Velkommen til infodag!
Presenter deg gjerne i chatten

Før vi starter:
Fint om alle kan mute mikrofonen når dere ikke snakker

Bruk gjerne kamera når dere presenterer

Bruk gjerne chatten aktivt til å stille spørsmål underveis

Rekk opp hånda hvis du vil si noe

Gjennom dette møtet ønsker vi å
•
•
•
•
•

Informere så mange som mulig samtidig
Involvere dere og få tilbakemelding på et tidlig tidspunkt
Presentere ideer som ble formulert i satsingsforslaget i fjor
Starte konkretisering av planer
Ha en kick-off for Copernicus 2021-2027!

Copernicus i dag
• Europas store fellesprogram for (satellittbasert) jordobservasjon
• Et operativt EU-program, Norge er med
• Et «spleiselag» mellom EU, ESA, EUMETSAT
• 7 satellitter («Sentineler») i bane, flere under bygging
• 6 felleseuropeiske tjenester
• Nasjonal utnyttelse

Copernicus (2021 – 2027)
• Europas store fellesprogram for (satellittbasert) jordobservasjon
• 5.4 mrd euro på EU-budsjettet (etter Brexit)

• En av programkomponentene i EUs helhetlige romprogram
• Navigasjon, Jordobservasjon, GovSatCom, Romovervåkning

• Et «spleiselag» mellom EU, ESA, EUMETSAT
• Mange flere satellitter, flere typer målinger
• Videreføring av 6 felleseuropeiske tjenester, med flere produkter
• Økt nasjonal utnyttelse

Norge skal være med videre!
• Regjeringen har foreslått for Stortinget at Norge skal være med i alle
programkomponentene i Europas nye romprogram
• EU Space Programme 2021 - 2027:
• Galileo/EGNOS
• Copernicus
• GovSatCom
• Romovervåkning (SSA/SST)

• Vi har alle en rolle i å bidra til at dette blir bra for Norge!

Statsbudsjettet 2021

Hva skjer videre?
• I dag:

• Copernicus informasjonsmøte (video)
• Gjennomgang av (snart) fullførte Post74 -prosjekter

• Oktober-november:

• Komitebehandling av statsbudsjettet i Stortinget
• Innledende dialog mellom NRS og noen av brukeretatene om Post74

• Desember:

• Budsjettvedtak i Stortinget, med eventuelle føringer på Post 50 eller Post 74
• Budsjettvedtak i Brussel for EUs romprogram

• Jan-feb 2021:

• Nye rom-komiteer etableres i EU
• Nye nasjonale Post74-kontrakter
• St.Prop. om EU-programkontingenten, for inkludering i EØS-avtalen

Copernicus 2021-2027
- satellittene og tjenestene

Hvilke satellitter skytes opp framover?
Først: Sentinel-6A, 10. november
Neste periode
• Sentinel-4A&B (21/22)
• Sentinel-5A&B (23/24)
•
•
•
•
•
•

Sentinel-6B (2025)
Sentinel-1C&D
Sentinel-2C&D
Sentinel-3C&D
CO2M (2025/26)
CRISTAL (2026)

Fra 2028
• Sentinel-1, -2, -3 og -6 NG skytes opp
fra 2030
• CIMR (2028)
• ROSE-L (2027)
• CHIME (2028)
• LSTM (2028)

Hvilke satellitter vedtas neste periode?
Expansion Sentinels (før kalt HPCM)
Hvilke det blir, bestemmes i slutten av 2021
Noen satellitt-typer kan bli utsatt til neste budsjett (fra 2028)
Alle typene er svært gode kandidater, alle vil åpne for nye muligheter og vil ha
mange bruksområder i Norge
• Eksempler fra rapporten: «CIMR bør derfor være en norsk hovedprioritet for
neste fase i Copernicus – for å sikre framtidig kvalitet i norsk og arktisk
værmelding og klimaovervåking.»
• «ROSE-L vil gi atskillige nye muligheter for nasjonal offentlig og kommersiell
tjenesteutvikling hos de aktørene som bruker Sentinel-1 i dag.
Kombinasjonsprodukter basert både på Sentinel-1 og ROSE-L vil være svært
nyttige.»
•
•
•
•

New Monitoring Missions – Expansion Sentinels
Anthropogenic CO2 Monitoring

Land Surface Temp. Mission

Causes of
Climate Change

Agriculture & Water
Productivity

CRISTAL – Polar Ice & Snow

CHIME – Hyperspectral Mission

Effects of
Climate Change

Food Security, Soil,
Biodiversity

CIMR – Microwave Radiometer
Sea: Surface Temp.
& Ice Concentration

L-band SAR Mission
Vegetation &
Ground Motion &
Moisture

Sentinel CO2 (CO2M) (25/26)
Spesifikasjoner:
•
•
•

Romlig oppløsning
4 km2
Imaging swath
> 250 km
Produkter inkluderer CO2, CH4, NO2, AOD, skyprodukter

•

Satellittobservasjonene av CO2 og CO2-tjenesten må kunne
gi en nøyaktig kvantifisering av menneskeskapte CO2utslipp og kunne registrere trender i utviklingen av disse.
Mulighet for CO2-overvåking på linje med dagens
værmelding og utvikling av neste generasjons CO2kvotehandel.

•

Pusbroom imaging spectrometer

Veikart CO2M (oppskytning 25/26)
• Oppstartsmøte til våren 2021
• Det vil bli en egen CO2-tjeneste under Atmosfæretjenesten (CAMS)
• Både etats- og forskningsaktører som NILU, Meteorologisk institutt,
Miljødirektoratet, CICERO og SSB, og kommersielle aktører som Airmine bør
inkluderes i dette arbeidet. Potensielt også enkelte kommuner og bymiljøetater.
• NILUs deltagelse i CHE og VERIFY ville danne grunnlaget for et nasjonalt veikart.

Rose-L
•
•

•

•
•
•

L-band radar som dekker hull I leveransen fra
eksisterende Sentineler
ROSE-L er foreslått å ha global dekning hver 6. dag med
romlig oppløsning på 5x10 m. Dette vil bety at man får
dekning i Norge like ofte som Sentinel-1 har i dag – altså
gjennomsnittlig hver dag i nord og annenhver dag i sør.
L-bånd radar vil gi nye, unike målinger av snøens
vannekvivalent, hvilket har stort operasjonelt potensiale
både i offentlige og kommersielle tjenester innen
hydrologi, vannkraft, meteorologi og klima.
Rose-L vil gi nye nøkkelprodukter for sjøistype,
sjøisbevegelse, isfjellkartlegging og snø på sjøis
ROSE-L vil bidra til maritim overvåking gjennom
forbedrede produkter for skipsdeteksjon, oljesøl, bølger,
overflatestrømmer og vind over hav.
Estimering og overvåking av skogressurser vil være en
annen nøkkeloppgave for ROSE-L. Eksempler på
produkter vil være skogkart på ukentlig basis, beregning
av skoghøyde, struktur og biomasse

Inundation in dense
Vegetation using PALSAR

Temporal variations in Soil moisture & Crop type

InSAR Ground deformation
From aquifer pumping

Veikart ROSE-L (oppskytning 2027)
• Stor nytte for Norge på felt som overvåking av nedsynking, rasfare, snøens
vanninnhold, hydrologi, permafrost, snøskred, sjøis, hav, oljesøl, flom, skog,
vegetasjon, jordfuktighet og jordbruk.
• Både Universitetet i Oslo og NORCE i Mission Advisory Group (MAGen)
• Mulighetene bør utredes videre fra 2021, kickstartes fra 2022/2023 gjennom
utvikling opp mot NASA/ISRO-satellitten NISAR, og operasjonaliseres så tidlig som
mulig når ROSE-L er i drift fra ca. 2028.
• Relevante aktører: NVE, NGU, NIBIO, NORCE, UiO, DSB, NINA...

CIMR
• Copernicus mangler foreløpig en mikrobølgeimager, og hav- og klimatjensten er avhengig av JAXA
for å få slike data
• Målinger med passive mikrobølger dekker flere
behov for overvåkning og kartlegging i Arktis som:
•
Sjøiskonsentrasjon med romlig oppløsning på 5
km flere ganger daglig
•
Snøkonsentrasjon
•
Havoverflatetemperatur med romlig oppløsning
på 15 km flere ganger daglig
•
Tykkelse av tynn sjøis
•
Saltinnhold i havoverflatens
•
Vindhastighet
•
Jordfuktighet.
Vil sikre kontinuitet og forbedring av eksisterende
overvåking for havis.

Forty years of passive microwave
data

Veikart CIMR (oppskytning 2028)
• Nasjonal utvikling av nye kombinasjonsprodukter for framtidig overvåking av
Arktis basert både på data fra passiv mikrobølge-satellitter og Sentinel-1
(eventuelt også ROSE-L).
• Bør settes i gang gjennom post 74 straks CIMR er valgt, ved å utnytte data fra
japanske og amerikanske passivmikrobølge-satellitter i forkant av oppskyting av
CIMR.
• MET i MAGen
• Relevante aktører: MET, NP, NIVA, NR, NERSC, ASC, BW, SIOS, HI

CRISTAL (2026)

CRISTAL – Polar Ice & Snow
Causes of
Climate Change

• CRISTAL sitt fokusområde vil være måling av sjøistykkelse i Arktis og Sørishavet, topografi
på iskapper som Grønland og Antarktis og havtopografi.
• Dette vil sikre kontinuitet i klimatidsseriene startet av ESA sin forskningssatellitt Cryosat og
observasjon av eventuelle endringer i disse.
• Samtidig vil det støtte EU sin arktiske politikk om overvåking av klimaendringer.
• CRISTAL er av interesse for aktører med aktiviteter i Arktis som NP, SIOS, NERSC, MET, HI
spesielt med tanke på sjøistjensten og klimastudier.

CHIME (2028)

CHIME – Hyperspectral Mission
Food Security, Soil,
Biodiversity

• CHIME vil måle i det spektrale området fra 400 nanometer til 2500 nanometer
med en spektral båndbredde på mindre enn 10 nanometer og romlig oppløsning
bedre enn 30 meter.
• Vil gi gode signaturer for kjemisk sammensetting på bakken, mineraler,
vegetasjonstype og -tilstand, avlingstype og -tilstand, korntyper og -størrelser.
Spesielt i sammenstilling med optiske data fra Sentinel-2 vil dette være svært
nyttig informasjon.
• Det er særlig innen landbruk og forvaltning av landressurser dette vil kunne få
stor betydning. CHIME vil også få anvendelser direkte knyttet til Arktis som måling
av snøkornstørrelse og andre snøparametre, lysabsorberende forurensninger som
«black carbon», albedo og råker i isen. Ytterligere produkter forventes både for
urban og rural overvåking, biodiversitet, vannkvalitet og økosystem langs kysten
• Relevante aktører: NGU, NP, NIBIO, M.dir, NINA, NILU, RA

LSTM (2028)

Land Surface Temp. Mission
Agriculture & Water
Productivity

• Målinger i det termisk infrarøde båndet vil ha stor samfunnsnytte for Norge, i kraft av
å supplere bruk av Sentinel-2 og det optiske instrumentet OLCI på Sentinel-3:
• Landbruk, inkludert produktivitet som funksjon av vannforbruk, og vann- og matsikkerhet i

verden.
• Overvåking av snø, akvakultur, urbane områder, varmetap fra infrastruktur og brann.

• Både nye og etablerte aktører vil ha nytte av denne typen komplementerende data,
som for eksempel NIBIO, NILU, Landbruksdirektoratet, Kartverket, Miljødirektoratet
og Meteorologisk Institutt.
• Det bør utvikles et veikart for termisk infrarød overvåking av Norge i etterkant av en
eventuell beslutning av TIR-satellittene.

Kjernetjenestene
• Alle kjernetjenestene (land, hav, atmosfære, klima, katastrofehåndtering og
sikkerhet) videreføres
• Nye kontrakter for Entrusted Entities forberedes nå og kontinuitet i tjenestene vil
prioriteres
• Hovedkontoret til ECMWF (drifter CAMS og C3S) flyttes fra UK til Italia
• CO2 blir nytt element under CAMS
• Utover dette er det for tidlig å si mye om utviklingen av tjenesteelementer.
Budsjettene er noe pressa, men noe av tjenesteutviklingen vil også gå i andre EUprogram, som Horizon Europe

Norsk involvering i kjernetjenestene
• Vi ønsker fortsatt norsk involvering i kjernetjenestene
• Godt involvert i hav, atmosfære og klima, noe i land

• Flere muligheter innen landtjenesten neste periode
• Økologiske grunnkart
• Kulturminner
• Regnskogsovervåking
• Nedsynking, EGMS

• Utvikler relasjon til sikkerhetstjenestene
• Katastrofehåndtering: posisjonering av norsk spisskompetanse på skred
• Arktis et tilbakevendende tema i flere tjenester

Kort om in-situ
• In-situ i Copernicus vil fortsatt koordineres av EEA (den europeiske
miljøorganisasjonen)
• Restriksjoner på bruk av in-situ-data ofte uforenelig med Copernicus’ datapolitikk
• Gjennom flere avtaler og kontrakter, er delingen av både interne og eskterne insitu-datasett forventet å øke
• NRS vil fortsette å legge til rette for cal/val-aktiviteter der det er spesielle behov,
som over nordlige strøk og Arktis
• CO2M
• Svalbard viktig i denne sammenheng

Kobling mot andre EU-program
• Horizon Europe
• Digital Europe
• Destination Earth
• Risk and emergency management
• Climate adaptation (food and water security)
• Ocean Modelling

• COSME
• Invest EU

Nasjonal utrulling, Post74

Post 74
• Post 74 «Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter» er budsjettlinjen for
utrulling av de nasjonale aktivitetene (som er beskrevet i Romsenterets
satsingsforslag for deltakelse i EUs romprogram)
• Post 74 er ikke en søknadsordning
• Post 74 er basert på samhandling
• Post 74 -kontrakter er i hovedsak av to typer:
• Nedlesing, fellesprosessering, datalagring (100 % finansiert av NRS)
• Utviklingsstøtte til etater som skal ta i bruk nye Copernicus-data (50 % finansiert)

Post74 – samhandlingen med etatene
•
•
•
•

Mange behov og utviklingsløp er allerede beskrevet i Satsingsforslaget!
Dialog med etatene i vinter om nødvendig Post74-aktivitet de nærmeste årene.
Avklaring av hva som må utvikles nasjonalt, og hva som kommer fra Europa.
Avklaring av hva som må være være samhandling og hva som må lyses ut som
offentlig anskaffelse.

• Langsiktig rammeavtale og ettårige kontrakter?
• .... eller ....
• Langsiktig kontrakt med opsjoner?
• Naturlig videreutvikling av eksisterende nasjonale tjenester.
• Helt nye tjenester (Sentinel-4,-5, 6, CO2-satellitter).

Copernicus og industrien
• Copernicus som marked:
• Satellittbygging (i ESA)
• Bakkestasjonsoppdrag (i ESA og EUMETSAT)
• De 6 fellestjenestene (i EU)
• Nedstrøms-utlysninger (i EU Horizon Europe)
• Del-leveranser til hjemlige Post74-prosjekter

• Post 72 «Nasjonale følgemidler» er Norsk Romsenters nasjonale budsjettlinje for
å støtte utviklingsprosjekter i romindustrien (søknadsfrist neste uke!)

Copernicus og forskningen
• Copernicus som datakilde for egen forskning
• Videreutvikling av europeiske Copernicus-tjenester (for EU)
• Videreutvikling av nasjonale Copernicus-tjenester (for bruketaten)
• Copernicus-prosjekter i ESA, EUSPA, Horizon Europe, Digital Europe, etc.

Nasjonalt bakkesegment
• Skal fortsatt bestå av de fire delene: satellittdata.no, sanntidsprosesering av
Sentinel-1, InSAR Norge og Sentinel-2-mosaikk
• Det nasjonale bakkesegmentet har hovedsakelig tre formål:
• Forenkle tilgangen til Sentinel-data
• Sikker, rask og operasjonell datastrøm til nasjonale tjenester
• Lagre data over norske interesseområder

• Ny kontaktperson for satellittdata.no: Bjørn Wangensteen
• Budsjett på 20 MNOK per år

Nasjonalt bakkesegment for satellittdata
Mottak, produksjon og distribusjon av sentineldata (kontrakt med EU)

Collaborative ground
segment (ESA-avtale)

Post-74
Post-74

- Data
- ColHub
(ESA-kontrakt)

Post-74

Post-74

Sanntidsprosessering

InSAR
Norge

Norge digitalt
Faggruppe
satellittdata

Fellesprosessering

Strategisk utvikling for bakkesegment og
datainfrastruktur (1)
• Jobbe for å beholde tetposisjon internasjonalt innen JO-baserte sanntidstjenester
• (Videre)utvikle en nasjonal dataportal som potensielt kan tilknyttes en DIAS
• Møte med WekEO 9. november

• Prosessering nær dataene, knyttet opp mot ny plattform
• Øke prosesseringsmengden og muligheten til å utføre beslutninger i sanntid

Strategisk utvikling for bakkesegment og
datainfrastruktur (2)
Nasjonal satsing på tjenester basert på flere typer data, modeller, statistikk og
kunstig intelligens
• Styrkning av sanntids- og varslingstjenester for land
• Som flom, snøskred, forsvar, sikkerhet og miljø

• Styrkning av InSAR Norge og kobling mot statistisk stordata analyse og prediktiv
analyse
• For anvendelser innen geoteknikk, klima, forsikring, eiendom, konstruksjonsteknikk,

transport og smarte byer og samfunn

• Styrkning av sanntidstjenester for hav – tjenesteutvikling for sivil, kommersiell og
sikkerhetsmessig bruk. Inkluderer overvåking av:
• fysisk oseanografi som strøm, bølger og sjøis
• biologisk oseanografi som algeproduksjon og næringstilgang i havet
• overvåking av skip og annen marin aktivitet

Rammer for videreutvikling av
bakkesegmentet
• Mye har skjedd ute i Europa de siste
årene, og dette må vi ta i betraktning
• ESA på vei over i skybasert teknologi
for prosessering
• Det ble deklarert midler til neste
generasjons samarbeidsbakkesegmenter på ESAs Space19+
• Kontraktene for de forskjellige delene
for bakkesegmentet løper litt ut i 2021
(mars-juni). Nye planer vil bli lagt i god
tid før dette.

Videreutvikling av NBS (1)
• Satellittdata.no
• Nye fellesprodukter, resultater av brukerundersøkelse
• Skymaske for Sentinel-2 MSI og Sentinel-3 OLCI
• Oppgradering av nettside, brukergrensesnitt
• Vertbasert prosessering?

Videreutvikling av NBS (2)
• Nedlesning og sanntidsprosessering
• Nasjonal utvikling av QRT-plattform
• Utvikling av skybasert teknologi
• Flere typer sanntidsdata? -> forutsetter bedre oppløsning

Videreutvikling av NBS (3)
• Videreutvikling av InSAR
• nye funksjoner i webgrensesnittet,
• potensiell bruk av skybasert infrastruktur
• kvalitetssikring av referansesystemet
• prosessering av nedsynkingsdata for større deler av året
• hyppigere oppdatering av tjenesten
• brukerstøtte og kompetanseutvikling for bruk hos andre etater og aktører

Utviklingsprosjekter
• Videreutvikling og ferdigstilling
• Innfasing av stadig mer Sentinel-data
• Legge til rette for spesielle nasjonale behov som kjernetjenestene i Copernicus
ikke dekker
• Utvide bruken av Copernicus til nye områder
• Budsjett: 30 MNOK per år

Nye tema som fortjener fokus neste periode?
• Vi skal selvfølgelig ikke glemme Arktis,
skipsdeteksjon, flom, skred,
nedsynking, breene, skogbruket eller
noe av det andre vi har holdt på med
til nå, men er det andre tema vi også
bør begynne å tenke på?
• Skriv det inn i chatten, eller
kommenter vår forslagsliste til høyre!

•
•
•
•

Luftkvalitet & helse
Jordfuktighet og –tørke
Vannkraft
Smarte byer

•
•
•
•
•

Vekstsesong
Primærproduksjon i havet
Bærekraftmålene
Tidevannssoner
Cyanobakterier

Ekspandere bruken av Copernicus
• Legge til rette for økt nytte
• Kommersielt
• Kompetanseheving i etater

• Nå ut til nye brukere
• Fylker/kommuner
• Copernicus i undervisning, også i grunnskolen
• ...

• Stimulere til:
• Vekstutnyttelse i næringslivet basert på Copernicus gjennom samarbeid med Innovasjon

Norge og Forskningsrådet
• Anvendt bruk av Copernicus som muliggjørende teknologi i Forskningsrådet
• Satsingsprogram på kombinasjon av big data analyse, kunstig intelligens og jordobservasjon i
Forskningsrådet

Sekretariatsfunksjonen
Post 50

Copernicus-sekretariatet ved NRS
• Copernicus-sekretariatets oppgaver:
•
•
•
•

Delegatvirksomhet
Informasjonsvirksomhet
Forvaltning av Post74-kontrakter
Nasjonal ekspert i Brussel

• Sekretariatet vil bli utvidet i 2021
• «Stafettveksling» for nasjonal Copernicus-ekspert i Brussel i 2021
• Ny komitestruktur for ett samlet EU romprogram:
•
•
•
•

Copernicus
Galileo/EGNOS
GovSatCom
SSA

Takk for oppmerksomheten!

