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Norsk Romsenter

• 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 nasjonalt og 

internasjonalt, med fokus på ESA og EU
• Fagetat for Samferdselsdepartementet innen 

sivil radionavigasjonspolitikk
• 40 ansatte på Skøyen i Oslo
• Budsjett 2019: 1.302 millioner kroner

Illustrasjon: T. Abrahamsen 



Regjeringens PNT-strategi
• P - Posisjonsbestemmelse
• N - Navigasjon
• T - Tidsbestemmelse

• Hovedmål for strategien er å:
• sikre at vi kan fortse:e å ny<ggjøre oss av PNT-

systemene og utny:e nye muligheter som 
systemene gir 

• bidra @l bevisstgjøring rundt samfunnets 
avhengighet av PNT-systemer 

• bidra @l at samfunnets sårbarhet overfor svikt i 
PNT-systemene reduseres gjennom forebyggende 
@ltak og beredskap 

Kilde: www.regjeringen.no/no/dokumenter/pa-rett-sted-til-rett-tid/id2618053/



Global Satellite Navigation Systems (GNSS)

GPS GLONASS GALILEO BEIDOU

US DoD Russian Space Forces EU kommisjonen Kinesiske stat

Operativt Operativt Initial service 2016
FOC 2020*

Regionalt->globalt
FOC 2020*

31 satellitter
(24+3)

23 satellitter
(24+4)

18 satellitter (+6)
(24+6)

17 satellitter
(27)

SPS
PPS
SAR*

SPS
PPS
SAR

OS
PRS
HAS
CAS
SAR

OS
Authorised
SMS
SAR
PPP

* = planlagt



Antall synlige satellitter over Oslo, 1.februar 2019



Utviklingen i antall navigasjonssatellitter

Beidou



GNSS som primærsystem for PNT

Forventer en økning fra 5.5 mrd. mo3akere i 2017 
8l

8 mrd. mo3akere i 2020

Kilde: GNSS market report, issue 5, 2017



Hvordan virker GNSS og hva er begrensingene



Galileo kommer med noe nytt og bedre

• Alle satellittene er nye (2011->)

• Tre åpne signal til sivil bruk

• Nye og bedre signaler

• Gir bedre målenøyaktighet

• Mer robuste mot flerveis interferens (Multipath)

• Autentisering på Open Service

• Tidsdifferanse GPS-Galileo (GGTO)

• Flere nye tjenester

Kilder: -Steigenberger og Montenbruck, German Space Operations Centre

-Navipedia – gssc.esa.int/navipedia



Galileos tjenester

• Gratis tjeneste for Posjonsbestemmelse, Navigasjon and Tidsbestemmelse

Open Service (OS)

• Kryptert tjeneste som er mer robust og tilgjengelig

Public Regulated Service (PRS)

• Detekterer og lokaliserer nødmeldinger. Melder tilbake til nødstedt

Search and Rescue (SAR) - contribution

• Autentiseringstjenste for kommersielle anvendelser

Commercial Authentication Service (CAS)

• Gratis høynøyaktighetstjeneste, sanntid > 20cm

High Accuracy Service (HAS)



Galileo frekvenser og signaler
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Ytelsen til Multi-GNSS/DF mobiltelefoner



Nytten av å bruke flere systemer samtidig

Spesielt verdifullt i områder med 
skjerming
• Økt TILGJEGELIGHET
• Økt NØYAKTIGHET
• Mer ROBUST



Hva oppnår vi med Mul1-GNSS?
• Økt nøyaktig

• bedre geometrisk spredning (DOP)
• ved å ekskludere lave satellitter

• mindre flerveisinterferens
• mindre ionosfære påvirkning
• mindre troposfære påvirkning

• Redusert sårbarhet
• Mindre påvirket ved systemfeil på hele systemer
• (A-)RAIM*

• integritet overalt, alltid
• kan identifisere ugyldige målinger

• Flere signaler på flere frekvenser
• mindre sårbar for:

• interferenskilder på bakken
• enkelte typer romvær-/ionosfærefeil

• kan eliminere ionosfærefeilen

*Receiver Autonomous Integrity Monitoring



GPS og Glonass er vel godt nok!?

• Vi forventer at GNSS er tilgjengelig overalt 
• Flere systemer skaper konkurranse som fremmer innovasjon og bedre 

ytelse
• M-GNSS kommer som standard i flere systemer
• M-GNSS medfører ingen ekstra kostand for brukerne



Olympiatoppen har sett nytten av Galileo

https://tv.nrk.no/serie/vitenskapen-bak-medaljen/2019/MSPO82100119/avspiller

https://tv.nrk.no/serie/vitenskapen-bak-medaljen/2019/MSPO82100119/avspiller


Oppsummering

• Jo flere GNSS, jo bedre!
• Mul2-GNSS gir bedre 2lgjengelighet og nøyak2ghet
• Mul2-GNSS bidrar 2l redusert sårbarhet

• Galileo 2lbyr nye muligheter med flere tjenester

• Vi har gjort oss avhengige av GNSS, men Europas GNSS programmer 
er det eneste Norge har anledning 2l å delta i

• Vær en kompetent bruker og krevende kunde!



Galileo er her – bruk det!
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