Copernicus

Status Copernicus
•
•
•
•
•
•

Programmet er i rute.
Alle de syv satellittene (Sentinel-1A/B, ....., Sentinel-5P) i bane fungerer godt.
Etterfølger-satellittene (-C og –D) er under bygging.
Sentinel-6A skytes opp i desember.
De seks europeiske Copernicus fellestjenestene er operative.
Store oppdrag til norske bedrifter og institutter.

• På ESAs ministerkonferanse i november ble det deklarert penger til utvikling av en
rekke nye Sentinel-satellitter.
• Den norske deltakelsen i Copernicus har nylig blitt evaluert av Oslo Economics.
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Nåværende modell i Norge
• Post 73: Medlemskontingent EU Copernicus
• Post 50: Nasjonalt sekretariat, delegatvirksomhet, ekspert i Brussel
• Post 74: Nasjonal infrastruktur og tekniske tiltak
• Fellesprosessering i nasjonalt bakkesegment (100 % NRS)
• Utviklingsprosjekter med etatene (50 % NRS)

• I sin evaluering av nåværende deltakelsesperiode, har Oslo Economics konkludert
meget positivt både når det gjelder selve deltakelsen, og den nasjonale
oppfølgingen.
• NRS har derfor foreslått samme modell for perioden 2021-2027.

Bred brukerflate for Copernicus Post 74
• Fellesprosessering i det nasjonale bakkesegmentet:
• Satellittdata.no (MET)
• INSAR Norge (NGU)
• Sann tids prosessering av radarbilder (KSAT)

• Innfasing av nye tjenester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NVE (flom, isbre, snødekke, skred, innsjøis)
MET (sjøis, vind, vulkanaske)
Miljødirektoratet inkl. NILU, NIVA (luftforurensing, vannforurensing, klimaendringer)
NIBIO (skog, landbruk, insektsskade)
Kartverket (havnivå, geodesi, Norge Digitalt)
Astma- og allergiforbundet (pollen)
Barents Watch (skipsdeteksjon)
SIOS (Svalbard)
Riksantikvaren, Reindriftsforvaltningen, Naturparkstyret Øvre Dividalen, ...

Hvorfor foreslås en økning i Post 74?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antall operative Copernicus-satellitter i bane dobles innen 2025.
Stor økning i radardata må prosesseres raskt for havovervåkning og beredskap.
Oppskalering av INSAR Norge.
Stor økning i optiske data som bør tilrettelegges for bruk nasjonalt.
Innfasing av data og tjenester fra Copernicus i enda flere brukeretater og
institutter (DSB, SSB, NSM, Politi/Toll, Vegvesenet, BaneNor, NINA, ...).
Tettere kobling mellom Copernicus og klima-rapportering (egne CO2-satellitter).
Tilrettelegge også for ikke-profesjonell bruk i Norge.
Sikre Norge godt inngrep med den arktiske dimensjonen i Copernicus.
Copernicus er viktig for digitaliseringen av Norge!

Noen konkrete nye planer
• Snøskred (m/NVE): Har revolusjonert snøskredovervåkningen i Troms.
• Må utvide overvåkningen til hele Fjell-Norge.
• Forbedring av lokal varsling.

• Nedsynking (m/NGU): INSAR Norge er en suksess.

• Oppskalering fra 2 mrd målepunkter til 4 mrd i Norge.
• Flere typer produkter/tjenester.

• Landbruk (m/NIBIO):

• Presisjonsjordbruk (Galileo + Copernicus)
• Jordfuktighet målt fra satellitt

• Hav (m/HI og MET):

• Primærproduksjon
• Forbedret sjøisvarsling

Veien videre
• NRS ønsker – på bakgrunn av vår nye Copernicus-rapport – å fortsette dialogen
med etatene i år for planlegging av Post74-rammeavtaler 2021-2027.

Hvordan påvirker man Copernicus?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennom komiteene
Via delegatene
Utplassering av nasjonal ekspert i Brussel
Ved å vinne roller i Copernicus-tjenestene
Via europeiske brukerundersøkelser
Etatsdialogen med EUs byråer
Gjennom ESA (primært satellittene)
Gjennom prosjekter i Horizon 2020 / Horizon Europe

