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Kort om Norsk Romsenter 

 
Etat under Nærings- og 
handelsdepartementet (NHD) 
Opprettet i 1987 da Norge ble med i 
ESA, European Space Agency 
Samordner norsk romvirksomhet, 
særlig overfor ESA og EU 
 
32 ansatte på Skøyen i Oslo 
Budsjett 2010: 775 millioner kroner 
 
Forvalter også statens eierinteresser i 
noen rom-relaterte aksjeselskaper 
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Formål 

 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, 
samordnende og utøvende organ for å sikre en 
effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for 
det norske samfunn.  
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Visjon 

 Norge er i 2015 det landet i verden som har størst 
nytte av rommet 
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Virkemidler 
Industrielt og vitenskapelig samarbeid gjennom ESA 
Bilateralt samarbeid 
Deltakelse i internasjonale brukerorganisasjoner 
Internasjonalt prosjektsamarbeid 
Nasjonale programmer 
Koordinering av nasjonale aktiviteter 
Informasjonsvirksomhet 
FoU-programmer i offentlige etater 
Gjenkjøpsavtaler 
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Romvirksomhet 
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Romvirksomhet er all virksomhet forbundet med 

utforskning og utnyttelse av verdensrommet  



Bemannet Romfart 
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Bemannet romfart defineres av det menneskelige 

nærvær og aktiviteter.  



”Romfart” 
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Romfart omfatter bemannet romfart og utforskning for å 

forberede den bemannede.  



Sputnik-1, -2, -5 
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Gagarin 1961 
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Fire år fra første satellitt 
til første menneske i 
rommet. 
 
De første spion-
satellittene ble tatt i bruk 
omtrent samtidig.  



Månen 1969 
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Apollo 11 
24 år etter Andre verdenskrig 
 41 år siden … 



Armstrong, Aldrin & Collins 
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Romfart.  



Saturn V og månelandingsfartøyet 
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Bærekraftig …? 
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NASA fikk 5 % av 
USAs statsbudsjett 
(federal budget) i 
1965 og 1966 
 
I år: 0,5 % 



Nedturen 
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NASAs bevilgninger falt. 
 
Man satset på Romfergen, 
som ikke hadde kapasitet til å 
dra utover lav jordbane. 
 
Veien til månen og Mars var 
”stengt”. 



Den internasjonale romstasjonen 
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Russerne hadde allerede gjort det. 
 
Primært et politisk og industrielt prosjekt. 
 
Forskerne var                                      
skeptiske. 
 
Nå er den ferdig                                      
bygget. 



AIS på Romstasjonen 
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Innvendig og utvending 
montasje høsten 2009. 
 
Diverse oppkobling og 
venting våren 2010. 
 
Oppstart 1 juni i år. 
 
Gode måledata allerede 
etter to dager. 

 
 
 
 
 
 
 



AIS på Romstasjonen 
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Forsvarets 
 

 
 
 
 
 
 



AIS på Romstasjonen 
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 ASIM / UiB 
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Verdens dyreste blomsterpotter 

 

Planteforskning på Romstasjonen styres fra kontrollsenteret i 
Trondheim (N-USOC) 
 
Norske forskere har gjort meget interessante oppdagelser  
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Tilbake til månen? 

 

Bush ga NASA i oppdrag å reise tilbake til månen for å opprette 
en permanent bemannet forskningsstasjon innen 2020. 
 
Ares I, Ares V, Orion. 
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Exit Ares I og Ares V 

 

NASA har hatt noen vellykkete tester  … 
 
… men programmet skal nå termineres. 
 
 
 
 
 
 



Obamas nye rompolitikk 
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Bush-planen er altfor kostbar og ”gammeldags”. 
 
Mer fokus på jordobservasjon/klima. 
 
Ny teknologi for billigere ferder til månen, Mars og asteroider. 
 
Ny tung bærerakett skal designes innen 2015. 
 
Private operatører skal få ansvaret for frakt av gods og 
astronauter til/fra Romstasjonen. 
 
Romstasjonens levetid forelenges til 2020 + 
 
Mer internasjonalt samarbeid.  
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Romfergen pensjoneres snart 

 

Siste ferd i 2011. 
 
NASA vil kjøpe seteplass av Russland i 
mange år framover.  
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Roboten – Menneskets beste venn 
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”Våre roboter og sonder vil fortsatt være de første som besøker 
solsystemets nære og fjerne kroker på vegne av menneskeheten.” 

 
 

NASA har i dag noen små roboter på Mars 
 
Ingen roboter på Månen i dag 
 
Felles ESA-NASA program for Mars  
 
Exo-Mars ferder i 2016 og 2018 
 
Flere land kommer (India, Kina, …) 
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Mars den gang da …  



Norsk Romsenter – www.romsenter.no 07.09.2010 

Mars i dag 



De nye private aktørene 
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Space-X (rakett og fraktefartøy) 
 
Virgin Galactic (sub-orbital romturisme) 
 
Bigelow Aerospace (oppblåsbar 
romstasjon) 
 
Orbital og Boeing forsøker også å 
kaste seg på bølgen … 
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Romturisme: Virgin Galactic 

 

Hybridrakett, innovativt romfly, rendyrket forretningskonsept. 
 
Bare et par år unna kommersielle turer. 
 
Sub-orbitale ferder.  
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VIrgin 

 

NASA hadde  
 
 
 
 
 
 



Norsk Romsenter – www.romsenter.no 07.09.2010 

Rom-hoteller: Bigelow Aerospace 

 

Bigelow har allerede to oppblåsbare moduler i bane for testing.  
 
Mange kameraer og noen småkryp ombord.  
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Boeing + Bigelow  = sant ? 

 

Ikke alle i NASA liker at private ”overtar” transporten til lav jordbane.  
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Bigelow Inflatable MoonBase?  

 

  
 
 
 
 
 
 



Nådeløst miljø og store avstander 
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Enorme avstander gjør forsyninger fra jorden tidskrevende og kostbart.  
 
Ekspedisjoner til Månen og Mars gir begrepet isolasjon en ny dimensjon. 
 
Stråling og vektløshet vil påvirke både mennesker og utstyr. 
 
Fremtidige ekspedisjoner må i stor grad være selvforsynt ved å 
regenerere og resirkulere resurser og ved å utnytte lokale resurser.  

 
Teknologi og konsepter for effektiv og sikker energiproduksjon og 
distribusjon må utvikles. 
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Romvær 



ESA og EU 
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EU har politiske ambisjoner (EU-flagg på astronautene). 
 
ESA har tekniske ambisjoner. 
 
Trenger 1 – 2 mrd euro pr år for et brukbart program. 
 
Pengene mangler – utredning pågår. 
 
Europa avventer NASAs nye policy. 
 
EU-diskusjoner i år, ESA Ministermøte i 2012. 



ESAs Tekniske og Operasjonelle Scenario  
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Norge og bemannet romfart 

 I de siste 20 årene er det i Norge ikke gjennomført noen 
utredning av bemannet romfart.  

  
 Perioden 2010-2015 kan bli et vannskille i tilnærmingen til 

bemannet romfart på den internasjonale arena.  
  
 Norge trenger en visjon for bemannet romfart for perioden 

2015-2030.  
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