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2 Redaktøren har ordet

«Vi håper du kommer!» 
Kjære deltaker på dette folkemøtet om europeisk romvirksomhet.

Da jeg ble valgt til leder for ESA og 
organisasjonens 22 medlemsland, uttrykte 
jeg et ønske om å utvide dialogen med alle 
som er interessert i det vi driver med og 
åpne opp for et større publikum. 

Folkemøtet vil virkeliggjøre denne 
ideen ved å utvide dialogen til å inkludere 
mennesker fra alle samfunnslag i hele 
Europa. Dette er ikke bare enda en 
undersøkelse. Målet er at vi skal få i 
stand en genuin dialog der vi vil lytte til 

bekymringer som ytres og spørsmål som stilles. Og kanskje får vi 
også vite mer om forventningene, ønskene og drømmene til dem 
som bidrar i samtalen.

Mer enn 2000 av dere kommer til å samles den 10. september i 
ESAs 22 medlemsland for å delta.

Dette er første gang noe slikt skjer. Vi vil lytte med stor opp
merksom het til hva dere har å fortelle oss om hvordan rommet 
bidrar til inspirasjon og påvirker dagliglivet. Sammen med alle dem 
som har vært involvert i forberedelsene til dette arrangementet, 
gleder jeg meg stort til å følge diskusjonene og se resultatene.

Til slutt vil jeg gjerne takke dere for at dere deltar på folkemøtet og 
dermed spiller en viktig rolle i den videre kartleggingen av Europas 
fremtidige bestrebelser i verdensrommet.

Jan Woerner
Generaldirektør i ESA

4. Felles intervju 
Forskeren Raphaël 
Domjan og 
astronauten Jean
François Clervoy 

7. Spotlight
Stater, industrier, 
innbyggere... 10 
aktører sammen i 
verdensrommet

11. Menneske  
vs. maskin
Rivaler eller 
en fantastisk 
kombinasjon?

15. Opprydding: 
Hvordan gjøre 
verdensrommet til et 
renere sted

22. Det store 
spørsmålet 
Hva skal vi i 
verdensrommet?  
En ekspert svarer

«Citizens’ Space / Espace Citoyen» er en publikasjon produsert av Missions Publiques i samarbeid med ESA for Folkemøtet om europeisk romvirksomhet. Publikasjonsansvarlig: 
Yves Mathieu, Missions Publiques. Partnerskap og koordinering av ESAs team: Nathalie Meusy. Redaktør: Brigitte Bailleul. Bidragsytere i magasinet: Erwan Dagorne, 

Nathalie Tinjod, Ariane Bouilly, Marion Mirailles. Creative Commons-lisens.  Design og redaksjonell samordning: Androids & Sheep. Grafisk design og kunstnerisk leder: Denis 
Esnault. Forside: Refleksjoner (foto: Time Peake, ESA-astronaut) – ESA/NASA

Bli med  
i samtalen:  

se invitasjonen  
vår på  

side 12.

ES
A 



Oppdagelse 3 

Solen

Merkur

Venus

Jorden

Mars

JupiterSaturnUranusNeptune

Zoom 1 Zoom 2

100 km

Solen

Merkur

Venus

Jorden

Mars

Jupiter

Voyager 2
(1989)

Voyager 1
(1979)

Rosetta
(2016)

Alphasat 

Galileo

Jorden

Hubble

Hva er egentlig verdensrommet?

«Verdensrommet» refererer til alt som 
ligger lenger bort enn 100 kilometer 
fra jorden. Det er et miljø der planeter, 
himmellegemer, mørk materie og annen 
kosmisk materie er i bevegelse. Men-
nesket har lenge satt sitt personlige preg 
på dette enorme området: Siden Sputnik 
1 i 1957 har rundt 6600 satellitter 
blitt skutt opp. Rundt 3600 av dem går 
fortsatt i bane, og 1100 er fremdeles i 
drift. Satellitter og sonder er utviklet for 
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milliarder kilometer unna! Samtidig ser 
vi at området rundt vår blå planet stadig 
blir mer forsøplet. Vi kan spore over 
17 000 objekter som har en størrelse på 
mer enn 10 cm, og det antas at mer enn 
700 000 avfallselementer som er større 
enn 1 cm, sirkulerer rundt planeten vår. 
Siden Jurij Gagarin som førstemann 
«satte foten» i rommet, har 550 mennes-
ker fulgt i hans fotspor. Tragisk nok døde 
18 av dem mens de befant seg der.

å tjene mange ulike formål: å observere 
universet bortenfor solsystemet (Hubble), 
utforske kometer i solsystemet (Rosetta), 
skanne jorden (Meteosat), levere kommu-
nikasjons- (Alphasat) eller navigeringstje-
nester (Galileo) samt bidra med gravi-
tasjonsforskning (LISA Pathfinder). De 
kunstige dvs. menneskebygde romobjek-
tene som er i drift lengst vekk fra jorden, 
er de to Voyager-sondene. Voyager 1, som 
studerer det ytre solsystemet, er over 20 

Rosetta et sa sonde Philéa

Siden Sputnik 1 har det funnet sted 4900 oppskytinger,
550 astronauter (60 kvinner og 490 menn) har til nå vært  

i verdensrommet, 1100 satellitter er fortsatt i drift
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Romeventyret er  
fortsatt i sin spede 
barndom

HVORFOR SKAL VI BRUKE SÅ MYE PENGER PÅ Å 
UTFORSKE VERDENSROMMET?  DET ER SÅ MANGE 
BEHOV SOM MÅ DEKKES HER PÅ JORDEN.
Jean-François Clervoy: I motsetning til det mange 
tror, er dette pengebeløpet svært mye lavere enn 
det som investeres i sektorer som samfunnet di
rekte kan nyte godt av. I gjennomsnitt brukes det 
12 euro per innbygger per år på romfart i Europa. 
I Frankrike utgjør det nasjonale utdanningsbud
sjettet nærmere 1000 euro per år per innbygger. 
I tillegg anerkjennes romfartsaktiviteter som 
uavhengige studier som genererer både direkte og 
indirekte inntekter som er betydelig høyere enn 
de beløpene som investeres. Dette kan ses på som 
investeringer og ikke bare utgifter.

Er romforskningen en mulighet for 
menneskeheten som helhet eller er det bare 
en kostbar villfarelse? Hvilke muligheter 
finnes for private aktører? Hvordan sikrer vi 
at verdensrommet ikke blir en søppelkasse? 
Utfordrende spørsmål til astronauten Jean-
François Clervoy og utforskeren Raphaël 
Domjan.

Raphaël Domjan: Erobringen av verdensrommet 
er en oppgave som er til stor nytte, for eksempel 
i form av utvidet kompetanse, økt kunnskap og 
bedre teknologi, noe som også gjør det mulig å 
utvikle «renere» systemer på jorden. I tillegg kan 
utforsking av verdensrommet gi oss en oversikt, 
en mulighet til å se sivilisasjonen vår i perspektiv. 
Vi lever i en avgrenset verden; vår pågående er
obring av verdensrommet hjelper oss med å øke 
bevisstheten rundt de økologiske utfordringene vi 
står overfor.

HAR EROBRINGEN AV VERDENSROMMET FORTSATT 
EN FREMTID? ER IKKE ALT OPPDAGET ALLEREDE?
Jean-François Clervoy: Romfart som vitenskap er 
fortsatt i sin spede barndom, vi har knapt holdt 
på i 60 år. Potensialet er enormt. I dag går bare 
1100 operative satellitter i bane rundt jorden. 
Om en ti års tid vil det være flere tusen som 
direkte møter menneskehetens behov. Interpla
netariske sonder bidrar til en eksplosjonsartet 
kunnskapsvekst når det gjelder vår opprinnelse 
og utviklingen av universet. En slik søken etter 
kunnskap er noe av det edleste som finnes. Og 
den bygger på internasjonalt samarbeid. Den 
bidrar til fredelige, internasjonale relasjoner og 
er en sterk pådriver med tanke på å inspirere og 
motivere unge mennesker til å interessere seg for 
vitenskap. 

Raphaël Domjan: Det tok flere hundre år å utfor
ske jordens geografi. La oss drømme oss bort 
et øyeblikk: Dersom vi vil bevare sivilisasjonen 
vår, har vi ikke noe annet valg enn å reise andre 
steder, ikke minst med tanke på at stjernen vår, 
solen, etter hvert vil vise svakhetstegn ... Men det 
kommer ikke til å skje i umiddelbar fremtid! Men ES
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Jean-François Clervoy er medlem i ESAs astronautkorps. Raphaël Domjan er «øko-utforsker» og leder for SolarStratos-prosjektet
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dersom vi ønsker å leve lenger enn i dag, må vi 
finne oss et nytt sted å bo.

ETTER Å HA FORURENSET JORDEN, ER VI IKKE 
NÅ I GANG MED Å GJØRE DET SAMME MED 
VERDENSROMMET?
Jean-François Clervoy: Det å bli klar over risiko
ene knyttet til romavfall har gjort at aktørene 
i verdensrommet har blitt opptatt av å slutte å 
skape ytterligere avfall. Utfordringen i dag er å 
håndtere det avfallet som har samlet seg opp helt 
siden begynnelsen av romalderen. 

KOMMER MENNESKER TIL Å OPPFØRE SEG PÅ 
SAMME MÅTE I VERDENSROMMET SOM DE HAR 
GJORT HER PÅ JORDEN OG SETTE DEN FELLES 
VERDENSARVEN VÅR I FARE VED Å PRØVE Å 
KOMMERSIALISERE SÅ MYE SOM MULIG?
Jean-François Clervoy: I en fremtid, som ikke er 
alt for langt unna, vil det bli mer lønnsomt og øko
logisk å utnytte visse utenomjordiske ressurser i 
stedet for dem vi finner på jorden, enten det blir til 
bruk på jorden eller i verdensrommet. Det gjenstår 
å definere hensiktsmessige regler og utvikle den 
nødvendige teknologien. La oss håpe at verdens
romloven, som relativt nylig ble til, kan spille en 
viktig rolle i tillegg til de lovene som allerede regu
lerer virksomhet i verdensrommet i dag.

Raphaël Domjan: Alle ønsker at planetens ressur
ser skal tilhøre menneskeheten som helhet. Men 
vi lever i et kapitalistisk system. Finansiering av 
forskningsprosjekter i verdensrommet krever store 
summer. Man kan beklage at det er tilfellet, men 
håpet om positive økonomiske utsikter i fremtiden 
kan også være en pådriver for innovasjon.

PER I DAG ER DET IKKE SLIK AT VERDENSROMMET 
FORTSATT ER «RESERVERT» FOR SPESIALISTER, 
OG DET VIL VEL VÆRE I ALLES INTERESSE 
AT TILGANGEN SKAL VÆRE ÅPEN OG ALLE 
INNSAMLEDE DATA I EN ÅPEN KILDE?
Jean-François Clervoy: Utforming og bruk av 
systemer i verdensrommet er en sak for spesia
lister, og det de gjør er i stor grad som en åpen 
kilde allerede. Alle har gratis tilgang til satellitt
navigering (GPS), værmeldinger, TVkanaler 
via parabolantenner og bilder av jorden sett fra 
verdensrommet (Géoportail, Google Earth), for 
ikke å snakke om telekommunikasjon i stor skala. 
Nesten alle disse tjenestene drar nytte av ver
densrombaserte systemer.

Raphaël Domjan: Det er ingen som ser det som  
et problem dersom noen setter seil for å krysse 

Atlanterhavet i båt. En dag vil vi kanskje ha 
tilgang til verdensrommet på samme måte. Du 
trenger ikke tillatelse til å fly høyere enn 100 kilo
meter. Grensene er tekniske og økonomiske. Og 
kanskje vil vi ha behov for noen grunnleggende 
regler for slik trafikk.

VI SER STADIG AT PRIVATE FIRMAER UTVIDER SIN 
INTERESSE FOR AKTIVITETER I VERDENSROMMET. 
TRENGER VI FORTSATT MELLOMSTATLIGE ORGANER?
Jean-François Clervoy: Dedikerte, private sel
skaper på dette området nyter nesten alle godt 
av erfaringer som er gjort takket være kunnskap, 
teknologi og romprogrammer med opphav i 
romorganisasjoner. De risikoene som er knyttet 
til effektive fremdriftssystemer og de ekstreme 
forholdene i miljøet i verdensrommet, tas i 
utgangspunktet av romorganisasjoner. For nye 
programmer i fremtiden, vil disse organisasjo
nene fortsette å være pionerer og lede vei. De 

Rosettas eget bilde av seg selv! En selfie 6,4 milliarder kilometer fra jorden.

«Utforsking av verdensrommet gir oss en 
oversikt og en mulighet til å se vår egen 
sivilisasjon i perspektiv.» J.-F. Clervoy
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prosjektet: 
http://www.
solarstratos.com
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vil gi ting videre til privat sektor når risikoene 
er overvunnet. Slik kunne Arianespace videreut
vikles fra Arianeprogrammet som ble etablert av 
den franske og andre nasjonale romorganisasjo
ner i Europa. SpaceX har sett dagens lys takket 
være Romstasjonsprogrammet som ble initiert  
av NASA.

Raphaël Domjan: Romorganisasjonene spiller 
en viktig rolle. Det vil bli oppdrag nær jorden, 
geostasjonært eller lav jordbane. I nær fremtid vil 
det være private selskaper som gjør dette. Men 
når det gjelder ekspedisjoner som går lenger enn 
vår planet og vårt solsystem, vil romorganisasjo
ner spille en viktig rolle når det gjelder erobrin
gen av verdensrommet. For våre egne prosjekter, 
var støtte fra ESA til de innledende forundersø
kelsene og den rombaserte forskningen på bat
terier helt avgjørende.

SOM EN «JORDBASERT FORSKER», SYNES DU AT 
DE EVENTYRLIGE REISENE I VERDENSROMMET 
FORTSATT HAR NOE FOR SEG? HVA FORVENTER DU 
AT DE SKAL BRINGE?
Raphaël Domjan: Jeg er helt sikker på at de har 
noe for seg. Først av alt ser jeg på det som å 
kunne virkeliggjøre drømmer, en mulighet til 
arbeide mot et mål uten at man trenger å stille seg 
spørsmålet om hva det skal være godt for. Kunn
skapstørst, nysgjerrighet, det å utvide kunnskapen 
vår ... Alt som har bidratt til at vi har blitt det vi 
er, det å også kunne forstå at vi lever i en begren
set verden, å øke den økologiske bevisstheten.

MED TANKE PÅ DE EVENTYRENE SOM HAR FUNNET 
STED FREM TIL NÅ, HVILKEN HAR GITT DEG 
MEST GLEDE? OG HVA HAR VÆRT DEN STØRSTE 
SKUFFELSEN?
Raphaël Domjan: Min største glede frem til i dag 
har vært å tilbringe en kveld med Buzz Aldrin, 
Edgar Mitchell og Charlie Duke. Når du har 
håndhilst på en mann som har gått på månen, 
endrer det perspektivet på ting. Disse mennes
kene er verdensrommets Magellan og Chris
topher Columbus. Skuffelser? Vel, tidligere kunne 
vi gå på månen, vi hadde romskip. Nå ligger vi 
etter med bemannede ekspedisjoner. Med det er 
grunn til å håpe at erobringen av verdensrommet, 
akkurat som våre miljømessige og klimatiske ut
fordringer, vil oppmuntre mennesker i ulike land 
til å samarbeide.

Jean-François Clervoy: Min største glede er det 
perspektivet på sin egen skjebne som romalderen 
har gitt menneskeheten: Vi lever på et avgrenset 
og unikt romskip og vil antakelig fortsette med 
det i mange generasjoner. Den beste muligheten 
for å sikre fortsatt liv, er å samarbeide som et 
team på en intellektuell basis, å leve i harmoni 
med det biologiske mangfoldet som omgir oss. 
Det vil gi oss best mulige sjanser til å overleve her 
på jorden når vi opplever at miljøet endrer seg. 
Min største skuffelse er at det er så vanskelig å 
få tilgang til verdensrommet, og derfor er det få 
mennesker som har fått oppleve den bevissthets
endrende opplevelsen som det er å se sin egen 
planet fra det ytre rom.

HVA ER DU MEST BEKYMRET FOR?
Jean-François Clervoy: Vanskeligheten med å for
klare verdensrommet som en pedagogisk øvelse. 
Man kan hverken ta på det, se det eller høre det 
... Det er vanskelig å forklare hvilke utfordringer 
som finnes på en enkel måte til allmennheten. 
Men fremtidens informasjonsteknologi, (3D, 
360°) sammen med fascinerende prosjekter, som 
man kan «ta på», slik som Solar Impulse, vil bidra 
til å gi oss mulige scenarioer for en bærekraftig 
fremtid, ikke minst takket være tjenester som vi 
får via rombaserte systemer.

Raphaël Domjan: Jeg er ikke bekymret. Det er 
bare et spørsmål om tid. Så lenge vi forblir en 
sivilisasjon, kan vi organisere det som er nødven
dig for å gå videre, bryte grenser og stadig gjøre 
nye oppdagelser. Dette er en av egenskapene 
som definerer oss som mennesker. Det er det det 
handler om. ES
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Månebaseprosjekt med konstruksjon ved hjelp av 3D-utskrift

Jean-François Clervoy 
(57) er ingeniør og 
medlem av ESAs as-
tronautkorps, leder for 
selskapet Novespace 
og forfatter. Han har 
vært med på to turer 
med romfergen Atlantis 
og en med Discovery. 
Han har tilbragt i alt 
675 timer i verdens-
rommet.

Raphaël Domjan 
(44) er «øko-
utforsker», forfatter og 
foredragsholder. Han 
tok initiativ til og ledet 
den første turen verden 
rundt i en soldrevet 
båt (PlanetSolar). Han 
leder et internasjonalt 
team og arbeider i 
dag med å forberede 
SolarStratos-prosjektet 
som har som mål å nå 
ut i det ytre rom ved 
hjelp av et soldrevet fly. 
De første testene vil bli 
gjennomført i 2017.



3. EU. Sammen med 
ESA koordinerer Europa
kommisjonen en romfarts
politikk som har fire 
dimensjoner/fokusområder: 
Galileo, det globale 
navigasjonssatellittsystemet; 
Copernicus, et sivilt program 
som observerer jorden; 
utforsking av verdensrommet; 
forsking og innovasjon innen 
romfartsindustrien.

Det er mange aktører som er involvert i erobringen av 
verdensrommet. Over hodene på oss er en lang rekke 
aktører i arbeid, og dette inkluderer både private selskaper 
og mennesker fra alle nasjonaliteter. For å gjøre det 
enklere, har vi delt dem inn i ti kategorier.

2. FN har en egen avdeling for 
romfart, UNOOSA. Den legger til 
rette for internasjonalt samarbeid 
og fredelig bruk av verdensrom-
met. I tillegg har de en oversikt 
over alle objekter sonm er sendt ut 
i rommet etter 1957. FN har også 
en komite (innenfor COPUOS) som 
er opptatt av avfall i verdensrom-
met og et underprogram (UN-
SPIDER) som tilbyr rombasert 
informasjon om katastrofehåndte-
ring og nødhjelpsrespons.

5. Mellomstatlige organisasjoner. For eksem-
pel: European Southern Observatory (ESO), 
en betydelig aktør innen astronomi i Europa, 
som har 16 medlemmer der Chile er verts-
land for de tre observatoriene; International 
Telecommunications Satellite Organization 
(ITSO), som tilbyr offentlige teletjenester; og 
Den europeiske organisasjon for utnytting av 
meteorologiske satellitter (Eumetsat), som 
leverer satellittdata og -bilder til bruk innen 
meteorologi og klimatologi.

4. Militære organisasjoner. 
Nasjonale hærstyrker, 
spesielt i Kina, Frankrike, 
Russland og USA, benytter 
rekognoseringssatellitter. 
Den amerikanske hæren 
benytter X37B, et 
eksperimentromfartøy hvis 
misjon fortsatt er hemmelig. 
I 2007 testet Kina en anti
satellittrakett.
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1. Romfartsorganisasjonene. Nesten 70 land har sin egen romfartsorgani-
sasjon. De største er: NASA (USA) og den canadiske (CSA), den kinesiske 
(CNSA), den franske (CNES), den tyske (DLR), den indiske (ISRO), den 
italienske (ASI), den japanske (Jaxa) og den russiske (Roscosmos). Den 
europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) ble grunnlagt i 1975 av 11 land 
(Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania, 
Sverige, Sveits og Storbritannia) og er den eneste mellomstatlige organisa-
sjonen; per i dag har den 22 medlemsland.

Fokus 7 

Hvem er ‘aktive’ i verdensrommet?



Citizens’ Space 2016

9. Museer og temaparker. 
De har som mål å 
popularisere vitenskap 
og romferder. De spiller 
en svært viktig rolle med 
tanke på å informere 
folk om verdensrommet 
og dets bruksområder 
samt inspirere fremtidige 
generasjoner av forskere.

6. Universiteter og forsknings-
laboratorier. Disse driver 
grunnforskning og utvikler de 
instrumentene og utstyret som 
brukes under romferder. Mange 
universiteter og skoler over hele 
verden tilbyr undervisning innen 
romfartsrelaterte emner.

10. Organisasjoner. Fra lokale grup-
per for amatørastronomer til Universe 
Awareness (UNAWE), en internasjonal 
organisasjon som jobber med å spre 
kunnskap om astronomi og spesielt 
gjøre astronomiske fenomener tilgjen-
gelig for barn. Det finnes per i dag en 
rekke organisasjoner som er opptatt av 
romfartsrelaterte problemstillinger.

7. Myndigheter. På nasjonalt plan sendte 
regjeringen i Luxembourg en invitasjon i 
begynnelsen av 2016 til de selskapene 
som arbeider med kommersiell utnyttelse 
av asteroider og nærjorden-objekter*. På 
regionalt nivå har NEREUS-nettverket som 
mål å utnytte potensialet til romfartstekno-
logi på en slik måte at det kommer innbyg-
gere og medlemsregioner til nytte. Andre 
steder har andre regioner slått seg sammen 
for å forme konkurransedyktige klynger, 
som f.eks. Aerospace Valley i Frankrike. 
*Se ordliste s. 18
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For ikke å glemme ... enkeltpersoner. Ved å interessere 
seg for romvirksomhet, kan de bidra til at den får en 
demokratisk fremtid.

8. Fra bygging av bæreraketter og satellitter til kommersiell utnyttelse 
av asteroide-mineraler og satellittdata; verdensrommeter er også en 
industriell og kommersiell arena. Det er en sektor som er i konstant 
utvikling og med store vekstmuligheter som er attraktive for nye aktører 
innen privat sektor.
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Verdensrommet: Alltid til 
stede i hverdagen vår
Livene våre har endret seg i stor grad som følge 
av oppdagelser og programmer som stammer fra 
romforskning.

 Persontransport 
Satellittnavigasjon er et område som 
har utviklet seg raskt de senere årene 
og er et nyttig verktøy for bilister, fot
turister og andre turister. Det kan også 
angi ventetid til neste buss eller øke 
sikkerheten ved å informere piloter om 
siktforhold på flyplassen der de skal 
lande.

 Logistikk
På jorden bidrar rombaserte systemer 
til å optimalisere levering. De kan 
også bidra på havet der de overvåker 
skipstrafikken.

 Jordbruk 
Det finnes i økende grad navigasjons
systemer i landbruksmaskiner. De 

sikrer bedre presisjon, slik at man kan 
høste mer samtidig som man forbruker 
mindre (drivstoff, vann, naturressur
ser, kjemikalier).

 Tjenester 
Bruk av satellitter har gitt bedre tje
nester med tanke på internett, televi
sjon og værmelding. Dette har også 
bidratt til utvikling av helserelaterte 
aktiviteter og fjernundervisning. 

 Jobber 
I henhold til estimater genererer den 
europeiske romfartssektoren rundt 
38 000 arbeidsplasser fordelt på 
industri, nasjonale organisasjoner, 
EU og ESA. I tillegg kommer 
arbeidsplasser som følge av behandling 
av satellittdata til bruk på jorden. D
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Teknologi som er 
inspirert av forskning 
på verdensrommet
Romfartsorganisasjonene og industrien 
fokuserer alltid først og fremst på å 
gjennomføre programmene. Men de 
overfører også teknologi til områder i 
den sivile sektoren.

 Hva har en kollisjons
pute, et solpanel og 
treningsapparater til 

felles? Svaret er at de har 
alle potensielt nytte av frem
skritt som skyldes utvikling 
av romfartsteknologi.

Teknologiutvikling er en 
av de viktigste tilleggsmå
lene for aktører i romfarts
sektoren. La oss ta en titt 
på ESA. Selv om organisa
sjonen ikke har et formelt 

mandat til å kommersialise
re tjenestene sine, kan den, 
når forskning, utvikling og 
kvalifiseringstesting er gjen
nomført, overlevere ansvaret 
for prosjekter til eksterne 
aktører. Dette kan være 
mellomstatlig eller privat 
sektor. De tar deretter over 
produksjon og utnyttelse. 
Dette er f.eks. tilfelle med 
Eumetsat for meteorologi, 
Arianespace for oppskyting 

og Eutelsat og Inmarsat for 
telekommunikasjon.

Større selskaper som 
Airbus Defence & Space og 
Thales Alenia Space fortset
ter å skape arbeidsplasser for 
en høyt utdannet arbeids
stokk. Men mange svært 
små, små og mellomstore 
selskaper vokser stadig frem 
innen denne sektoren. ESA 
oppmuntrer til entreprenør
virksomhet ved å investere i 
12 sentre for forretningsin
kubasjon over hele Europa. 

144 selskaper 
800 jobber
Dette initiativet oppmuntrer 
til etablering og inkubasjon 
av nye selskaper der forret
ningsmodellen er basert på 
spinoffeffekten fra teknolo
gier og systemer innen rom
fartsvirksomhet, men bereg
net på markeder som ligger 
utenfor romfarten. I de siste 
10 årene er det etablert 144 
selskaper og rundt 800 job
ber (2014). For eksempel 
leverer EATOPS verktøy 
og systemer til overvåking 
av olje og gassinstallasjo
ner. Et annet nytt selskap, 
GIAURA, har som mål å 
fange CO2 i atmosfæren på 
samme måte som gass resir
kuleres i et romfartøy.

Programmet bygger på et 
europeisk nettverk av «tek
nologimeglere» som kom
mer fra 14 medlemsland. 
Det omfatter blant annet 
Umbilical Design i Sverige, 
Tech2Market i Frankrike og 
Tecnalia i Spania.

Og helt i den andre enden 
kommersialiseres teknologi
ene og brukes på et stort an
tall forskjellige markeder; fra 
karbonbremser i bilsektoren 
eller utstyr til handikapidrett 
og høyteknologiske klær, 
eller instrumenter som måler 
hjerteaktivitet. 

Sivil eller militær?
NASA er den største 
nasjonale romfartsorgani-
sasjonen i verden og det 
amerikanske forsvarsde-
partementet den største 
satellittoperatøren. Den 
amerikanske romfarts-
industrien nyter godt av 
dette, og regjeringen står 
for over 90 % av den årlige 
omsetningen.

I sterk kontrast til dette, får 
europeisk romfartsindustri 
over 40 % av sin inntjening 
fra kommersielle partnere. 
Felleseuropeiske rompro-
grammer utføres «kun for 
fredelige formål». Likevel 
anses Frankrike, Italia, 
Tyskland og Storbritannias 
romfartssystemer som en 
del av landenes forsvars-
infrastruktur. Frankrikes to 
Pléiades-satellitter som tar 
bilder av jorden, er utviklet 
både med tanke på sivil og 
militær bruk.

ES
A
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Menneske eller robot: 
Hvem blir den første?
Vil utforsking av verdensrommet i fremtiden involvere 
mennesker eller maskiner? Dette er en diskusjon som er like 
gammel som science fiction-litteraturen selv, og den har blitt 
en virkelig problemstilling som vi nå må forholde oss til.

 I mindre enn 60 år har vi sendt opp over 
150 sonder og roboter langt ut i solsys
temet. Sonden Voyager 1, som ble skutt 

opp av NASA i 1977, er den romsonden 
som har reist lengst vekk fra jorden, hele 
20 milliarder kilometer. Fire fartøyer, så
kalte rovere, har landet vellykket på Mars. 
To er fortsatt i drift: Opportunity og Cu
riosity. Samtidig har 550 menn og kvinner 
fra 41 ulike nasjoner fått en smakebit av 
bemannet romfart. Tragisk nok, og til tross 
for forholdsreglene som ble tatt, vendte 
18 av dem aldri tilbake: Erobringen av 
verdensrommet har kostet astronauter livet 
på Apollo 1, ved oppskytingen av rom
skipet Challenger i 1986 og da Columbia 
returnerte til jorden i 2003.

Den menneskelige faktor:  
Sårbarhet og styrke 
Ikke desto mindre spiller det menneskelige 
øyet en viktig rolle. Den opplevelsen fikk 
den amerikanske astronauten Harrison H. 
Schmitt erfare på reisen med Apollo 17 til 
månen, da han skulle identifisere og samle 
inn 110 kilo med geologiske prøver. Vi 
mennesker er fleksible, effektive, tilpas
ningsdyktige og svært initiativrike, men 
likevel utgjør vi en stor svakhet i verdens
rommet. Det skyldes vår fysiske skrøpelig
het. Verdensrommet er et miljø som er 
fiendtlig innstilt til mennesker: Ekstreme 
trykk og temperaturer, stråling, fravær av 
tyngdekraft, oksygenmangel, og så videre. 
For å kunne leve og arbeide der, trenger 
vi spesielle romfartøy, livreddende syste
mer og tilførsel av utstyr som mat, vann, 
drivstoff og reservedeler. Denne logistiske 
nødvendigheten har en langt høyere pris 
enn det som påløper ved å sende en robot i 
en sonde, men gjør det mulig for oss å stole 
på den menneskelige faktoren som sikrer at 

ting blir reparert eller endret ved behov.
Dette er harde fakta som viser at det 
er behov for samarbeid. Som ESA
astronaut Thomas Pesquet understreker: 
«Robotsonder er vitale forløpere før man 
sender mennesker til en planet. Men det 
er klart at for vitenskapelige undersø
kelser, ville resultatene av et bemannet 
oppdrag være av langt større verdi på 
grunn av menneskets evne til å foreta 
raske beslutninger.» Uten å gå så langt 
som å slå seg ned på Mars, ville fordele
ne av å ha astronauter om bord på f.eks. 
en orbitalsonde, helt klart være store. 
De kunne da, fra sonden og i sanntid, 
og uten forsinkelser i kommunikasjonen, 
fjernstyre en rover rundt på den røde pla
netens overflate. 

Hallo Houston! 
Hawaii her!
«Analoge» oppdrag tar sikte 
på å simulere forholdene 
under et utenomjordisk opp-
drag i verdensrommet mens 
man ennå befinner seg på 
jorden ved f.eks å stenge 
seg ute fra omverdenen, 
velge seg et fjerntliggende 
område, gjenskape interiøret 
i et romskip eller en stasjon 
på Mars. I 2010-11 simu-
lerte Mars500 en reise frem 
og tilbake fra Mars: 520 
dager, inklusiv 30 dager på 
planetens overflate, med et 
internasjonalt mannskap fra 
Kina, Russland og Europa. 
NASA på sin side finansierer 
HI-SEAS, et analogt romfarts-
eksperiment i skråningene 
på en vulkan på ... Hawaii. 

Også i Antarktis
ESA er en av partene som er 
involvert i Concordia-basen i 
Antarktis, en felles fransk-
italiensk forskningsstasjon 
som befinner seg på jordens 
sørligste kontinent. Høyde 
over havet: 3200 meter. 
Gjennomsnittlig utendørs 
temperatur: -50°C. Ingen sol 
i løpet av den fire måneder 
lange vinteren. «Ideelle» 
forhold når man vil studere 
effekten av isolasjon hos et 
multikulturelt mannskap 
(psyke, helse, søvn) og som 
en forberedelse til å gjen-
nomføre langvarige romfer-
der senere.

ES
A

Tim Peake (over) ved kontrollspakene på Bridget-roveren (under).

På nettsiden til Cornwell 
University kan du lese en 
fascinerende artikkel av Ian A. 
Crawford om «avkreftelse av 
myten om roboteffektivitet» i ut-
forskingen av verdensrommet. 
I henhold til denne forskeren, 
vil menneskene alltid utkonkur-
rere robotene (last ned pdf): 
http://bit.ly/1UARWz0

Les  mer



Citizens’ Space 201612 Invitasjon

Kom og bli med i samtalen 
om verdensrommet! 
Den 10. september kan du være en av de 2000 deltakerne 
på ESAs folkemøte om europeisk romvirksomhet. Alle 
er invitert, og dersom du har lyst til å delta, finner du all 
nødvendig informasjon her.
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 Dette er første gang, og samtalene 
vil finne sted samtidig i alle de 22 
medlemslandene som utgjør Den 

europeiske romorganisasjonen (ESA). Hvert 
arrangement vil bestå av rundt 100 mennesker 
som sitter sammen en hel dag. Det kreves 
ingen spesiell kunnskap for å delta – alle 
innbyggere kan si sin mening.

For å gjøre det enklere å stimulere til dis
kusjon, vil deltakerne bli delt inn i mindre 
grupper slik at de ikke må snakke foran 100 
personer. Husk at målet ikke er å overbevise 
eller bli enige. Debatten skal reflektere vanlige 
menneskers syn, og derfor er mangfold viktig. 
Dagen organiseres av ESA med støtte av orga
nisasjonen Missions Publiques i Paris.

Dette magasinet inneholder den informasjo
nen du trenger før debatten. Det vil også bli 
vist videoer på selve dagen for å få diskusjonen 
i gang. Spørsmålene som skal stilles til delta
kerne er utarbeidet av en tverrfaglig komité av 
ESAeksperter.

Det å gi borgere i ulike land mulighet til å si 
sin mening er en ny tilnærming. Det var DBT, 
det danske teknologirådet (Danish Board of 
Technology (World Wide Views)) som tok 
initiativ til dette i 2009. Missions Publiques tok 
initiativ til og sto for koordineringen av folke
møtet sammen med DBT i forbindelse med 
COP21, den internasjonale klimakonferansen 
i Paris i desember 2015. I alt 10 000 deltakere 
fra 76 land fra fem kontinenter bidro til at 
menigmanns syn ble presentert for forhandlere 
fra 196 land.

«For meg betyr verdensrommet utvikling og 
oppdagelse av nye horisonter.»
Jan (Tsjekkia) 

«Jeg ser på verdensrommet som noe som 
er litt skummelt, og det er derfor jeg gjerne 
vil finne ut mer om det.»
Julie (Norge)

«Verdensrommet betyr uendelige 
muligheter.»
Lilána (Ungarn)  

«Jeg er redd for at romfartsprogrammene 
skal utvikles for militære formål.»
Thor Oona (Sveits)

«Verdensrommet: Utvikling, fremtiden og 
det å hjelpe hverandre.»
Sabine (Danmark)

«Verdensrommet?  
Jeg vet ingenting om det.»
Chiara (Italia)

«Utnytte verdensrommet? Hvorfor ikke, 
dersom det er lov. Vi lever i en fri verden.»
Martin (Sverige)

«Dersom vi utnytter verdensrommet på 
samme måten som vi har utnyttet jorden, 
vil vi ende opp med å ødelegge hele 
universet.» Helena (Spania)

«Bør vi utnytte ressursene i verdens-
rommet? Det er greit for meg.»
Andrezj (Polen)
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22 land og 23 debatter
1. Hellas - Aten (Corallia & si-Cluster)  
www.corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Romania - Bukarest (The Romanian  
Space Agency ROSA) - www.rosa.ro
3. Estland - Tõravere (Enterprise Estonia - 
EAS) www.eas.ee
4. Estland - Tallinn (Enterprise Estonia - EAS) 
www.eas.ee 
5. Finland - Helsinki (Kupla Productions Oy 
Ltd) - www.kupla.com
6. Norge - Oslo (Norsk Romsenter)  
www.romsenter.no
7. Sverige - Gøteborg (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company)  
www.pernillawarberg.se
8. Danmark - Odense (Coworking Odense) 
www.coworkingodense.dk
9. Polen - Rzeszów (Technology Transfer 
Centre Cracow University of Technology)  
www.transfer.edu.pl
10. Ungarn - Budapest (ORION Space 
Generation Foundation)   
www.spacegeneration.hu
11. Østerrike - Wien (ICCR FOUNDATION) 
www.iccr-foundation.org
12. Tsjekkia - Praha (Technology Centre CAS) 
- www.tc.cz
13. Italia - Roma (ISINNOVA - Institute of 
Studies for the Integration of Systems)  
www.isinnova.org
14. Sveits - Luzern (Swiss Space Center - 
SSC) - www.space.ethz.ch
15. Tyskland - Darmstadt (nexus Institute 
for Cooperation Management and 
Interdisciplinary Research)  
www.nexusinstitut.de
16. Luxembourg - Luxembourg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Frankrike - Paris (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
18. Belgia - Brüssel (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
19. Nederland - Noordwijk (LEI Wageningen 
UR) - www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.htm
20. Storbritannia - Edinburgh  (Keep Scotland 
Beautiful)  www.keepscotlandbeautiful.org
21. Irland - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Spania - Madrid  (Knowledge Innovation 
Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugal - Lisboa (Ciência Viva) 
www.cienciaviva.pt

«Det ville vært en god idé å sende 
kunstnere ut i verdensrommet, de ville 
kanskje kunne se ting på en ny måte.»
Luis (Portugal)

«Jeg er redd for at noen få personer skal 
kunne kontrollere verdensrommet uten å 
spørre oss andre hva vi synes.»
Dimitri (Hellas)

«Jeg håper at romfarts-
programmer skal kunne 
hjelpe oss med å gjøre 
livene våre på jorden mer 
miljøvennlige.»
Doris (Østerrole)
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Videreformidling av 
rombasert forskning

Columbus, ESAs 
laboratorium
Columbus-laboratoriet 
(lengde 7 m, diameter 4,5 
m) er en modul som kon-
trolleres og overvåkes av 
ESAs Columbus-kontrollsen-
ter i det tyske romfartssen-
teret (DLR) i Oberpfaffenho-
fen. I de første fem årene 
senteret var i drift, ble det 
gjennomført over 110 ek-
sperimenter for mer enn 
500 europeiske forskere. 
Det viktigste formålet 
med Columbus er å gjøre 
vitenskapelige oppdagelser 
samt å utvikle programmer 
som er nyttige på jorden.

Omfattende 
forskning
Det gjennomføres alle 
typer forskning om bord 
på Den internasjonale rom-
stasjonen (ISS). Innenfor 
medisin og biologi: Osteo-
porose, syn, Alzheimers 
lidelse; innenfor samfunns-
vitenskap: Studier av astro-
nautenes personlige atferd 
ombord; innen fysikk: 
Studiet av væsker og gass-
forbrenning; innen geofag: 
Måling av vindhastighet på 
overflaten av verdensha-
vene; innen miljøvitenskap: 
Bilder av vulkanutbrudd, 
uvanlige meteorologiske 
fenomener, naturkatastro-
fer. I tillegg forskes det på 
kosmiske stråler, robotikk 
og agronomi.

Rundt 400 kilometer over hodene 
våre finner vi Den internasjonale 
romstasjonen (ISS) som er et permanent 
forskningslaboratorium.

 Stasjonen (lengde 109 m, 
bredde 73 m) er synlig 
med det blotte øye fra 

jorden. Det er alltid seks 
astronauter om bord. Det er 
både et sted der 15 land(1) 
samarbeider og et perma

nent, vitenskapelig labora
torium.

Halve mannskapet erstat
tes hver tredje måned ved 
hjelp av det russiske romfar
tøyet Sojuz. ESA har sendt 
en til to astronauter hvert 

år siden det europeiske 
Columbuslaboratoriet ble 
koblet til ISS tidlig i 2008.

Delte funn
Om bord bruker astronau
tene det meste av tiden sin 
til å arbeide med vitenska
pelige eksperimenter som 
de har ansvar for og som 
de har fått opplæring i før 
de dro. Stasjonen har alt 
nødvendig utstyr, slik at de 
kan gjøre det de skal.

Forskningen som gjøres 
er relatert til langvarige, 
bemannede romferder 
(menneskets fysiologi, livet 
om bord, vedlikehold og 
reparasjon av romfergen) 
eller livet på jorden. Fun
nene som gjøres om bord på 
ISS, kommer hele verdens 
befolkning til gode via tek
nologioverføringsprogram
mer. Innen den medisinske 
forskningen er astronautene 
ofte både aktører og selv 
objekter for forsøkene, som 
begynner før avreise og fort
setter etter retur til jorden 
(måling av bentetthet, over
våking av endringer i hjerte 
og karsystemet, osv.). 

(1)Den mellomstatlige avtalen om 
Den internasjonale romstasjonen, 
som fastsetter de rettslige rammene 
for stasjonens utnyttelse, ble 
undertegnet i 1988 av USA, 
Russland, Canada, Japan og 
ti ESAmedlemsland (Belgia, 
Danmark, Frankrike, Tyskland, 
Italia, Nederland, Norge, Spania, 
Sverige og Sveits).

Samantha Cristoforetti (ESA) er travelt opptatt med å løpe ... i en høyde på 400 km. ES
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Luca Parmitano (ESA) og Karen Nyberg (NASA) om bord på ISS.

Dersom du ønsker å vite mer 
om det europeiske Columbus-
laboratoriet, forstå hvordan 
det virker og se hva slags fors-
kning som gjøres der, kan du 
gå inn på ESAs hjemmeside: 
http://bit.ly/29qgE6w

Les  mer



Undersøkelse 15 

Hva slags søppel er det snakk om?
Det finnes mange hundre avfallsbiter som kan være po-
tensielt farlig for Den internasjonale romstasjonen (ISS). 
Man følger spesielt godt med på det som går i bane og 
kommer innenfor «sikkerhetsområdet». Dersom uønskede 
objekter kommer for nær, kan man foreta en unnama-
nøver. Dersom det ikke er mulig, kan mannskapet søke 
tilflukt i romfartøyet Sojuz.

Ordliste
«Nesedekselet» er den aerodynamiske tuppen på en 
bærerakett som kastes av i to deler i en høyde på rundt 
110 km. «Utrangert» beskriver en satellitt som er tatt ut 
av tjeneste. Det «nære verdensrommet» er den delen av 
verdensrommet som ligger inntil 2000 kilometer borte 
fra jorden. Den «geostasjonære banen» som ligger rundt 
36 000 km over ekvator, er ettertraktet for telekommuni-
kasjons- og meteorologiske satellitter.

Avfall: Operasjon vårrengjøring
Aktørene i verdensrommet har innsett at de 
aktivitetene de driver med, medfører forurensing. I 
2012 tok Europa initiativ til et rent verdensrom som 
skal fokusere på tre områder som skal bidra til en 
renere romfartssektor.

 I filmen «Gravity» er det 
en hårreisende scene der 
to satellitter kolliderer i 

det nære verdensrommet og 
produserer en stor søppel
sky. Avfallet treffer romfer
gen og Den internasjonale 
romstasjonen, noe som fører 
til at to astronauter som 
holder på med å reparere 
Hubbleteleskopet, strander 
i verdensrommet. Hen
delsen i filmen er ikke helt 
fiktiv, for det finnes i dag 
ingen internasjonal regule

ring som forplikter et land 
til å fjerne eller ødelegge det 
avfallet det produserer i det 
nære verdensrommet. Man 
regner med at det finnes 
over 29 000 objekter som 
måler mer enn 10 cm i det 
nære verdensrommet rundt 
jorden. Dette omfatter fullt 
operative satellitter, men 
også gammelt utskytingsut
styr og alt mulig annet av
fall. Ettersom alt avfall kan 
skade en romfartsekspedi
sjon, er det viktig å kart

legge hvor avfallet befinner 
seg samt utvikle teknologier 
som kan løse situasjonen.

Fang en satellitt
Flere nasjonale organisasjo
ner har iverksatt egne initia
tiver. Europas initiativ kalles 
«Clean Space». Det første 
av de tre tiltakene, Clean
sat, har som mål å redusere 
avfall ved oppskyting. Siden 
det meste av bæreraketten 
og nesedekselet faller tilbake 

til jorden, er det viktig å 
unngå bebodde områder, 
og dersom det er mulig, 
unngå at delene havner i 
havet. Så snart satellittene 
er skutt opp, posisjonerer de 
seg i det nære verdensrom
met eller i en geostasjonær 
bane (se ordlisten). Ved endt 
levetid skal de geostasjo
nære satellittene flyttes til 
en «kirkegård» i rommet for 
å gjøre plass til nye.

Som en logisk oppfølging 
av Cleansatprogrammet, 
har e.deorbit som mål å 
kontrollere økningen i avfal
let i det nære verdensrom
met ved å fjerne de største 
delene før de kolliderer med 
andre. Dersom dette blir en 
suksess, vil e.deorbit prøve å 
fange en utrangert ESAsa
tellitt i 2023. Det vil i tilfelle 
være første gang. Avslut
ningsvis omfatter også Clean 
Spaceinitiativet aktører som 
arbeider med ecoDesign
programmet, miljøeffektiv 
håndtering i forbindelse med 
oppdrag. Dette oppfordrer 
til bruk av materialer og pro
sesser som er mer miljø og 
naturressursvennlige. 

Den første e.deorbit-utfordringen blir å fange ESAs Envisat-satellitt.ES
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Retningslinjer for begrensning 
av romsøppel (FN, pdf): 
http://bit.ly/1UAcE60 
Clean Space-programmet 
(ESA, pdf): http://bit.
ly/1P5LsY2
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Bilder fra verdensrommet hjelper menneskeheten

Lokalisere berørte folkegrupper, velge de mest effektive transportalternativene for å kunne gi dem hjelp – det er målet 
til Det internasjonale charteret for hjelp fra rommet ved katastrofer, som ble vedtatt i 2000. De femten romorganisasjo-
nene som har undertegnet charteret, forplikter seg til å gi sine romfartsdata gratis til land som rammes av store natur- 
eller menneskeskapte katastrofer.

Måle og begrense 
utslipp av klima-
gasser, forutsi 
store klimaendrin-
ger, tilpasse seg 
disse endringene 
...  Klimaendringer 
er en av de største 
utfordringene for 
menneskeheten. 
Av de femti 
klimavariablene 
som anerkjennes 
internasjonalt, 
kan tjueseks kun 
observeres fra 
verdensrommet.

Skogene

Havene

Det kan ofte være vanskelig å avdekke avskoging fra bakken, og derfor benyttes det satellitter til overvåking, spesielt i 
forbindelse med det internasjonale initiativet REDD+. Dette har som mål å redusere klimagassutslipp knyttet til avskoging 
og skogforringelse. De tiltakene som ulike land iverksetter for å hindre avskoging, kan evalueres ved hjelp av satellitter.

Katastrofer
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Telemedisin, bedre telekommunikasjon på bakken, hjelp til å utrydde sykdommer ... Bruken av 
verdensrommet har vist seg spesielt nyttig når det kommer til helse og særlig i utviklingsland. Evnen 
til å identifisere isolerte, bebodde områder ved hjelp av satellittbilder gjør det også mulig å tilby 
forebyggende vaksinasjonsprogrammer eller avdekke økt risiko for insektbårne epidemier.

Fra verdensrommet 
gransker Sentinel-
satellittene konti-
nuerlig planetens 
hav, temperatur, 
saltholdig-
het, strømmer, 
havis, vannstand, 
overflatevannvind 
og til og med vann-
kjemi og biologi 
(planktonkonsen-
trasjoner) samt 
klorofyllinnhold på 
oppdrag av Euro-
pas Copernicus-
program. Flere 
sjødyr overvåkes 
også via satellitt, 
f.eks. ved hjelp av 
Argos-sendere.

Europas jordobservasjonsprogram, Copernicus, kan levere data og bilder til 
ulike organisasjoner som arbeider på migrasjonsområdet. Disse kan brukes til å 
vurdere hvor langt flyktningeleirer strekker seg samt hvordan de utvikler seg, eller 
bidra til overvåking av grenser og menneskehandel som foregår via sjøveien.

Klimaendring

Helse

Migrasjon

Regjeringer må ta vanskelige beslutninger om viktige saker. Ved å benytte romfartsdata 
kan de få hjelp og nyttig informasjon. De programmene og tjenestene som følger av 
romvirksomhet, kan bidra til å forbedre levekårene på jorden på mange måter, spesielt  
i utviklingsland, og dermed bidra til å oppfylle FNs mål for bærekraftig utvikling.
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Kortvarig møte  
med en asteroide
Risikoen for at en asteroide skal kollidere med jorden 
tas svært alvorlig av romfartsspesialister. Og det ligger 
ikke i kortene at man skal sitte og vente på at det skjer.

 «Dinosaurene ble utryddet fordi 
de ikke hadde et rompro
gram.» Slik spøkte Arthur C. 

Clarke, sciencefictionforfatteren som 
ble berømt for romanen «2001: En 
romodyssé». Vil romprogrammene våre 

kunne redde oss stakkars jordboere fra 
et mulig og kanskje fatalt møte med en 
meteoritt?

Romorganisasjonene har allerede 
stått overfor flere slike situasjoner. 
Frem til begynnelsen av 2016 hadde 

man identifisert 14 412 nærjorden
objekter. Nesten alle var asteroider, 
pluss rundt hundre kometer. Av disse 
ble i alt 1696 objektene beskrevet som 
«potensielt farlige» fordi banen deres 
ville bringe dem nærmere enn 7,5 mil
lioner kilometer fra joden, og diamete
ren var større enn 150 meter. Et siste 
tall: Av de asteroidene som ble vurdert 
som potensielt farlige, var 157 større 
enn en kilometer i diameter.

Hva med asteroider som går ut av 
banene sine?
Selskaper og romorganisasjoner 
over hele verden arbeider for tiden 
med dette for å beskytte jorden. 
NEOShiled2konsortiet er finansiert 
av EU og består av elleve selskaper og 
forskningsinstitusjoner. De utvikler 
teknologier og forsker på nærjorden
objekter. 

ESA arbeider også med tre prosjek
ter: Det første er et system som skal 
kunne skanne himmelen hver natt for 
å avsløre ikkedokumenterte nær 
jordenobjekter og slå alarm. Det 
andre handler om risikoreduserende 
tiltak som gjelder for mindre objekter. 
Det tredje prosjektet arbeider med 
hvordan man kan avlede de største 
objektene. Det å sende et romfartøy 
for å avlede en asteroide er et av sce
narioene som undersøkes. Med tanke 
på dette har ESA og NASA inngått et 
samarbeid som har fått navnet AIDA. 

Hvordan er været der oppe?
De ulike lagene i jordens atmosfære påvirkes av solen, 
solvinder og kosmisk stråling. Dette er kjent som 
romvær, og det kan forårsake alvorlige forstyrrelser for 
navigasjonstjenester, telekommunikasjon, TV-sendinger og 
meteorologiske tjenester.

Ordliste
Et jordnært objekt kan være en asteroide eller en komet 
i solsystemet som går i en bane som fører den nær jorden. 
AIDA er et romfartøy som har som mål å vurdere effekten 
av en asteroide og avgjøre om den må avledes.
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Bilde av et såkalt nærjord-objekt (NEO).

NEOShield-2-programmet: 
www.neoshield.net 
Statistikk over nærjorden-
objekter: 
http://neo.ipl.nasa.gov/
stats/
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250 000 dollar  
for en tur

Er en turist i verdensrommet 
en astronaut? Bør han eller 
hun være fullforsikret? Er 
det mulig å kjøpe en tomt på 
månen? Du får (helt seriøse) 
svar fra en ekspert ved å 
klikke på:
http://bit.ly/28SE9UQ

Historisk sett har utforsking av verdens-
rommet vært forbeholdt nasjonale rom-
organisasjoner. Med disses velsignelse åpner 
kommersielle selskaper et helt nytt kapittel. 
Målet er å sende vanlige mennesker som deg 
og meg ut i rommet, eller i hvert fall nesten.

 «Det er bare 555 
mennesker som 
har vært ute i 

verdensrommet. Virgin 
Galactic åpner verdensrom
met for alle oss andre.» Litt 
av et løfte, men hva kan de 
egentlig tilby? Selskapet er 
etablert av den energiske 
entreprenøren Richard 
Branson og tilbyr to til tre 
timer i verdensrommet – i 
en høyde på minst 100 
kilometer – om bord i et 
romfartøy som er utviklet 
for seks passasjerer og to 
piloter. Alt til den nette 
sum av 250 000 dollar... 
Men Virgin Galactic er ikke 
alene. For eksempel kan 
romflyprosjektet til Airbus 
Defence and Space muli
gens tilby sine første kom
mersielle flyturer i verdens
rommet allerede i 2024.

Dennis Tito, pioneren
Turistreiser i stor skala 
ligger fortsatt et stykke 
frem i tid, gitt de betyde
lige tekniske utfordringene 
som gjenstår og først må 
overvinnes. Samtidig er ikke 
ideen om romfartsturisme 
lenger bare en utopi. I april 
2001 var Dennis Tito den 
første «vanlige jordboeren» 
som reiste ut i verdensrom
met om bord på en Sojuz og 
besøkte Den internasjonale 
romstasjonen (ISS). 

Turisme i verdensrommet 
betyr også stor medieom
tale, og det markerer et helt 
nytt fenomen og ikke minst 
åpner opp for selskaper i 
privat sektor som ønsker å 
satse på romfart. Inntil nylig 
var dette forbeholdt stater 
via deres nasjonale organi
sasjoner og/eller Den euro
peiske romfartsorganisa
sjonen. Men spesielt i USA 
er det entreprenører som 
investerer millioner av dol

Testflyvning med Virgin Galatics SpaceShipTwo.

Dennis Tito (til venstre) var den første romturisten. I 2001 reiste han til Den internasjo-
nale romstasjonen om bord i en Sojuz sammen med de russiske kosmonautene Talgat 
Musabayev (i midten) og Jurij Baturin (til høyre).

lar for å utvikle ny teknologi 
som kan virkeliggjøre drøm
men om verdensrommet 
eller iverksette prosjekter 
i en liten skala, som f.eks. 
CubeSats eller ballonger 
som stiger opp mot grensen 
til verdensrommet.

«Space 4.0»
NASA hadde allerede 
utviklet sitt eget romfartøy, 
men i 2010 endret de 
retning og begynte å samle 
inn penger til utvikling og 
levering av romskip for å 
transportere astronauter til 
ISS. NASA valgte og støtter 
nå tre alternativer (Boeing, 
SpaceX og Sierra Nevada). 
Jan Woerner, ESAs general
direktør i Europa, tror at 
vi nå har kommet til en 
ny æra, som han kaller 
«Space 4.0». Dette betyr at 
verdensrommet nå er en 
integrert del av hverdagen 
vår, og at det kan sees som 
en kilde til inspirasjon.  
I den sammenhengen er 
det klart at vi står overfor 
mange nye utfordringer.  
De knytter seg til sam
handling med samfunnet, 
kommersialisering av 
verdensrommet, bransjens 
endrede rolle og økt 
samarbeid. Man er i ferd 
med å skrive et nytt kapittel 
i historien. 
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Ekte ut-av-denne-verden-eventyr 
med Rosetta & Philae
Mange synes det er interessant å følge store romferder. Men det 
er ikke mange som vet hva slike ferder faktisk innebærer og hvilke 
utfordringer man står overfor. Ta for eksempel Rosetta-ferden. 
Dens spektakulære resultater representerer minst 23 år med hardt 
arbeid av forskere som vi hverken ser eller hører om.

 Det tok minst elleve år å forberede Rosetta. Romferden ble vedtatt 
i 1993. Dens første mål var å nå kometen 46P/Wirtanen, men etter 
at oppskytingen av Rosetta ble utsatt i ett år, ble kometen 67P/
Churyumov-Gerasimenko valgt i stedet.

 Tidlig 2. mars 2004 ble Rosetta fraktet opp i verdensrommet 
av Ariane 5 fra utskytingsbasen Kourou i Fransk Guyana. Rosetta 
veide 2,9 tonn, inklusiv 1,7 tonn med brennstoff, og var utstyrt med 
solcellevinger på 32 meter. Om bord i Rosetta var også landingsdelen 
Philae og 11 måleinstrumenter.

 Rosetta fortsatte å observere kometen frem til sep-
tember 2016 da det var planlagt å lande på den. Denne 
siste fasen markerte slutten på Rosettas liv etter mer 
enn tolv år med trofast tjeneste.

 Resultatene av observasjonen av kjernen til komet 
67P gir oss store håp med tanke på å kunne løse myste-
riet om opprinnelsen til solsystemet vårt og gi oss bedre 
forståelse for de mekanismene som styrer dannelsen av 
planetsystemer rundt andre stjerner. Sammensetningen 
av kometene er den samme som for solsystemet i dets 
tidligste fase for mer enn 4600 millioner år siden, da det 
fortsatt var i sin barndom.
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 Før Rosetta kom i nærheten av 67P, fløy  
Rosetta forbi jorden tre ganger og en gang forbi 
Mars. Den passerte også i nærheten av asteroi-
dene Steins and Lutetia. Den fløy nær solen fem 
ganger, og i alt tilbakela kometsonden 6,4 milli-
arder kilometer.

 I alt 50 underleverandører og 2000 mennesker 
fra 14 land arbeidet med romferden. Den totale 
prisen ble 1,4 milliarder euro, derav gikk 200 mil-
lioner alene til Philae-modulen. Ferden ble ledet 
av ESA, takket være bidrag fra medlemslandene 
og NASA.

 Rosetta brukte to måneder på omfattende 
kartlegging av kometens overflate og foretok 
også viktige gravitasjons-, masse- og formmålin-
ger. Sonden studerte også støvpartiklene og den 
frosne gassen i atmosfæren, også kalt koma, og 
analyserte plasmamiljøet og dets interaksjon med 
solens ytre atmosfære, solvinden.

Se det helt utrolige 
eventyret med Rosetta 
& Philae igjen og igjen: 
http://bit.ly/1tADJw8

 Landingsdelen Philae er oppkalt etter en øy i Nilen 
der man fant obelisken med inskripsjonene som bidro 
til å løse språkgåten på Rosetta-steinen. Rosetta ankom 
67P den 6. august 2014, og etter et innledende studium 
og valg av landingssted, landet Philae på kometens over-
flate 12. november 2014.
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«Aktører i verdensrommet må 
vedta en etisk standard»
Hva skal vi i verdensrommet? Hva er det vi reiser dit for å gjøre? 
Finnes det etiske begrensninger for utforsking av verdensrommet? 
Vi stilte disse spørsmålene til en spesialist, nemlig Jacques Arnould.

FØR VI BEGYNTE Å REISE UT I VERDENS- 
ROMMET, VAR MENNESKENE BÅDE REDDE, 
MEN FØLTE SEG OGSÅ TILTRUKKET AV DET. 
HVA VAR GRUNNEN TIL DET?
Alle kulturer kjenner både en dragning mot 
og en redsel overfor verdensrommet. Det 
vises i de første kunstneriske representasjo
nene vi kjenner, i mytologi, i kosmogonier 
(teorier og myter om opprinnelsen av uni
verset). I henhold til europeisk tradisjon så 
man på det som var over oss som et uopp
nåelig kosmos som nærmest var perfekt og 
kvasiguddommelig frem til 1600tallet. Da 
viste Kepler oss at kosmos og jorden var ett, 
og at vi en dag ville kunne utforske det.

BØR VI IKKE SLUTTE Å FORSØPLE 
VERDENSROMMET?
Synet vårt på himmelen kan minne om et 
perfekt og hellig sted. Når vi skyter opp 
satellitter, gjør vi det ikke for å forsøple 
verdensrommet, men fordi vi tørster etter 
mer kunnskap. Det å sende Hubbletele
skopet for å ta bilder av universet er en helt 
ekstraordinær reise. Satellitter som vender 
mot joden gjør det enklere for oss å leve 
sammen. Hellig betyr ikke at vi ikke kan 
røre noe, men heller ikke at vi ikke bare skal 
gjøre det av gammel vane. 

BØR VI KOLONIALISERE VERDENSROMMET?
Dette spørsmålet har folk stilt seg helt siden 
romalderens spede barndom. Enkelte er 
svært imot det. Mens andre mener at det 
å utforske verdensrommet er det samme 
som å lete etter liv. Faktisk handler ikke 
spørsmålet om vi har rett til å kolonialisere 
verdensrommet, men om vi burde gi oss 
selv lov til å gjøre det.

HVA MED UTNYTTELSE AV MINERALER I VER-
DENSROMMET?
Prosjekter i regi av USA og Luxembourg er 
en mulighet til å se nærmere på de juridiske 
lovene som omhandler verdensrommet. His
torisk sett har de gitt stater stort spillerom. I 
dag kan selskaper i privat sektor tilby effektive 
og billigere tjenester, og tanken er at verdens
rommet kan være et lønnsomt marked. Hva 
skal vi gjøre med ånden til de første pionere
ne som ønsket at verdensrommet skulle være 
en felles ressurs for hele menneskeheten? 
Denne debatten har bare så vidt begynt.

VIL DU SI AT VERDENSROMMET TILBYR ET 
SLAGS STATSBORGERSKAP I VERDEN?
På en måte, ja. Vi kan forstå dette konseptet 
som menneskehetens fellesarv, på samme 
måte som havdypene og Antarktis. Men selv 
fra himmelen kan du se naturlige grenser 
som fjell og hav. Vi kan ikke bare tenke på 
hva som gjør oss til ett, men også hva som 
gjør oss unike.

BØR MENNESKER REISE UT I 
VERDENSROMMET?
Jeg har ikke funnet noen god utforsknings
filosofi. Spørsmålet om vi bør utforske ver
densrommet vil alltid bli stilt. Etikk gjør det 
mulig å kaste lys over situasjonen og belyse 
den, slik at det blir lettere å fatte en beslut
ning. Men svaret vil avhenge av tid og sted 
og de ressursene som er tilgjengelige. Per i 

Hvem tilhører 
verdensrommet?
En rekke entreprenører, 
derav noen berømte og 
mange svært rike, har 
involvert seg i rombasert 
virksomhet de siste årene. 
Motivene for å gjøre 
det er svært varierte. 
SpaceX’ bærerakett (Elon 
Musk), Virgin Galactics 
romturisme (Richard 
Branson) og Blue Origins 
New Shepard (Jeff Bezos) 
er blant flere hundre 
prosjekter som ofte 
omtales som «den nye 
romfarten». I tillegg ønsker 
Luxembourg å trekke 
til seg selskaper som 
spesialiserer seg på å 
utnytte de ressursene som 
finnes på asteroidene.

Oversiktseffekten
«Vi reiste ut i verdens-
rommet og oppdaget 
... jorden og ble klar 
over dens skjønnhet og 
dens skjørhet.» Dette 
er oversiktseffekten, en 
tekst som refererer til 
reiser i verdensrommet 
før 1600-tallet, stammer 
fra Lucien de Samosate 
(rundt år 120 e.Kr.), 
forteller Jacques Arnould. 
Helten hans tar vingen til 
en gribb og flyr til månen, 
og det første han gjør, er å 
se ned på jorden. Gagarins 
første ord var «Jeg ser 
jorden! Den er så nydelig!» 
Det vil være referansen 
vår i lang tid fremover.
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dag mener man i Europa at man bør reise 
ut i verdensrommet så lenge dette gjøres 
innenfor et samarbeid, og grunnen til det er 
at det krever svært store ressurser.

VI NYTER GODT AV DE MANGE DATAENE SOM 
SATELLITTENE GIR, MEN HVEM KONTROLLE-
RER DET? ER DET EN RISIKO FOR AT «STORE-
BROR SER DEG»?
Ja, det er det. Den tekniske ekspertisen bør 
være der som en del av en større og mer 
generell diskusjon som også involverer alle 
aktørene i samfunnet. Etter min mening er 
det ikke først og fremst personvernet som 
står på spill. Det som er viktigere er det 
ansvaret som faller på dem som har tilgang 
til dataene og den kunnskapen de gir.

JEG MÅ UNDERSTREKE AT HISTORIEN FREM 
TIL NÅ ALDRI HAR «TILBUDT» TOTALITÆRE 
REGIMER SÅ INNGRIPENDE OG SOFISTIKERTE 
TEKNOLOGIER SOM NÅ ... 

Jacques Arnould er etikkekspert hos 
CNES, Frankrikes romfartsorganisa-
sjon, og forfatter av boken «Demain 
l’espace».

«Men selv fra himmelen kan du se naturlige 
grenser som fjell og hav. Vi kan ikke bare 
tenke på hva som gjør oss til ett, men også 
hva som gjør oss unike.» J. Arnould

Du kan lese mer om de 
problemstillingene som tas 
opp i denne artikkelen i boken 
«Demain l’espace» av Jacques 
Arnould (utgitt på fransk 
av Cherche-Midi). For mer 
informasjon:  
https://spacegate.cnes.fr/fr/
demain-l-espace

Risikoen for en «storebror» som følger med 
er mye større enn det Orwell kunne fore
stille seg. Dette er en helt grunnleggende 
problemstilling. Og det handler ikke bare 
om stater. Per i dag vet Google veldig mye 
om oss. Og dette er bare starten. Etikk 
alene gir oss ikke svar på disse spørsmålene, 
men det gjør det mulig for oss å stille dem 
og dele dem.

ER DET IKKE AVGJØRENDE AT 
SLIKE SPØRSMÅL BLIR EN DEL AV 
BESLUTNINGSPROSESSENE?
Hvis vi ikke vet hvor vi går, vil vi komme 
på avveie. Det første spørsmålet vi bør stille 
oss selv er: hvorfor gjør vi dette, og hva er 
hensikten? Konklusjonen min er at den 
etiske dimensjonen må være en implisitt del 
av beslutningsprosessen til både romfarts
organisasjonene og andre involverte parter.  

ES
A

Les  mer



Citizens’ Space 201624 Science fiction

08:00 Via radio blir det 
informert om at 

alle de 857 satellittene rundt 
jorden har brutt helt sammen.

09:42 Større byer i Asia, 
Russland og Eu

ropa opplever enorme tra
fikkorker. Rundt de største 
europeiske logistikksentrene, 
som Rotterdam (Nederland), 
Hamburg (Tyskland), Barce
lona (Spania) og Rungis 
(Frankrike) står det mengder 
av tunge lastebiler som ikke 
vet hvor de skal. Uten satel
littsignaler fungerer ikke 
GPSsystemene, og bil og 
lastebilsjåfører er ikke lenger 
i stand til å lese gammeldagse 
papirkart. 

04:53    En vanlig dag  
i Brüssel

ESAteamet som er på jobb 
er forvirret: Flere skjermer 
har plutselig blitt helt svarte. 
Det kan se ut som om bildene 
som produseres av en rekke 
satellitter som observerer 
jorden, ikke lenger overføres. 
Det etableres en kriseenhet.

05:45 Det tas kontakt 
med teamets sam

arbeidspartnere hos NASA 
som har observert det samme. 
Det kan se ut som om alle 
satellittoverføringer er «blåst 
bort».

Min (grusomme) dag  
uten satellitter
En fullstendig, massiv nedbryting av alle satellitter  
fører til fantastisk planetkaos. Beskrivelse av en utrolig dag. 
(Dette er fiksjon.)

13:50 Værvarslingstjenes
tene i USA får pa

nikk. Dette er midt i orkan
sesongen, og værvarslene for 
de neste dagene er nokså 
usikre, for å si det mildt. Den 
informasjonen som vanligvis 
formidles via værballonger og 
flyselskaper i fravær av satel
litter, gir ikke mye å gå på. 
Det hvite hus i Washington 
kaller inn til krisemøte for å 
vurdere en forebyggende eva
kuering av flere store byer i 
Florida.

15:50 Listen over selska
per som tvinges til 

å permittere sine ansatte – i 
hvert fall for noen dager – blir 
stadig lengre. Uten GPStil
koblede verktøy må gravear
beider og bygging av broer, 
tunneler, hus, osv. stanse. 
Man må vende tilbake til må
leinstrumentene fra 1900tal
let. Pensjonerte ansatte blir 
bedt om å hjelpe til. D
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17:00 OL står for døren, 
men det er ikke 

mulig å overføre lekene dir
ekte. Prisen på billettene sky
ter i været. Dersom man vil 
følge lekene, må man være på 
stadion. 

18:45 Finanstjenester kan 
ikke lenger synkro

niseres og må stenge, slik at 
minibankene ikke lenger vir
ker. Oljerørledninger slutter 
å transportere det svarte gul
let, og bøndene kan ikke len
ger kjøre traktorene like nøy
aktig som før. Det kan virke 
som store deler av økonomien 
er lammet.

19:27 Verdens romorga
nisasjoner sender 

ut en felles pressemelding. 
Årsaken til sammenbruddet 
er funnet. Alle satellitter er 
berørt. Årsaken til hendelsen 
var et kolossalt, uventet sol
utbrudd. Det vil ta en uke før 
situasjonen vender tilbake til 
normalen.

Nyhetene på TV annonserer at 857 satellitter har brutt sammen.

Se en falsk nyhetssending om 
et satellittsammenbrudd
http://bit.ly/28W3iNy
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