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Siste 2 år:
95% vekst i omsetning
50% vekst i bemanning
30% vekst i produksjonsareal

Industriell Vekst
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Eksempel: Inmarsat6 - Commercial Satellite Communication
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• KNS leverer pre og post prosessor
• Og TTC styringsbokser
• Til sammen verdt 300 MNOK
• Til 2 satellitter 

• Største enkeltkontrakt for KNS 
noensinne (2016) 

• Leveranser i 2018/19

• Mulighet for leveranse til satellitt nr 3

https://youtu.be/Bgs5TZeKikI
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Eksempel: GalileoSat – Navigasjon og Søk/Redning

• Europas navigasjonssystem
• KNS har levert til 26 satellitter tidligere, hvorav 

22 er i bane og de siste 4 launches til 
sommeren. 12 til i bestilling.

• Tjenesten startet desember 2016
• Tas ibruk i nye Iphone 8 og X (bl.a.)
• Sammen med US (GPS) og Russisk (Glonass) 

system gir det nøyaktighet på under 1m
A recent rescue was triggered by a distress signal from 
a crashed helicopter in the far north of Norway. The 
distress signal via Galileo arrived at his centre 46 
minutes before the alert from the existing Cospas–
Sarsat, and the identified position proved to be within 
100 m of the crash, rather than the current system’s 1.5 
km.
https://www.youtube.com/watch?v=X20aVMc1WyM
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https://www.youtube.com/watch?v=X20aVMc1WyM
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Eksempel: METOP SG MWS – værvarsling / klimaovervåkning
MWS, Microwave Sounding instrument
MWS er et total effekts radiometer som skal måle 
temperaturen i forskjellige høyder, og levere kalibrert og 
geo-plassert atmosfærisk temperatur og vann-damp 
data, under alle vær og lysforhold. 
Dette instrumentet skal være et nøkkelelement for 
levering av operative meteorologiske data i løpet av de 
neste to tiårene. 
Ved å tilby betydelige forbedringer i måleytelsen 
sammenlignet med MetOp First Generation og andre 
Microwave Sounding instrumenter som for øyeblikket 
opererer på meteorologiske satellitter, tilbyr Metop SG 
MWS en betydelig oppgradering av inngangsdata for 
den operative NWP-tjenesten (Numerical Weather
Prediction).

Metop SG MWS BERx
Til Metop Second Generation programmet skal vi levere 
to enheter til MWS instrumentet, Back End Receiver –A 
og –B. Totalt skal vi levere 7 enheter av hver type til 3 
flight set + spare.

Underleverandører:
Tryo Aerospace Madrid:        Mekaniske filtre
Tryo Aerospace Barcelona:   VDM (Video Detektor

Modul) A og B
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Romvirksomhet - en del av dagliglivet i Norge 
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• Etablerte aktører blir utfordret på etablerte modeller
• Kommersialisering – spacemarkedet i hurtig endring

– Elon Musk, Richard Branson mm
• Økt behov for satellittdata- og tjenester for mobile løsninger
• Utvikling av nedstrømstjenester

• Småsatellitter og satellittkonstellasjoner 
• Very High Throughput Satellites (VHTS)
• Nye bakketjenester, nye launchere

HVA ER DE STORE TRENDENE?
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SMALLER – FASTER – CHEAPER – MORE
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ROMTRANSPORT NAVIGASJON JORDOBSERVASJON KOMMUNIKASJON
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VÆRE INTERNASJONALT 
KONKURRANSEDYKTIGE

TILFREDSSTILLE SPESIFIKKE NASJONALE 
BEHOV 

LEVERE RELEVANTE PRODUKTER OG 
TJENESTER

INDUSTRIENS AMBISJONER
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Romindustrien må i best mulig grad kunne 
tilfredsstille nasjonale interesser knyttet til;
• Maritim overvåking og operasjoner
• Fiskeri- og miljøovervåking
• Arktisk kommunikasjon
• Nasjonal sikkerhet
• Flysikkerhet i nord
• Militære behov
• Næringsutvikling / lønnsom industri

NASJONALE INTERESSER
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NASJONAL 
SIKKERHET MILJØ OG KLIMA NASJONAL 

NYTTE

NY TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR GRØNN SPACE
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Hvilke utfordringer har Norge?

Eline Oftedal, daglig leder, NIFRO           

• Vi må vite hva vi vil

• Vi må gripe muligheter

• Vi må satse på det vi er gode på

• Vi må samarbeide 

• Vi må finansiere det vi vil oppnå 

Regjeringens romstrategi (2018) blir viktig
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Norsk romindustri og statens rolle

Eline Oftedal, daglig leder, NIFRO

• Norsk romindustri omsetter for 7 milliarder kroner per år

• Staten betaler inn 911,4 millioner i deltagelse i ESA og 
EU-programmer i 2017

• Staten bruker 55,3 millioner nasjonalt i 2017 

• Det ligger ikke noen ny satsing i statsbudsjettet for 2018. Det er 
”business as usual” basert på inngåtte forpliktelser

• Hvis Norge skal satse på nasjonale prosjekter må det komme midler 
på toppen av dette

• Hvis Norge skal delta nye felleseuropeiske prosjekter må det komme 
midler på toppen av dette
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Samarbeid for vekst

• Samarbeid for vekst og utvikling av Norges markedsandel i en voksende romindustri

Eline Oftedal, daglig leder, NIFRO              
   

Staten,
ved berørte 

departementer og 
etater

F&U
Akademia 
og institutt

Industrien
Regjeringens romstrategiFinansiering
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