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Norsk Romsenter er en etat under 
Nærings- og fiskeridepartementet 

Opprettet i 1987 da Norge ble med i 
ESA, European Space Agency 

Strategisk rådgiver og utreder for norsk 
forvaltning i romrelaterte saker 

Samordner norsk romvirksomhet 
internasjonalt, med fokus på ESA og EU 

40 ansatte på Skøyen i Oslo 

Budsjett 2014: 827 millioner kroner 
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Copernicus – Europas globale 
jordobservasjonssystem 

– 4.2 mrd € er for Copernicus programmet EUs 
langtidsbudsjett for 2014-2020. 

– Fri og åpen datapolicy 

– Norge har vært med på utvikling av både 
satellitter (Sentinels) og tjenester gjennom 
ESA og EU programmer siden starten 

– Norge deltok i EU’s Innledende 
Operasjonsfase – 2011- 2013 gjennom EØS 

– Norge deltar i Copernicus 2014-2020 –   
St.prp oversendt Stortinget for godkjenning 
13. mars 2015 

 



Europas jordobservasjonsflåte 
av satellitter 



Copernicus vil gi gratis satellittdata inn i evigheten 



Sentinel-1 (radar, 5x20 m, 03. april 2014) 

Oljesøl, skipsdeteksjon, sjøis, fjellskred, bre-bevegelse, snø, is 
og flomfare 

Sentinel-2 (optisk, 10 m, 11. juni 2015) 

Bilder over Norge med hyppig dekning, verneområder og biologisk 
mangfold, arealdekke, skogskader og avskoging, klimarelaterte 
endringer i vegetasjon og isbreer, avrenning til elver og innsjøer, 
urban grønnstruktur, pollenvarsling, flom, snødekke ….  

Sentinel-3 (hav og land, 2015) 

Havnivå, bølgehøyde, havtemperatur, havfarge – alger, global 
vegetasjon 

Sentinel-5p (luftforurensning, 2016) 

Aerosol-partikler, klimagasser, SO2, NO2, … , Ozon og UV-
varsling 

Sentinel-satellittene 
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Europeiske fellestjenester i Copernicus 

Land 

Hav 

Atmosfære 

Katastrofehåndtering 

Sikkerhet 

Klima 

 

 

 
 

 



 

 

 

Norge deltar i Copernicus fordi 
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Sikre gode og nye data 

– Nasjonal forvaltning, overvåkning og 
tjenester 

– Operativ bruk 

– Nedtak og behandling av rådata 

Samfunnsnytte og næringsutvikling 

– Mulighet for norske aktører til å by på 
kontrakter i Europa 

– Utviklings av norsk industri 

– Beholde sentrale og ledende roller 

Norsk bidrag til europeisk miljøovervåkning 

Påvirkningsmulighet  

 

Fra forskning til forvaltning! 



Paradigmeskifte med Sentinelene 

En flom av data – ny tidsdimensjon  

Sikre norske brukere rask og enkel tilgang 

Nedlesing i Tromsø for nasjonal basisbehandling 

Det må bygges opp sentra/institusjoner som kan 

håndtere datamengdene og gjøre de nyttige for ulike 

brukere 

Det skal legges grunnlag for tjenesteindustri og 

grundere 

 



Kjernebakkesegment og nasjonalt bakkesegment 

Nasjonalt bakkesegment: 

– I samarbeid med Norsk 
Romsenter skal KSAT utvikle 
og etablere et nasjonalt 
bakkesegment  

– Sikre raskere datanedlesing 
og brukertilpasset 
prosessering fra Sentinel-
satellittene  

– I 2015: Demonstrere 
basistjenestene oljesøl- 
deteksjon, skipsdeteksjon og 
leveranse av basisdata for 
skredkartlegging  

 

 

KSAT skal operere det nordlige 
kjernebakkesegmentet for Sentinel-
satellittene 1, 2 og 3.  

Maspalomas 

Matera 

Svalbard  

Alaska 



Jordobservasjon 
Jordobservasjon er et av de største områdene i europeisk 
romvirksomhet. Norge er en storforbruker av 
jordobservasjonsdata fra hav, land og luft. 

Vær & klima 

Skipsdeteksjon 

Oljeutslipp  

Algeoppblomstring 

Suverenitetshevdelse  

Snø, is, bre & permafrost 

Luftforurensing 

Rasfare 

Regnskog 

Arealforvaltning 
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Jordobservasjon fra satellitt er viktig for Norge 

Sted Relativ dekning 

fra polarbane 

Barentshavet 4.5 

Norskehavet  3.0 

Nordsjøen 2.0 

Middelhavet 1.2 

Ekvator 1.0 
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Norge har et operativt integrert 
oljeovervåkingssystem 

© KSAT og 
Kystverket 



NRS-Rapport(2014)2 
Samle inn minst 20 radar-
opptak med samme geometri. 

Bruke interferometrisk (InSAR) 
-metode for å få frem mm-
bevegelser i horisontalt 

 

Forfattere: Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket, NGU, NVE og 
Norsk Romsenter. 
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Norsk Romsenter – 

www.romsenter.no 
19.03.2015 

Status fjellskredkartlegging  

NGU startet i 2009 systematiske 
opptak på Vestlandet og Troms 

NVE ansvarlig nå, NGU utførende 

• Etablering av en 
produksjonslinje 

• Tilgang til analyseresultatene 
for andre etater 

• Opplæring i bruk av resultatene 

• Kombinasjon med andre data 
og in-situ verifikasjoner 

  

 

 



Fjellskredovervåking i Troms 
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Anvendelser utover skredkartlegging 
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Setninger i urbane områder med InSAR 
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Setninger i Oslo sentrum 
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Setninger i Oslo sentrum 
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Setninger i bygninger 

NGU 



Setninger 

på 

jernbane 

NGU 



Noen potensielle brukergrupper 

NVE 

NGU 

Jernbaneverket 

Statens Vegvesen 

Geoteknisk ekspertise 

Kommuner 

Eiere av dammer og 

vannmagasin 

Arealplanlegging 

Forsikring 

Eiendom 

– Eiere 

– Meglere 

– Taksering 

– Investorer 

– Allmennheten 

Beredskap 

Engineeringselskap 

Bygg- og konstruksjonsteknikk 

– Strukturhelseovervåking 

– Plassering av in-situ 

måleutstyr 

– Utbedring av 

setningsskader 

Entreprenører 

– Total 

– Grunnarbeid 

– Prosjektering 

Historiske bygg 

Eiendomsinvesteringer i 

Oljefondet 

Overvåking av oljeplattformer 



Steinfjord, April 5, 2013 Kattfjordeidet, April 9, 2013 

(Foto: Politi i Tromsø) 

Snøskredkartlegging med radar (NORUT & NGI) 



Snøskredkartlegging med Sentinel-1 & Radarsat-2 
(NORUT, 2015) 



Floods in Akershus – May 27, 2014  19:10 

 

E-MAN Phase 1 - Emergency management project team @ NR, KSAT, NSC, in collaboration with NVE. Copyright raw data MDA, 2014.  

 

Lillestrøm 

Fetsund 

 
 

Radarsat-2 acquisitions: 
• RS2-SGF-S4 27-May-2014 HHHV 

17:10 UTC 
• RS2-SLC-S7 07-May-2014 HH 

05:25 UTC 
 

Notes: 
• The colour composition is 

generated placing the 
backscattering reference image 
(May 07, 2014) in the red 
component, were the image 
acquired during the flood event 
(May 27, 2014) is placed in the 
green and blue channels. 

• Used Sigma0 HH polarization in 
both images 

• Image subset: 1200 x 1200 pixels 
• Projection UTM /WGS 84 Zone 

32N 
• Pixel size ~ 15m 
• Not validated with field 

observations. 
 
 

Flood affected areas 
are in dark red color            
(see the polygons) 

1000 m 



Sentinel-2 utredninger til Norsk Romsenter 
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Foreslått bearbeiding av Sentinel-2 i Norge 

Norsk Romsenter – www.romsenter.no 19.03.2015 
© Kartverket 



Nesten 
daglig 

nasjonal 
dekning 

med 
Sentinel-

1 & -2 
 
  

Ukentlig 
nasjonal 
dekning 

med 
InSAR 
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InSAR  
(NGU & 
NORUT) 

Sentinel-2 
(Her: Google Earth) 

Kart (SK) Sentinel-1, 
Copernicus data 
(2015) 



Fokusområder: Jordobservasjon & innovasjon 

Bygge opp et nasjonalt 
Copernicus bakkesegment 

– Sikre rask datanedlesning og 
brukertilpasset prosessering 
fra Sentinel-satellittene 

– Bygge tjenester på toppen av 
nasjonalt bakkesegment: 

 

 

 

 

• Interferometri 

– Skred 

– Infrastruktur/bygninger 

– Vannmagasin 

• Olje og gass 

• Energi 

• Hav, vind og bølger 

• Snø, is og isfjell 

• Krisehåndtering 

– Vulkanaske 

– Oljesøl 

• AIS 

• Klima, miljø og luftforurensning 

• Turisme/fritidsaktiviteter/Living in 
the arctic environment 

• Transport 
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Copernicus – for ALLE 

http://www.mil.no/
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://www.nve.no/
http://www.kystverket.no/default.aspx
http://met.no/
http://www.niva.no/symfoni/infoportal/portinter.nsf/frontpage?readform
http://www.niva.no/symfoni/infoportal/portinter.nsf/frontpage?readform
http://www.nilu.no/index.cfm
http://www.fiskeridir.no/
http://www.mil.no/felles/ffi/
http://www.skogoglandskap.no/

