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• Mengden av satellitt-
observasjoner er sterkt 
økende

• Satellittmålinger av jord-
systemet brukes i dag til 
klima- og miljøforskning; 
overvåking; ekstrem 
varsling og utvikling og 
operative tjenester.

• Polarbane-satellittene gir 
svært god dekningsgrad i 
rom og tid over 
nordområdene og Arktis. 
Viktig fortrinn for Norge.

Introduksjon

Digitalisering

Digital Earth

• Digitalisering utvikling av 
Digitale Tvillinger mer og 
mer viktig
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Unike 
satellitt-
baserte 

observasjon
er av Jord 
Systemet
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Viktig bruk Satellite Sensor Synergi 

CIMR + MetOp-SGB1 SCA and MWI CIMR + Sentinel-1A and Sentinel-1B CIMR + Sentinel-3A and Sentinel-3B

CIMR + ROSE-L CIMR + CRISTAL CIMR + Sentinel-2A and Sentinel-2B
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(i) Påpeke styrker ved JO i Norge i lys av 
operative, godkjente og planlagte satellitter;

 
(ii) Identi sere kunnskapshull og utfordringer;

(iii) Enes om prioriteringer og satsninger;

Veikart2030 - Målsetting

Bruke Veikartet  som underlag for utarbeidelse av et nytt 
nasjonalt jordobservasjonsprogram.
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Observasjoner Data håndtering

Analyse,
Modellering,
Varsling
Konsekvens-
utredning

Tjenester & 
Anvendelser

Brukere
Forskning 

& 

innovasjon

Marine services

Arbeidet vil involvere hele kjeden fra Forskning til Brukere

250 TB av EO data 
strømmer daglig 

gjennom data 
portalene
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Prosjektet vil dokumentere styrkene ved den tverrfaglig 
utvikling og synergibruk av satellitter, modeller og in-situ 
målinger til økt signalforståelse og jord-system forskning 
og anvendelser for kryosfære, atmosfære, hydrosfære og 
biosfære. 

Det legges hovedvekt på ESA og Eumetsat sine satellitter. 

Satellitter fra øvrige romfartsorganisasjoner vurderes i 
henhold til:
- bi-laterale avtaler (for eks. Radarsat) 
- teknologiutvikling så som NASA og CNES sin SWOT 

satellitt og    NASA og ESA sin enighet om Mission of 
Opportunity satellitten    MAGIC (forlengelse av GRACE 
og GRACE-FO). 

AP1: Styrker ved JO i Norge
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Satellittdata og havis: En lang historie med høy 
impact

Det finnes veldig mange gode resultater fra mer enn 30 års historie om utvikling av produkter og tjenester for havis basert 

på mikrobølge-satellittdata
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Observert og simulert sjøis deformasjon

Sentinel-1 SAR based sea ice deformation 
presented as shear intensity on 14 January 

2021

ISSI Online Seminar 2 June 2022

• Brittle Bingham Maxwell
• Mesh: Triangular, Lagrangian
• Resolution: 10 km
• Timestep: 900 sec
• Ocean forcing: TOPAZ4
• Atmosphere forcing: ECMWF

neXtSIM model
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                              AP2: Kunnskapshull og 
utfordringer

Kunnskapshullene må synliggjøres både når det gjelder 
signalforståelse og integrasjon i forskning og tjeneste utvikling og 
anvendelser.

Kunnskapshullene vil settes i sammenheng med vår nasjonale 
teknologi/prosesserings kompetanse og de store globale tverrfaglige 
utfordringene (ref. WCRP) innen jord-system forskning og 
anvendelser. 

Kunnskapshullene vil vektlegges mot våre nasjonale utfordringer 
knyttet opp mot nordområdene og Arktis.

Arbeidet innebærer dialog med alle fjernmålingsmiljøene i Norge 
(UiT, UiB, UiO, NTNU, NMBU, NIBIO, NIVA, NR, NVE, Akvaplan-NIVA, 
NILU, NINA, FFI, KSAT, SIOS/UNIS, Grid Arendal og HI) samt 
representanter fra direktorat, departement og forskningsråd.

Det legges opp til et åpent brukermøte i januar-februar 2023 med 
diskusjon av en første versjon av veikartet.
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World Climate Research Programme (WCRP): Grand 
Challenges

Melting Ice and Global Consequences

Clouds, Circulation and Climate Sensitivity

Carbon Feedbacks in the Climate System

Weather and Climate Extremes

Water for the Food Baskets of the World

Regional Sea-Level Change and Coastal Impacts

Near-term Climate Prediction

https://www.wcrp-climate.org/gc-melting-ice-global-consequences
https://www.wcrp-climate.org/gc-clouds
https://www.wcrp-climate.org/gc-carbon-feedbacks
https://www.wcrp-climate.org/gc-extreme-events
https://www.wcrp-climate.org/gc-water-availability
https://www.wcrp-climate.org/gc-sea-level
https://www.wcrp-climate.org/gc-near-term-climate-prediction
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      GCOS Gaps - Satellites

• Regional imbalance of satellite observations. In high mountain 
areas satellite data acquisitions of the cryosphere are poor. 

• Snow depth estimates (on sea ice) is limited in coverage and 
accuracies. 

• MW Sounding observations in polar regions have poor or no 
satellite coverage. 

• Lower tropospheric ozone measurements are lacking.

• Lack instrument that measures stratospheric CH4 profiles 
globally. 

• Lack of balanced observations of the natural cycles; 
- ENERGY – CARBON - WATER GCOS
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       Satellittdata og operasjonell meteorologi
Ryggraden i værvarsling gjennom dataassimilasjon i NWP

Eksempel på hvor vi er nå:  Bruk av MW sonderinger fra planlagt mikrosatellitt program Arctic Weather Satellite 
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Utfordring: Alt henger sammen 

Esensielle klima- og miljø variable, 
multi-variable prosesser og 
tilbakevirkninger

Ekstremer:Tap av biodiversitet – 
Tørke og Flom - Forsuring – 
Luftkvalitet - Forurensing- 
Avskoging – Mat produksjon – 
Havnivå stigning – Sjøis reduksjon - 
Isbre tap

bestdesigns/iStock
Globale sykluser: 
Vann – Karbon - Energi 

https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/earth-melting-into-water-gm480500124-68673325


NGFs Årsmøte og Symposium 9-10 november 2022

Jordsystemforskning – De 3 globale syklusene 

 Karbon

 Energy

 Vann

Vann i bevegelse:
- Hav, kyst, fjord, elver, innsjø, demninger; 
- Nedbør, vanndamp, skyer; 
- Vegetasjon, Jordsfuktighet, grunnvann; 
- Frosset vann (isbreer, sjøis, snø, permafrost);
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Usikkerhet og Utfordringer

Skyer og skyutvikling 

Sky effekter og 
tilbakevirkninger

Modellering og Prediksjon

K.E. Trenberth, 2009

Energi Syklus og Strålingsbudsjett

Aeolus and Aeolus2

EarthCare
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• Hva kan og bør gjøres gjennom pan-
europeisk (for eks. Copernicus) 
og/eller nordisk (for eks. 
NORDFORSK) samarbeid?

• Hva faller så på vårt eget nasjonale   
           tverrfaglige ansvar og behov? 
(også ref. til MPA, Vanndirektiv).

• Tjenesten må utvikles rundt 
satellitter, droner og in-situ 
observasjonssystem i samspill med 
modeller og involvere     brukere og 
direktorat fra starten.

• Tverrfaglig samarbeid.

Eksempel: Behov Samordnet 
Kysttjeneste i Norge

• Digitalisering, maskin-læring  
 

• Bygging av en Kyst Tvilling
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      AP3: Prioriteringer, satsninger som grunnlag for 
veikart
Samlet syntese av tverrfaglig samarbeid innen forskning, 
bruk og teknologiutvikling for Jordobservasjoner frem mot 
2030. 

Behov og nytte av digitalisering og implementering av 
Digitale Tvillinger vil vurderes.

Koplinger og synergier med de internasjonale 
programmene innen jordobservasjon hvor Norge deltar 
(for eks. ESA, Eumetsat, EU og FN´s bærekraftsmål).

Levere VEIKART2030 basert på analyse av styrker, 
svakheter, muligheter i henhold til de individuelle 
fagdisiplinene og i en helthetlig Jord System sammenheng. 

Grunnlag for nytt Nasjonalt Jordobservasjons Program
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