som kan diskutere karrieremuligheter med studenter på UiO. Tanken er at studenter 

kan komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere med ett eller flere bein innenfor 

space 

Representer for bedriftene bør ha:  

• Kunnskap om hvilken kompetanse- og erfaringsbakgrunn man bør 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 master- og phd-oppgaver for 

virksomheten 

• Kjenne til eventuelle traineeordninger/internships i regi av virksomheten 
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Vi planlegger ellers å holde bankett på kvelden og ha med 1-3 spennende 

foredragsholdere. 

Arrangementet finner sted på Realfagsbibilioteket UiO. 

Det er opprettet en nettside her, der man kan melde seg på (den er foreløpig ikke 

helt ferdig). 

Detaljer når det gjelder prisprofil for utstillere etc er foreløpig ikke helt avklart, men vil 

snart komme på plass. Avgiftene går til å dekke utgifter til arrangementet,  eventuelt 

overskudd går til studentorganisasjonen Portal Space. 

Det er for øvrig også planlagt karrieremesse på NTNU til høsten, og det jobbes med 

å samordne disse to arrangementene, bl a gjennom en kvantumsrabatt for dem som 

stiller ut på begge messene 

NIFRO oppfordrer medlemsbedriftene til å melde seg på som utstiller/potensiell 

arbeidsgiver via arrangementssiden. Dere kan delta med så mange representanter 

dere ønsker! 

                                                   

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/J8Ec6QUQNHZ3adLm8
https://www.tekna.no/kurs/romfartens-karrieredag-45047/


 1:2023 Januar-februar 
 

 
 

9 

 

 

«DIGITAL CHANGEMAKERS» HOS KJELLER INNOVASJON 

TORSDAG 16. MARS 

 

Kjeller Innovasjon arrangerer torsdag 16. mars «Digital Changemakers» - en 

workshop/seminar som vi tror vil være av interesse for mange av NIFROs 

medlemsbedrifter. Tematikken er høyst aktuell og relevant: innovasjon og 

digitalisering. Samtidig er dette en møteplass der det blir mulighet til å møte 

interessante aktører innen dette området. For mer informasjon, se nettsiden Digital 

Changemakers (kjellerinnovasjon.no) 

 

https://www.kjellerinnovasjon.no/arrangementer/digital-changemakers-2
https://www.kjellerinnovasjon.no/arrangementer/digital-changemakers-2
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TILBUD OM NORDISK STUDIETUR TIL DEN SKOTSKE 

ROMKLYNGEN I EDINBURGH 5.-6. JUNI 

NIFRO har et meget godt samarbeid med den britiske ambassaden her i Oslo.  

I denne sammenhengen er det kommet et godt tilbud fra Anders Laustsen i danske  

CenSec og Søren Gram Risgaard, som jobber ved SDI (Scottish Development 

International) i Edinburgh. De to er i samarbeid i gang med å planlegge en nordisk 

studietur til den skotske romklyngen i Edinburgh 5.-6. juni. Denne vil finne sted like 

før Space-Comm Expo (Storbritannias største romutstilling) i Farnborough, senere 

samme uke.  

Deltakelse på studieturen er gratis, men man dekker egne utgifter til reise og 

opphold. Alle med interesse for Space er velkomne Arrangørene håper på å ha et 

bredt spekter av delegater fra både industri, oppstartsbedrifter, akademia og 

myndigheter. 

SDI og CenSec forsøker nå å måle interessenivået fra nordiske aktører for å se om 

de kan rekruttere nok delegater som ønsker å være med. Den danske versjonen av 

invitasjonen er klippet inn nedenfor. Her fremgår det meste av praktisk informasjon. 

Interesserte kan gjerne ta kontakt direkte om dette, men NIFRO vil også gjerne være 

informert om hvordan interessen er! 

  

SAVE THE DATE: EDINBURGH, 5.-6. JUNI 2023 

Nordisk studietur: Besøg den skotske rumsektor 

Vidste du, at der bygges flere satellitter i Skotland end noget andet sted i Europa? Det skotske 

rumøkosystem stortrives, og med fem planlagte rumhavne kan Skotland tilbyde løsninger til hele 

rumværdikæden – lige fra produktion og opsendelse af satellitter til telekommunikation og databehandling. 

Hvis du har interesse i rummet og base i Norden, er du inviteret med på denne studietur arrangeret af 

CenSec og Scottish Development International. Tag med os på denne tur til Edinburghs rumklynge, og lad 

dig inspirere af Skotlands hurtigtvoksende rumsektor og dens levende triple helix-økosystem. 

 

Få noget ud af turen 
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• Mød virksomhederne, der udgør hjørnestenene i den skotske rumindustri 

• Mærk det summende start-up-miljø i Edinburgh  

• Bliv inspireret af den skotske rumsektor, og lær om de fem potentielle rumhavne i landet 

• Network med myndigheder, industrien og den akademiske verden  

– fra både Skotland og Norden  

 

Kombiner turen med Space-Comm Expo i Farnborough, England 

Vil du have maksimalt udbytte af din deltagelse, kan du overveje at tage til Space-Comm Expo, som finder sted i 

Farnborough fra 7.-8. juni, 2023.  

• Mød den britiske rumindustri, og bliv klogere, mens du mingler i Farnborough, der er kendt for sin flymesse 

• Det største industrievent for rumsektoren i Storbritannien 

• Oplev det nyeste inden for rumteknologi og -services fra udstillere fra hele verden  

• Meet-the-buyer-program, innovation og nye løsninger, inspirerende talere samt rig mulighed for networking 

 

Program 

Søndag 

4. juni 

Mandag 

5. juni 

Tirsdag 

6. juni 

Onsdag 

7. juni 

Torsdag 

8. juni 

Fredag 

9. juni 

Ankomst 

Nordisk studietur 

Besøg den skotske rumsektor 

Edinburgh, Skotland 

(Valgfri) 

Space-Comm Expo 

Farnborough, England 

(Valgfri) 

Mødedag / 

Afrejse 

Praktisk 

Deltagelse samt transport i Skotland er gratis. Deltagere står selv for egen logi transport (undtagen i Skotland) samt 

logi.  

 

Interesseret? 

Tilmeld dig her. Tilmelding er ikke bindende. 

Vi arbejder stadig på programmet, og vil gerne høre dine idéer. Fortæl os gerne, hvilke emner, du kunne være 

interesseret i at høre mere om, og hvilke typer organisationer, du ønsker at besøge. 

Kontakt Anders Laustsen, Project Development Manager, CenSec, for at indikere din interesse og dele din idéer: 

E-mail: anders@censec.dk 

Telefon: +45 52 13 15 42 

 

 

https://www.space-comm.co.uk/
https://censec.dk/blog/events/05-06-06-2023-nordic-study-trip-visiting-the-scottish-space-cluster/
mailto:anders@censec.dk
https://censec.dk/
https://www.sdi.co.uk/
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NASJONALE FØLGEMIDLER FOR 2023 ER FORDELT 

De nasjonale følgemidlene er en tilskuddsordning som fordeles av Norsk Romsenter og som er 

basert på en årviss bevilgning fra Stortinget. Disse midlene skal bidra til å styrke 

konkurranseevnen til norsk romrelatert næringsliv. Målet er at Norge kan høste fra og 

nyttiggjøre seg norsk medlemskap i European Space Agency (ESA), EUs romprogram og andre 

internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet. 

Følgemidlene skal også bidra til å utvikle rom- og satellittbaserte varer, tjenester og 

anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov. 

Dessuten skal følgemidlene bidra til å gjøre norsk romrelatert næringsliv konkurransedyktig på 

det internasjonale markedet. Erfaringsmessig vet vi at disse midlene betyr svært mye, ikke 

minst for mindre oppstartsbedrifter – men også for å muliggjøre prosjekter hor mellomstore og 

større aktører.   

For 2023 har Norsk Romsenter behandlet og godkjent fordelingen av 25,2 millioner kroner i 

følgemidler.  26 bedrifter og organisasjoner har fått innvilget støtte. Fordelingen ble offentliggjort 

i midten av januar. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen på Norsk Romsenters 

hjemmesider: https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Foelgemidlene-for-2023-er-fordelt 

De som ønsker mer informasjon om følgemiddelordningen kan også kontakte Rune Eriksen, 

fagsjef innen industri, ved Norsk Romsenter, telefon 901 42 456, e-post 

rune.eriksen@spaceagency.no. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Foelgemidlene-for-2023-er-fordelt
mailto:rune.eriksen@spaceagency.no
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GLOC 2023 

 

23.- 25. mai organiserer den internasjonale rom-organisasjonen IAF (International Astronautical 

Federation) i samarbeid med Norsk Romsenter den store, internasjonale konferansen GLOC 

2023 (Global Space Conference on Climate Change). Konferansen har slagordet «Fire and Ice 

– Space for Climate Action», noe som reflekterer fokus på konkrete løsninger for problemer 

knyttet til klimaendringer for både polare og tropiske områder. Konferansen arrangeres på 

Radisson Blu Scandinavia- hotellet like ved Slottet Oslo sentrum. 

Dette er den første konferansen i sitt slag. Den var opprinnelig planlagt i korona-året 2020, men 

måtte utsettes. Konferansen vil ta for seg ulike temaer i forhold til rom og klimaendringer, med 

et spesielt fokus på: 

• Klimaendringenes innvirkning på miljøet. 

• Applikasjoner og tjenester drevet av klimaendringer. 

• Konsekvenser av et klima i endring for politikk og lovverk. 

• Kommersielle muligheter skapt av et klima i endring. 

• Nåværende og fremtidig internasjonalt samarbeid om utnyttelse av rommet knyttet til 

klimaendringer. 

• Sosiale, kommunikasjonsmessige, økonomiske og kulturelle dimensjoner av 

miljøendringer. 

GLOC 2023 er et stort internasjonalt arrangement, der det ventes 700-800 deltakere. Det vil 

være høyt nivå på deltakelsen, med bl a lederne for de fleste større nasjonale og internasjonale 

rom-organisasjonene. Konferansen vil bli åpnet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide, 

mens fiskeriminister Bjørnar Skjæran også vil delta. 
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Du kan lese mer om GLOC 2023 på Norsk Romsenters hjemmeside: 

https://www.romsenter.no/eng/News/News/Welcome-to-the-Global-Space-Conference-on-

Climate-Change. Lenke til IAF’s hjemmeside med program og påmelding: Global Space 

Conference on climate change 2023 (iafastro.org) 

 

 

NYE NIFRO-MEDLEMMER 

Det har vært en gledelig vekst i NIFROs medlemsmasse nå på nyåret i 2023. følgende firmaer 

har meldt seg inn:  

• Rheinmetall Norway 

• ISAR Aerospace Norway 

• Tycho Space Technologies (Gründer-medlem) 

• Spaceguide (Gründer-medlem) 

• Kaboom Space Services (Gründer-medlem) 

• Enoksen Consulting (Gründer-medlem) 

 

Samtidig har vi også fått tre utmeldinger med virkning fra sommeren 2023, av ulike årsaker. Det 

gjelder T&G Elektro, Orixe og HSAT. Vi ønsker dere lykke til videre og velkommen tilbake til 

NIFRO når tiden er moden for det! I tillegg har Gründer-selskapet Orbital Machines dessverre 

gått konkurs. 

 

Netto har dermed NIFROs medlemsmasse vokst. Dette er selvfølgelig svært gledelig. Det 

styrker NIFRO i både og tyngde som organisasjon, og dermed styrker det også vår 

gjennomslagsevne som talsmann for norsk romnærings interesser.  

 

 NIFRO GENERALFORSAMLING TIRSDAG 25. APRIL 

NIFROs Generalforsamling for 2023 holdes tirsdag 25. april kl 12:00 i Norsk Romsenters 

lokaler (møterom «Titan») på Skøyen i Oslo. Varsel om generalforsamlingen ble for øvrig sendt 

ut til medlemsbedriftene mandag 20. februar. Daglig leder håper så mange som mulig av 

medlemmene finner anledning til å delta på generalforsamlingen. Samtidig anmoder jeg om at 

dere sender inn saker og forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, i god tid.  

https://www.romsenter.no/eng/News/News/Welcome-to-the-Global-Space-Conference-on-Climate-Change
https://www.romsenter.no/eng/News/News/Welcome-to-the-Global-Space-Conference-on-Climate-Change
https://www.iafastro.org/events/global-series-conferences/gloc-2023/
https://www.iafastro.org/events/global-series-conferences/gloc-2023/
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Agendaen for generalforsamlingen vil for øvrig følge NIFROs vedtekter 

(se  https://nifro.no/vedtekter/).  Sakspapirene vil bli sendt ut senest 10 dager før 

generalforsamlingen, slik vedtektene sier. 

 

 

CLARA VENTURE LABS MED SPENNENDE STORSATSING PÅ «SOLID 

OXIDE FUEL CELL»- TEKNOLOGI FOR Å FORSYNE ROMFARKOSTER 

MED ENERGI 

I et oppslag på nettsiden til Clara Venture Labs i Bergen kan du lese at selskapet har signert en 

kontrakt med ESA (European Space Agency) for levering av et SOFC-system (Solid Oxide Fuel 

Cell) som skal drive et romfartøy med sikte på å lande på en av månene til kjempeplanetene 

Jupiter eller Saturn.  

Planetarisk romforskning er avhengig av energi fra solcellepaneler, men den begrensede 

solenergitettheten i det ytre rom gjør utforskning problematisk. For eksempel overførte ESAs 

Huygens-oppdrag data i bare 90 minutter etter landing på Saturns måne Titan i 2005. Derfor 

kan slike oppdrag ikke stole på bare solcellepaneler, og energien som kreves for 

landingsfartøyet må hentes fra jorden. Batterier, hydrogenbrenselceller, brenselceller med 

alternative drivstoff og kjernefysiske kilder er noen alternative energikilder. 

Ifølge ESA er fastoksidbrenselceller (SOFC) som bruker metan og oksygen en svært lovende 

energikilde, da drivstoffet kan lagres i lagertanker over lengre tid. Et slikt system kan gi elektrisk 

kraft og samtidig verdifull varme for å holde de kritiske systemene til en landingssonde i et 

akseptabelt temperaturområde. Seniorforsker i Clara Venture Labs, Ivar Wærnhus, skal lede 

prosjektet som skal utvikle en 200 W brenselcelle som kan opereres med metan og oksygen, 

egnet for romferder med overføringstid på mer enn 5 år. 

(Oversatt fra en artikkel på engelsk på Clara Venture Labs’ nettside, skrevet av Annette Frotjold: Clara Venture 

Labs to power space exploration with innovative Solid Oxide Fuel Cell technology – Clara) 

https://nifro.no/vedtekter/
https://claraventurelabs.com/news/clara-venture-labs-to-power-space-exploration-with-innovative-solid-oxide-fuel-cell-technology
https://claraventurelabs.com/news/clara-venture-labs-to-power-space-exploration-with-innovative-solid-oxide-fuel-cell-technology
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(Illustrasjon: Clara Venture Labs) 

 

 

 

 

 


