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och arbeteuppdragUtredningens
förutsättningslösuppgifthaft iutredaren harsärskildeDen göraatt en

Lltred-rymdverksamheten.svenskagenomgripande denoch översyn av
omvärldenförändringar ianalyseraenligt direktivenbordeningen av

inriktningenrymdverksamhet, den nuvarandesvenskförbetydelse av
siktkort och långkonsekvenserrymdverksamhetsvensk samt av

nationelli såvälstaliga åtagandetbesparingar i detförändringar och som
utgångspunktdessa analyserverksamhet. Med blinternationell soma

och målolika motivgenomföra analysskulle utredaren samten av
tillrymdteknikutnyttjandeuppnå ökatmöjligheternabedöma att av

utvecklingsmöjlig-belysas Kirunassamhället. Vidare skulleförnytta
främstforskning,rymdforskning ochspelet mellanheter samt annansam

klimatforskning.miljö- och

nuläge ochgenomgångallmändärför gjortUtredningen har aven
svenska rymdprogrammet,granskat detrymdverksamheten,trender inom

analyseratESA,Space Agencyverksamheten inomstuderat European
kartläggningöversiktligomvärlden gjortförändringar i samt aven

rymdtjänsterAnvändarnarymdtjänster i Sverige.användningen avav
rymd-behovsitt framtidabedömningocksåombads göra avaven

harrymdverksamheten i Kirunasärskildtjänster. En ut-rapport om
arbetats.

Trender

rymd-påverkar svensktrenderföljande långsiktigaUtredningen somser
politik:

TVradiosärskiltkan förväntastelekommunikationsom rådet växa,
utbudoch erbjudatelekommunikation,sikt mobiloch ett stort

olika användargruppertjänster förav

kraftig tillväxt,inför mycketnavigationpositionering står somen
transportsektorneffektivisering inomtill betydandeförväntas leda

i samhälletandra områdenoch många

utsträckning utnyttjaökadsuccessivt ivädertjänstema kommer att
från satelliterdata
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hittillsåren. Sverige och i övrigt har ljärranalysenl Europanärmaste
kommitinte i bruk i den utsträckning tidigare förväntades.som

utbyggdDäremot används den i många länder med dåligt infrastruk-
Miljöövervakning bör på sikt bli mycket viktig tillämpning,tur. en
kan bidra till bättre förståelse vår planet.som av

vetenskapema och de explorativa expeditionema till rymden
innefattar möjligheter till upptäckter, områden utforskastora attnya
och tekniska utmaningar

utvecklingen inriktasgeneration rymdtransportsystemnästa motav
väsentlig sänkning kostnaderna för nå till rymden.atten av

Pågående diskussioner första handi återanvändbara system.avser

Omvärldsförändringar

I omvärlden sker förändringar. märks ökad internationellBlstora a en
samverkan, i första hand mellan USA och Ryssland. Samarbetet inne-
fattar bl den internationella rymdstationen, vilken har utvecklats tilla

internationellt projekt i vilket Kanada, Japan och Europa harävenett
erbjudits möjlighet deltaga. samarbete mellan amerikanska ochEttatt
ryska tillverkare bärraketer kan konkurrensresultera i ökad för denav
europeiska Arianeraketen. I Europa sker närmande mellan ESA ochett
EU, där sin främja rymdverksamhetEU roll och samordnaattser som
användarintressen i de olika medlemsländerna. Försvarsmaktema i de
europeiska länderna har visat ökat intresse rymdsamarbete, vilketförett
bör bevakas det svenska försvaret. betydande omstruktureringEnav av
amerikansk och europeisk rymdindustrin har pågått under några år. För
svensk industri det viktigt medslå vakt samverkan deär att storaom
utländska industrikonsortier står huvudkontraktörer till raketersom som
och satelliter förändringar pågår i omvärlden ställerDe storam m. som
krav svenskapå uthållighet, kontinuerlig analys och viss flexibilitet i det
rymdprogrammet.

Rymdteknikens användning Sverigei

Utredningen konstaterar till användingrymdtekniken kommit bredatt
inom många Sverige âterbäiingsamhällssektorer och fått betydandeatt
på gjorda investeringar. allmänheten rymdverksamheten främstHos är
känd för de spännande vetenskapliga expeditionema och de tek-stora
niska utmaningarna: erövringen rymden och den vidgade förståelsenav

universum. Mindre uppmärksammat rymdteknikenär attav numera
också ingår infrastruktur. infra-naturlig del samhällets Dennasom en av
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struktur kontinuerligtmåste utvecklas och dess vidgade användning sti-
muleras. erfordras långsiktigtFör detta statligtett engagemang.

Rymdverksamheten forhar potential framtida användning. Förstoren
nå ökat utnyttjande rymdtekniken forsk-behövs satsningar påatt ett av

ning och teknisk utveckling och åtgärder för i framtiden sänka kost-att
naderna i rymdsystemet. ökat utnyttjandeEtt rymdteknik till förnyttaav
samhället förutsätter integrerat forskningrymdprogram där ochett
utveckling i Rymdstyrelsens regi bedrivs i samverkan mednära använ-
darna inom andra forskningsdiscipliner och olika operativa verksam-
heter.

Förslag till mål för svensk rymdverksamhetnya
Utredningen föreslår de övergripande målen för den svenska rymd-att
verksamheten bör vara:

övergripande målet för statligaDet rymdverksamhetenden är att
Sverige, industriland. inomkultur- och för natio-detsom ramen
nella europeiska ioch det rymdsamarbetet ochprogrammet sam-
verkan med i övrigt, till:världen skall medverka

utforskning nyttjande förrymdens och allmän kunskapsut-
veck-ling mänsklighetens långsiktiga såväl materi-och behov.
ella kulturellasom

utveckling tjänster förhöjdrymdbaserade till ochnyttaav
livs-kvalitet för medborgarna

Sverige därvidskall arbeta för utveckla konkurrenskraftigtatt ett
näringsliv långsiktigt naturvetenskaplig tekniskbygga ochsamt upp

Sveriges interna-kompetens. Utgångspunkter för bidrag till det
tionella Sveriges vetenskapliga, tekniskasamarbetet bör ochvara
industriella inomkunnande rymdområdet särskilda förut-desamt
sättningar nordligadet lägetsom ger.

mål all statlig rymdverksamhet, såväl bedrivs iDessa denavser som
Rymdstyrelsens regi i myndigheter och statliga företag.andrasom

Internationell samverkan

Rymdverksamhetens bedrivande förutsätter internationell samverkan.
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medverka i detlångsiktigt skallSverigeUtredningen att europe-anser
och behov. Utred-förutsättningari ESA utifrån landetsiska samarbetet

nationelltupprätthållerSverigenödvändigtningen det ettär attattanser
projekt.och flera bilaterala

rymdverksamhetenrörande inriktningenAvvägningar av
kanverksamhetsområden ochmångaRymdverksamheten överspänner

kan uppnås. Denmycket olika karaktärpolitiska målbidra till att av
miljö-,forsknings-,regional-,i bl säkerhets-, närings-,utnyttjas euro-a

biståndspolitiska syften.kultur- ochpa-,

för och därmeduppgifterna Europaoch samtidigt svårasteDe viktigaste
verksamhetenstånd inriktningSverige få till vägerär att somaven

Utredningenfinns.motiv och målde olikaoch balanserar somsamman
vägledande for Rymdsg-skallavvägningarvill föreslå följandeatt vara

satsningar:relsens framtida

RymdstyrelsenNationellt-intemationellt. F1 när-satsas resursern av
nationellabilaterala och detESA och 14 i de34 i program-mare

vill särskiltfördelningen rimlig,Utredningen ärattmet. menanser
vilkasnationellabilaterala och detslå vakt de programmen,om

öka något.skulle kunnatotala på siktandel de resursernaav

% på80-90FRymdsystemet-användande rymdsystemet.2 satsasnav
användan-på utvecklaoch %utveckling rymdsystemet 10-20 attav

rimlig.fördelningenUtredningenrymdsystemet.det ärattanserav
utveckla rymdsystemet,huvuduppgift förblibörRymdstyrelsens att

bekostashuvudsakligenskallinfrastrukturen. Användandet av an-
utvecklapådock satsningamaPå sikt skullevändarna själva. att

introduktionunderlättaöka något föranvändandet kunna att av nya
tillämpningar.

Rymdsty-UtredningenExplorativt-praktisk-nvttoorienterat.3 attanser
expeditioner ochexplorativapå såväl forskning,relsen bör satsas

tillämpning-nyttoorienteradepraktisk-explorativa tillämpningar som
särskiltoch denden forskningenvill slå vaktUtredningen omar.

näringspolitiskaAvnationellabedrivs inom det programmet.som
sådana verksamheterpåspeciellt angelägetskäl detär att satsa som

självständig marknadblioch därmedpå sikt kan stå på ben enegna
för industrin.
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Utredningen därför det i den sammanvägda rymdprojektport-attanser
följen för forsknings- och tillämpningsprogrammen bör efter:strävas

ökad andel projekta praktisk-nyttoorienterademoten svararsom
behov, telekommunikation, meteorologi, navigeringposi-tex
tionering vissa delar tjänanalysensamt av

b forskningsprojekt, dels grundforskningskaraktär, dels tillämpadav
forskning explorativa tillämpningarsamt

Teknikval.4 Utredningen Sveriges grundinställning beträf-attanser
fande teknikval vad kostnadseffektivt, vilketär är mestsom
innebär på marknaden tillgänglig teknik i möjliga månatt mesta
skall användas och specialkonstruktioner undvikasegna

5 Prioritering ESA-projekt. Vid val svensk medverkan i deav av
olika frivilliga tillämpningsprojekten ESA böri beaktas i första
hand möjligheterna tillfredsställa svenska användningsbehov,att

Sverigehur kan bidraga till forskning,svenskäven nä-attmen
ringsverksamhet och regioner med särskild potential utvecklas på
bästa sätt.

Ökat användning resultaten till samhälletinyttaav
Mot bakgrund det och de synpunkter framförtssagtsav som ovan som
till utredningen svenska användare rymdteknik utredningenav av anser

det behövs åtgärder för öka andelen praktisk- nyttoorienteradeatt att
rymdverksamheter.

Sådana åtgärder skulle kunna vara:

a Regeringen uttalar vägledande för satsningar och prioriteringaratt
skall ökat användande rymdteknik till i samhälletnyttavara av

b Regeringen initiativ till starkare samordning hela rymd-övertar
området inom regeringskansliet i syfte knyta företrädare föratt
utveckling rymdteknik och användare rymdteknik närmareav av
varandra

c Rymdstyrelsens i uppdrag arbeta med projektportföljaattges en
i ökad utsträckning användarbehov i samhälletmotsom svarar
b den beslutaderegeringen forskningensamt av

d involverasAnvändare tidigt i utvecklingsarbetet och samfmans-
iering eftersträvas
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erfarenhetsutbyteochinformationför ökade Insatser görs
kompetensen irymdtekniskaför stärka den använ-f Insatser görs att

darled.

medverkanochstorlek Sveriges i intematio-Rymdsatsningamas
nella organisationer

framtidaåtaganden,internationellagjordabakgrund redan ut--Mot av
statligabehovsammanhängandedärmedochvecklingsmöjligheter av

användarnastillrymdteknikenförinte minstsatsningar, att anpassa
bibehållsRymdstyrelsentillanslagetföreslår utredningenbehov, att

skäl tillYtterligarenivå.199495 års värnaoförändrat på attett om
europeiskai detgrundpelarnadetrymdprogrammet ärär att sam-en av

arbetet.

Sverige börESAbidraget tillbeträffandeUtredningen strävaattanser
BruttoNatio-till landetsrelateratBNI-andel bidragettillefter nåatt upp

Sve-dockutredningenekonomiska lägerådandenallntäkt. I attanser
BNI-andelen.%andel 70nuvarande cakvar pårige bör ligga av

utlandet bör dedel går tillrymdsatsningar tillEftersom Sveriges stor
valutasäkras.

iSveriges deltagandetelekommunikationsområdet finansierasInom
organisatio-debiterasavgifterEutelsat medochIntelsat, Inmarsat som

fungerande principväldettaUtredningenkunder. äratt enansernemas
i framtiden.gällabör ävensom

utred-Eumetsati satellitoperatörsrorganetBeträffande deltagandet anser
SMHIdriftsbidrag frånstatsanslag ochfördelningen mellanningen att
på detsvensk satsningfortsattmedangelägetrimlig och det ärär att

vädersatellitsamarbetet.europeiska

informationochsamordningAnsvarsfördelning,
Regerings-arbetsfördelningen inomochangelägetDet är att ansvars-

iNäringsdepartementetUtredningen ävenklargörs.kansliet attanser
samordningenövergripandeför denhuvudansvaretskall haframtiden av

Näringsdepar-skalldstyrelsenrymdverksamheten. Rymsvenskaden vara
exekutivadethaoch därmedmyndighetverkställande äventementets

för regeringen.samordingsansvaret

någoninitiativ tillRymdstyrelsenrekommenderarUtredningen att ta
och ökadinformationförRymdforumåterkommandeform årligenav

och allmän-industrirymdteknik, forskare,användaremellankontakt av
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het företrädare för angränsande fackområden. Dessutom bör dettasamt
forum plattform för vidga kunskapen rymden i riksda-attvara en om

utskott, departement fl.gens m

Rymdverksamhetens F0 U-program

Utredningen rymdforskningen fortsättningsvis böratt även utvär-anser
deras kontinuerligt på all naturvetenskapligsättsamma som annan
forskning i Sverige och Rymdstyrelsen tillsammans med Naturveten-att
skapliga Forskningsrådet bör utarbeta plan for genomförandeen av
sådana utvärderingar.

Utredningen Sverige fortsättningsvis, solidariskt medatt ävenanser
Europa, bör stödja utvecklingen rymdtransporter och därvid särskiltav
prioritera kostnadssänkning för placering last i omloppsbana.en av
Följaktligen utredningen, bakgrund de föreslagnamot över-anser av
gripande målen och i enlighet med Sveriges tidigare prioriteringar i
ESA-samarbetet, bemannade rymdfärder bör lägre prioritet.att ges

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet drivs i första hand av
den kommersiella marknaden. De statliga satsningama bör därför inrik-

grundläggande teknikutveckling i syfte befrämja dentas mot att europe-
iska industrins konkurrenskraft. Med anledning den snabba utveck-av
lingen inom mobiltelekommunikation och diskussioner data-om nya
överfö-ringssystem med antal satelliter rekommenderar utred-ett stort
ningen Rymdstyrelsen tillsammans med berörda utarbetaratt parter en

strategi för telekommunikationsområdet.gemensam

Utredningen föreslår regeringen följer den värdefulla kartlägg-att upp
ning GPS-användning gjorts Kommunikations-, Miljö- ochav som av
Försvarsdepartementen initiativ till utredning sLl-att tagenom en om
litnavigeringenspositioneringens framtid i Sverige. Utredningen anser

forum behövs för fortlöpande kontakt och erfarenhetsutbyteatt ett
mellan olika användare GPS, företrädare för rymdsegmentet, depar-av

fl.tement m

Utredningen inte tillfredsställande överenskommelseattanser om en
med USA kan träffas angående användningen kontrollenochsnart av

GPS, bör Sverige kraftfullt verka för fullföljeröver Europa de ini-att
tiativ tagits till europeiskt, alternativt internationellt, civilt navi-ettsom
geringssystem den diskuteras i GNSStypav som
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övergripandestarkt stöd i deharmeteorologiska satellitprogrammenDe
ESA ochmellan EumetsatSamarbetetföreslår. ärutredningenmål som

tek-utnyttja ESAsanvändarorganisation kanexempel på hurbraett en
mellansamverkanUtredningenutvecklingskompetens.niska attanser

det viktigtochfungerar braoch SMHIrymdorganisationema attanser
enligt planerna.fortskridaarbete kandetta

försatsningaruppfattning de närva-utredningensDet att storaär som
ochbehandlings-intefiärranalyssatelliterpårande motsvarasgörs av

datamängderochdatatyperpå marken. Nyautnyttjandekapacitet stora
metodik ochpå utvecklingsatsningarbehovinnebär system somavav

användningsområden.olikadata inomnyttiggör dessa

rvmdforskniniz IMRochMiljö-förplanerade Instituteti KirunaDet
klimatmodellcentretochklimatdatabasemaplaneradeoch de SMHIav

antalpåvill pekaUtredningenmålen.de Föreslagnahar starkt stöd i ett
framgångs-bliinitiativen kommerhuruvidakanfaktorer attavgörasom

lângsiktighet,ochhelhetssynfaktorerSådanarika eller är t ex
finansi-långsiktigochkostnadersamarbetsfrågorinternationella samt

enng.

ESA

lyckatsframgångsriktmycketdecenniernatvådeESA har under senaste
harESArymdområdet.kraftansträngning påtill ettEuropaatt enena

utvecklingendrivit påinternationella klass,högstaforskningsprogram av
överförtochmeteorologisatellitsystemochtelekommunikations-av

avanceradefvärldensutvecklatanvändarorganisationer,tilldessa mestn
medtillbaka problemnågra åremellertid sedanESA harbärraket mm.
antalfinansiering. Ettochfå medlemsländerna attatt om programenas

ESA.effektiviseraförinitiativ har tagits att

aktivtocksåESA,skallSverigeUtredningen värnaatt menomanser
verksamhet.sineffektiviseramedESAs arbetedriva på att

EU

ambitionpositivt till EUsställa sigSverige börUtredningen attanser
Vidarerymdteknik.användareochfrämjarerollspelaatt avsomen

ESAochnaturligt EUochönskvärtdetutredningen attsomanser
Utred-rymdområdet.policy inomgrundsynutarbetar gemensamen

europeiskasig för denfördelaktigtinteningen bedömer det varesom



20 Sammanfattning SOU 1995:78

rymdverksamheten i sig eller för Sverige ESA inom överskådlig tidom
skulle inordnas del EU.som en av

Utredningen EUs ambitioner inom eller med anknytning tillattanser
rymdverksamhet innebär möjligheter for Sverige. Svenska parla-stora
mentariker och tjänstemän i EU bör därför följa rymdfrâgoma.noga
Sverige bör verka för svensk tjänsteman placeras vid rymdsektio-att en

inom DG XII.nen

Rymdföretagen

Den statliga rymdverksamheten rymdföretagen möjlighet attger en vara
med och konkurrera på den internationella rymdmarknaden. Företagen

vidare möjlighet till högteknologisk utveckling i internationelltges sam-
arbete och samverkan med högskolor inom antal spjutspetsområden.ett

företagenFör och de koncerner de ingår i innebär rymdsamarbetet en
icke oväsentlig prestige, kontaktyta internationell industri ochmoten
teknikutveckling kan utnyttjas i andra sammanhang.som

Rymdföretagen angelägna medverka i uppbyggnadenär attom av
rymdinfrastrukturen och de statliga satsningama få möjlighet attgenom
utveckla sin tekniska kompetens och relationerna till kunder. Rymdföre-

också angelägna användarstyrdatagen är och användarñnansi-attom
erade marknader utvecklas för försäljningen till kommersiella mark-att
nader långsiktigt skall kunna öka.

Utredningen det viktigt befrämja företagens verksamhetäratt attanser
långsiktigt åtagande inom rymdområdet. Utred-ett statengenom av

ningen de föreslagna målen och vägledande principerna lång-attanser
siktigt tillvaratar företagens intressen.

Kiruna

Utredningen vill uttrycka starkt stöd för fortsatt rymdverksamhet iett
Kiruna. Det angeläget slå vakt de verksamheterär haratt eta-om som
blerats och dessa möjlighet till fortsatt utveckling. de föreslagnaIge
målen framhålls vikten landets kompetens och geografiska för-attav
delar utnyttjas på bästa sätt.



Utredningsuppdraget1

utred-tilloch bakgrundenutgångspunktema förkapitel redovisarDetta
kommitté-Regeringensrymdverksamheten.svenskaningen denom

utredningensuppläggningenredovisassammanfattas. Vidaredirektiv av
betänkande.dettadispositionenarbete samt av

Direktiv1.1

september 1994sammanträde den 15vidbeslutadeRegeringen om
DirrymdverksamhetensvenskadenUtredningendirektiv för om

utredare,särskildutsågshösten 1994bilaga Under1994:103, l. en
redovisassekretariat och konsulterjämtesekreterare och Dessaexperter.

bilagai

skulleutredningenregeringendirektiven föreskrevI göraatt genom-en
skulleUtredningendverksamheten.svenskagripande denöversyn rymav
ställ-för dels regeringensunderlagden kundegenomföras så utgöraatt

1997-1999,treårsperiodenrymdverksamheten förrörandeningstagande
ESA,Space Agency,ministerrådsmöte inom Europeandels planeratett

hösten 1995.

hadeRymdverksamhetentillFlera skäl översyngöraatt angavs.en
funnitskonkurrensfram denutsträckning drivitstidigare i stor somav

i denligga främstSovjetunionenUSA och f dmellan veten-attom
präglahade kommitutvecklingen.teknologiska Dettaskapliga och att

Verksamheteninriktning.rymdverksamhetenseuropeiskadenäven
innefattade blsatsningarspektakulärainriktades mot stora asom

sedermerahadekonkurrensStonnaktemasbemannade rymdfärder.
grund-innefattande bådeoch aktiviteterarbetssträvandenavlösts samav

vadanalysefterlysteRegeringentillämpningar.forskning och aven
Sverige.förkunde innebäraomvärldsförändringama

denaspektergranskat vissarevisorerhade RiksdagensVidare av
och dragit slutsatsen199394:RR:4rymdverksamhetensvenska att

förbli föremålbordeverksamhetenrymdanknutnamålen för den en
Näringsutskottetgenomgripandeochförutsättningslös översyn.

fåviktigtdetanledning häravanförde med199394:NUl5 attatt var
denmålprecisering vilkaklarläggande och typerett somavaven

utskottetansågSamtidigtskulle tillgodose.rymdverksamhetensvenska
rymd-verksam-kunde bedrivasdet i Sverigeangelägetdet attatt envar
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het ungefär befintlig omfattning. Riksdagen ställde sig bakomav
utskottets förslag.

direktivenI den särskilde utredaren borde analysera:attangavs

förändringarl i omvärlden betydelse för dcn svenska rymd-verk-av
samheten,

2 den nuvarande inriktningen svensk rymdverksamhet samtav
konsekvenser3 kort och lång sikt förändringar och besparingarav
i det statliga åtagandet i såväl nationell internationell verk-som
samhet

Omvärldsanalysen borde bl innefatta den ökande globaliseringena av
rymdverksamheten, EU:s allt starkare intresse för rymdverksamhet,
trenden allt industrikonsortier,större nännandet mellan civilmot och
militär rymdverksamhet, konsekvensen långa planeringshorisonterav

förändringar projektens storlek. Analysen bordesamt omfattaävenav
det ökade arbetet mellan rymdforskning och miljöforskning respekti-sam

meteorologi det svenska i internationellasamt engagemangetve an-
vändarorganisationer, Eumetsat.t ex

Analvsen den svenska inriktningen på rvmdverksamheten borde haav
utgångspunkt dels behovet rymdforskning, dels relevansen försom av

svensk industri. I det sammanhanget borde rollfördelningen mellan
aktörerna i svensk rymdindustri belysas. En förutsättning borde attvara
Sveriges deltagande i rymdverksamheter skulle ske på kostnads-ett
effektivt och inom de områden där det finns speciellt goda förutsätt-sätt
ningar för framgångsrikt användande resultaten. Utredaren bordeett av
värdera förutsättningarna för starkare koncentration och specialiseringen

de svenska insatserna. Vidare borde sambanden mellan rymd-forsk-av
ning och svensk forskning och utveckling belysas.annan

I konsekvensanalvsen eventuella ändringar i Sveriges åtaganden inomav
rymdverksamheten skulle hänsyn till den långsiktighet präglartas som
verksamheten konsekvenser för rymdforskningens och svensksamt
industris kompetens och konkurrenskraft och, vad gäller svenskt engage-

i ESA, solidaritetsaspekten.ävenmang

Det internationella rymdsamarbetet på grund den svenska kro-tar, av
försvagning, i anspråk allt andel de statligastörrenans en av resurserna

för rymdverksamhet. Utredaren skulle studera samspelet mellan det
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verksamhetrymdanknutnadenochsamarbetetinternationella som
internationelltkonsekvensernaochlandetbedrivs inom attavange

svenskadenbekostnadanspråk påisamarbete störretar avresurser
verksamheten.

Utredarenrymdverksamheten.svenskaroll i dencentralKiruna har en
för denlång siktkort ochutvecklingsmöjligheteranalyseraskulle

Kiruna.verksamheten irymdanknutna

utredarenskulleutgångspunktnämnda analysernaMed de somovan
och målmotivberoendesinsemellande olikaanalysgenomföra aven

skulleUtredarenrymdverksamhet.påsatsningarförfinns statenssom
siktoch långpå kortförväntaskunderesultatvilka aväven somange

ökatuppnåmöjligheternaoch bedömasatsningama utnytt-statligade att
den delpåEffekternasamhället.forrymdteknik tilljande nytta avav

borderymdverksamhetmeddirekt arbetarindustrisvensk anges.som

mellansamarbetetnationelladethuranalyserabordeUtredaren även
sågutredarenredovisasFörslag bordebedrivs.olika intressenter om

policyfrågorisamarbetsorganbehov m m.av

Utredningens arbete1.2

november 1994.påbörjades iUtredningen

konsulten RoyintemationelledenuppdragladesOmgående utett
analyssådaneftersomomvärldsanalys,Gibson göra var enatt enen

ESAsGibsonarbetet.fortsattautgångspunkt för detnödvändig var
rymd-brittiskachef för dennågra åroch undergeneraldirektörförste

regeringar, blbistått mångahanhadeårenUnder destyrelsen. senaste
inriktningutredningarmedaustraliensiska,ochden finska avoma

ochjanuari 1995den 31sinlevereradeGibsonrymdprogram. rapport
ochutredarenmedvid expert-diskuterades sedermeraden möteett

kapitelgrund förtillhar legatRapportengmppen.

dåochNorrbotten,förbetydelserymdverksamhetensklarläggaFör att
i Norrbotten,Länsstyrelsenmedtillsammansbeställdessärskilt Kiruna,

till MagnussonuppdragetILeif Magnusson.konsultenutredning aven
iintressentemaviktigastefrån desynpunkterinhämtaingick rym-att

politiker,lokalaverksamhetschefer,dvsi Norrbotten,dverksamheten
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kommuntjänstemän fl. Rapporten levererades den 15 februari ochm
kompletterades sedermera vid seminarium med föredragningar frånett
Länsstyrelsen i Norrbotten Rymdbolaget, för driftensamt som svarar av
flera anläggningarna i Kiruna.av

Rymdindustrin inbjöds lämna synpunkter till utredningen. Trettonatt
företag tillskrevs och uppmanades lämna synpunkter med utgångs-att
punkt i kommittédirektiven. Skriftliga synpunkter har erhållits från Saab
Ericsson Space AB, Volvo Aero Corporation, Polymer-kompositer AB,
DNV Ingemansson AB, FFV Aerotech AB, Flygtekniska Försöksan-
stalten R-Tech AB. En viktig informationskälla har varitsamt Rymdsty-
relsens Näringspolitiska resultat svensk rymdverksamhet 1993av
Dnr 13794, sammanställning enkätsvar frånär 15 leve-som en av

i rymdprojekt.rantörer

Även användare rymdteknologi, SMHI, Lantmäteriverket, Telia AB,av
Sveriges Television, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket inbjöds attm
lämna synpunkter till utredningen. Användarna uppmanades särskilt att
försöka värdera rymdtekniken. Av 17 tillskrivna myndig-att nyttan av
heter, företag och organisationer svarade 16 skriftligen.

Rymdstyrelsen och Rymdbolaget har bistått utredningen med informa-
tionsmaterial rymdverksamhetens organisation och policy, ekono-om
miska tekniska beskrivningar och dylikt.rapporter,

Den särskilde utredaren och har gjort Följande studie-expertgruppen
besök:

11 1994 Rymdstyrelsen, Solnanov
20-21 dec 1994 Kiruna: ESRANGE, ESA Salmijärvi, Satellitbild-

AB, Rymdbolaget AB. Dessutom gjorde några av
deltagarna besök för RymdfysikInst

17-19 jan 1995 iEU Bryssel DGXlI fl, ESA vid ESTEC tek-m
niskt utvecklingscentrum
i Noordwijk, Nederländerna

15 feb 1995 Diskussion omvärldsanalys och hearing medav
användare rymdteknik. Riksdagshusetav

16-17 Saab1995 Ericsson Space AB, Göteborg Volvo Aeromars
Corporation, Trollhättan

Därutöver har den särskilde utredaren och haftexpertgruppen ytter-
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ligare antal sammanträden.ett

I direktiven läggs vikt vid målen For den svenskaöversynenstor av
rymdverksamheten. Flera utredningar har under de åren behand-senaste
lat rymdverksamhetens mål och måluppfyllelse. Exempel den kär s
Rymdeffektutredningen Rymdstyrelsens Mål- och Resul-1987,
tatanalys Riksdagens svenska1992 Revisorers Densamt rapport
rymdverksamheten vidare1993. Denna utredning bygger på dessa
nämnda utredningar.

1.3 Disposition betänkandetav

innehåller harKapitel 2 genomgång de motiv och mål statenen av som
haft för början.satsningama på rymdverksamheten sedan 1960-talets
Redogörelsen knyter till beslut fattats europeisk rymdsam-an som om
verkan. I kapitel redovisas också de utredningar och utvärderingar2 om

svensk rymdverksamhet gjorts hittills.av som

Kapitel Kort historik rymdverksamhetens tidigasummeringär en av
skeden, den internationella utvecklingen framväxten svenskadetsamt av

dverkprogram met.rym

Kapitel och speglar utredningens perspektiv på rymdverksamheten.4 5
Utredningen rymdtekniken bidrar till samhällets infrastruktur.attanser
Därför delas rymdverksamheten i två delar rymdsystemet ochupp
användningen drasrymdsystemet. En parallell kan med transports-av

och farkoster,består dels infrastruktur dels nyttjandetsystem, som av
för olika ändamål. Med rymdsystemet bärra-transportsystemetav avses

keter, raketbaser, satelliter, andra farkoster och markstationer mm.
Användandet eller kan forskning, telekommunikatio-tillämpningar vara

navigationpositionsbestämning, fjärranalysmeteorologi,ner, mm.
uppdelning ligger till grund för diskussioner längre fram iDenna rap-

Rymdstyrelsens och andra myndigheters ansvarsområden,porten tom
gäller utveckling och drift satellitsystem.vadex av

Kapitel beskriver och beskrivs hur rymd-4 och 5 nuläge trender. Här
tekniken används och vilka utvecklingsmöjligheter kan skönjas, isom
Sverige och internationellt.

Kapitel och den i rymdteknik oinsatte läsaren introduktion4 5 ger en
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satellit-beskrivningar olikakortfattadeinnehålleri Kapitel 4ämnet. av
till förnödvändiga kännavilkaoch satellitbanor, att tär atttyper ex

ochför styrning datamottag-nordliga lägefördelen Kirunasförstå avav
i bana.ning från satelliter polär

och europeisksvenska rymdprogrammetkapitel beskrivs detI 6 sam-
särskilt deviktigaste aktörerna,redogörs för deverkan i ESA. kapitletI

Rymdverksamheten irymdsystemet.medverkar i utvecklingen avsom
relativ utförligt.Kiruna beskrivs

myndigheter ocholikaför dels hurbestår redogörelserKapitel 7 av
rymdteknik dessavilka behovrymdteknik idag, delsföretag använder av

ocksåSynpunkter lämnasframtiden.ha ide kommerbedömer att att
Kapitletrymdsatsningar.Sveriges olikasamordningpå behov avav

rymdindustrinsynpunktersammanfattninginnehåller vidare somaven
framfört till utredningen.

fokusering påför utredningensuttryckKapitel kan också7 ettses som
Användarnasresultat.praktiskt användbararymdverksamhetens syn-

Sverige harden bredavärderingar bildpunkter och nytta somen avger
imöjligheter,rymdteknikenskapitel 5 visarrymdtekniken. Medanav

hursammanfattningkapitelinternationellt, i 7Sverige och avges en
rymdtjänster.framtida behovbedömer sittsvenska användare av

skeenden utanföranalysbeskrivning ochKapitel innehåller8 avenen
översikt-marknader beskrivskommersiellaRymdbudgetar ochSverige.

påförutsättningaroch ekonomiskapolitiskaEffekter förändradeligt. av
och möjlig-problemdiskuteras. ESAsrymdverksamheter i olika länder

samverkan mellanfråganbehandlas, liksomrollheter EUssamt om
rymdverksamhet.civil och militär

rymdverksamheten.den svenskainriktningenkapitel diskuterasI 9 av
rymdverk-satsningargenomgånginleds medKapitlet statensaven

Rymdstyrel-kanaliseras.via vilka bidragensamhet och de huvudtitlar
pånationellt-bilateralt-ESA,satsningar på olika samtprogram,sens

Vidarerymdteknikanvändningrespektiverymdsystem presenteras.av
ocherhåller från ESAföretaguppdrag svenskaredogörs för de som

direkt från Rymdstyrelsen.

målbakgrund desatsningar diskuterasRymdstyrelsens mot somav
Därefterkapitelbeskrivna i 2.rymdverksamhetengällt förhittills
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diskuteras Rymdstyrelsens satsningar bakgrund de synpunktermot av
och värderingar framförts användarna rymdtjänster redovisa-som av av
de i kapitel 7. Kapitlet avslutas med redogörelse för konsekvenseren

förändrade statliga anslag.av

Kapitel Framtidsaspekter10 och överväganden diskus-är rapportens
sionsavsnitt. innehållerDet i antal ställ-utmynnar ettresonemang som
ningstaganden. Kapitlet inleds diskussionmed huruvida rymd-en om
verksamheten likhet teknisk-industriellai med andra går igenomsystem

mognadsfaser.antal Vidare diskuteras de olika rymdaktöremasett
relationer till varandra. beställarHur leverantör Förhållandet utser -
kedjan rymdindustri rymdorganisationer typ Rymdstyrelsen använ-- -
darepolitisk nivå Vilka förändringar kan tänkas nödvändiga förvara

framtidenmötaatt

kapitelI diskuteras utredningens förslag10 till framtida mål för den
svenska rymdverksamheten. Målen och tolkas. Målen kom-presenteras
pletteras därefter med principiellaantal överväganden eller riktlinjerett
för rymdverksamheten, rörande hur rymdteknikenanvändandeta av
skulle kunna främjas. Vidare diskuteras olika programområden samt
utvecklingen inom ESA och i Kiruna.EU samt

Kapitel innehållerll slutsatser, förslag och rekommendationer och är
i viss mån sammanfattning diskussionerna i tidigare kapitel.en av



tidigareför ochRiktlinjer2

rymd-utredningar om

verksamheten

påförhaft2.1 Vilka motiv har att satsastaten

rymdverksamhet

rymdverk-präglat all väsentligbakom och harPolitiska beslut ligger
i Sverige.samhet såväl internationellt som

rymdsamarbete ochi internationelltSverige deltagitSedan har1962
nationelltpå betydandeäven ettsatsat program.

motiverade verk-forskningsskälframföralltUrsprungligen det somvar
underinitieradesrymdforskningssamarbeteteuropeiskasamheten. Det

erfarenheterbakgrund godaförsta år1960-talets atom-mot avava
tankarnaCERN. Sverige stöddesfysiksamarbetet inom I ett europe-

Forskningsrådet,Naturvetenskapligaframföralltiskt rymdsam arbete av
NFR.

aspekternautrikespolitiskaemellertid deRedan tidigt kom attäven
Erlan-utveckling. Statsministerrymdverksamhetenspositivt bidraga till

Metallindustriarbetarförbundeti anförande påder förklarade 1961 attett
i denför avsikt bli medlemneutralitetsskäl inte hadeSverige bl atta av

regerings-diskuterades inomEG. SamtidigtEuropeiska Gemenskapen,
rymdforsk-europeiskaskulle deltaga i detkansliet huruvida Sverige

ESRO kundemedlemskap iESRO, eller ej. Ettningsamarbetet, ses som
utvecklingbidraga tilluttryck för Sveriges vilja Europas attutanattett

således bidra-utrikespolitiska motiv blevi EG.medlem Detta ettvara
europeiskamedlemskap i detansökagande skäl till beslutet att om

debliSverige kom därigenomrymdforskningssamarbetet. att ett av
ESROs grundande 1962.länder deltog isom

drivaambitionerl960-talet vidgades regeringensslutetMot att enav
rymdverksam-inrättades ochIndustridepartementetaktiv industripolitik.

områdena.uppmärksammadede industripolitisktheten blev tidigt ett av
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vidgadesMot slutet 1960-talet regeringens ambitioner drivaattav en
aktiv industripolitik. lndustridepartementet inrättades och rymdverksam-
heten blev tidigt de industripolitiskt uppmärksammade områdena.ett av

Genom sammanslagning ESRO och ELDO, den europeiska bärrake-av
tutvecklingsorganisationen, bildades år 1975 the European Space Agen-

ESA. Sverige gick med i ESA år prop 197576:58. ESAscy, samma
långsiktiga samarbetsmål, vilka bekräftades vid ministerkonferen-senast

1992, sammanfattas i inledningen ESA-konventionen från 1975:sen av

De till denna konvention anslutna staterna,
vilka beaktar de mänskliga. tekniska och finansiellaatt erfordras förresurser som

verksamhet inom rymdområdet storleksordning går vad deår europeiskautöverav en som
ländema för sig förmår,var

vilka beaktar den resolution europeiska rymdkonferensen denantogs 20som av
december 1972 och vilken bekräftades europeiska rymdkonferensen den 31 juli 1973,av
enligt vilken organisation kallad Europeiska rymdorganet skall bildas Organi-en ny av
sationen för europeisk rymdforskning och Europeiska organisationen för utveckling och
tillverkning bärraketer för rymdfarkoster och enligt vilken syftet skall integreraav attvara
de europeiska nationella rymdprogrammen i europeiskt rymdprogram långt ochsåett så
snabbt rimligen möjligt,ärsom

vilka önskar vidareutveckla och stärka det europeiska samarbetet, uteslutande för
fredligt ändamål, inom rymdforskning och rymdteknologi och dessasrymdtillampning i
syfte användadem för vetenskapliga ändamål ochatt för operativa tillåmpningssystem,

vilka för uppnå dessamål önskar upprätthållaatt enda europeisk rymdorganisationen
för öka effektiviteten de samladeeuropeiskaatt rymdansträngningama bättreav genom en
användning de för närvarande rymden och för formuleraägnasav resurser attsom ett

ändamål...europeiskt rymdprogram för uteslutandefredligtgemensamt

Riksdagen har vid flera tillfällen under och1980- l990-talen beslutat
rymdverksamhetens inriktning. De viktigaste besluten baserades påom

följande propositioner:

197879:142 svensk rymdverksamhetom
198384:l07 forskning Bilagor och5 9om
1985862127 riktlinjer för industripolitiken på rymdområdetom mm
198687:80 forskning Bilagor och6 10om
198788:86 särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens länom

Bilaga 8,m m
198990:90 forskning Avsnitt och17 21.om
l99293zl70 forskningom



SOU 1995:78rymdverksamhetenutredningaroch tidigareRiktlinjer för30 om

Näringspolitiska motiv

utvecklingsatsningamanäringspolitiskadeSyftet med är att avgenom
rymdteknikenavanceradeden

på fram-konkurreralönsamtförutsättningarnäringslivsvenskt attge
rymdprodukter ochmarknader förutländskaochinhemskatida

rymdtjänster,
deutnyttjamöjligheterindustrisvenskområdenpå andra‘ attge

rymdverksamheten,uppnås itekniska landvinningar som
erbjuderlandetdelarnanordligastedefördelartillvarata de avsom

198586:NU21198586:127, bet.rymdverksamhet propför

198990NU40bet198990:90,forskning sägsproppropositionenI om
pådrivareviktig rollindustripolitisktrymdtekniken spela avsomen

proposi-iföreslåssatsningarökadeutveckling. Dehögteknologisk som
rymdindustrinssvenskadenvidareutvecklingmöjliggörtionen aven

verksamma inomsvenska företaghöga kompetens. Kretsen ärsomav
breddas.rymdområdet bör

konstaterar1992932170framstegforskning forpropositionenI om
verksamhetrymdindustrinsochRymdstyrelsensregeringen att genererar

medborgareenskildaochsamhället, företag näreffekter förvärdefulla
rymdverk-Vidaremöjligheter.rymdensutnyttjadet gäller attatt anges

infra-samhälletsuppbyggnadförsektorskallsamheten avses som en
och olikatjärranalystelekommunikation, över-för blandstruktur annat

vakninssystem.

Forskningspolitiska motiv

tilläm-grundforskningsåvälforskningspolitiska motivenDe somavser
forsknings-politis-de allmännagälleroch utveckling. Härforskningpad

metodisktochsystematisktgrundforskningförka målen ärsom
bestämdsikte på någonoch idéerkunskapeftersökande utannyany

utvecklingsarbetetochforskningentekniskaför dentillämpning. Målen
svenskaaktiviteter inom detskildabehövs förgrunddenär att somge

medverkan i detförkvalificerad kompetensskapasamhället och att a
198990:90. Be-teknisk-vetenskapliga utbytet propinternationella

möjlig-forskare skallsvenskakortkonstaterasträffande rymden att ges
rymdenråder i propförhållandenspeciellautnyttja dehet att som

rymdverk-uppmärksammasVidarel98586:NU21.l98586:127, bet
imiljönövervakningochkartläggningför ettbetydelsesamhetens av

198990:90.perspektivglobalt prop



SOU 1995:78 Riktlinjer för och tidigare utredningar rymdverksamheten 31om

Regionalpolitiska motiv

Från regionalpolitisk synpunkt har den svenska rymdverksamheten en
särskild betydelse för de nordligaste delarna landet propav
1985861127, bet 198586:NU2l. års regionalpolitiska1988 beslut
innebar åtgärder för utveckla tekniskaden nationella kompetensenatt
vad gäller sondraketer och försök med kurser i tjärranalystillämpningar,
allt i syfte ytterligare konsolidera verksamheten och dess regional-att
politiska effekter.

Utrikespolitiska motiv

Medverkan i europeiska initiativ inom forskning ochgemensamma
utveckling positiv sedd utrikespolitiskt perspektiv propär även ettur
1985861127, bet 198586:NU21. Medverkan i ESAs infrastruktur-

innebär solidarisk uppslutning kring det långsiktiga måletprogram en
bygga oberoende europeisk rymdkapacitet för framtidaatt upp en an-

vändning. Solidariteten förutsätter således deltagande i dessa projekt.ett
Detta har vid regeringens ställningstagande till det svenskavägt tungt
rymdprogrammets utveckling 198990:90, bet 198990:NU40.prop

De säkerhetspolitiska motiven för rymdverksamheten pekar på möjlig-
heterna till kommunikation och observationer l98586:127,prop bet
198586:NU21.

2.2 Vilka utredningar utvärderingaroch har

gjorts tidigare

Inför varje satsning och proposition har rymddelegationen ochstörre
departementen i sedvanlig ordning aktuellade frågorna. Utred-utrett
ningsmaterialet och beslutsunderlagen omfattande varjeochär större
beslut rymdsastningar väl dokumenterat och förankrat iom synes vara
regering och riksdag. De särskilda utredningar och utvärderingar som
har genomförts återges i bilaga Nedan kommenteras några deav
viktigaste rapporterna.

Organisatoriska åtgärder för främjanderymdverksamhetens
SOU 1963:61 den första övergripande utredningen Sverigesvar om
rymdprogram. Utredningen domineras vetenskapligövervägandenav om
utforskning rymden och i förslag inrättandet delsutmynnar ettav om av

Statens råd för rymdverksamhet, dels Rymdinstitutett ett vars
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Utred-rymdforskningsprogrammet.genomförauppgift skulle attvara
ochrymdtekniktillämpningarsamhällsnyttiganingen berör även av

meteorologi,försatelliterutnyttjamöjlighetendärvidframhåller att
for rymdenintresseIndustrinsnavigation.telekommunikationer och

utrustning.ochinstrumentlevereraförsta handi att annanvaraanges

forskningsrådenbildadeställetbifölls inte. IförslagUtredningens en
föreslagnadetden rollfick spelarymdkommitté somsomgemensam

haft.rådet skulle ha

bildadesRymdbolagetochrymdverksamhetfördelegationStatens
ESRO hadeskälavgörande1972:42. Ett1972 propsedermera attvar

erhöllStatensondraketverksamhet i Kiruna.avveckla sinbeslutat att
olika skäl,gåva.välkommen AvmindreellerESRANGE en mersom

överväganden, beslötregionalpolitiskaoch attbl forsknings- statena
rymdaktiebolag befannsochvidaredriva verksamheten ett envara

ändamålet.förorganisationsfomilämplig

År undersökningregiindustridepartementetsgenomfördes i1986 aven
i detdeltagandeSverigesindustrinförekonomiska effekternade av

Utred-Rymdeffektutredningen.den keuropeiska rymdsamarbetet, s
rimligtESA givitdeltagandet isvenskadetkonstaterarningen ettatt

satsningar-statligasvenskaoch detill insatsernai förhållandeutbyte att
intematio-högtstående ochteknologisktskapamedverkat till att enna

framhållsrymdindustri. Vidaresvenskkvalificeradnellt väl att en
industri-offensivmedväl i linjeliggerpå ESAsvensk satsning en

svenskutveckling inomteknologiskfrämjasyftar tillpolitik, attsom
industri.

också gjorts påharolika forskningsprogramflertal utvärderingarEtt av
genomförts iharutvärderingarNågraRymdstyrelsen.uppdrag samar-av

Forskningsrådet.Naturvetenskapligabete med

Mål- ochtagit framuppdragregeringenshar påRymdstyrelsen en
förslagRymdstyrelsensverksamhet.sin1992resultatanalys mars av

iformuleringarochESA:s konventionpåmålfomiulering baserastill
propositioner.årstidigare

Näringspo-ABSIFOfrån FuturespåbyggerAnalysen rapportena
Feb 1992. Rapportenrymdverksamhetlitiska svenskresultat av

också,resultatanalysochtill mål-förslaginnehåller förutom ettsom
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påexempel den föreslagna utvärderingsmallen, samman-ställningen av
enkätundersökning till svenska företag direkta leverantörer iären som

rymdprojekt. lndustrienkäten, kommer under antalatt ettsom upprepas
år, skall underlag för bedöma måluppfyllelse avseende kompeten-attge
suppbyggnad, konkumenskraft, spridningseffekter, europasamarbete,
Kirunas utveckling mm.

SIFO Futures ABs uppdrag analysmodell baseradupprättaattvar en
de riksdagen fastställda näringspolitiska motiven för rymd-verksam-av
heten. sinI utredning framhåller författarna fördelarna med den före-
slagna modellen pekar också några problem beakta vidattmen
tolkning resultaten. Ett sådant problem traditionellaär utvär-attav
deringskriterier kan missvisande resultat de tillämpas pånärge en
verksamhet i snabb utveckling. Det lättare utvärdera produktionenär att

masstillverkade systemutvecklingstjänster tillänav mogna varor en
forskningsliknande verksamhet resultat osäkra. En riskärvars annan

framhålls situationen med eller fåtal offentliga beställa-är att ettsom en
i monopolsituationer det svårt tala marknadspriser ochgör attre om

ideal konkurrenssituation. Rymdindustrin kan därvidlag liknas vid andra
branscher, tele-, elkraft- och jämvägsindustrin. Utredama hävdart ex
därför det finns skäl betrakta rymdindustrin sektor föratt att som en
utbyggnad infrastruktur.samhällets På dessa grunder fyllerav
sektorn egenvärde och bör utvärderas de samhällsvärdenett gentemot
den kan bidra till skapa. Utredama framhåller dock det inteatt att
funnits i deras utredning gå djupare dennautrymme att pro-
blematik med målsättning infrastrukturvariabler s 11-12.av

Rymdstyrelsens Fördjupade anslagsframställning för budgetåren
199394 199596 Augusti 1992 innehåller god beskrivningen av-
rymdverksamheten. Den redogör för verksamhetens inriktning, det
internationella samarbetet, avvägningar, mål och vissa framtidsutsikter

och värdefull infonnationskälla.ärmm en

Riksdagens revisorer har i 199293:4 Den svenska rymdverk-rapport
samheten granskat insatserna för rymdverksamhet kan motiverasom

utfallet. Eftersom motiven för verksamheten till del kanstor sägasav
näringspolitiska, har granskningen inriktats frågan de nä-vara om

ringspolitiska målen uppfyllts. Av särskild vikt har då målet om ryrn-
dverksamhetens spridningseffekter varit. De spridningseffekter som
avsågs de indirekta effekterna teknikspridning till företag utanförvar av
rymdindustrin.

Z 15-0807
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stödårs statligttjugobelägg förmening saknadesrevisorernasEnligt att
statsmakternanäringspolitiska resultatrymdverksamhet givit detill som

livskraftigframgångsrik ochskapaförutom vad gällersig,väntat att en
företagdetEfter tjugo årKirunaområdet.verksamhet i somsammavar

rymdföre-andelenochområdet vidinomverksamma starten avsomvar
upphandling hade ökatpolitiskt styrdutgjordesmarknadtagens avsom

1991.till 72från 198769 procentprocent

rymdverksamhetpåstatlig satsningfortsattansåg forRevisorerna att en
näringspolitiska motivenhittills dehög gradi såkunde knappast som

regionalpolitiskaforskningspolitiska ochsidanbärande. Vid avvara
skäleuropapolitiskadå troligensatsningar avgöran-motiv för dessa vore
rymdengage-nuvarandeESA-samarbetet. Detdeltagandet iför blde a

efter-kollektiv nyttighetvärdeemellertid haansågs ettmanget som en
framtidaförinträdesbiljett,plattform, ellerutgjordedet enensom

förmöjligheternaunderlättaocksåtordeverksamheter. Detinitiativ och
praktiskaochinternationella satsningarsigtillgodogöraSverige att
och tele-väderprognosermiljöövervakning,globaltillämpningar som

hadesamarbeteinternationellaomfattandeSverigeskommunikation.
utvecklings-dettadeltaga iforskareföretag ochmöjligt förgjort det att

arbete.

utvärderinguppföljning ochkonsekventhävdadeRevisorerna att en
målsätt-den oklarakundeorsakområde. Eninom dettasaknades vara

försvåradevilkenverksamheten,rymdanknutnasamladeför denningen
ansåg vidareRevisorernaverksamhetområdet.bedömningsamlad aven

tillfredsställande.varitriksdagen intetillredovisningenatt

baseradesgranskningrevisorers rapportRiksdagens omena
Sigurdson.Profutarbetad Jonspridningseffekterrymdverksamhetens av
nationellanedtoningdennoteradesstudieroch andradennal att av

rymdverksam-medförde fortsattglobaltgjordesprestigeprojekt attsom
tidigareutsträckningi alltanvändarepotentiella änhet krävde störreatt

ökadnoteradeRevisorernautvecklingen.rymdtekniskastyrde den att en
förtshittills intei Sverigerymdverksamhetenanvändarinriktning av

verksamhetsområdet.analysi regeringensfram av

kanrevisorersRiksdagenspå attremissvarenBland rapport noteras
metodologisk invänd-grundläggandeframfördeRymdstyrelsen ena

fyraBland dedragits.hadepå vilket slutsatsernaning det sättmot
utrikespolitis-ochregional-närings-,forsknings-,målensamverkande
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ka hade begränsat delmål indirekta spridningseffekter studerats.ett - -
Av resultatet preliminär undersökning detta delmål hadeav en av
alltför vittgående slutsatser dragits rymdverksamheten. Vidare ansågom
Rymdstyrelsen rymdverksamheten måste betraktas i långsiktigtatt ett
perspektiv och det redan fanns flera mycket framgångsrika exempelatt
på hur användarintressena utvecklingen, bl i samspelet mellanstyrt a
ESA och användarorganisationema Eumetsat, Eutelsat och Inmarsat.
Bland övriga remissvar kunde Naturvetenskapliganoteras att
Forskningsrådet, NFR, ansåg sig besitta kompetens utföraatt en
utvärdering den svenska grundforskningen inom rymdområdet. Rådetav
erbjöd sig genomföra sådan utvärdering så skulle önsk-att en om vara
värt.

kommittémotionI Birgitta Johansson s i januari in-1994en av m
stämde nio socialdemokratiska riksdagsledamöter i revisorernas hem-
ställan till riksdagen genomgripande rymdverksam-översynom en av
heten. motionenI framhölls de näringspolitiska motiven möjligenatt
hade givits alltför vikt. behövdeDetta dock inte innebära detstor att
skulle saknas skäl för Sverigesgoda rymdengagemang. En analys borde
därför särskilt fasta forsknings-,de teknik- Europapolitiskaochta
målen.

Näringsutskottet detansåg angeläget i Sverigedet kundeatt attvar
bedrivas rymdverksamhet på hög teknisk nivå. Detta uteslöt dock inte

det kunde befogat med genomgripande och förutsättningslösatt vara en
analys verksamheten. enligtDet utskottets mening, viktigt deattav var,
kunde ske klarlåggande och precisering vilka målett typeren av av som
den svenska rymdverksamheten skulle tillgodose.avses

Utskottet delade uppfattningen i ovannämnda motion de näringspoli-att
tiska målen kunde ha alltför framskjuten plats bekostnadgetts en av

allmänna forsknings- och teknikpolitiska motiv. ocksåDetmer var
viktigt rymdverksamheten del ökat Europasam-att ettse som en av
arbete.

denna bakgrundMot tillstyrkte utskottet revisorernas förslag och den
nämnda motionen blev därmed också i sak tillgodosedd. Riksdagen
ställde sig också bakom förslaget.
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Rymdverksamhetens3.1 ursprung

drömmengammallikarymdenflyga i attärDrömmen att omsomom
år sedanhundraför någraförstflyga i luften. Det är upp-som man

himlakroppar.andraochtill månenändainte nårlufthavettäckte utatt

studiernaseriösaförstapublicerades de1900-taleti börjanFörst avav
raketmotorerendastklartstodrymden. Detflyga imöjligheterna attatt

ochTsiolkovskijrymden. Ryssenframdrivning iförfungeraskulle
fler-skulle krävasprestandavilkaOberth räknadetysken ut av ensom

åtmin-projektetvisadesatellit. Desändaförstegsraket attatt upp en
skulleutvecklingsarbetemycketutsiktslöst,heltinte ävenstone omvar

krävas.

tyskaGoddard ochamerikanengjorde1930-talenochUnder 1920-
Raketteknikenraketer.vätskedrivnasmåförsök medlyckadeamatörer

in denoch tyskarnavärldskriget,andraundersnabbt satteutvecklades
nyt-kundemissilballistisk ett tonk V2-raketen: transporterasomens

V2flytandeochmed fotogendrevsochkm,t0last 300 syre.somca -
Redan 1949iymdraketer.efterkrigstidensförblikom prototypenatt

påandrasondraketmedkm höjd stegnådde amerikanerna 400 somen
V2-raket.en

Sov-ochUSAintensivt.raketteknikenutvecklades1950-taletUnder
käm-förinterkontinentala missilerbehövde transporterajetunionen att
möj-blev detsidoeffekt häravSomterritorium.motsidanstill envapen

världenssändeSovjetunionensmå satelliter.sändaligt uppatt upp
månaderNågraoktober 1957. sän-denSputnik, 4satellit,första senare

Juriflögapril 196112satelliten Denamerikanskaförstades den upp.
upprepadeoch knapptrymdkapsel,ijordenGagarin ettrunt senareen

bedriften.GlennJohn

militäraden förstaoch1960sändesvädersatellitenförstaDen spa-upp
viaAtlantenTV-överföringenförsta överningssatelliten 1961. Den

skedde 1962.satellit
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3.2 Internationellt perspektiv

Rymdverksamheten, föddes militäraden kapprustningen undersom ur
1950-talet, skulle under decennier komma präglas rivalitetentre att av
mellan USA och Sovjetunionen. De bemannade rymdfärdema under
1960-talet kulminerade i kapplöpningen till månen.

Efter Apollofärdema till månen inträdde under 1970-talet konsolide-en
ringsperiod. Små bemannade rymdstationer etablerades Salyut, Skylab,
och under tillfällig avspänningsperiod genomfördes 1975en en samman-
koppling amerikansk och sovjetisk rymdfarkost Apollo-av en en
Soyuz. Under 1970-talet genomfördes också flera projekt för att ut-
forska Solsystemet; bl Vikinglandningama på Mars och Voyagerson-a
dema till de planetema. Samtidigt utvecklades generationyttre en ny
rymdfarkoster: rymdskytteln.

Rymdskytteln debuterade 1981. Förhoppningen den drastisktattvar
skulle sänka de höga kostnaderna för sända satelliter. Tidigareatt upp
hade varje uppsändning krävt bärraket; skytteln återvände däremoten ny
till jorden efter varje flygning, och kunde därför återanvändas motupp
hundra gånger.

I praktiken kunde förhoppningar-na bara delvis infrias. tvingadesMan
kompromissa, så startraketema och bränsletanken inte blev återan-att
vändbara. höga säkerhetskravenDe bemannad bärraket ledde tillen
komplexa lösningar och underhållsorganisation. skärptesKravenstoren
ytterligare efter Challengerolyckan Bl vågade inte1986. trans-a man

hela raketsteg i omloppsbana med skytteln, vilket innebärportera upp
satelliter inte kan placeras i den geostationära banan. Idag skyttelnatt är

i allmänhet inte konkurrenskraftig bärraket för uppsändningsom av
obemannade satelliter. De obemannade bärraketema klassisk hartypav
vidareutvecklats, och tillverkningen har blivit allt effektivare. kom-Den
mersiella marknaden för satellituppsändningar domineras denav europe-
iska Arianeraketen.

Sovjetunionen utvecklade under 80-talet rymdskyttel: Buran.en egen
Den flög enda gång obemannad i omloppsbana och landadeen upp
automatiskt på flygfält. Trots den tekniska framgången tvingadesett

lägga ned projektet ekonomiska skäl i samband med Sovjetunio-man av
kollaps.nens
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amerikanskaomorientering dettydliginträffadeOmkring 1990 aven
förtongivandeavseendeni mångacivila rymdprogrammet, ärsom

med Sovjet-rymdkapplöpningenSlutet påirymdverksamheten stort.
misslyckandenuppmärksammadeseriemedunionen i kombination en

kom-reaktionochstöd i kongressen,ledde till minskat stora,moten
påliggerTonviktengenomförda projekt.byråkratisktochplexa nu

billigare.snabbare, bättre,

samarbeta,och USARysslandbörjadestället för konkurreraI attatt
rymdverksam-omorienteringhistoriskvilket kan betecknas avsom en

heten.

internationelladensåledes intressetframtiden koncentrerasInför
Ryssland,USA, Euro-samarbete mellanutvecklas irymdstationen, som

utvecklingenocksåUSA inledsI nästaKanada och Japan. gene-avpa,
rymdskyttelnskallbärraketer,återanvändbararation ersätta caomsom

år.15

ofullständig bild,myckethar givitsbeskrivningDen ovan ger ensom
på denutvecklingenredovisningmedden inte kompletteras avenom

iutvecklingenochkommersiella marknaden,militära sidan, på den av
främst Europa.

civiladetlängesedanmilitära rymdprogrammetUSA det större änI är
situatio-SovjetunionenNASA, och iadministreras varavprogram som

spaningssatelliterhar militära1960-taletAlltsedansäkert likartad.nen
användskommunikationssatellitsystemSärskildahaft central betydelse.

Navigations-enskilda försvarsgrenama.demilitären, och t o m avav
underGPS-system,l960-talet. Dagenshar sedansatelliter använts som
mili-marknaden,civilabetydelse denfått ärår har enonnensenare
mili-och drivshandlassatellitsystemmeteorologiskaOcksåtärt. avupp

tären.

utvecklaskullepresident Reagan1980-talet föreslogUnder ettatt man
interkontinentala missiler,försvarssystemmark- och rymdbaserat mot

kraftigtharInitiative.Defense Programmetdet k Strategic numeras
teknologiutvecklingsprojekt.bedrivsreducerats, och ettsom

telekommunikationerförhar satellitsystemkommersiella sidanPå den
Intelsat,decenniersedan flerakonsortierinternationellahandlats upp av

helanationella aktörerenskildaköperockså NumeraInmarsat.senare
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satellitsystem telebolag, TV-distributörer. Uppskattningsvis sänds ett
tjugotal telesatelliter i geostationär omloppsbana varje år. Ameri-upp
kansk industri dominerande tillverkare telesatelliter.är Desom av
amerikanska tillverkarna satelliter och bärraketer favoriserasav av en

hemm arknad i huvudsak förstängd utländska konkurren-stor äram som
ter.

Även för försäkringsbranschen börjar rymdverksamheten få bety-stor
delse. Inte bara uppsändningen, också satellitemas funktion försäk-utan
ras.

I Europa grundades rymdforskningsorganisationen ESRO på l960-talet.
ESRO ombildades 1975 till ESA, SpaceEuropean Organisation. Man
började förutom forskningssatelliter, utveckla telesatelliter ochatt,
meteorologisatelliter. Dessutom startade utvecklingen den europeiskaav
bärraketen Ariane, gjorde sin jungfruflygning 1979, utveck-samtsom
lingen rymdlaboratorium, Spacelab, för flygning ombord på denettav
amerikanska rymdskytteln.

ESA har under två decennier mycket framgångsrikt byggt själv-upp en
ständig europeisk kapacitet inom rymdområdet. Den europeiska rymd-
industrin idag världsledande inom flera områden,är ifrågaa om
utveckling och tillverkning bärraketer.av

Under de allra åren har recessionen i framtvingatEuropa visssenaste en
återhållsamhet beträffande åtaganden. Vidare har det möj-öppnatsnya
ligheter till samarbete med Ryssland. Det har medfört planernaatta
på europeisk rymdskyttel, Hennes, har omorienterats andramoten
typer transportsystem.av

Frankrike har starkt nationellt rymdprogram komplement till sittett som
ESA-deltagande. Det civila fjärranalysprogrammet SPOT, med svenskt
och belgiskt deltagande, erbjuder sedan 1986 satellitbilder på världs-
marknaden för geografisk information. Verksamheten bedrivs i kommer-
siella former distributionsbolaget Spot Im Frankrike utveck-genom age.
lar också militära spaningssatelliter Helios i samarbete med Italien
och Spanien. Samarbetet på breddas till omfattaär väg att ävenatt
Tyskland. Dessutom utvecklar Frankrike nationella telesatelliter, och är
ledande i utvecklingen Ariane. Frankrike tillhandahåller ävenav upp-
sändningsplatsen för Ariane i Franska Guyana.
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böreuropeiskaochamerikanska, ryskadeFörutom manprogrammen
ungefärkapacitetindiska. Japanskinesiska ochjapanska, ärdenämna

och sänderutvecklarBleuropeiska.deni paritet med egnauppmana
bärraketer. Enpåjordobservationssatelliterochtelesatelliter egna

utveckling.rymdskyttel underjapansk är

aktivtharlika långt Japan,inte hunnitKina har ett programmensom
svenskauppsändningstjänster. Denförpå marknadenkonkurreraroch

iOckså Indienbärraket.kinesisksändes ärFreja-satelliten upp av en
harrymdområdet. Maninomoberoendemed byggafärd ettatt upp

satelliterregelbundetsänderochbärraket,utvecklat uppmanegenen
för jordobservation.

historisktirymdverksamhetSvensk ett3.3 per-

spektiv

undervåndor 1960-under vissaföddesrymdverksamhetensvenskaDen
science-Verksamheten hadeMisstänksamhetentalet. ännustor. envar

seriös.alltid helt Dessutominteden ansågsstämpel, ochfiction vara
stormaktema.förbehållendärfördyrbar ochansågs mycketden

Å rymdorganisationeneuropeiskadenbildandetsidan leddeandra av
medverkan.svenskeventuelltillställningtill måsteESRO att ta enman
efterkälkenpåoch kommaskulle isolerasSverigeRädslan för att

för-ESRO skulleutsikternakonkretamed debidrog i kombination att
ställningstagande.positivtKirunaområdet tilllägga raketbas till etten

nationellaför denmedel anslogssärskildanågrainnebar inteDetta att
beroende1960-talethelaunderRymdforskningenverksamheten. avvar

dettaPåforskningsbudgetar.olika sättmedel frånhopskrapade
frånsondraketermedrymdexperimentenfördes de första ett gam-genom
1961-64.Vidselfältet i Norrbottenutanförkronotorpmalt somrarna

förSverige 1972ESA bildades,samband med ansvaretI övertogatt
svensk rymdorga-skapadesSamtidigtKiruna.utanförEsrange-basen en

rymdverksamhet,delegation förStatensbeståendenisation numeraav
Rymd-rymdaktiebolagetSvenskastatsägdaoch detRymdstyrelsen,

för det tek-och fickEsrangeRymdbolagetbolaget. ansvaretövertog
nationellaför denRymdstyrelsensverkställandetniska programav
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dverksamheten.rym

År överfördes också for nationella ñärranalyspro-1972 detansvaret
från dåvarande Styrelsen tekniskför utveckling till Rymdsty-grammet

relsen. Motivet den betydelse jordobservationssatellitemastora somvar
väntades få för utvecklingen inom området.

Fig Uppskjutning sondraket från3.1 Esrangeav



4 Rymdsystem nuläge och-

trender

4.1 Inledning

Rymdverksamhet det begreppet for all verksamhetär gemensamma som
bedrivs i rymden och på främmande himlakroppar och det mesta av
den verksamhet sker på jorden i anslutning till verksamheten isom
rymden. Den innefattar sålunda utveckling, produktion och drift av
själva rymdsystemet. omfattarDetta bärraketer, satelliter, rymdlaborato-
rier, sondraketer, uppskjutningsbaser och markstationer.

Även tillämpningar inkl. forskning brukar räknas till rymdverk-sam-
heten i den mån de har stark koppling till verksamheten i rymden.en
Däremot brukar inte inräkna den markbundna astronomin, inteman
heller exempelvis masstillverkning TV-satellitmottagare för konsu-av

arknaden.mentm

förutsättningEn for rymdverksamheten speciell infrastruktur iär en
form uppskjutningsbaser och markstationer; förutsättningav en annan

farkoster och flygande utrustning raketer, satelliter,är nyttolasteratt
måste kunna fungera i miljö ställer krav på tålighet ochextremaen som
tillförlitlighet. Det finns i de flesta fall ingen möjlighet att reparera
krånglande utrustning i rymden.

4.2 Satellitbanor

Satelliter skjuts vanligtvis med bärraketer från någon raketbas;upp
mindre satelliter kan ibland placeras med hjälp bärraketerut av som
släpps och avfyras från flygplan. Efter utplacering befinner sig en
satellit i fritt fall; den sig enbart under gravitationens inverkan. Manrör
kan uttrycka det så, jordens dragningskraft i balans med centrifu-att är
galkraften, eller jordytans krökning den krökningatt motsvarar som
satellitbanan får under inverkan jordens dragningskraft. Den teore-av
tiskt likformiga rörelsen påverkas dock i viss mån jordens drag-attav
ninsgskraft varierar på grund dess oregelbundna form något tillplat-av
tad vid polema, luftmotståndet som dock med höjdenavtargenom

jordytan, inverkanöver solens och månens gravitation ochgenom av
trycket från solstrålningen.
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En satellitbana kan cirkulär eller elliptisk. cirkulärEn bana defini-vara
höjden jorden; elliptiska banor definieras punkterde iövereras av av

banan ligger perigeum respektive längst från apogeumnärmastsom
jorden. Satellitbanor indelas i olika kategorier efter respektive banastre
vinkel ekvatom. De kategorierna geostationär ekvatorialärmot tre
bana, polär och lutande bana. En polär satellitbana har sålunda lut-en
ning 90 grader. längre frånJu jorden banan belägen, destoärav ca
lägre den hastighet krävs for hålla satelliten i bana.är attsom

Valet satellitbana och banans höjd jorden beror på satellitensöverav
uppgift. För tjärranalys, eller för bemannade dfärder, brukar banornarym

relativt låga, ungefär till km300 800 jordytan. Fjärranalys-övervara
satelliter flyger oftast i banor polema. Ett för satellit iöver varv en
polär bana 100 minuter ca 14 varvdygn. Under denna hartidtar ca
jorden hunnit vrida sig grader, och24 satelliten kan detca nya var-

observera stråk jordytan.vet ett nytt

huvudtypEn satellitbana den geostationära. En satellitärannan av som
läggs i bana på höjd 36 km jordradier000 ca 6 fåren en av en om-
loppstid 24 timmar. Genom jorden också vrider sig påatt ettav varv

tid, kommer satellit i bana ekvatom skenbart ståöver attsamma en en
stilla jordytan.över

Satelliter i geostationär bana används främst for telekommunikation
t de svenska Tele-X och Sirius och for meteorologiska observa-ex
tioner med måttlig upplösning. iUtrymmet den geostationära banan
liksom användbara radiofrekvenser har blivit eftertraktad naturresurs.en
Rätten utnyttja den geostationära banan regleras intematio-att genom
nella avtal, de redan har satelliter i bana har iövertagettmen som
förhållande till dem vill sända satellit. Risken för attsom upp en ny
telesignalema blir störda i själva verket risken för kollisio-är större än

mellan satellitema.ner
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Geostationary Orbit GEO

Geostationary
Transfer Orbit GTO

Low Earth Orbit LEO
SarellilbanorFig 4.].

skjutssådana i polär bana,kan anmärkas alla satelliter,Det utomatt
jordens rotation.alltså i riktningöster,mot somupp samma

satelliter imarkstation vid nordpolen kommerVid observation från en
medan marksta-horisonten varjebanor polernaöver över envarv,upp

gångerser polär satellit baration vid ekvatom kanske ett perparen
banplanet.rotation i förhållande till Detdygn, detta till följd jordensav

försärskilt lägeanledning Kiruna hardennaär gynnsamtettav som
satelliter.avsedda kommunicera med poläramarkstationer att

4.3 Satelliter: och storlekartyper

satelliter funktion deoch komplexitet allt efter denvarierar i storlek
och avgörandevikt tillförlitlighet eftersträvasskall fylla. Låg och hög är

faktorer för beställama.

faktornviktigasteför satellitens ekonomi livslängden. DenAvgörande är
harstabil bana. Därförhärvidlag möjligheten hålla satelliten iär att

satelliten kursför placeraflertalet satelliter raketmotorer rättattegna
den banaoch geostationära satelliter också avlägsnadet gällernär ur- -
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eftertraktade banan. kanför plats satelliter i den Det näm-att ge nya
beräknad livslängdtelekommunikationssatellit med 10-att avennas en

i ochår halva vikten innehåller bränsle for placeringtill12 änmer
vidm bana.av

Satellittyp Startvikt kg Banhöjd km Bantyp

GeostationärTelekommu- 360002000 4000-
nikation

Planerade Varierande200 500 1000 20000- -
för olika lutnings-systemsystem

vinklarmobil tele- mot
ekvatomkommu-

nikation

GeostationärMeteorologi 2000 4000 36000-
Geostationära

PolärPolära 1000 3000 800 1000--

Vanl. polärFjärranalys 500 1000300 3000 --

Navigering Varierande500 800 18000-
Positionering lutnings-

vinklarGPS-typ mot
ekvatom

Tabell Satellittyper och banor4.1.

4.4 Bärraketer

uppskjutning satelliter och andraBärraketer nödvändiga förär nytto-av
stora bärraketerlaster i rymden. Med indelning kan sägas atten grov

kan kg till låg bana, medan smålyfta nyttolaster 0001änav mer
sondraketer, användsraketer lyfter maximalt kg. tredjel 000 En grupp,

för tyngdlöshet. kan nå kmolika ändamål, forskning De l 000t.ex. om
hastighethöjd eller har inte kapacitet nyttolasten denatt gemera, men

krävs för komma i satellitbana.attsom

Sovjetunionen inofficiellaUnder och 1970-talen toppade den1960-
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listan antal uppskjutningar år. Ryska raketer inte tillgäng-över per var
liga i och i bara amerikanska raketer kundedetväst, stort sett var som
användas för kommersiella satellituppskjutningar.

säkerställaFör europeisk tillgång till rymden utvecklade iEuropaatt
ESA:s regi Ariane första Arianeraketenbärraket, Den sändesen egen

1979, och den användes inledningsvis för skjuta europeiskaattupp upp
FoU-satelliter. kommersiella efterfrågan på raketen till bör-Den var en
jan begränsad, försäljningen efterordentlig fart den fatala olyc-togmen
kan med den amerikanska rymdfärgan tillverknings- och1986. I dag har
försäljningsorganet år kontrolleratArianespace under femänmer

% marknaden för kommersiella satellituppskjutningar.60 Det ärca av
främst fråga telekommunikationssatelliter.om

Under 1990-talet har antalet telekommunikationssatelliter säntssom upp
i geostationär bana varit år. Under beräknas antalet nå18 1995ca per

satelliter, för sekelskiftet sjunka till omkring25 10topp att moten av
år. Eftersom vissa raketer, kan lyfta två satelliter påArianetper ex

gång, blir uppskjutningama färre.en

januari enligt medI 1996 planeringen premiärturen Europasgörs nya
bärraket, Ariane Den kommer kunna sända 30 %,avsevärt,att upp

satelliter föregångaren Ariane Space Agency,Europeanäntyngre
ESA, hävdar uppskjutningskostnadema kg kommer reducerasatt attper
med i diskuteras20 % förhållande till Ariane närvarande10 För-
inom ESA för ytterligare förbättra Ariane GTO-kapa-5:sett attprogram
citet. GTO Geostationary Transfer Orbit, den bana exempel-är som
vis telekommunikationssatelliter placeras i innan de slutgiltigt förs över
i geostationär bana.

Antalet bärraketkapacitet har år ökat, detmed understater senare men
alltjämt starkt begränsat. från Arianespace och några ameri-Förutomär

kanska företag tillgängliga från Indien, Kina,bärraketerär stora numera
Israel, Ryssland och Ukraina.Japan,

kunderna.Den ökade tillgången på bärraketer från välkomnasöst av
ochRakettillverkama i dock inte lika positiva, eftersomväst är ryssar

Ameri-kineser, åtminstone inledningsvis, har hållit mycket låga priser.
kanska myndigheter och europeiska företrädare förhandlade därför fram

ad-hoc-avtal primärt begränsade tillgången på ryska och kine-ett som
siska bärraketer på marknaden. skrives har både ryska ochNär detta
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uppdateringkinesiska myndigheter och undertecknataccepterat en av
amerikanska företag harad-hoc-avtalet slutet decennict. Ment.o.m. av

ukrainskaskrivit marknadsföra ryska respektiveavtal Protonattom
Zenit i och frågan friare marknadsföring dessa raketerväst prö-om av

därför på i Vita Huset.nyttvas

aktörerna på kommersiella raketm arknaden har blivit fler,Trots denatt
ökat. Utvecklingenhar antalet raketuppskjutningar på år intesenare

tiden i tabellen nedan. omfattar allaunder 1990 redovisas Den1994-
raketuppskjutningar, alltså både till geostationär bana och lägre banor.

År: Totalt:Land:
1991 1992 1993 19941990

Europa 5 8 7 7 6 33
Indien 1 2
Israel 1 l

I 9Japan 3 2 1 1 2
Kina 5 4 1 5 16l

Ryssland 75 59 54 47 48 283
USA 27 18 28 23 26 122
Totalt: 79 89 467116 88 95

Tabell Raketuppslgmningar Källa:4.2 år 1990 1994. Egnér 1995-

tabellen framgår antalet raketuppskjutningar sjunkit under denAv att
femårsperioden, från år till år Genomsnitt116 1990 89 1994.stsenaste

år uppskjutningar.93är stper

Minskningen raketuppskjutningar beror framföralltdet totala antaletav
på Ryssland inskränkt sina uppskjutningar under 1990-talet. kanDetatt

följd för det första Rysslands ansträngda ekonomiskases som en av
läge, for det andra landets minskade behov satelliter for militäraav
ändamål och för det tredje de ryska satellitemas ökade livslängd. I
sammanhanget förtjänar den europeiska Arianeraketennämnas attatt
den kommersiella marknaden når två toppår 1995 och 1996.
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har Ryssland behållit sinnedgången i antalet reketuppskjutningarTrots
framträder ocksåposition ledande under perioden. tabellenaktör Isom

amerikanska och ryska raketuppskjut-tydlig skillnad mellan antaleten
ningar å sidan och Arianespace uppskjutningar å den andra. Detena

inhemska satelliter,antalet ryska uppskjutningar främststora somavser
placerats i låga banor.

utvecklingsarbetet på bärraketområdetIncitamenter för det fortsatta är
förbättra tillgänglighet, tillförlitlighet och priskg.behovet attav

åter-har länge varit skapa till fulloRakettillverkamas ambitioner att ett
rymdfärjan avsågsuppskjutningssystem. amerikanskaanvändbart Den

kunde inte helt förverkli-från början bli sådant planernaett system, men
bara själva rymdfärjan och två mindre krutraketerI dag detär somgas.

brånsletank brinner exempelvisåteranvändbara. Rymdfärjansär stora
i atmosfären.den frigjorts från rymdfäijan och återinträdersedanupp

heller inte kom-kostnader förknippas med rymdfäijan denDe görsom
mersiellt gångbar.

sker dessutomavseende existerande bårraketerFörutom FoU ettnu
bärraketer utvecklingomfattande arbete på produktion små samt avav

amerikanskt projekt utplace-återanvändbara bärraketer. intressantEtt är
ringen med raketer där det första raketstegetsmå satelliter ersätts avav

flygplan. sådant exempel.Pegasusraketen är ettett

framtida uppskjutningssystemfinns ESA-program förI Europa ettnu
motiverakan svårtunder benämningen FESTIP. Det att stater attvara

och långsiktighet. emellertiddelta i denna omfattning Det ärprogram av
fortskriderinträda i längre detdet kan bli svårtett attprogram som -

tillsåvida inte kan tillföra något mycket intressant programmet.man

4.5 Raketbaser

eller små rakterråder brist på raketbaser för sig seDet ingen storavare
kartan sida.nästa-

utförahar kapacitetländer eller de organisationerDe att storasom
eftervarit operativt verksamma 1990raketuppskjutningar och är:som
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ESACNES i Franska Guyana. Anledningen till raket-Kourou att-
basen placerats i Guyana närheten till ekvatom, ochFranska är att
Atlanten kan utnyttjas nedslagsområde för raketstegen. Genomsom
närheten till ekvatom kan skjuts frånbärraket Kourouen som upp
medföra % nyttolast likvärdig bärrakettill GTO-bana17 än enmer

Arianeraketenskjuts från Cape Canaveral, USA. skjutst.ex.som upp
från Korou.

USA: Olika raketbaser tillhörande NASA eller U.S. Air Force.
Antal operativa raketbaser kända Kennedy Space4. De ärmest
CenterCape Canaveral på och Vandenberg på västkusten.östkusten

Ryssland plus Kazakstan: Ryssland har inte någon lämplig raketbas
för geostationära uppskjutningar, vilket istället kompenseras med
kraftigare raketer övervinner problemet med nordligt belägnasom
raketbaser. Antal raketbaser två; Plesetsk ochoperativa Baikonor.är
Det finns fler raketbaser, de i huvudsak militära.ärmen

Japan: För närvarande finns starka begränsningar for kommersiell
hänsynanvändning japanska raketbaser eftersom måste tilltaav man

lokala fiskares rättigheter i farvattnen kring basema. Antal operativa
raketbaser två.är

Kina: Flera raketbaser, utför redan i dag kommersiella raketuppskjut-
ningar. Kina sköt också nyligen sin satellit och således37:e ärupp
inte längre någon nykomling på området. Antal operativa raketbaser
är tre.

Indien: Indien har nyligen börjat erbjuda kommersiella raketupp-
skjutningar. Om den privata sektorn intresserar sig för verksam-
heten och tillskjuter investeringskapital, vilket det finns tecken på,
finns goda förutsättningar på allvar inträda på den hårda markna-att
den. Basen SHAR ligger relativt ekvatom i södra Indien.nära

Det kan också tilläggas det finns antal eller mindre aktivaettatt mer
raketbaser mindreanvänds för uppskjutning bärraketer. Palma-som av
chimbasen i Israel och Marcoplattfonnen, drivs Italien vidsan som av
Kenyas kust, två exempel.är
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Fig översikt raketbaser och markstatio-I 4.3 världenspresenteras en av
kartans fem för % världens raket-upp-Av raketbaser stod 95ner. ca av

och Plesetskskjutningr mellan år 1994. i ordning1990 De är tur-
CapeRyssland och Baikonor Kasakstan, disponeras Ryssland,av

CanaveralKennedy Space Centre, USA Arianespace.Kourousamt

frekvent utnyttjades Plesetsk BaikonorMest och 163 120 upp-resp
skjutningar CanaveralTredje raketbas Cape 64, medanstörsta är. ochfjärde platsen delas mellan Kennedy Space Centre KSC 34
Kourou Cape Canaveral och Kennedy Space Centre ligger bredvid33.
varandra. förra militär och den civil raketbas.Den är en senare en

4.6 Markstationer

Markstationema används för kontrollera satelliter och elleratt ta emot
bearbeta den information satellitema förmedlar.som

ESA:s Space Operations Centremarkstation, The Europeanstörsta
ESOC finns i Darmstadt, Tyskland. Sedan har ESA dessutom1990 en

mottagarstation för ESA-satelliter vid Salmijärvi, några kilome-separat
från Sverige.Esrange,ter

markstationen i Salmijärvi finns nordiska markstationer iFörutom
Kiruna Esrange och Andra exempel TeliasTromsö, Norge. är egna
eller delägda trafikförmedlingsstationer i Sverige Intelsat, Eik,Tanum,

Ågesta,och Sverige Eutelsat.Norge

4.7 rymdfart och denBemannad

internationella rymdstationen

Bemannad rymdfart efter ha de områden där kapp-har, varitatt ett av
löpningen och Sovjet utvecklats tillmellan USA varit hårdast, detsom
hittills internationella samarbetsområdet. Under början 1990-största av
talet etablerades globalt samarbete kring den internationella rymd-ett
stationen ISS.

USA:s motiv med ISS huvudsakligen politisk-strategisksägs vara av
samtidigt kräver framtidens rymdprojekt intematio-natur, stora ettmen



och trenderRymdsystem nuläge 53SOU 1995:78 -

detför stabiliseralSS instrumentnellt samgående. attäven ettses som
ryska regimen.och indirekt denryska rymdprogrammet

ISS helt betydelse. Därdeltagandet iPå den ryska sidan har en annan
överlevnad tillärvda rymdprogrammetsdet från Sovjetberor nämligen

flygningarna tillUSA. bemannadeISS-samarbetet med Dedel påstor
med USA och ISS-pro-helt på samarbetetinriktas därförMIR numera

jektet.

amerikanskaår medrymdstationen 1997,Hopmonteringen startar sexav
Proton-flygningar. Från år 2002och fem ryskarymdfäijeflygningar

planeras fast bemanning astronauter.om sexen

hur mycket kanESA:s del gäller fråganochFör Europas man engagera
på bekostnad andraviktigt det inte skersig i ISS. Det är att program,av

fleraområdena. ESA har utarbetatbalans mellandet finnsutan att en
MECU 2000,kostnadsram 2,0 1996förslag inom 1,2 enen av --

Frankrike och Tysklandbegränsning gemensamt.sattssom upp av
godstransporterpå stationen,innefattar fast modul COFFörslaget en

räddningskapseloch eventuellthöjdkorrigering Ariane 5ATVoch en
för besättningen CRV.

ESA:s företrädare hävdar,får enligt vadGenom deltagande Europa,ett
människor skall kunnabehövs fortillgång till den teknik trans-attsom

ISS med intresseESA:s beslutoch vistas i rymden. emotsesporteras om
ISS nyligendeltagande iockså från därinte bara från USA, Japan,utan

japanska rymdprogrammet.hömstenama i dethar beslutats som en av

tillkontinuerligt bidragmöjliggör litetsvenskt vidkommandeFör ett
teknikoch tillgång till intressantinsynESA:s bemannade rymdprogram

infonnation.och vetenskaplig

4.8 Sondraketer och ballonger

och bal-också sondraketerbärraketer och satelliter användsFörutom
rymdteknik och rymdrelaterad FoU.longer för tillämpad

raketer harsondraketområdet. Ca 400Sverige har god tradition på sänts
norrskensforskning ochInledningsvis domineradefrån Esrange.upp

avsedda förhuvuddelen sondraketemaatmosfársstudier. Idag är av
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experiment i tyngdlöshet mikrogravitation det tyskainomnära t ex
projektet TEXUS och tysk-svenska MAXUSstart 1977 det start
1992, och det svenska MASER-programmet Sondraketerstart 1987.

framför föranvänds allt experiment i tyngdlöshet mikrogravita-nära
tion, för norrskensforskning.även tmen ex

Ballonger används då vill ha långa experimenttider på låg höjd,man
höjdexempelvis vid ozonforskning på km jordytan.30-40 över

Ballongemas storlek kan mycket tyskavarierande. Den nyttolastenvara
MIKROBA lyftes exempelvis maj med ballong1992upp en vars
storlek vid topphöjden jämförbar Globen i Stockholmmedär

m’.640 000

KirunaEsrange har varit bas för ozonmätningar på halvklotet, tillnorra
vilka flygplan, och utrustning place-sondraketer, ballongeranväntman
rad på mark. Under vintern 199192 sände exempelvis ozonforsknings-
projektet EASOE ballonger med mätinstrument och44 större ettstupp
hundratal ozonsonder från Kiruna.



Rymdteknikens tillämp-5

ningar och användare -

Nuläge och trender

5.1 Forskning

forskningDen idag sker med rymdtekniska hjälpmedel i huvudsaksom
rymdsonder, satelliter, sondraketer och ballonger syftar allmänt tillrent

fördjupad förståelse vår omvärld, från universums gränserytterstaen av
Solsystemet till jorden och dess närmiljö. Forskningen söker såle-över

des människan möjlighet orientera i därige-sig tid och föratt attge rum
henne perspektiv tillvaron och förförståelse de storanom ge sam-

manhangen. del rymdverksamheten påverkar långsiktigtDenna män-av
niskans världsbild och har kommit omistligt, kulturelltutgöraatt ett
inslag i vårt samhälle. Samtidigt lämnar den rymdbaserade forskningen
väsentliga bidrag till den tillämpade forskningen och verkar dessutom

betydande drivkraft och testmöjlighet för avancerad teknik- ochsom en
metodutveckling.

Den rymdbaserade forskningen kan indelas i forskning rymdengrovt om
inkluderande jordens atmosfär och forskningplasmaomgivning, där
rymden används laboratorium forskning där rymden användssamtsom

observationsplats för studier jorden. två första be-De typernasom av
skrivs nedan, medan den tredje behandlas under respektive tillämpnings-
område avsnitten och5.4 Meteorologi 5.5 Fjärranalys.

Rymdforskning forskning5.1.1 rymdenom

Rymdforskningen har allt sedan begynnelsen vid slutet 1950-taletav
varit integrerad och ochbetydande del rymdverksamheten resul-en av

i många väsentliga upptäckter.terat

Som exempel kan förstaUSAs satellit, Explorer 1958,nämnas att
upptäckte strålningsbältena Allenbältena jorden. Och mångavan runt
minns de fantastiska forsta bilderna från månens baksida, från den grusi-

och sandiga från Jupiter med alla dess månar, från Satur-marsytan,ga
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med månar och ringar eller de vackra bilderna jordens norrskens-nus av
regioner. Giottosondens med och närbilder kometen Halleymöte av
1986 och Magellans radarbilder den dolda Venusytan utgörannarsav
ytterligare exempel på viktig och fantasieggande kunskap vårt sol-om

tillförts tack avancerade rymdsonder.system som oss vare

Från satelliter kan Universum observeras störande inverkanutan av
jordens atmosfär. Därigenom kan både detektera strålningman som

aldrig skulle nå till jordytan på grund jordatmosfärensannars ner av
absorption och få bilder med mycket god skärpa. Detta sammantaget
har lett till upptäckter förut helt okända ochobjekt gjort det möjligtav

fysikaliskastuderaatt nya processer.

Forskningen rörande jordens atmosfär har under flera decennier bedri-
vits med hjälp främst sondrakter, satellitobservationer spelarav men

allt viktigare roll. Satellitobservationer erbjuder global täck-numera en
ning och god tidsupplösning, vilket betydelsefullt, eftersom bådeär
vertikala och horisontella luftrörelser starkt påverkar atmosfärens kemis-
ka och fysikaliska tillstånd och därmed möjligheten via teoretiskaatt
modeller förutsäga atmosfärens svar på både naturligt och mänskligt
betingade förändringar. Gränsdragningen mellan atmosfärforskningren
och den tillämpade fjärranalysverksamheten ibland svårär attmera

behöver i praktiken inte innebära några problem.göra, men

Som redan har rymdforskningen helhet karaktären grund-antytts som av
forskning applikationsmotiv.uttalade hindrar inte denDettautan att
kunskap fårvi rymden har betydelse för förstå förhållandenstor attom
på jorden och i atmosfären, har haft avgörande betydelse vidsamt en
konstruktion tillämpningssatelliter kännedomen den miljöav genom om
där de fungera.ska

Rymdforskningen till sin karaktär internationell, konstaterandeär ett
projekten drivs i nationell eller internationellär sant oavsettsom om

regi. De rymdprojekten, ofta i mångmiljardklassen, drivs destora av
rymdnationema och ESA. Mindre projekt kan genomförasstora na-

tionellt eller bilaterala eller multilaterala samarbetsprojekt.som

Det mycket breda, internationella forskningssamarbetet sig mångatar
former. Inom för ESA kan svenska forskare medverka i projektramen
antingen förslagställare och användare data eller bidraattsom av genom
med mätinstrument och därigenom få inflytande påett garanterat an-
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vändningen del den tillgängliga mättiden.av en av

mycket viktig roll för antalESA-deltagandet spelar således ett storten
två ESA-satelli-forskare. Under delen kommersvenska 1995senare av

nyligenmed svensk hårdvara, Cluster och ISO. I detsändaster att upp
har svenska forskare spelatavslutade astrometriprojektet Hipparcos en

Till detta skallavgörande roll det gäller själva missionsanalysen.när
antal satelliterläggas flitigt svenskt utnyttjande data från ett stortett av

och rymdsonder.

vetenskapligamultilaterala arbetsprojekt viktiga,Bilaterala och utgörsam
och nödvändigakomplement till ESA-programmet tjänar dessutom som

mindreför kommande ESA-projekt. dessa projekt kanförberedelser l
med instrumentforskare administrativt enkelt bidranationers sättett

Svenska forskar-och delta i varandras mätningar och datautvärderingar.
ihar härvidlag visat sig mycket framgångsrika och vissa av-grupper

seenden vägvisande.

rymdforskning förefaller ligga påVärldens samlade satsningar på att en
haftnivå. finns de enskilda projekten harstabil problemetDäremot att

lätta redantendens bli längre och dyrare. De ärstörre,att segrarnaen
ESA-NASA-projektet Cassinil-Som exempel kan nämnas attvunna.

Saturnus och landa månen Ti-sända rymdsond tillHuygens, att en
på från projekterings-har genomförandetid 30tans motyta, uppen

år visserligen självastadium till utvärderade resultat 7varav upptas av
han kanske baraden enskilde forskaren betyder dettaresan. För att

kan projektet. Och har inte rådmed början eller slutet av manvara om
med många sådana projekt.stora

komple-bakgrund finns internationellt tendensMot denna att somnu en
och projekt. Tenden-också genomföra mindre, snabbare billigarement

liknande diskussion pågårblev först synlig inom NASA, nusen men en
rymdforskningsprogrammetockså inom ESA. svenska nationellaDet

och med inslag kmed kostnadseffektiva småsatelliter även av snu
börjademikrosatelliter, redan innan de aktö-remastartade storasom

uppmärk-sammas in-intressera sig för sådana, har därför kommit att
utredningen erfarit från diskussionerternationellt och tycks, enligt vad

rymdverksamheten, ligga heltmed företrädare för den amerikanskaa
framhålla vissai tiden. emellertid viktigtDet ävenrätt är att att om
små, snabba och billiga satel-forskningsprogram går genomföra medatt

omfattning.förutsätter fortfarande insatserliter andra störreprogram av
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forskningsom-fokuseratssvenska harnationellaDet motprogrammet
svenskaatmosfärsforskning.astronomi och Derådena rymdplasmafysik,

ESA-projektet ClusterAstridViking, Freja ochsatellitema ärsamt
medOdinsatellitenrymdplasmafysik.exempel på projekt rörande upp-

ochbetjäna bådekommersändning i slutet 1997 astronomerattav
atmosfärfysiker.

mednationella projektnormalt dessaSom påpekats genomförsredan
Odin medverkarfrån andra länder. Ideltagande från forskargmpperbrett

Därigenom fås ökadoch Frankrike.från Finland, Kanadat grupperex
utnyttjas mätresulta-projekten.kvalitet och medfinansiering i Dessutom

också brett internationellt.ten

lycko-ha variti vetenskapskretsarBåde Viking och Freja extremtanses
sammanlagt 200och har bl resulterat iprojekt närmare av-asamma

tidskriftserier.refereradehandlingar i internationella,

rymdforsk-engagerade ihelt eller delvissvenska forskareMer 50 ärän
finan-sieringforskarstuderande medungefärningsprojekt, 15 ärvarav

utvärderats interna-har rymdforskningenfrån Rymdstyrelsen. Kvalitativt
geokosmo-1980-talet Astrofysik 1980tionellt under början samtav

ochRymdstyrelsen NFR,och plasmafysik i arbete mellan1983 samtsam
lär ha ståttSvenska forskarenaturgeografi bilaga 3.1982 NFR, seav

välkomnainternationell jämförelse ochsig mycket bra i partnersvara
hittills inte varit någraESA-projekt. hari projekt, inklusive Detandras

nationella projekten.utländska forskare i desvårigheter få medatt

tillrymdforskning hänvisassvenskingående beskrivningFör aven mer
in Sweden 1994.Space Research

tyngd-mikrogravitation näraForskning under5.1.2

löshet
i satelliter,tyngdlöshet uppträderi detMikrogravitation nännaste --

ocksåkanjorden,och rymdstationerrymdfärjor runt mensnurrarsom
ibrunnitminuter såerhållas i sondraketer 5-15 ut,snart motorerna

ochtill sekunderkallad parabelbana upp 30flygplan flyger i såsom
i k falltom några sekunder.s

början huvudsakligenmikrogravitation avsåg frånForskning under stu-
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dium konvektionens roll vid metallers stelning och hur kristalltillväxtav
sker; den hade då starkt inslag applikationsförväntningar. Dessaett av
förväntningar har emellertid till fönnån för de vetenska-tonats rentner
pliga aspekterna, och nöjer sig med konstatera rymdpro-att attman nu
jekten kan betydelsefulla för optimera industriella påattvara processer
jorden. Under år har den k humanfysiologin ökat i betydelsesenare s
och omfattning. Denna forskning kräver tillgång till antingen den ameri-
kanska Rymdfäijan, den ryska MIR-stationen eller den planerade in-
ternationella rymdstationen och således starkt beroende de ameri-är av
kanska och ryska rymdprogrammen, liksom ESAs deltagande i dessaav
projekt.

ESAs microgravityprogram s.k. frivilligt och Sverigeär ett program,
deltar i pågående på nivån 4.5%. Ett 20—tal svenska forskareprogram

verksamma inomär och Rymdbolaget har sedan längeprogrammet,
deltagit i både samarbetspartners till svenska forskareprogrammet som
och leverantörer experiment och hårdvara till ESA.som av annan

Internationella utvärderingar Materials Research under Low-gravityav
conditions har skett i RymdstyrelsensDFRs regi och1983 1990.

5.1.3 Framtidsvy
ESAs långtidsplaner Horizon och2000 Horizon 2000 Plus stakar ut

för den kommande 20-årsperiodenvägen det gäller rymdfysik ochnär
astronomi. Forskningsprogrammet, väl förankrat i det europeiskaärsom
forskarsamfundet, består både och ambitiösa projekt ochstoraav av
mindre projekt med ESAs mått mätt.

Svenska forskargrupper redan eller kommer inom kortär bliatt- -
engagerade i flera beslutade projekt inom för Horizon 2000 ochramen
har dessutom medverkat konstruktivt till innehållet i Horizon Plus.2000
Slutsatsen blir ESAs vetenskapliga under denatt nännasteprogram
framtiden kommer erbjuda svenska forskare och instrumentbyggareatt
goda möjligheter till fortsatt vetenskaplig verksamhet och incitament för

teknikutveckling.ny

Odinsatelliten med uppsändning kommer1997 sin prägelsent sättaatt
på och atmosfärfysikemas verksamhetastronomernas under de närmaste
åren. Argumenten och intresset för de bi- och multilaterala satellitpro-
jekten inte minst inom för det nationella kanprogrammetramen- -
föväntas kvarstå och konkreta planer för projekt bortom Odin existerar.
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med inblandning frånvilken denna verksamhet kommer skeI mån att
ESA för närvarande osäkert.är

åren ingå iMikrosatelliter under de detkommer även nämiaste att na-
rymdfysiksidan, ochi synnerhet påtionella forskningsprogrammet,

utprovningvetenskapligt inslag med möjligheter tillintressantutgöra ett
fråga mikrosatelli-teknik och instrument. intressantEn är omav ny nya

och låga kostnader ellerkan behålla sin enkelhet relativtterna sett om
börjarleda till komplexautvecklingen kommer att system,mera som

likna det vi idag kallar småsatelliter.

atmosfärforskningen Odin spelaVad gäller kommer nämnt attsom en
viktig svenska forskare hela det intematio-roll och förse inte bara utan

fjärranaly-nella samfundet med värdefull mätdata. ESAs tillämpade
erbjuda möjlighter till projekt grund-kommer också attsprogram av ren

forskningskaraktär forskare kan förväntas ha godai vilka svenska ut-
ochsikter medverka. Vid sidan dessa projekt kommer raket-att om

ballongprojekt betydelsefull roll.spelaatt en

väl arbetadeESAs framtidsplaner för microgravityprogrammet är genom
experimentstöd. Vaddet gäller allmän inriktning och behovnär av

flygtillfällen komplicerad. Sondraketer ochbeträffar situationenär mera
vilka ESAflygplan i praktiken de enda flygmöjligheterär över ensamt

råder. den amerikanska Rymdfärjan och den ryskaUtnyttjandet av
därpårymdstationen kommer efter och under deMIR 1996 närmast

följande och underordnat de aktiviteteråren begränsatatt somvara
rymdstationen ISSA.behövs för bygga den internationella Dettaatt

forskningsverksamhet bero-drabbar främst fysiologema, för sin ärsom
rymdfärja eller rymdstation. det gäller övrigende något slag Närav av

sondraketer och flygplan i flertalet fall erbju-forskningsverksamhet kan
således underförsöksbetingelser. kommerda acceptabla Esrange även

viktig roll förde åren spelanärmaste programmet.att en

5.2 Telekommunikationer

5.2.1 Bakgrund
rymdens kommersialiseringTelekommunikationer det område därär

stårkommit idag normalt för allalängst. Det innebär användarnaatt
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kostnader för driften operativa Också etableringensystem.av av nya,
operativa användningsstyrd och i allt väsentligt kommersielltärsystem
finansierad. tekniskaDe möjligheterna också fortlöpandegenererar nya
användarbehov.

viktigtDet förstå hur har kommit dit. De viktigaste orsakernaär att man
har varit:

Tidiga utvecklingssatsningar offentligamed medel

Tidiga initiativ och behov skapa internationella Intel-att operatörer
lnmarsat, Eutelsatsat,

finnsDet användningsbehov inte kan tillfredsställas med tradi-som
tionell teknik

Tekniken ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med traditionellär
teknik, och speciellt tidiga tillämpningar snabbt tillgängliga ochvar
lättintroducerade i befintliga system

Marknaden och det har hela tiden funnits fåtal välorgani-är stor, ett
serade, kompetenta kunder t statliga telestyrelser och TV-bolagex

Även marknaden således kommersiell, så bygger den på tillgångärom
till teknik utvecklats och utvecklas med offentlig finansiering.som
Sådant statligt teknikutvecklingsstöd direkt eller militärtexgenom
teknikupphandling kommer under överskådlig tid bety-att storvara av
delse för branschens fortsatta utveckling.

5.2.2 Användningsområden
Telekommunikationsom rådet omfattar flora olika tillämpning-storen av

alla dynamiskt utvecklas. De viktigaste huvudtypema är:ar som

Telefon- och dataförbindelser i teleföretagens basnät. finns därDessa
volymtillämpning vi konsumenter egentligenutan attsom en som

märker det. Idag utnyttjas satellitema huvudsakligen för interkonti-
nentala förbindelser och då i första hand på långa sträckor och där
trafiken inte har mycket hög volym. Inom Europa och Nordat-över
lanten går däremot idag delen trafiken i optiska fiberkablar,större av
medan satellitema utnyttjas back-up och snabbt kan kopplassom
vid fel eller hög belastning.
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ipunkt-till-punkt ellerkapacitet;högmedoftaDataförbindelser
såsatellitterminalsinharAnvändarenföretagsintema nät. egen

använd-Exempel påTerminal.Small Apperturekallad VSAT: Very
tryckeri,tillredaktiontidningssidor frånöverföringningar är av

i koncerner,på olikaenhetermellanCADdataöverföring t orterex
snabbttillämpningoljeplattfonnar. En är attmedförbindelser annan
u-län-iinfrastruktur tmedområdenitelefonnätbygga exut svag

der.

w
TV-programÖver möjlighetharbefolkningSveriges att70 %5.1Fig seav

starkt.ökarkanalertillgängligaAntaletsatellit.förmedlade via
utvecklingenmed i sinahållakan åinvandrare sig jourMånga

län-fråndistribuerarkanaleretniskaursprungsländer. S k program
Bilden frånIndonesien.ochTurkiet, Japan ärPakistan,der som

HedbergHåkanFotostockholmsförorten Tensta.

tillämväxandestarktdataöverföringinklusiveMobiltelefoni ärett
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ningsområde. Den internationella organisationen Inmarsat etablerades
ursprungligen för världsomspännande kommunikation med fartyg.
Idag har användningen breddats väsentligt. Journalister rapporterar

via satellittelefoner i poitföljstorlektex från avlägsna orter,
krigsskådeplatser eller katastrofområden och flygbolagen erbjuder

telefonera direkt från flygplansstolen.attpassagerarna

Ett språng i utvecklingen mobiltelefonin några år dåtasav om nya
introduceras. För användarensystem upplevs dessa vanligasom

mobiltelefonsystem GSM-typ små handhållna telefoner,av men
täckningsområdet hela världen. Som turistär eller affärsman kan

då med sin telefon och ringa hem frånta Häijjedalsljällen, Newman
York eller Ulan Bator. Dessa bygger på många satellitersystem
10-70 vardera i de olika i lågst systemen bana runtjorden. Därige-

kommer också ifrån nackdelen med den tidsfördröjning,nom man
alltid finns i de vanliga telekommunikationssystemen, vilkasom ut-

nyttjar geostationära satelliter väsentligt längre bort från jorden. För
närvarande mycket kommersiellagörs investeringar istora dessa

totalt 50-100 miljarder SEK.system Marknaden för telefoner blirom
sedan storleksordning.av samma

En tjänst till mobiltelefonigränsar överföring kortaärannan som av
meddelanden. Tjänsten kan liknas vid telex och utnyttjas förtex
datainsamling från platser teleförbindelser och för förbindelserutan
med långtradare på avstånd. Flera kombinerarstora detta medsystem
automatisk positionsangivelse.grov

Volymtillämpningar finns inom området TVNideorundradiodistri-
bution. Redan på 60-talet möjliggjorde satellittekniken realtidsöver-
föringar TV-program mellan kontinenter. Idag utnyttjar TV-bola-av

denna teknik i mycket omfattning för förmedlingstorgen av pro-
sinsemellan. En viktig specialtillämpning överföringar frångram är

skådeplatsen till TV-bolaget kalladså kontribution. Fördelen
kanär sända från otillgängligaatt platser och inte behöverman sätta

tillfälliga TV-länkar eller lägga kabel. Vanliga exempelupp ut är
sportsändningar sändningar från krigs- och katastrofområden.samt
Satellittekniken har på detta möjliggjortsätt rapportering aktuellaav
händelser från hela världen. Det lätt glömma dennaär möjlig-att att
het inte existerade för 30 år sedan.

Utbuden satellit-TV-program har ökat lavinartat under 90-talet.av
Vissa kan i sin parabolantenn.ta Andra förmedlasemotman egen
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mottagningen.krävs fördåenbart via kabel-TV-näten, antennerstora
friakommersiella,finansierade, andraoffentligtVissa ärprogram

kommersiellaandrareklamñnansierade, och ytterligareoch är men
100 TV-distribuerasIdagkräver abonnemang.kodade och motupp
kommitutveckling harliknandevia satellit i EnEuropa. nuprogram

värl-ocksåsnabbt iutbudet ökarNordamerika, ochigång i resten av
denaturligtvis flera,explosionOrsakerna till dennaden. är men

för-och radiokommersiell TVpåtordeviktigaste att synenvara
Nord-Radiominns kanskeregelverken deldänned enändrats och

etablera sigoch lättsnabbt60-tal, detkonflikten på tidigt är attatt
satellitdistri-ochsamtidigt,i flera ländermånga tittarnaoch nå de att

markdistribution. En-rikstäckandemycket billigarebutionen änär
faktoridag 10,kostnadsskillnadenligt Sveriges Television är ca en

satellitemas fördel.till

harvideokonferenser. DessaTVVideotillämpningytterligareEn är
skeri marknätet,enkelt realiserbarahittills inte varit enmen nu

Även kund-relativt dyrbarakrävssatellitsystemutveckling. isnabb
utsänd-Sverigevanlig iblivit relativtvariantterrninaler. En ärsom

därExempelmottagarplatser.antalfrån plats till ärning störreetten
slutnai landet,till alla enhetervill nåföretagsledning sport-uten

betydelse i u-länder.specielldistansundervisning avochsändningar

ögonblicksbild, ochbaraanvändningamabeskrivnaDe engerovan
amerikan-Så detkomplett. lanserarlångt frånlistan naturligtvis tär ex

med litenvilketmedHughes i årska företaget ett system en an-man
direkt tillpersondator Internetsinkan kopplacm60 ttenn exupp

megabitssek.höghastighetsförbindelse 0,5med en

föreslagitharMicrosoft, Bill Gates,mjukvaruföretagetGrundaren ettav
TELEDESICi låg bana benämntsatellitermed 800system somca

telekommunikationstjän-allaerbjuda iskulle kunna stort sett typer av
uppstårtidsfördröjningoch denhelst på jorden, utanster somvar som
ekono-skulledettasatelliter. Attutnyttjar geostationäradå varaman

decennietinom dettekniskt realiserbartochmiskt hållbart närmaste
visa.återstår dock att

ñberkablarOptiskatekniken.markbundnautvecklas denSamtidigt ger
sträckorhögtrañkeradekvalitet påekonomi och högreidag bättret ex
normaltkansatellitsystemsatellitförbindelser. Menoch därersätter

områdentäcker omedelbartsnabbare och änetableras större motsvaran-
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de marksystem. Så utvecklas tillämpningama i konkurrens där de olika
metoderna finner och utvecklar sina nischer inom det snabbt expande-
rande telekommunikations- och IT-områdena.

5.2.3 Marknadsstrukturen

I föregående avsnitt redovisades översiktligt de olika användningsom-
rådena för telekommunikationstjänster. hurMen den marknadsstruk-ser

tillhandahåller dessa tjänstertur Vilkaut operatörerna Och hurärsom
fungerar penningflödena

I står satellitsystemoperatörema. Hännedcentrum internationellaavses
organisationer lntelsat, Inmarsat och Eutelsat, också snabbtsom men en
växande flora kommersiella Företag, såsom Nordiska Satellitaktiebo-av
laget, NSAB ägt Teracom och Rymdbolaget, norska televerket, SESav
operatören ASTRA-satelliten, antal nordamerikanskastörre föreettav

liksom nykomlingar speciellt i Stillatag Havsområdet. Delvis opererar
dessa företag på olika marknadsnischer, inslaget konkurrensmen av
dem emellan ökar snabbt.

Operatörema köper satelliter och uppsändningstjänster. När det gäller
kommersiella sker detta i eller mindresystem konkurrens.öppenmer
Idag förekommer ofta köp med leverans fungerande satellit i bana.av

Dessa satellitsystemoperatörer säljer sina kommunikationstjänster till de
företag tillhandahåller användartjänstema. nationella televerksom t ex
och privata teleföretag, eller TV-bolag TV3, TV4 och Filmnet.som
Naturligtvis denna kategoriuppdelning förenklad.är Ibland säljer satellit-

sina tjänster direktoperatörema till konsumenterna oftast företag.
Ibland TVteleoperatören sinäger satellit. Detta det svårtgör attegen

marknadsuppskattningargöra i tydliga marknadssnitt.

I slutänden det de många konsumenternaär betalar, via teleräk-som
ningen eller kabel-TV-abonnemang; också köpagenom attmen genom
de produkter reklam för i reklam-TV-kanalema.gör Mensom man

slutar inte med detta. finansierarVinotan också reklam-TV-inslagen
och köper satellit-TV-mottagare. Enligt radiohandeln förväntas markna-
den för sådana i Sverige under 1995mottagare storleksordning-vara av

100 000 Detta omsättningst. motsvarar 200 miljoneren överen av
kronor, dvs betydligt motsvarande rymdsegment.änmer

I5-h’73
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telekommunikationsmarknadenochSverige5.2.4

telekommuni-världensochintegrerad del EuropasSverige idagär aven
olikaisåledesuppträderSvenska företagmediamarknad.ochkations-

Nedanmarknadsstrukturen. över-skisseradedendelar engesovanav
sikt.

Satellirsysremoperalörer
Eutelsat. Engagemangetoch mot-lntelsat, lnmarsatidelägareTelia är

Satellitaktie-NordiskadessautnyttjandeTeliasväl system.rätt avsvarar
haroch bolagetSirius,ochTele-Xsatellitemaochbolaget äger opererar

mark-tvådriverTeliaSiriusTele-X,tillefterföljareköptnyligen en
ochTele-XRymdbolaget snartTanum.ochistationer Farsta opererar

från Esrange.ochSirius 2också l

TeIekommunikationsförerag
internationellaalla deutnyttjarEuropolitanComvik ochTele2,Telia,

tele-interkontinentalavidEutelsatIntelsat, Inmarsat,satellitsystemen
fonförbindelser.

VSAT-tjänster.ocksåTelia säljer

videokonferens-ochdataöverförings-säljerSatellitaktiebolagetNordiska
tjänster mm.

TV-företag
satellitsystemeninternationellautnyttjar deTelevision STVSveriges

Omfatt-eurovisionsnätet.kdetinomTV-programöverföringför sav
kostnad 20motsvarandeprograminslagår3000ningen om caär enca

programmaterialöverföringförsatellitanvändsVidareMSEKår. av
tillSverigeilänknätetfastadetutanförin på platsersändsspelassom

svenska TV-övrigadeMSEKår. Detsamma gör30kostnad om caen
bolagen.

satellit-TV-svenskaallaTV1000,Z-TV, ärTV5, TV6,TV3, TV4,
för TV-satelliterutnyttjapåtankenfinnsplanerSTVs attIprogram.

TV-kanalerfloraåterutsänderKabel-TV-näten storsändningar. aven
på.abonnentema prenumererarsom
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Safeliter

Saab Ericsson Space levererar delsystem till kommunikationssatelliter.

Uppsändningszjänster

Saab Ericsson Space levererar omborddatorer och Volvo Aero bränn-
kammare till Arianeraketema, har 60 % den kommersiellasom ca av
marknaden för uppsändningstjänster, vilken till övervägande del avser
telekommunikationssatelliter.

5.3 Navigation och positionsbestämning m m

5.3.1 Bakgrund
Satellittekniken håller på revolutionera all navigation och positions-att
bestämning. Antalet tillämpningar och användare lavinartat. Idagväxer

den inte förbehållenär militären och andra kvalificerade användare, utan
egendom.är var mans

Tekniken bygger på utnyttjandet 20-tal satelliteri olika banorettav runt
jorden på så helstsätt alltid har minst styckenatt 4 inomman var som
synhåll horisonten.över Dessa satelliter har mycket bestäm-noggrant
da banor och de sänder kontinuerligt uppgifter tid och position.ut om
Med kan bestämma tidsskillnadenmottagare i deen man mottagna
signalerna från fyra eller fler satelliter och med hjälp ljushastighetenav
därur beräkna avstånden till satellitema. Genom an-vända de utsändaatt
positionerna från satellitema och de beräknade avstånden kan mottaga-

position latitud, longitud och höjd havet beräknas. Genomöverrens
kontinuerliga inmätningar kan också kurs, hastighet och accele-man
ration. Allt detta naturligtvis mikro-dator.görs av en

Det hela sker med häpnadsväckande precision. Momentant, viden en
enstaka inmätning, noggrannheten 2-10 Genomär kontinuerligmeter.
inmätning under längre tid minuter kan fast punkt bestämmas meden

noggrannhet några centimeter, dvs antennstorlekenen motta-som
Detta storleksordningär den årliga kontinen-garen. av samma som

taldriften.

Men det finns två problem, båda sammanhänger med detattsom opera-
tiva Global Positioning System GPS, harsystemet, tagits fram och
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motsvaranderysktfinns ocksåförsvar.USAs Det ettopereras av
Sve-och förfullt utbyggt hardet inteGLONASS, är ännusystem, men

operativ betydelse.rige ringa

stöminglagt påUSAs försvar harproblemetförstaDet är att somen
försvaret harAmerikanskanoggrannheten till 25-100m.reducerar spe-

emellertid teknikharstömingen. Nubortcialmottagare ut-tar ensom
GPSdifferentiellTekniken kallasproblem.vecklats reducerar dettasom

välpositionerreferensstationerfastapå haroch bygger äratt varsman
jämför denGPS-signalema,stationer inkända. upp-mättaDessa tar

varierarhela tidenberäknar felet somden verkliga,positionen med
GPS-mottagarekorrektionsangivelse till allaoch sänder via radio ut en

refe-teknik krävs delsutnyttja dennai omgivningen. För nätettatt av
kanspecialutrustade GPS-mottagaredelsrensstationer, ta emotsom

korrektionssignalen.

USAsGPS står underfaktumsjälva detandra problemetDet är att
luft-såsomanvändareförsvar, liksomförsvars kontroll. Andra tunga

intesådant Detförlita sigoch sjöfarten, kan knappast ärsystem.ett
samti-dåeftersomavUSA skulle stängasannolikt systemet,att man

användarecivilaochomöjliggöra fördigt skulle utnytt-atttrupperegna
problematikdennaMersystemet. senare.om

Användningsområden5.3.2

1990-talet delsunderanvändningenden starkt ökadeBakgrunden till är
med alla satelliterfullt utbyggtförst något årGPS sedan äratt upp-

masstill-ochmikrodatorutvecklingensända, dels att mottagarna genom
Slutligenkronor.idag från någrablivit mycket billigareverkning tusen

GPS användnings-differentielltekniken medbeskrivnautökar den ovan
GPSdär baraavanceradeoch möjliggörområdet ytterligare systemmer

grundkomponent.är en

Positionsbestämning
lantmäteritillämpningar tvidnoggrannhetskrav ställsMycket höga ex

fram-referenspunkter,välbestämdamedlandetsinmätning stomnätav
tomtgränser.fastighetsinmätningar dvskartor,ställning allmännaav

med laser-triangelmätningarså kalladedärvidHittills har använtman
då de introdu-revolutioninnebargeodimeter. Dessaavståndsmätare en

kom-mätplatsema. Idagsikt mellankräver fripå 70-talet,cerades men
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GPS-tekniken på bred front. Det svenska lantmäteriet byggermer nu
referensstationer ca 20 för differentiellst GPSnät ochett medupp av

utsändning korrektionssignalen FM-radiosändama RDS.över Denav
blir därigenom tillgänglig också för andra. Med relativt enkel bärbar ut-
rustning kan därvid positionsmätningargöraman noggranna var som
helst och mycket snabbt.

Även försvaret fört lägesbestämning batteriplatser och Sjöfarts-ex av
verket för sjökortsfram ställning har motsvarande behov. Andra tillämp-
ningar läges- och ytbestämningar åkrarär EU-krav och skogsbe-av av
stånd. Ytterligare skulle kunna räknas upp.

Navigering

Till navigering räknas här alla lägesbestämningtyper av av personer
eller föremål i rörelse.

förstaDen kommersiella GPS-tillämpningen för allmänheten kanskevar
satellitnavigeringssystem för fritidsbåtar. En GPS-mottagare kombineras
med dator och får inte bara position, också verklig fart,utanen man
avdrift, kurs avstånd och uppskattad tid till mål, tillryggalagdatt styra,
distans och kanske det dags slå du kryssar.när är Motsvarandenäratt

finns naturligtvis för privatflyget. För skogsvandrarensystem och orien-
finns GPS-kompasser.teraren

Snart har vi mobiltelefon talar för vi ärmottagarennog en som om var
vi ringer detom finnsnär marknad för sådanaen

Självklart utnyttjar den yrkesmässiga sjöfarten idag satellitnavigering,
och Sjöfartsverket bygger för differentiell GPS.ett systemupp

Också den yrkesmässiga lufttrafiken har börjat använda GPS, härmen
går det något främst beroende de mycket högttrögt, ställdamer
säkerhetskraven och behovet världsomspännande GPS-tek-standard.av
niken därför hittills bara tilläggssystem och fårär inte primärtett vara
navigeringssystem. Ett speciellt problem kunna kontrollera deär att att

signalerna korrekta, speciellt flygplan marken.mottagna är när är nära
Men på sikt och speciellt problemet med underatt ärsystemetom-
kontroll amerikanska försvaret kan lösas kan användningama bliav -
legio. Trafikledningen och radarövervakningen kan förenklas, instru-
mentlandningssystemen kan förbättras GPS-tekniken ger en noggrann-
het tekniskt medger helautomatisk landning i 0-sikt, kollisionsvar-som
ningssystem kan finnas alla flygplan.
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flygplanen tillåtaskanoch övervakningnavigeringMed noggrannare
hänvisade tilloch behöver intesnabbareoch väljaflyga rutttätare vara

tättrañkerade områdeniKapacitetenkorridorer.väldefinieradetrånga,
flygplanen utnyttjasökar,Effektivitetenväsentligt.därmed höjaskan

dåligt väderträngsel ellergrundförsenade på överblir intebättre, av
bränsleförbrukningenökar,säkerheteniNordatlanten eller Västeuropa,

kostnad idag.till lägreOch allt dettaminskar.luftföroreningama änoch

GPS-navi-ihel delskrivitstillämpning det ärEn pressenomensom
TV-monitorutrustning påkan köpagering i bilar. Idag ensomman

finnas halvlär detoch i Japankartbild,position påvisar din t enexen
utvecklasbehöverlevererade. Menmiljon sådana systemensystem ergo-

trañkinformationssystemmednomiskt och kompletteras automa-som
ocksåochtrafikstockningarvägarbeten,redovisar olyckor,tiskt etc, som

utvecklats ochharflertal sådanaköranvisningar. Ett prototypsystemger
För all-Prometeus.förinom EU-programmetdemonstrerats bl ramena

därefterstandardiseringsarbete ochsvårtintroduktion krävs ut-män ett
Investeringarnatrañkinfonnationssystemet.nödvändigadetbyggnad av

mycket omfattande.naturligtvisfordonsutrustningar bliri detta och i

rafikledningssystemT

tillmed sändarefordon kompletterasiOm GPS-mottagaren ett somen
effek-mycketså erhållspositionöverför fordonetsledningscentral etten

varierandemedsådanamängd olikatrafikledningssystem. Entivt system
och introducerasutvecklatsprecision, haryttäckning ochkapacitet, nu

busstrafik, lastbilar iledningtillämpningarExempel påsnabbt. är av
farligttaxi,värdetransporter,Sjuktransporter,speditionsföretag, polis,

naturligt-flygplatser ochfordon påövervakninggods, sjötransporter, av
ekonomiskasäkerhetsaspekterfinns såvälförsvaret.vis inom Här som

hart uppskattatspeditionsföretagsvenskt, lokaltaspekter. Ett att manex
ekonomi- ochåtföljandekörsträcka med10% iminstkommer att spara

miljövinster.

bådemycket väl framme,företagområde ligger svenskadettaInom som
mycketfinns.producenter Ettproducenter. Fleraochkonsumenter som

denochhar utvecklatstrafikledningssystem patenteratsavancerat av
marknadsförsHåkan Lans. Dettasvenske uppfinnarcn system nu av

medarbetar Lansinternationellt och blochföretag nationelltflera a
densvenskaför få detLuftfartsverketstöd accepteratsystemetatt avav

ICAO.luftfartsorganisationeninternationella
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Räddningsverksamhet

Inom sjö- och luftfarten finns behov nödsändare aktiveras auto-av som
matiskt vid olyckor och nödlägen. Ett satellitbaserat sådant CO-system
SPARSARSAT har varit operativt länge och vida finnsDetär använt.

regional mottagningsstation i Tromsö i Nordnorge. Systemet byggeren
på inmätning sändarens position från satelliten dvs omvändningenav

GPS. Precisionen blir dock inte så hög någon kilometer ochmot
utnyttjande GPS kan naturligtvis förbättra denna. Det finns ocksåav
behov och möjligheter snabba lokaliseringen.att upp

5.3.3 Utvecklingstendenser
Som framgått användningen satellitnavigeringär i mycketovan av
snabb utveckling. Det mycket svårt och inte heller behövligt förär -
denna utredning beräkningar marknadens volym och till-göraatt av-
växttakt. En svårighet marknaden då satellitnavigeringär avgränsaatt

in i komplexa såsomvävs trafikinfonnationssystem. Men visystem,
talar världsm arknad för marksystem tiotals miljarder kronorom en om
årligen och med snabb tillväxt.en

Än svårare det uppskatta de samhälleliga vinsterna,är att men av an-
vändningsbeskrivningen och villigheten hos användarna att taovan av
till sig den tekniken torde samhällsnyttan uppenbar såväl vadnya vara
gäller ekonomi och effektivitet säkerhet och miljövinster.som

Denna världsmarknad bygger i allt väsentligt på fri tillgång till satellit-
GPS, enligt utvecklats och drivs USAs försvar.systemet som ovan av

Det finns således ingen fri marknad för rymdsegmentet.

Den långsiktiga utvecklingen tekniken starkt kopplad till kontrol-ärav
len satellitsystemet. Kan världssamfundetöver få långsiktiga garantier
från USA för GPS fortsatta tillgänglighet Kommer stömingen att av-
lägsnas Kan ställas under internationell eller åtminstone civilsystemet
amerikansk kontroll Eller skall det kompletteras med internationelltett
eller europeiskt system

För stärka sin förhandlingsposition för framtiden Europa EUatt anser
och ESA det väsentligt det byggs europeisk självständigatt upp en
teknisk kompetens inom rymdsegmentet och Europa bidrar tillatt syste-

utveckling på något Som första därförmets sätt. Europaett steg avser
i samarbetsprojekt mellan och ESAEU utvecklaatt och sändaett upp
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GPS-satelliter-kontrollerarGPS.övervakar Dessa systemsystem som
fel.satellit fått någotnågonomedelbartoch alla mottagare omna varnar

dålandning,automatiskviduppenbart ävenBehovet detta är texav
civilt satellitsystemframtidaföljder. Ettfå katastrofalasmå fel kan som

möjlighet Euro-ESA. EnGPS planeraspå sikt kan är attersätta ava
globalt sådantför del system.ettavsvarar enpa

hydrologi,klimatologi,inklMeteorologi5.4 ocea-

nograñ

Bakgrund5.4.1

satellitmät-så beroendetorde idagdisciplinerFå vetenskapliga avvara
satelliterfunnits speciellahar detSedan 1960meteorologin.ningar som

hu-meteorologin,operationellameteorologiska ändamål. Denför vars
och varningar, harmed väderprognoserförse samhälletvuduppgift är att

omfattande satellitprogramsatelliter, ochberoende ärblivit alltmera av
operationellaför denRyssland och Japani USA,etablerade Europa,

meteorologin.

och vädersystemenföreteelser. Lufthavetglobalaoch klimatVäder är
Stillastonnutvecklingintensivnationella Eninga överkänner gränser.

Internationellti Sverige.påverka vädretdygnkan efter någraHavet
Specielltmeteorologin.nödvändighet inomvaritsamarbete har alltid en

polarområdena harochdeövervakningenden viktiga stora oceancmaav
förutsätt-Satellitdatafundamental betydelse.givit satellitema är enen
beräknasvecka; sådanatillför meningsfullaning somenprognoser upp

Storbritannien, ochReadingECMWF ieuropeiskavid det centret som
harSverige varje dagSMHI och nytta av.

geostationäraanvänds. DesatelliterpoläraSåväl geostationära som
jordytan,kmhimlen 36 000skenbart stillasatellitema står överca

poler-höjd i banorkmsatellitema går på 900polära övermedan de ca
na.

METEO-vädersatelliten,europeiskaden förstaESA kunde 1977 placera
skärnollmeridianenpunkt därposition denSAT, i geostationär överen

serie harefterföljande isatellit och de ännuekvatom. Denna samma
ochmeteorologi i Europaför operationellbetydelseidag mycket storen
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för det globala väderövervakningsprogrammet.

För Sverige på relativt hög latitud spelar de polära satellitemaen en
central roll. SMHI har sedan haft tillgång1987 till ett avancerat system
för behandling och mottagning satellitdata PROSAT, utvecklatav av
svensk industri Ericsson, Rymdbolaget fl.m

Under det decenniet har blivit alltmera övertygadsenaste attman om
kunskapen klimatets faktorer och känslighet måste öka. harDettaom
lett till behov och krav på satellitmätningar; mätbehov i stornya som
utsträckning med den operationella meteorologins.är gemensamma

Nya satellitgenerationer utvecklas med inriktning på ådagalagdade nya
behoven. Europa tiotal miljarder kronor år.satsar ett per

Användningsområden5.4.2

Rymdtekniken idag oumbärlig för den internationella meteorologinär
det gällernär
nowcasting-
numeriska väderprognoser-
miljöklimat-
kommunikation.-

Nowcasting innebär detaljerad kartläggning aktuellt väder fören av
identifiera småskaliga intensiva vädersystem, diagnostisera utveck-att

lingen, och därefter producera detaljerade varningar eller förprognoser
de timmarna. Utvecklingen SecondMeteosat Generationnänn aste av-
MSG starkt inriktad nowcasting-krav.är mot

Nästan alla idag produceras eller mindre baseradeärprognoser som mer
på datorberäknade numeriska védemrognoser. utgår frånMan matema-
tiska modeller beskriver fysikaliskade och dynamiskasom processer

sker i atmosfären. Modellerna bygger detaljerade beskrivningarsom
atmosfärens utgångsläge, och likaså på kartläggning de fak-av en av

underifrån påverkar atmosfären vattentemperatur, etc.torer snösom

Satellitema idag väsentlig infonn ation till de matematiska modeller-ger
och till de numeriska Satellitema blir allt viktigare förna prognoserna.

mätningar, och vissa mätningar kan bara utföras med satellit. harMan
börjat utnyttja satellitm ätningama direkt i prognosmodellema utan attnu

gå först härleda och fuktighetsprofiler satel-omvägen att temperatur- ur
litdata.
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karteringdet gällerviktigastesatellitema depoläraDe när atmos-är av
ytegenskaper.karteringtredimensionella tillståndfärens samt av

de kom-ökad förståelseintensivteftersträvasklimatforskningenI aven
de årenunderBetydande framstegråder.sambandplexa senastesom
i viss grad kanNiñofenomenetElmöjligt visagjort dethar att tatt ex

vissa förut-möjligtblivitmed andra 0rdharförutsägas. Det göraatt
och år.vädretsägelser över säsongerom

observationeratmosfäriskakrävsklimatforskningen sättFör samma
oceanografiskakrävsdagliga Dessutomdet gälllernär prognoser.som

di-koldioxid,växthusgasemamätningardata. Vidare metan,är av
satellitmät-kontinuerligaLångsiktiga,nödvändiga.kväveoxid, CFC

klimatövervakningen.grundpelare iningar utgör

GMSGOES-V
JAPANUSA
140°E135°w [ggg

METEOR
USSR INSAT

AINDIA
74°E

METEOSATMETEOSTADC CLEUIMCTSAT}tEUMETSAT O longitudeTemporarily 50°Wlocatedat
Med kombinationenvädersatelliter.globalaFig 5.2 Det systemet avav

meteorologiskasatelliter har institutpolära och övergeostationära
bilder och data.tillgång tillkontinuerlighela världen

rollockså viktigmeteorologin har satelliterinternationellaInom den en
satellitemageostationärafrämst deför kommunikation. Det är som

observationer,förinte barautnyttjasföranvänds detta. Meteosat t ex



SOU 1995:78 Rymdteknikens tillämpningar och användare 75

också för reläa data från mätstationer, flygplan och fartyg.utan att
Dessa data distribueras sedan via det globala telekommunikationsnätet

ÄvenGTS inom World Meteorological Organisation. Meteosats egna
bilder reläas efter bearbetning vid markstationer tillbaka via ME-
TEOSAT till användarna.

5.4.3 Eumetsat

Eumetsat bildades sekretariat och koordinationscentrum förett attsom
användarna inom Meteosat-programmet. Efterhand harrepresentera

organisationen fått starkt vidgade uppgifter. kanDen idag sägas vara en
upphandlings- och driftsorganisation för meteorologiska satellitsystem.
METEOSAT-programmet på kompletteras medär väg att ett program

Ävenför polära satelliter. övervakning klimatet och klimatföränd-av
ringar ingår i ansvarsområdet. Eumetsat har sitt högkvarter i Darmstadt-
Tyskland.

ÄvenAnsvaret för marksegmentet för Meteosat från ESA i år.övertas
fortsättningsvis räknar dock med samarbete med ESA,näraettman
främst då det gäller utveckling generationer satellitsystem,av nya av
varvid harEumetsat rollen kravställare. finnsHär vissa inbyggdasom
spänningar, eftersom Eumetsat i princip vill köpa bäst och billigast
och fäster särskild vikt vid låga totalkostnader livscykel,över systemets
medan ESA har industripolitiska hänsyn såsom stärka denatt ta att
europeiska industrins konkurrenskraft och fördela utveck-att
lingsuppdragen efter de nationella bidragen. F pågår intensiva dis-n-
kussioner hur skall kunna EPS-programmet Eumetsatgöraom man
Polar System, omfattar METOP-satellitema mindre kostsamt.som

Eumetsat har arbete andramed satellitorganisationer, i förstanäraett sam
hand med amerikanska NOAA. Satellitprogrammen samordnas
beträffande instrumentuppsättning, banor Under några år lånadesetc. -
Meteosat-3 till amerikanerna för bilder Amerika frånöveratt ge en
position grader75 ekvatom, sedan det amerikanskaväst över program-

drabbats haverier och förseningar.met av

För närvarande kompliceras samarbetet något USA i färd medärattav
integrera det civila och det militära satellitprogrammet inomatt meteo-

rologi.

Sverige har varit medlem i sedanEumetsat Sedan några årstarten.
deltar vi på BNP-basis 3,3 %. SMHI Sverige och bidrarrepresenterar
till organisationens budget med Mkrår10 medel. Därutöverav egna
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Mkrår.omkring 50tillskjuter kommunikationsdepartementet

Ekonomi, samhällsnytta5.4.4

Även kvantitativt beräkna samhälls-synnerligen vanskligtdet är attom
ESAhar sådana försök gjorts. harolika satellittillämpningar,nyttan av

k Bramshillrapportensådana undersökningar.låtit genomföra Den s
kvalitetshöjning under 1980-taletberäknade värdet väderprognosemasav

gårEnligtföljd Meteosat-programmet. rapporten, somsom en av
drar väderprognoser luft-igenom olika samhällssektorer nytta avsom

i Sverigevärdet enbartfart, jordbruk, energiproduktion etc, utgör av
Sveri-viktigaste sektorerna imiljarder kr år. Deväderprognoser 4,4 per

till allmänheten.byggnadsindustri och landtransport serviceär samtge
ibidrag till samhällsnyttanberäknarRapporten Meteosat-programmets

polära satelliternaMkr år. Enligt SMHI har deSverige till 120 per
värde.minst lika stort

Försvarsmaktens utnyttjande, iovanstående siffror ingår inteI stortsom
SMHI.kanaliseras viasett

specialundersökninggjordesför BramshillstudienInom avenramen
vinterväghållning. Arbetet utfördesvärdet för av en ame-av prognoser

SMHI, Vägverket och VTI. Man stude-rikansk konsult i samarbete med
värdet ii detalj kostnaderna för snöfall ochrade ett prognosernaav

och helresultaten till hela landetsamband härmed, och extrapolerade en
Mkr,beräknades till omkring 350Värdetsäsong. varavprognosernaav

till Mkr. HuvuddelenVägverkets besparingar uppgår omkring 50 av
minskat behovminskade korrosionsskadorbestår docknyttan genomav

högreandra svåra olyckor,vägsaltning, färre dödsolyckor och samtav
resultat förframkomlighet. bekräftar BramshillrapportensAnalysen en-

bransch.viss

för lång-klimatstudier, kan underlagSatellitteknikens värde för gesom
energiförsörjning, har inte analyse-siktiga politiska beslut världensom

kvantitativt.rats

Utvecklingstendenser5.4.5

färdigställsTransition MTP. DärI pågår ProgrammeEuropa Meteosat
identiska med tidigare Meteosat.ytterligare två satelliter denärsom
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Minst dessa kommer sändas troligen 1997.atten av upp,

Meteosat-serien följs Meteosat Second Generation MSG. MSG-av
satellitema blir betydligt avancerade. Ett instrument imäternyttmera

spektralband12 15:e minut. ESA står för utveckling prototyp,var av en
medan Eumetsat för uppskjutningar, ytterligare två satel-liter,tresvarar
och för uppbyggandet marksegmentet och drift fram till år 2012.av
Sverige deltar i ESA-samarbetet med %.5

EUMETSAT Polar System EPS blir den europeiska komponenten i
NOAAEUMETSAT polära med uppgift uppsamla globalasystem att
meteorologiska data från solsynkrona, låga omloppsbanor. Solsyn-
kron innebär satelliten alltid vid lokaltid på dag-att passerar samma

nattsidan. Den första satelliten sänds år 2001. Den meteorolo-resp upp
giska basinstrumenteringen kompletteras med instrument för klim atöver-
vakning.

För effektivisera arbetet kring infonnationsutvinning satellitdata,att ur
planerar EUMETSAT från 199697 inrätta k Satellite Applicationatt s
Facilities §SAF1, placeras vid olika institut i SAFEuropa. skulle påsom
kontraktsbasis utföra vissa uppgifter EUMETSAT. Sverige eftersträ-

SMHI bli värd för sådan SAF.attvar genom en

5.5 Fjärranalys

5.5.1 Bakgrund
Satelliter och andra rymdfarkoster i banor jorden utomordent-runt utgör
liga observationsplattformar för studier och mätningar förhållandenav
på jorden, på marken, i haven och i atmosfären. Från satellit i denen
geostationära banan kan ungefär tredjedel jorden utomman se en av
polarområdena och får överblick medan detaljskärpan blir begrän-man
sad. Med satelliter i lägre, polära banor kan successivt kartläggaman
hela jorden med detaljskärpa.stor

De första exemplen på bilder från rymden erhölls på 1960-talet dels
fascinerande fotografier med Hasselblads-tagna astronautergenom av

kameror och dels från de första vädersatellitema se ovan. Samtidigt
började stonnaktema utveckla spionsatelliter.
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experi-förstadenskickade USA 1972erfarenheterpå dessaBaserat upp
förbättradIdag utnyttjasLandsattjärranalyssatelliten,mentella, en

i våglängds-upplösning 7med 30mdataLandsatversion, som ger
och ItalienSverigebeslöttill infrarött. 1976 sättaband från blått att

ochpå Esrangeför Landsatdata,mottagningsstationsin enenupp var
skulle fåanvändareoch potentiellaforskareeuropeiskaItalien, såi att

mottagningsstationersådana15-talIdag finnstill data.enkel tillgång ett
världen.spridda runt

År fjärranalyssa-franskagå i detBelgienSverige ochbeslöt1978 att
huvudmottag-vardera 4%. EnandelSPOT medtellitprojektet en

på bandspelareinspeladedataocksåningsstation tar emot upp-som --
År sändes den1986del samarbetet.pårättades Esrange, avsom en

SPOT4SPOT3 medanutnyttjasoch idagSPOT-satelliten ärförsta upp
i Frankrike.beslutatsoch justoch SPOTS A Bbyggnadunder

detoperativt och vadbörjan förskapades frånSPOT-systemet att vara
användarkravenkommersiellt. Förocksågäller marksegmentet mötaatt

RymdbolagetLandsat.upplösning IOmockså högrefick SPOT än
säljabearbeta ochförSatellitbild,dotterbolag,därvid attettsatte upp

världsmarknaden.produkter påvidareförädladata och

År mikrovågssatellitväderoberoendeutvecklaESAbeslöt1985 att en
och andra mikro-radarhögupplösandekallad SARsåmed ena en --

förstaSPOT. DenLandsat ochtillkomplementvågsinstrument avsom
Syste-i april 1995.och ERS-2sändes 1991ERS-l,dessa satelliter, upp

SalmijärviKirunaområdctförlades tillhuvudmottagningsstationmets
Esrange.nära

Sovjetunionen,också fore dettasatellitprojekt harParallellt med dessa
Kanada kommerfjärranalyssatelliter.och Indien säntupp attJapan

Därtill kommer1995.Radarsat, höstenförsta satellit,sin ettsända upp
satelliter.forskningsinriktadeamerikanska,främstantal,större
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Användningsområden5.5.2

Allt sedan i mitten 1970-talet har det världen bedrivitsöverstarten av
omfattande utvecklingsarbete för utnyttja data från dessa tjärrana-ett att

lyssatelliter. Utvecklingsarbetet emellertid betydligt komplextär änmer
för meteorologiska tillämpningar, där det finns huvudtillämpningen
väderprognoser och välidentifierade användare SMHI i Sverige.t ex

fjärranalysområdet finnsInom uppsjö potentiella användningaren av
inom olika discipliner ochse nedan mängd spridda, ofta småen an-
vändare. Dessutom har de tekniska hjälpmedlen och kunskapen hos an-

förvändarna bearbeta och analysera informationen varit bristfällig.att
hållerDetta på förändras i och med datorsystemen fått mycketatt attnu

högre kapacitet och Geografiska Informations System GIS utvecklats
och kommer i allmänt bruk. Tekniken på hållermarken på kommaatt
ifatt satellittekniken. Betydande också EU försatsas tresurser nu av ex

effektivt knyta rymdsegmentet med marksegmentet och deatt samman
olika användningama.

Samtidigt det varit i portgången komma fram tilltrögare attsom ope-
rativa volymtillämpningar vad inledningsvis trodde,än görsman nu
internationellt bedömningen tjärranalystekniken mognat på sättatt ett

kan möjliggöra kraftig marknadstillväxt under den kommandesom en
IO-årsperioden.

Nedan redovisas översiktligt och mycket kortfattat, någramed exempel,
dagsläget inom olika användningsområden.

Allmän kartläggningmarkanvändningprospektering etc

Satellitdata har börjat föranvändas uppdatering topografiska kartor.av
Däremot upplösningen inte tillräcklig för nyproduktion såda-är ännu av

kartor i områden där saknar tillförlitlig information ochänannatna man
karteringstraditioner t u-länder och där satellittekniken kan denex vara
enda snabbt framkomliga Användningen därför omfat-vägen. är mest
tande i u-länder, och många i-landsföretag t Satellitbild ärex enga-
gerade i sådana karteringsprojekt, oftast med betydande element ut-av
bildning och tekniköverföring till mottagarlandet.

Kartering markanvändning brett begrepp innefattarär ett tav som ex
vegetationskartering, resursinventering, fysisk planering, urban plane-
ring, kustzonplanering ärranalystekniken har här börjat komma tilletc.
allmänn användning såväl i i-länder u-länder, pågårDessutomsom en
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utvecklingsverksamhet.livlig

Televerket ochpå uppdrag dåvarandeexempel: Satellitbild harNågra av
främstlandsomfattande vegetationskartering,gjortförsvaret somen

för optimeringradiosändarräckvidderför beräkningunderlag a avav
uppdateras kon-mobiltelefonsystemen. Karteringenbasradionäten i nu

markanvändningskarterings-tinucrligt. driver EuropagemensamtEU ett
jämför-och skallbygger satellitdataprojekt, CORINE, som gesom

Fjärranalystekniken används regelmässigtbara data hela Europa.över
planeringsunderlag i utvecklings-markanvändningskarteringför som

u-landsprojekt.bankernas

operativa användnings-de tidigaMineral- och oljeprospektering var av
iför hitta strukturerFjärranalystekniken användesområdena. tex att

mineralise-växtligheten kan indikeraberggrunden och variationer i som
kanlokala variationer i havsnivånringsområden. På tid har somsenare -
ochför hitta oljanoggrannhet från satellitmed använtsmätas attstor -

olje- ochtyngdkraftsförändring uppstården övernaturgas somgenom
gasñckor i jordskorpan.

naturtillgångaroch skogsbruk förnyelsebaraJord-

enskil-har blivit detJordbruksövervakning, skördeprognoser störstaetc,
EC drivit foku-i Bakgrundenda tillämpningsområdet Europa. är att en

bedömningarensartade och opartiskautveckling för få framserad att
areal-ekonomiska värden står på spel ttanke demed stora exsom

EU-inträde harGenom vårtoch tidiga, tillförlitliga prognoser.bidrag
Många praktiska tillämp-Sverige i år kommit med i dettaockså system.

också i delar världen.ningar ñnns andra av

till betydandetjärranalystekniken börjat kommaharInom skogssektom
ochfölja förändringari regnskogamaför översiktligtanvändning attt ex

Satellitbild, oftau-länder. Så harför skogsbruksplanering i många t ex
projekt igenomfört radolika skogskonsulter,tillsammans med aen

och Chile. Också i KanadaTanzaniaFilippinerna, Indonesien, Malaysia,
operativt försatellittekniken introduceratsvidsträckta skogar harmed

långskogsenheter ochhar vi mindreskogsbruksplanering. l Europa en
planeringsmetoder. Med in-inventerings- ochtradition med traditionella

förutsättningarskogsbruket finnsGIS-teknik iförandet modem nuav
inom skogssek-satellitteknik och tillämpningarför brukallmäntmer av

volymtillämpning.kan därför blitom en ny
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Miljötillämpningar
miljö-förfjärranalyssatellitbaseradutnyttjandetoperativa tDet exav

siniklimatforskningmiljö- ochmiljösstudier är ännuövervakning, samt
genomförts.pilotprojektochmetodutvecklings-mångalinda, även om

kommersatellitsystemenenighetinternationellråder detDäremot attom
gällerinformationen. Dettanödvändigadenväsentliga delaratt avge

satellitemaendastfrågeställningar däroch globalaregionalaspeciellt
data-mycketsamla dekort tidöverblick och pådenkan storage

ozonmätningar, dataexempelAktuellabehövs.mängder är somsom
växthus-verifieraförbehövsklimatrnodellerför deunderlag attsom

ökenutbredning ochtill havs,algblomningarochföroreningareffekten,
iFörändringaroch andraskogsskövlingmarkerosion,omfattande regn-

kartlägg-fenomenockså lokalabarrskogsbälten,ochskogar sommen
statistikoljeutsläpp ochjordbruksmark,närsaltläckage från överning av

tjärrana-uppenbartSamtidigt deti kritiska biotoper.förändringar är att
totala infor-nödvändigai detkomponenterfleralystekniken är en av

mationssystemet.

förinsatserinternationellt mycketbakgrund attMot denna storagörs nu
tillämpningsområde, förinriktade dettasatellitsystemutveckla motnya

integrera defördessa datautnyttjametodernautveckla attsamtattatt
dettaSverige följsnätverk. Ifungerandeiolika elementen ett upp ge-

ochRymdbolagetRymdstyrelsen,blaktivtett aengagemang avnom
satelliter underfrånmiljödataförNaturvårdsverket. ärEtt centrum

intematio-nod i dettaväsentligblimed måletbildande i Kiruna att en
Miljö-planeratdelnätverk. Centretnella utgöra ettär avsett att aven

omfattandeknytsTillRymdforskningsinstitut i Kiruna.och ettcentret
forskningsinstitu-10-taldeltagandemedmiljöforskningsprogram ettav

tioner.

Verlfiering. spaning etc

mycket tidigtetableradeSovjetunionenochSupemiaktema USA spa-
ändamål.militära Dessasäkerhetspolitiska ochförningssatellitsystem

hakan bedömasvidareutvecklats ochsuccessivthar storensystem
Israelochhar Kinaverkan. Senare sänttrygghetsskapande senast uppnu

Frankrike, iocksåkommer1995spaningssatelliter. Under sam-rena
spaningssatellit,sin förstasändaSpanien,Italien ochverkan med att upp

data kanvilkasüärranalyssatellitemacivilaockså deHelios Men -
vilketlm,upplösning ner görfår allt bättrekommersielltköpas mot-
vapenbe-kartläggningspaning ochmilitäranvändbara fördem väl av

användningsområdedettaBetydelsengränsningsöverenskommelser. av
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öka starkt under denväntas tvåårsperioden.närmaste

5.5.3 Marknadsstrukturer

Fjärranalysområdet idag, generellt inte kommersiellt.är Alla hittillssett,
uppsända satelliter har finansierats statliga rymdorgan. Under över-av
skådlig framtid kommer också statliga och internationella attorgan vara
de dominerande användarna data från fjärranalyssatellitema.av

Däremot kommer på sikt finansieringsbördan flyttas frånöveratt rym-
dorganen till användarsidan. Inom meteorologiområdet detta för-var
hållandevis lätt se avsnitt 5.4, då det i varje land normalt finns en
användarrnyndighet. Inom fjärranalysområdet i övrigt problemet be-är
tydligt besvärligare, då det framgått finns mycketettsom stortovan
antal tillämpningar faller under vitt skilda myndigheters ochsom ansvar
det dessutom finns betydande komplementär, kommersiell,och mark-en
nad. Olika modeller för finansiering och drift och diskuterastestas nu
världen över.

Redan idag kan dock kommersiella företag verka inom väsentliga ni-
scher, leverantörer satelliter och markutrustning,t ex, som av som ope-

satellitsystemratörer satellitkontroll, datam ottagning, bearbet-ningav en
och distribution data, vidareförädlare och användningsanpassareav som

data Den kommersiella marknaden för-rycksetc. emellertid mycketav av
omfattande nationella subsidier, då många länder betraktar fjärranaly-
sområdet strategiskt och prioriterar uppbyggnaden nationellasom av
resurser.

Nu planeras också kommersiellt finansierade och opererade satellitsys-
Det gäller förstai hand amerikanskatem. företag inom några årsom
sända satelliter med mycket hög upplösning någon meter.avser upp

Dessa kommer konkurrera på kommersiella villkoratt med traditionell
flygfototeknik har också uppenbar nisch inom militärspaningmen en
och verifiering. Dessa bygger på teknik utvecklad inomsystem de ame-
rikanska spaningssatellit- och SDI- Strategic Defence Initiative-pro-
grammen.

Sverige har tidig satsning och fokusering jämförelsevis myck-genom en
stark ställning inom tjärranalysområdet.et Vi medverkar i det franska

SPOT-programmet och i ESAs fjärranalysprogram ERSI och 2 samt
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den kommande ENVISAT. Vi har i ODIN fjärranalyssatelliten egen
med forskningsinriktning under utveckling. Framför allt har Kirunaom-
rådet byggts till internationellt för satellitkontroll,ett centrumupp
datamottagning, bearbetning och internationell försäljning data ochav
produkter från fjärranalyssatelliter. Vi därmed eftertraktadär partner,en
och flertalet satellitoperatörer utnyttja våra tjänsteröverväger i Kiru-att

För befästa och vidareutveckla dennaatt roll har Rymdbolaget,na. som
och driver fjärranalysverksamhetenäger i Kirunaområdet, etablerat nära

relationer såväl med statligt finansierade rymdorgan med mångasom av
de kommersiellt verksamma företagen inom området. Rymdbolaget är
således delägare i Tromsö Satellitstation 50%, det franska företaget
Spot Image 6%, det engelska fjärranalysföretaget NRSC 4%, det
Singaporebaserade SpotAsia och det europeiska distri-butionsföretaget
EURIMAGE 25%.

5.5.4 Utvecklingstrender
Vi antalet fjärranalyssatellitervet och deatt datamängder dessasom
producerar kommer öka mycket snabbt under deatt åren.närmaste
Drivkraften främst de förutseddaär behoven inom miljö- och klimatom-
rådet. USA, ESA, Frankrike, Japan, Kanada och Indien har mycket
ambitiösa beslutade, statligt finansierade Men också länderprogram.

Ryssland, Israel, Kina och Brasilien medverkar. Därtill kommer desom
omnämnda kommersiella satellitprojekten. Se också figur 5.3ovan som

visar de hösten 1995 planerade, statligt finansierade satellitprojekten.

Detta borgar för det kommer finnas ökandeatt behov deatt ett av ope-
rativa tjänster Sverige kan tillhandahålla i Kiruna. Hur kommersi-som
ellt tillgänglig denna marknad dock svårare bedöma.är, är Däremotatt
torde i allt väsentligt svenska leveranser utrustning till satelliter attav
begränsas till de projekt svenska medverkarstatensom

Med starkt ökande antal satelliterett och dataflöde från dessa kommer
också marknaden för marksystem och utrustning för analys data attav
öka. Men också här finns ibland kopplingar till finansiärema delvissom
begränsar friaden marknaden.

Slutligen kommer med det ökade dataflödet också omfattningen av
verksamheten med vidareförädla och analysera informationenatt ökaatt
mycket starkt. Mot slutet 90-talet räknar med satellitsyste-attav man
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motsvarandedag,terabytefleradatavolymerska leverera perommen
kommersiell ochförutsesdagen. Härstadsbibliotekflera en merom

stöd förnationelltinslagenmarknad,konkurrensutsatt ut-även avom
överskådligväsentliga underkommerverksamhetenveckling att varaav

till utvecklingenstarkt bidrainom Europatid. Bl kommer EU atta
MECU inom fjär-storleksordningen 100omfattande satsningargenom

de ramprogrammet.

Tillämpningar i u-länder5.6

tillämp-rymdtekniskaavanceradeparadoxkanDet mensynas som en
i i-länder.aktuella i u-länderningar kan änmervara

allmäntrymdtekniskaförenklatstarktBakgrunden settsystemär att--
börjanyttäckning redan frånoch enkelt, harkan snabbtupprättas stor

lämpade förspecielltdrift. därmedförhållandevis billiga i Deoch ärär
samhälleligdåligt etableradområden medområden ochglesbefolkade

teknisk infrastruktur.och

beskrivits.tillämpningarrymdtekniskaolikaavsnitten harde tidigareI
användningsområden i u-länder. HärmångaSom framgått finns ges

speciella u-lands-exempel frambelysandenågradärför endast tarsom
aspekter.

IT-samhällekommandei detnervbanomaTelekommunikation utgör
sedan längei-länder finnsoch övrigaidag. Sverigealla talar Iomsom

investeras ioch mycketetablerad infrastrukturväl tstora exsummoren
riskerar härU-ländermobiltelefonsystem.kabelnät ochfiberoptiska att

kanrymdtekniskamedefterkälkenkomma hopplöst på system manmen
Några exempel:vissa genvägar.ta

förhållandevisdettelekommunikationssatellitemavanligaDe gör
det allmännatelenät tillnationellau-ländemasenkelt kopplaatt upp

höghastighetsförbindelser för datatra-Ocksåvärldsomfattande nätet.
befolkningscentramellanVolymförbindelsererbjudas.fik kan enkelt

satellit kanegenbehöver inteMankan snabbt utanupprättas. en
och sydostasi-arabvärldenivissa länderköpa tjänsten täven exom

därför idag ganskaDetmotiverat medfunnit det ärsystem.egnaen
u-länder.storstäder itill de flestaringa från Sverigelätt att

telekommunika-snabbt etableraförockså användasSatelliter kan att
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tioner inom och glesbefolkade områden. Med små, förhållande-stora
vis billiga, marktenninaler kan isolerad by få antal telefonka-etten
naler med omvärlden. Företag och myndigheter kan skaffa sig säker
kommunikation med avlägsna lokalkontor.även

De världsomfattande satellitbaserade mobiltelefonsystemennya som
omnämndes i avsnitt har5.2.2 naturligtvis sina viktigaste till-ett av
lämpningsområden i u-länder saknar uppbyggda, yttäckandesom
marknät för mobiltelefoni. sådanEn mobiltelefon kan det enk-vara
laste och billigaste kontakt med avlägsensättet plats.att upprätta en
Även de enklare meddelandesystem beskrevs i avsnitt 5.2.2 harsom
självklara användningar i u-länder.

Satellitsystem ovärderliga för snabbtär TV-sändningaratt upprätta
områden. Detta haröver naturligtvis utnyttjatsstora antalett stortav

u-länder. Samtidigt används TV-satelliter i snabbt ökande omfattning
företag från i-ländema för täcka regioner eller hela värl-att storaav

den CNN Aktivitetenex. här mycket i Sydostasien,t är stor t ex
Stillahavsregionen och Latinamerika.

Inom området navigering och positionering satellittekniken medger
GPS speciella fördelar i u-länder. Och då inte bara denatt veten-avses
skapliga expeditionen kan finna sin djungeln.väg genom

Än mycket viktigare det med GPS möjligtär snabbt deatt är att göra
inmätningar och positionsbestämningar behövs vid de flesta infra-som
strukturarbeten såsom jämvägs- och dammbyggen ellerväg-, upprät-
tande tillförlitliga markägokartor inom skogs- och jordbruk. Teknikenav

här Östeuropalika lättanvänd, rationell ochär effektiv i Sverige isom
och Afrika.

Inom flygtrañkledningen och navigering hoppas i deatt storaman -
delar världen hittills har haft bristfälligt kunnaett systemav som -
undvika mycket omfattande investeringar i konventionella markbundna
ledningssystem. Man skulle då gå direkt på baserade på GPS.system
Stora kostnadsbesparingar skulle och effektiviteten och säkerhetengöras
skulle snabbt kunna höjas. Detta kan bli aktuellt i forna Sov-snart t ex
jetunionen där problemen i dag mycketär stora.

Vädersatellitema känner inga De europeiska Meteosat-satelliter-gränser.
har Afrika i fokus. Data skickas varje halvtimme till allatna ex som
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Kinavädertjänster.allaanvänds idem och devill stort settemotta av
ochde byggtväsentligavädersatelliterfunnithar attIndienoch som

satelliter.sänt egnaupp

aktivtharEUMETSAT,vädersatellitorganisationen etteuropeiskaDen
vädersatellit-utnyttjaskade bästi huru-länderför utbildaattprogram

skördeprognoserockså fortvädertjänsteninombaradata. Inte utan ex
ñskförekomst.karteringoch av

sinamångaavsnitt 5.5.2,ihar,Fjärranalystekniken omnämns avsom
upprättandefrångäller allti u-ländcr. Dettillämpningarviktigaste av

markan-skogskartering ochmineralprospektering,baskartor övernya
skogsavverk-kartläggningvärldsomspännandetillvändningskartering av

naturligtvisBakgrundenökenutredning.och attregnskogama ärining
ochförvandlingi snabbstaddakarterade, attdåligtu-ländermånga ärär

traditionellmedgenomföra karteringartidmycket långdet skulle attta
teknik.

sökerfjärranalysinstitutspeciellau-länder harMånga upprättat som
dethar tagitFlerainom landet.teknikenutvecklaoch storakoordinera

sedan fleraIndien harmottagningsstationer.byggaattsteget upp egna
kvalificerademycketfleramedambitiöstår mycketett egnaprogram

i Indiensföljatänkasländer kanandrafjärranslyssatelliter. Några
fotspår.

regionala ochsåväl FN-organbiståndsorganisationerMånga na-som
och utbildatjärranalysteknikeni föraengageradestarkttionella utattär

omfatt-betydandeockså ianvändsteknikenu-länder.i Menanvändare
fram pla-föri-länderfrånkarteringsföretagochkonsult- att taning av

svenskautvecklingsprojekt. Debetydandeinförneringsunderlag mer
SIDA hardetdelarSARECBITS och somSIDA liksom är nyaavnu

fjärranalysområdet.inomsigaktivt engagerat



6 Den svenska rymdverk-
samheten detsamt euro-

peiska samarbetet i ESA

I tidigare kapitel har redogjorts för den historiska bakgrunden till den
svenska iymdverksamheten allmänna trender inom utvecklingensamt av
rymdsystem och tillämpningar rymdteknik. dettal kapitel beskrivsav
kortfattat några de betydelsefulla svenska aktörernamest inom rymd-av
verksamheten hur Sverige Rymdstyrelsensamt på forsk-satsargenom
ning och utveckling. Det nationella de bilaterala ochprogrammet samt
det europeiska arbetena sammanfattas. Verksamheten i Kiruna redo-sam
visas. Kapitlet avslutas med sammanfattande aspekter.

Längre fram i i kapitel 7 användarnarapporten rymd-presenteras av
teknik i det svenska samhället. I kapitel redovisas9 Rymdstyrelsens
satsningar i ekonomiska och inriktningen verksamhetentenner, dis-av
kuteras bakgrund rymdverksamhetensmot mål och de synpunkterav

utredningen erhållit från användare rymdteknik.som av

6.1 De svenska rymdaktörerna

6.1.1 Riksdag och regering
Av föregående kapitel framgår rymdtekniken successivt utnyttjas iatt
allt fler delar samhället, och följaktligen kommer rymdfrågorav av
olika slag behandlas i allt flera riksdagsutskott ochatt departement.

Näringsutskottet behandlar Rymdstyrelsens verksamhetsområden och i
förekommande fall frågor berör Rymdbolaget. Utbildningsutskottetsom
behandlar forskningsfrågor, dels dem handläggs Rymdstyrelsen,som av
dels dem berör Institutet för Rymdfysik anslag till universite-som samt

och övriga forskningsråd.ten

Trañkutskottet för rymdfrågor gäller luftfart, sjöfart, tele-ansvarar som
kommunikationer, vädertjänster Bostadsutskottet behandlar lant-mm.
mäteri där rymdtekniken utnyttjas på olika sätt.
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tillstånd förregler ochfrågor rörandebehandlar vissaKulturutskottet
agerande iför SverigesUtrikesutskottetvia satellit.sändning ansvarar
parlamen-utnyttjande. Denrymdensvilka bl reglerarolikaFNs organ, a

övergripandekomma beröraskan ocksåtariska EU-nämnden att av
rymdfrågor i EU.

mili-inom olikautnyttjandebehandlar rymdteknikensFöársvarsutskottet
miljööver-frågor rörandeJordbruksutskottet berörs ttära system. exav

skogsinventeringforskning rörandeåkerarealkontroll ochvakning, EUs
satellit.hjälpmed av

regeringskansliet.ochregeringenmotsvarande berörsPå sätt

ESA-Rymdstyrelsen ochförmed sittharNäringsdepartementet ansvar
Utbildningsdeparte-regeringskansliet.nyckelroll inomsamarbetet en

europeisktSverigegrundforskningen i såvälförmentet sam-somsvarar
arbete.

ochför Tele-med sitt Post-Kommunikationsdepartementet är ansvar
ansvarigt förSjöfartsverketLuftfartsverket ochTelia, SMHI,styrelsen,
Kommunika-rymdteknik.betydelsefulla användarnaflera de mest avav

för Sveri-regeringskansliet ansvarigtockså inomtionsdepartementet är
ochlntelsatEutelsat,satellitoperatörema Eumetsat,medverkan iges

lnmarsat.

utvecklingenroll imycket betydelsefullharMiljödepartementet aven
viktig funktionockså fylltharmiljöövervakning,rymdbaserad enmen

underLantmäteriverket, lyderGPS eftersomsamordningeni somav
detta område. Natur-initiativ inomtidigtmycketdepartementet, tog

Rymdforskningför Miljö- ochInstitutetplaneradevårdsverket och det
handläggs inom depar-delvisi rymdfrâgorengageradei Kiruna är som

tementet.

hand-UtrikesdepartementenochKultur-,Jordbruks-, Försvars-Inom
rymdverksamheten.anknytning tillmedläggs åtskilliga frågor
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Genom Sveriges anslutning till EU, sig i utvecklingensom engagerar
inom rymdområdet, har regeringskansliets handläggning rymdärendenav
ökat.

Många verksamheterna med anknytning till rymden beroendeärav av
beslut och satsningar inom andra delar statsförvaltningen. Miljö-av
departementet kan vilja utnyttja satelliter för övervakningt ex av vege-
tation i anslutning till vattendrag. För detta skall möjligt behövsatt vara
fjärranalyssatelliter med vissa instrument. Dessa skulle kunnatyper av
utvecklas nationellt eller inom ESA med stöd Rymdstyrelsen. Detav

uppenbart samordningär och samråd inom regeringskansliet erfor-att
dras för Sverige effektivt skall kunna på rymdverksamhet.att satsa

6.1.2 Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen central förvaltningsmyndighet underär Näringsdepar-en

för den svenska rymd- och tjärranalysverksamheten,tem entet särskilt för
forskning och utveckling. Näringsdepartementet finansierar huvuddelen

verksamav
såväl nationellt internationellt.som

Rymdstyrelsens huvuduppgifter inom sitt område initiativ tillär att ta
forskning och utvecklingsarbete, kontaktorgan för internationelltvara
rymdsamarbete, bereda tillståndsärenden och kontroll rymd-utöva av
verksamhet i Sverige.

Rymdstyrelsen för planering och koordinering Sverigesansvarar av
deltagande i ESAs program.

Rymdstyrelsen har rådgivande kommittéer för forskning, fjärranalystre
och industrifrågor.

Det tekniska genomförandet uppgifter inom de nationella ochrymd-av
fjärranalysprogrammen utförs huvudsakligen Rymdbolaget påav upp-
drag Rymdstyrelsen.av

Rymdstyrelsen har 1995 ll anställda och sitt i Solna. Rymdstyrel-säte
verksamhet kapiteli och6.2 diskuteras vidare i kapitlenpresenterassens

och9 10.
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Rymdbolaget6.1.3

Näringsdepartementet.underhelägt företagRymdbolaget är ett statenav
då DelegationenRymdstyrelsensamtidigtgrundadesRymdbolaget som

uppgiftenursprungligamed denRymdverksamhet 1972för att genom-
driva EsrangeRymdstyrelsensföra uppdrag inom samt somprogram

rymdforskningsorgani-europeiskafrån densvenskaövertagits statenav
ESRO.sationen

verksamhetbredarebetydligthar idag spännerRymdbolaget somen
tillämpningaroperationellaförstudier tillfrånhela rymdområdet,över

utmärkandeprojektledningSystemteknik ochrymdteknologi. ärav
utrustning förutvecklar ocksåochkonstruerarföretagetaktiviteter, men

har omfattandesatellitema. Företagetoch för de svenskasondraketer
alla sinaverksamt inominternationelltochfjärranalyserfarenhet ärav

affärsområden.

organiserat i femochi SolnahuvudkontorRymdbolaget har sitt är
divisioner:

driftballonger,raketer ochuppsändningDivision1 Esrange avav
infrastrukturtjänstersatelliter, bas- ochvetenskapliga

satellitstation,Satellitbild,Division SSC EsrangeObservationEarth2
satellitstation:% Tromsösatellitstation 50SalmijärviESA samt av

bearbet-fjärranalyssatelliter,frånmottagning datasatellitkontroll, av
karteringsuppdragochsatellitdataprodukterförsäljningning och av

raketsonder och ballongnytto-småsatelliter,Division3 Science System
rymd-försöksutrustning ochrymdforskning,klassisklaster för

tyngdlöshetiför experimenttransportsystem

försäljningoch Sirius,drift Tele-X-systemetDivisionTelecom4 avav
videokonferensTV-sändningar,och slutnasatellitkapacitet för öppna

telefontrafikochför data-förbindelserdigitalasamt

utvecklingstjänsterochutredningartekniskt stöd,DivisionStrategy5
myndig-Rymdstyrelsen, andrafjärranalysområdetinomspeciellt

ochproduktionutvecklingorganisationer,internationellaochheter
havsövervakningssystemflygbumaförsäljning av

Satellit-dotterbolagetochinkl.anställda 330 EsrangeTotalt antal är ca
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bild AB. Rymdbolagets Kirunaverksamhet behandlas ytterligare längre
fram kapiteli i kapitel6 10.samt

6.1.4 Rymdindustrin
svenska industriellaDen rymdverksamheten finns i första hand hos Saab

Ericsson Space AB och Volvo CorporationAero VAC. Rymdverksam-
heten inom de koncemema liten i jämförelse med de huvudsakligatre är
verksamhetsområdena. två företagen harDe tillsammans med Rymd-
bolaget erhållit 88 rymdbeställningama från ESA tillnärmare procent av
Sverige under perioden 1972 1992.-

Volvo Aero Corporation

Volvo CorporationAero VAC kom i det europeiska irymdarbetet
början 1970-talet tillverkare delsystem till raketmotorerav som av av-
seende bl brännkammare och raketmunstycken. Sedan dess har VACa
gjort framsteg och kvalificerat sig för omfattande utvecklings-stora ett
arbete för generation raketer Ariane Idag har VACnästa näraettav -
samarbete med Daimler Benz Aerospace i Tyskland, SociétéDasa
Européenne de Propulsion SEP i Frankrike och Fiat i Italien. Förutom
sin tillverkning komponenter har företaget också kvalificerat sig förav
utveckling leverans funktionella moduler med SEP system-av av som
integrator. VAC sysselsätter inom rymdområdet cirka och120 personer
har omsättning beräknas1995 uppgå till MSEK. VAC180överen som
har i kunder:två ESA och Arianespace. Under intensivastort sett ut-
vecklingsskeden dominerar leveranserna till ESA. När produktionen av

raket väl har kommit igång har leveranserna till Arianespaceen ny
utgjort huvudparten försäljningen.av
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Ariane 5

Styr- och navigerings-0

2 stdatorer

Separationssystem0

4 stTelemetriantenner0

Saab SpaceFig 6.1 Ericsson AB’ -. - l och Volvo Aero Corpo-
leverantörerration är

till Ariane raketen5

Munstycken
som turbiner

vöte-till och

syrepumporna
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Saab Space ABEricsson

Saab Ericsson Space, ingår i Saab-koncemen, till 60ägs procentsom
Saab och 40 Ericsson. Företaget har i Sverige 400procentav av

anställda, cirka hälften civilingenjörer eller teknologie doktorer.ärvarav
Österrikemajoritetsägda företagetI det i sysselsätts 60 Före-personer.

har fem viktiga produktområden: datorer för satelliter ochl bär-taget
raketer omborddatorer; datahanteringssystem för satelliter;2 3 an-

och för satelliter; mikrovågselektronik;4 5tenner antennsystem samt
satellitseparationssystem för bärraketer. Omsättningen i Sverige beräknas
1995 bli MSEK. det ovannämda österrikiska bolaget320 I beräknasca
omsättningen MSEK.bli 50 Så alla leveranser går tillgott ut-ca som
landet. Kontraktsleveranser till ESA 12 faktureringen.utgör av

Saab Ericsson Space har specialiserat sig inom fem olikaAB produkt-
områden medan VAC har specialiserat sig på produktområde. VACett
ingår i relativt väl etablerat konsortium leds SEP. Inomett som av
elektronikdatorområdet finns liknande strukturer elektronikenmen
utvecklas oerhört snabbt och det finns flera starka konkurrenter. Saab
Ericsson Space har stark marknadsposition avseende datahanterings-en

och har gjorda och tillplanerade leveranser satelliter50översystem
för telekommunikation.

Övriga leverantörer rymdprodukterav
Förutom dessa företag finns också antal andra företagstörretre ett som
bedriver rymdverksamhet, eller bedriver rymd sidoverksamhet.som
Under de sex-sju åren har cirka företag25 levererat till ESA.senaste
Andra företag utför Rymdbolaget inom förarbeten det natio-ramen
nella rymdprogrammet. Det gäller exempelvis FFV Aerotech och ACR
Electronics. Ett exempel Hafo tillverkar kundanpas-ABBärannat som
sade integrerade kretsar och har tagit i rymdverksamhetensteget

utveckla och tillverka strålningshärdiga kretsar. Hälftenattgenom av
företagets rymdleveranser statliga kontrakt. andra hälftenDen äravser

kommersiella kontrakt, och denna del bedöms ha positivöppna en
marknadsutveckling.

Följande leverantörer till rymdverksamheten:är

HafoABB Skräddarsydda integerade
kretsar
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rymd-Mekanik, elektronik, detektorer,ElectronicsACR AB
system

Optik, optronik, radarCelcius Tech. Electronics AB m m

för små-SammansättningAerotech ABFFV systemav
satelliter, testutrustning m m

OptikFLC-Optics AB

Försöksanstalten Beräkningar,Flygtekniska tester m m

Vibrations- och akustikmätningarmABDNV Ingemansson m

Elektronik,mikrovågsteknik, chipdesignOmnisys f d EdgeAB,

HöghållfasthetskompositerPolymerkompositer AB

R-Tech ProgramvaraAB

Saab Ericsson Space AB textse

MikroelektronikInstituteSwedish
of Microelectronics

Rymdbolaget textse

Optik, elektronik, detektorerTecarex AB

Corp.Volvo Aero textse

ÅF Industriteknik AB Testsystem

synpunkter tilltillskrivits för inhämtaOvanstående företag har ut-att
kapitel Rymd-sammanfattning redovisas iredningen. En av svaren

beretts möjlig-diskussioner och lämna underlagbolaget har i attgenom
het framföra synpunkter.att
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6.2 Det svenska rymdprogrammet

Programstruktur6.2.1

finansierade rymdverksamhetenRymdstyrelsen statligtDen genom
delen i internationellt samarbete, i förstagenomförs till allra största

med främst Frankrike och Tysk-hand inom ESA, bilateraltävenmen
Även genomförs till allra delenland. det nationella störstaprogrammet

Frankrike och Finland.i samarbete med andra länder, Kanada,t ex

Nationella programmet

grundforskning använderRvmdforskningsprogrammet denavser som
hjälpmedel. omfattar tvåraketer, ballonger och satelliter Detsom

i mikrogravita-huvudområden klassisk rymdforskning och forskning-
tion.

forsknings- och utvecklingsinsatser vadFjärranalysprogrammet fattarom
data markytan,gäller för insamling och utvärderingmetoder av om

atmosfären och luftbuma instrument och medoch med rymd-vattnet
utrustning.markbunden

syftar till utveckla tekniskt kunnandeIndustriutvecklingsprogrammet att
konkurrenskraften inom svenskpå rymdområdet för på sikt ökaatt

världsmarknaden.föra avancerad teknologi påindustri och ut

Internationella programmet

vetenskapsprogram-ESA Sverige i de obligatoriska grund- ochI deltar
enlighet med ESAs regler med sin BNI-andeloch bidrar imen

enligt ESAs beräkningssättBNIbruttonationalinkomst år 1994som
tillväxt iuppgick till knappt %. valutaförändringar,3,3 P sämreg a

åren fler medlemmar iSverige i omvärlden under deän senaste samt
2,8%,ESA verkliga BNI-andelenFinland denär numera ca men p g

snitt de åren kommerprocenttalet beräknas på ett senasteatt genom ava
ske först något år.nedjusteringen svenska BNI-taletdet att omav

ESA-programmen innebära kostnads-bör för de obligatoriskaDetta en
MSEKår.sänkning för Sverige i storleksordningen drygt 20

tillämpningsprogram med varie-Sverige deltar också i ESAs frivilliga
industriutveck-förväntat utbyte i formrande andelar motsvarar avsom
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lingskontrakt och förväntad användningspotential. Sverige deltar inom
områdena fjärranalys inklusive meteorologi, rymdtransporter, telekom-
munikation och rymdlaboratorier. Det snittliga svenska deltagan-genom

frivilligadet i de %.1,8ärprogrammen ca

Sveriges totalt genomsnittliga deltagande ESAi uppgår därmed till ca
%.2,1

bilaterala samarbetet medDet Frankrike består fjärranalysprogram-av
SPOT och förberedelser infor vidareutveckling Ariane-5-met en av

raketen. Frankrike deltar dessutom tillsammans med Finland och
Kanada i Odinprojektet. Samarbetet med Tyskland inriktat på förbe-är

förredelser framtida rymdtransportsystem Sånger och utvecklingett
radarantenner. Sverige medverkar också i utvecklingen fjärr-ettav av

analysinstrument för registrering global vegetationskartering tillsam-av
med EU, Frankrike, Belgien och Italien.mans

Ekonomi

Det svenska rymdprogrammets kostnadsstruktur budgeterat 199495:var

Nationell MSEK111 15 %
Bilateralt MSEK62 8 %
ESA MSEK575 %77

Summa MSEK %748 100

Tabell 6.1 svenska rymdprogrammetDet

Satsningarna redovisas och diskuteras vidare i kapitel

6.2.2 Nationella programmet

Rymdforskning

För Sverige möjlighet hävda isig det internationellaatt attge en samar-
betet har koncentrerats till områden frammed stående forskareresurserna
och Sverigesdär geografiska läge utnyttjas. Det gäller framföralltsenare
rymdplasmafysiken där Esrange med sitt läge i norrskenszonen kan
utnyttas.

målsättningEn viktig för Rymdstyrelsen åstadkomma svensktär att ett

4 15-0807



98 Den svenska rymdverksamheten och ESA SOU 1995:78

forskningsprogram maximerar synergieffektema mellan det natio-som
nellt styrda och ESA-programmetprogrammet

Rymdplasm afysik, eller magnetosfär- och jonosfärsfysik, inriktadär mot
mätningar laddade partiklar och elektriska magnetiska fält med hjälpav

satelliter, sondraketer och ballonger.av

Forskningen bedrivs vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och Uppsala
vid institutionen för plasm afysik vid Alfvén-laboratoriet vid KTH.samt

Till de uppmärksammade projekten under hör studiernamera senare
fysikaliska i jonosfären och magnetosfären med hjälpav processer av

de svenska satellitema Viking uppskjuten 1986, Lrçjg uppskjuten
och Astrid uppskjuten1992 1995.

svenskaDe rymdplasmafysikgruppema deltar i olika ESA-projekt bl a
rymdsonden Ulysses, vilken den första solens poler,är att passera
ESANASA-projektet CassiniHuygens, sänds för studium1997som upp

ochSaturnus dess måne Titan CLUSTER med fyra satellitersamtav
uppsändning för samtidig, jor-1996 tredimensionell kartläggning av

elektromagnetiskadens fält.

Astronomi med inriktning astrofysik innefattar i synnerhet studiermot
solsystemobjekt, stjärnor, det interstellära mediet och galaxer medav

hjälp satellit- och ballongbuma mätningar inom hela det elektromag-av
netiska spektret från till mm-våglängder.röntgen

Forskningen bedrivs vid observatoriema i Lund, Saltsjöba-av grupper
och Onsala.den, Uppsala Bland internationella projekt svenskasom

medverkar i kan International Ultraviolet Explorer,nämnasgrupper
Hubble Space Telescope, ESA-satelliten ISO Infrared Space

interferometriska mätningar med radioteleskop, detObservatory, a
ryska RadioAstron uppsändning tidigast 1997.
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uppskjutningforskningssatelliten I 997fjärde svenska6.2 Odin, denFig

uppskjutningforskningssatelliten isvenskaden fjärdeOmbord på
för millime-och radiomottagareteleskopskall finnas 1,11997 ett enm

astronomiska mätningarnasubmillimeter-våglängder. Deochter avser
i interstellära mole-och molekylärtfrån vattenångafrämst emission syre

kylmoln.

fysik, kemi och dynamikatmosfärensAtmosfärforskning avseende
Universitet.vid StockholmsMeteorologiska Institutionenbedrivs vid

atmosfären, ochpå denhittills fokuseratsForskningen har mät-övre
påoptisk utrustning ombord sond-med hjälpgenomförtsningar har av

raketbaser.och andrafrånraketer, skjutits Esrangeuppsom

möjligheter observeraOdin-satellitennämndaDen öppnar attnyaovan
fleraantalfördelningenden globala ämnen,ett stort varav anses varaav

växthuseffekten.och för Iozonskiktets utvecklingförbetydelseav
Meteorologiskaförutom institu-Odin deltaratmosfärsforskningen med

Rymdobservatorium och ChalmersOnsalationen i Stockholm även
Tekniska Högskola.
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Mikrogravitation

Forskning i material- och livsveten-tyngdlöst tillstånd bedrivs inom
skapema.

Materialforskningen och i viss utsträckningbedrivs med sondraketer
ombord på Rymdfärjan flygplan i parabelflykt. Arbetet bedrivsoch
delvis i Från början inriktades de svenskasamarbete med Tyskland.
experimenten diffusions- och kristallisa-stelnings-, konvektions-mot
tionsprocesser hos metaller, legeringar, halvledare och keramer.

förMaterialforskargrupper finns vid Institutionen materialens process-
teknologi, Mitthögskolan i Sundsvall, Institutionen för fysik ochKTH,
mätteknikF OA, Linköpings universitet.

år studier utförts rörande kristallisation proteinerUnder harsenare av
och i elektriska fält.DNA-molekylens orientering och dynamik

fysikalisk kemi respektiveBiofysikgrupper finns vid Institutionema för
oorganisk kemi vid CTH.

Inom livsvetenskapema studeras bl blodcirkulation, lungfunktion,a
vätskebalans, immun-balanssystem, centrala regleringnervsystemet, av

försvar och blodbildning. Forskningen bedrivs vid Avdelningen för
omgivningsfysiologi vid Karolinska Institutet.

Fjärranalys

Fjärranalysen har beskrivits utförligt i kapitel och kommer diskute-5 att
fram i skall därför endast kortytterligare längre Härrapporten.ras

nationella ijärranalysprogrammet.de aktiva i detnämnas ärgrupper som

utarbetat flerårigt för fjärr-Rymdstyrelsen har under 1995 ett program
miljöövervakning, topograñsk kart-analys fokuserar fyra områden:som

skogsbruk meteorologi. dessa fyraläggning, Inomsamt program-
områden genomförs utvecklingsprojekt syftande till operativa rutinmäs-

Utvecklingsarbetet skall ske i intimsiga användningar inom några år.
forskningsinstitutioner, Rymdbolaget och de potenti-samverkan mellan

skall också tillskjuta likaella användarna. Dessa användare stora ut-
vecklingsresurser Rymdstyrelsen.som

Fjärranalys på mikrovågsradiometri, spektrala signaturerbaserassom
bildanalys hjälp satellitdata eller data från luftbuma elleroch med av
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markbaserade bedrivs vid följande institutioner: radio- ochsensorer
rymdvetenskap, CTH, naturgeografiska i Stockholm respektive Lund,
fysik i LTH avdelningen för tjärranalys vid Sveriges Lantbruksuni-samt
versitet i Umeå.

Fjärranalysen förväntas komma till användning i utsträckning förstor
Öster-studier miljön, bl marinekologisk kartläggning algbälten iav a av

sjön, skogsindustriella utsläpps effekt på klorofyllhalten i närliggande
miljöeffekter jordbruk, grundvattenfrågor, föroreningari luft-vatten, av

havet, forskning kring kolcykeln, barrskogsvegetationens förändring till
följd luftföroreningarav mm.

Industriutveckling

viktigt mål för denEtt statliga rymdverksamheten skapa förut-är att
sättningar för utveckling konkurrenskraftig svensk rymdindustri.av en
Kopplingen till industriell teknikutveckling finns i alla de därprogram
Rymdstyrelsen deltar. nationella aktiviteternaDe tjänar stöd för desom
internationella de möjliggör användandeattprogrammen genom av en
högre tekniknivå vad uppnåtts tidigare. Odinprojektet innehållerän som
sådana komponenter, avancerade styrdatorer. det nationellaIt ex pro-

har det också varit möjligt företag vill in pågrammet att engagera som
rymdmarknaden eller haft idéer varit värda pröva.attnya som

nationellaDet omfattar också teknologiprogramprogrammet ett som
syftar till långsiktig kompetenshöjning inom industrins specialområden.
Graden samfinansiering varierar. För de etablerade rymdin-störreav
dustriema gäller företagen själva ska bidra med 23. förInomatt ramen
detta kan industrin föreslå projekt kompetenshöjandeärprogram som
på sikt och möjlighet för företagen demonstrera den tekni-attger nya
kens funktionsduglighet positionera sig inför de framtida interna-samt
tionella projekten.

Exempel på projekt ingått i industriutvecklingsprogrammet Saabärsom
Ericsson Space ABs utveckling bitars microprocessor32 förav en egen
rymddatorer antennelement för mobil telefoni. kommerProcessomsamt

ombord på Odin-satelliten. Volvo mål har varitAerosprövasatt att
tekniskt positionera företaget för utökat funktionsansvar området
framdrivningssystem för bärraketer, vikt vidvarvid lagts uppbyggnad

kompetens beträffande systemteknik, material, mätteknik ochav nya
provning. Projekt finns också i mindre företag.

Rymdstyrelsen följer löpande utvecklingen svenskainom den rymd-upp
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näringspolitiska målen.enkät kopplad till deårligindustrin genom en
tekniknivå, för-konkurrenskraft, tillväxt,indikatorer påDärvid erhålls

upphandling i olika formerstatligolika marknader,säljning på t mm.ex

ESASpace Agency,6.3 European

ochSyfte styrning

fred-för uteslutandei kapiteltidigare 2ESAs syfte nämntsär attsom
rymd-europeiska inomfrämja samarbete mellanändamålliga stater

rymdtillämpning i syfterymdteknologi och dessasforskning och att
tillämpnings-och för operativavetenskapliga ändamålanvända dem för

samordna ochESA utarbeta europeiskaVidare skallsystem. program,
ändamålsenligoch utarbetasländemas rymdprogrammedlemintegrera en

industripolicy.

medavtal samarbetemedlemsstaterhar f 14ESA närasamt omn
Kanada.

beslut i ESAskonventionen frånverksamhet 1975ESAs samtstyrs av
Viktiga beslut, lång-företrädda.vilket samtliga medlemmarråd, i är

vid kbrukar behandlasövergripande policiesplanersiktiga samt s
några års mellanrum. Ettmedministerrådsmöten brukar äga rumsom

behandlahösten för blministerrådsmöte skall 1995,sådant äga att arum
frågor rörandefinansiering,rymdpolicy, syften ochEuropas program,

ideltagandeEuropasutveckling inom Arianeprogrammetfortsatt samt
internationella rymdstationen.den

administration. Med-k Executivearbetet leds ESAsoperativaDet sav
för olikaochantaldeltar ilemsländema expertgrupperstort styr-ett

program.

rymdcentraEuropeiska

med 400anställda. Huvudkontoret,omkringESA har totalt 2000 ca
tekniskadetanläggningeni Paris.ligger Dentjänstemän, ärstörsta

anställda.med DenNoordwijk i Holland 1200iEsteccentret opera-ca
satelliter sysselsättermmkontrollstationen Esoc somtionella styr ca

Esrin, belägetDarmstadt i Tyskland.och ligger i300 ärsompersoner
fjärranalysdata. l50huvuduppgift hanterautanför harRom, attsom
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verksamma vid Esrin. ESAs EAC belägetär ärastronautcenterpersoner
i Köln. Vid uppskjutningsbasen i Guyana, arbetarKourou, Nya 1100ca

flertalet anställda Arianespace och franska rymd-ärpersoner, varav av
CNES. ESA har också några mindre anläggningar, mark-organet a

stationen till radarsatelliten ERS-1 i Salmijärvi utanför Kiruna. Där
verkar anställda22 Rymdbolaget.personer av

Huvuddelen ESAs projekt genomförs med hjälp leveranser frånav av
industrin. Totalt 35 000 verksamma i denanses personer vara europe-
iska rymdindustrin. Bara Arianeraketen beräknas sysselsätta omkring 12

Ca000 i Europa. % de avgifter medlemsländerna75 betalar tillav som
ESA återgår till respektive land i fonn industrikontrakt.av

Program

ESAs budget uppgår till miljarder SEK. Sveriges26 bidrag harnämnare
någraunder år legat omkring % ESAs budget.2,1 Under 199495ca av

bidrog Sverige med 594 MSEK.

Program GSEK %

Allmänt 2,5 10mm
Transportsystem 8,0 3 1
Bemannad rymdfärd 3,3 13
Telekommunikation 2,7 11
Fjärranalys, inkl meteo-
rologi 4,4 17
Vetenskap 2,9 l 1
Mikrogravity 0,8 3
Övrigt 170 4
Summa 25,6 100

Tabell ESAs budget6.2 1994

Vetenskapsprogrammet

ESAs vetenskapliga långtidsprogram ochHorizon 2000 det planerade
fortsättningsprogrammet Horizon Plus innehåller bl studier2000 a
missions rörande solfysik, strålningskällor i rymden, planeter mm.
Europa har byggt starkt rymdforskningsprogram ochettupp anses vara
ledande inom bl kometstudier, astrometri, plasmafysik, delar sol-a av
fysiken ESAs vetenskapsprogram bedrivs i flera fall tillsammansmm.

NASA.med
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Svenska deltar i flera ESAs forskningsprogram, vilket redo-grupper av
under avsnittet det nationella Vetenskaps-visats programmet.ovan om

medobligatoriskt och Sverige deltar, nämnts,ärprogrammet som ovan
% ESAs forskningsbudget.sin BNI-andel, 3,3ca av

Saab Ericsson SpaceBland svenska företag det i första hand ABär som
betydande industrileveranser inom vetenskapsprogrammet.har

Tillämpningsprogrammet

varierandeSverige deltar i flertal frivilliga tillämpningsprogram medett
andel Sverige skall delta med i deandelar, i snitt 1,8 %. Hur storca

olika frivilliga projekten bestäms huvudsakligen utifrån samlad be-en
dömning vilket kan för svensk del. Utbytetutbyte deltagandeettav ge
kan bestå i

efterföljandeindustriorder från utvecklingsarbetet eller eventuell
kommersiell fas i projektet,

användarutbytet inklusive forskardeltagandet projektet,av

sysselsättningseffekter, främst utnyttjande anläggningarna iav
Kiruna, projektets utvecklingsfas eller operativa fas.under

Sverige deltar i följande program:

Rymdtransportsystemen, dvs bärraketer förutsättning för allärmm, en
rymdverksamhet. Sverige deltar i utvecklingen bärraketen Ariane.av

mikrovågselektronikSaab Ericsson Space levererar omborddatorer,AB
och Volvo Aero Corporation leverar motordelar, bl turbinerantenner. a
och utloppsmunstycken.

Telekommunikationsorogrammet utveckling och demonstrationsyftar till
telekommunikationstjänster, mobil-teknik och satelliter för t exav nya

elektroniktelefoni och datareläsatelliter. Saab Ericsson Space levererar
ABB-Hafo andra leverantörer.och och Polymerkompositer ärantenner.

Sverige tanke påFjärranalysprogrammet särskilt intresse för medär av
ochanvändningspotential och verksamheten i Kiruna satellitbilder

omfat-datamottagning. Sverige deltar i ESAs fjärranalysprogram som
ERS-l uppsänd ERS-Z ENVISAT planerad1991, uppsänd 1995,tar

uppskjutning MSG. Sverige1998 Meteosat Second Generationsamt
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förmedverkar utvecklingen satelliter och deras instrumenti meteoro-av
Spacelogi miljöövervakning främst Saab Ericsson AB.och genom

tjänar också deTelekommunikations- och ijärranalysprogrammen euro-
i vilka Sverigepeiska satellitorganisationema Eutelsat och Eumetsat, är

medlem.

intresseMikrogravitationsprogrammet förutom vetenskapligt vär-är av
defullt eftersom leder till sondraketuppsändningar vidför Sverige den
Esrange.

6.4 i KirunaRymdverksamhet

sedan 1950-talets andra hälft vuxitRymdverksamheten i Kiruna har
från kort period under 1970-talets början. An-kontinuerligt, bortsett en

Tillväxttalet sysselsatta i rymdverksamhet 340är närmare personer.nu
framgår figoch fördelning på olika verksamheter 6.1.av

för Rymdfysik,Institutet IRF
sedan tidigare underInstitutet för Rymdfysik har verkat i Kiruna 1957

och Kiruna GeofysiskaKiruna Geofysiska Observatoriumnamnen
Lycksele.i Uppsala, Umeå ochInstitut. har avdelningarIRF även

från Utbildnings-Institutets huvudsakliga finansiering sker via anslag
forskningsanslagdepartementet, det ocksåär största mottagaren avmen

anställda ochfrån Rymdstyrelsens rymdforskningsprogram. IRF har 120
MSEK.1994 55omsatte

EISCA T

Scientific Associationbildades Incoherent Scatter1975 European
jonosfärsforskning iEISCAT, svensk stiftelse bedriver samar-en som

Sverige, ochmed forskare England, Frankrike, Norgebete i Tyskland,
Anläggningar finnsFinland. samlokaliserat med IRF.Huvudkontoret är

Finland.Sodankylä ii och på Svalbard i NorgeTromsöäven samt
viaSveriges bidrag till EISCAT, % budgeten, finansieras Natur-10 av

EISCAT har anställda i Kiruna ochvetenskapliga Forskningsrådet. 16
MSEK.1994 8,5omsatte
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RYMDVERKSAMHETENS UTVECKLING I KIRUNA
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Fig 6.3 Rymdverksamheten.: utveckling Kiruna 1956-1994.i
340 sysselsatta rymdverksamhet.är ipersoner numera

Rymdbolaget KirunadelenAB,

I mitten 1960-talet anlades Esrange uppskiutningsbas förav som en
sondraketer ESAs föregångare ESRO. Svenska övertogstatenav an-
läggningen och1972 uppdrog Rymdbolaget för driften.att svara
Numera sänds ballonger från Esrange.även upp

1978 anlades markstation vid Esrange för mottagning arkivering,en ,behandling och distribution data från ñätranalvssatelliter. Stationenav
användes ursprungligen för de amerikanska satellitemai Landsat-serien,

har vuxit till information från andra satelliter,ävenatt ta emot tmen ex
den tidigare nämnda SPOT och de japanska MOS och JERS.

Esrange har också etablerats satellitkontrollstation och handharsom
stvrning och kontroll satelliter i polära och geostationära banor, dvsav
såväl forsknings- Freja, Astrid och fjärranalys- SPOT, JERS som
telekommunikationssatelliter SiriusTele-X, från ESRANGE. Påstyrs
ESRANGE arbetar 130 personer.
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tjärranalys-samarbetetsvensk-franskadetresultatenSom ett omavav
Satellitbild AB,till Rymdbolaget,dotterbolagsatelliten SPOT har ett

anställda ochdrygt 50Satellitbild AB hari Kiruna.etablerats personer
ochkartortill delbestårFörsäljningenMSEK.60 storomsätter avca

samverkar medSatellitbild ABu-länder.naturresursinventeringar i även
Lantmäteriet i Kiruna.

ERS-lfjärranalyssatellit,förstaför sinmarkstationESA har anlagt en
Rymd-drivsStationenESRANGE.Salmijärviradarsatellit, i nära av

och antalMSEKOmsättningen 42ESA.uppdragbolaget på är an-av
ställda 22är personer.

Utbildning
Qgmdingenjörsutbildning 120universitetUmeåharSedan 1992 omen

ochår 1995studenterIntagningen 40förlagd till Kiruna. ärpoäng per
verksamhetenutbyggd skallFullterhålla sinförutses 25 elever examen.

lokaler.till IRFsanslutningbedrivs iUtbildningenstudenter.ha 100ca

ingenjörs-3-årigLuleåHögskolan iTekniskastartade1994Hösten en
Flerainformationsteknologi GIS.geografisk ämnenautbildning i av-

rymdverksamheten.tillanknytninghar direktstuderassom

fåtti harmed IRFKiruna,rymdverksamheten iförIntressenter spetsen,
International Spacecampus tillafñliatedKiruna godtaget ettsom

erbjudaAvsiktenStrasbourg.iISU med ärUniversity attcentrum
i rymdfysikutbildningforskning ochtillmöjligheterelever vid ISU

försorg.IRFsgenom

använd-fjärranalysteknik ochiregelbundetrelativtKurser arrangeras
drivsSIGITstiftelseninformationsteknikning geografisk avsomavav

Satellitbild AB.Lantmäteriet ochblmed hjälpKiruna kommun aav

klimatstudierochMiljö-
medrvmdforskning IMRochmiliö-Institut förKiruna planerasI ett

satellitdata;förmiljödatacentrumverksamhetsgrenar: lföljande
och glaciärer;polamäraklimatforskningmiljö- och2 växtzonerom

samhälle därochmiljöforskning4ozonforskning;3 samt geogra-om
medfinnsGIS används. IMRinformationssystem väsent-fiska som en

deutnyttjandeavseendetillförslag EUregeringenslig nysatsning i av
utveckling.regionalMål-6-medlen förså kallade
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Förarbetena med verksamhetsgrenen Miljödatacenter har pågått under
år och kommitdärmed längst. flertalEtt pilotstudier avseende miljö-tre

databaser, användarbehov, internationellt samarbete, tekniska lösningar,
personalbehov har genomförts. Ett långsiktigt forskningsprogrametc
med tiotal forskargrupperi Sverige under utarbetande. Centret harett är
vidare till European Topic Center for Landcover EUs miljö-utsetts av

European Environmental Agency, iEEA, Köpenhamn. Dettaorgan ger
internationell kund redan från och dessutom brettcentret start etten

europeiskt kontaktnät. Målet efter igångsättningsperiodär att centret en
skall väsentligen användarfmansierat.vara

Rymdverksamherens omfattning Kirunai

tabell redovisasI 6.3 samlad bild rymdverksamhetema i Kirunaen av
med påavseende anläggningar, utrustning, personal, kostnader, intäkter

Tabellen sammanställd Leif ElleremMagnusson, ABärm m. av som
underlag för denna utredning.
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driftskostna-personal,rymdverksamhetTabell 6.3 Kirunas investeringar,-
der och driftsintäkter.
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för sigTabellen talar själv några kan framhållas.data ändå IRFsmen
EISCATsoch verksamheter omslöt 1994 MSEK. Rymdbolagets64ca

och ESAs verksamheter skötssom Rymdbolaget på uppdragav av
ESA omslöt tillsammans MSEK.181 Rymdingenjörsutbildningenca
och LMVs rymdverksamheter omslöt tillsammans drygt MSEK.5 De

driftskostnadernatotala uppgick till 250 MSEKca

Utländska forskningsorganisationer intäktskällanden %.54är största
ingår intäkter frånHär EISCATs medlemmar, ESA driversom

Salmijärvistationen utländska organisationer bedriver projektsamt som
vid Eftersom ESAs utnyttjandeEsrange. Kiruna helt beroendeärav av
Sveriges medlemskap i ESA bör det indirekt det svenskanämnas äratt

står bakom delar intäkterna från de utländska forsknings-staten som av
organisationerna. På liknande finns stark koppling mellan densätt en
statliga finansieringen det bilaterala samarbetet Frankrikemedav
rörande SPOT och de intäkter denna verksamhet vidsom genererar
Esrange.

Intäkter till direkt marknadsstyrda organisationer marknadsintäkter i
tabellen %13 totalbeloppet. Den del verksamheten vidutgör ca av av
Esrange kontroll satelliter på kommersiell marknad ingårsom avser av
inte i nämnda andel varför procenttalet borde något Enstörre.nog vara
rimlig uppskattning finansiering från offentliga myndigheter iär att
Sverige utlandetoch överstiger % kostnaderna80 för rymdverksam-av
heterna i Kiruna. Verksamheten domineras forskning och forsknings-av
stödjande verksamhet.

Enligt Leif Magnussons beräkningar den ackumulerade investeringenär
i byggnader, anläggningar och utrustning gjorts i Kiruna drygtsom en
miljard kronor, räknat i års prisnivå. MSEK1994 185 regio-utgörs av
nalpolitiskt lokaliseringsstöd.

Slutligen bör verksamheterna i Kiruna vuxit fram under långnämnas att
ochtid på eller byggt vidare på tidigare verksamheter. IRFsättett annat

förutsättningarna för EISCATs etablering och lokalisering tillen avvar
Kiruna. vidKompetensen IRF bidrog till valet Esrangeav som upp-
skjutningsplats för ESRO. Anläggningama vid Esrange basenssamt
nordliga läge lämpade sig för satellitdatanedtagning, i sin följ-tursom
des bildbehandling vid Satellitbild AB, planeradeDet Institutetav osv.
för Miljö- och Rymdforskning bygger också vidare etableraderedan
verksamheter och geografiska förutsättningar i Kimnaområdet. deUr
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gjorde påVetenskapsakademienKungligaursprungliga satsningar som
rymdverksamhetomfattanderelativtsuccessivthar således1950-talet en

vuxit fram.

någrarymdverksamhetensvenska6.5 Den sam--
manfattande aspekter

väsentligtberörsrespektive departementriksdagsutskottåttaMinst
rymdteknisk kom-ochsamordningSamråd,rymdverksamheten.av

behövspetens

MSEK199495 748budget FörRymdstyrelsens var

nationellt, bilateraltdelas iverksamhetRymdstyrelsens ettettupp
34erhållerESA-programmetESA-program. överoch ett av resur-

Sverige iåtergår tillESAbidrag tillSverigesCa 75 % avserna.
svenska företagkontrakt tillform av

Corporationoch Volvo AeroSpace ABSaab EricssonRymdbolaget,
deknappt 90%erhållerDedominerande rymdföretagen.deär av

20-tal mindreYtterligareESA.industrikontrakten frånsvenska ett
rymdkon-erhållerkoncernerverksamheter inomellerföretag större

trakt

rymdprojektsvenska företagensnivån på detekniska ärDen genom-
höggående mycket

rymdplasmafysik,dominerasi SverigeForskningsprogrammet av
Fjärranalysmikrogravitation.atmosfärsstudier ochastronomi, ären

rymdverksamhetsvensktyngdpunkt i

forsknings- ocheuropeiskaESA detarbetet inomRymdsam störstaär
har pågenomförts.har Europanågonsinutvecklingssamarbete som

antal områdeninompositionernått världsledanderelativt kort tid ett

räknat 1000Sverige sysselsätterRymdverksamheten i näragrovt
i Troll-140i Göteborg,Kimna, drygt 300i340 capersoner, varav

Utbildnings-andraStockholm och 50-100ihättan, 150 orter.ca
verksamheteninommycket högnivån är

under dekontinuerligthar vuxiti KirunaRymdverksamheten senaste
under devidareutbyggnadpåfinnsåren. Planer när-knappt 40 en

forskning ellerverksamhetenStor del äråren. utgörsmaste avavav
inneburitharKiruna kommunvilket Förforskningsstödjande karaktär,

framtidsperspektiv.positivtett



7 Användare och leveran-

törer rymdteknikav
Synpunkter framtidaoch behov av
rymdtjänster

I detta kapitel redovisas synpunkter för rymdindustrinrepresentantersom
och användare rymdteknik har framfört till utredningen. Representantemaav
för rymdindustrin sin på framtida inriktning rymdsatsningarna.ger syn av
Användarnas nyttjande rymdteknik beskrivs. Synpunkter på framtidaav ges
utvecklingsmöjligheter beträffande utnyttjandet rymdteknik behovsamtav

samordning. Kapitlet avslutas med sammanställning trender inomav en av
olika områden.

frågor7.1 Syfte och

direktivenI förutsättning för Sveriges deltagande i rymdverk-attanges en
samheter bör dessa förs på kostnadseffektivt och inomatt ett sättvara genom
områden där det finns speciellt goda förutsättningar för framgångsriktett
utnyttjande resultaten. Vidare utredaren skall vilka resultatsägs attav ange

kan förväntas på kort och lång sikt de statliga satsningama ochsom av
bedöma möjligheterna uppnå ökat utnyttjande rymdteknik tillatt nyttaav

Ävenför samhället. behov samarbete och samordning skall analyseras.av

Utredningen tillskrev därför företag levererar produkter eller tjänstersom
till rymdprogrammen och användare rymdteknik och dessabad attav ge
synpunkter. Syftet få underlag för analys och bedömningatt samtvar
erbjuda rymdintressentema möjlighet framföra synpunkter deatt som
ansåg utredningen borde beakta. Några företag och myndigheter hade iatt

tidigt skede kontaktat utredningen och anmält de hade sådanaett att syn-
punkter.

Leverantörerna till rymdprogrammen ombads allmänt lämna synpunkteratt
med utgångspunkt i direktiven. Användarna rymdteknik ombads ocksåav

utifrån direktiven lämna synpunkter till utredningen, framföralltatt men
ombads de beskriva det vilket rymdtekniken utnyttjades, fram-att sätt
tida möjligheter, ekonomisk analys cost-benefit rymdteknik jämfördav
med tillgänglig teknik, samordningsbehov.samtannan
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från produkter7.2 Synpunkter leverantörer av
och tjänster till rymdprogrammen

Saab SpaceEricsson AB

Saab med framhålla rymdteknikensEricsson Space AB inleder nyttaatt
telekommunikation och tjärranalysför samhället inom forskning, samt

lett till konkurrenskraftig europeiskframsynt industripolitikatt enen
uppskjutning satelliter.av

Saab Ericsson Spaceviktigt det ABRymdsamarbetet är attgenom ger
på den internationella rymd-möjlighet med och konkurreraatten vara

satelliter ochgäller företagets datasystem förmarknaden, bl vad sepa-a
Rymdverksamheten vidare möjlighet tillrationssystem för raketer. ger

internationellt arbete varvid grund läggshögteknologisk utveckling i sam
europeisk industri. Samverkan med hög-för långsiktig samverkan med

skolorna, särskilt Chalmers Tekniska Högskola, stärker företaget inom
viktiga feltoleranta och mikrovågsteknik.spjutspetsom råden, datorera

rymdsamarbetet vidgadägarföretagen Saab och Ericsson innebärFör en
elektronik- och flygindustrin. Verk-kontaktyta den internationellamot

den interna teknik-samheten prestigefylld for ägarkoncemema,är ger
kan utnyttjas i andraspridningseffekter och kommersiella kontakter som

sammanhang.

inriktningenSaab Space det viktigt denEricsson AB är attattanser av
ochbaseras på långsiktig konsekventsvenska rymdverksamheten en

aktör och måste därförstrategi. Sverige internationellt litenär sett en
inom speciella nischer och kon-välja och hålla fast vid positioner vara

omstruktureringenkurrenskraftigt inom dessa. pågåendeDen av europe-
blir färre. svenskaisk rymdindustri leder till antalet företag Denatt

möjlighetinriktas fåtal företagrymdpolitiken bör därför mot ett som ges
Sverigestorlek. önskar deltar mederhålla tillräcklig Företagetatt att

samarbetsprojekt där företagetsungefär BNI-andel i många europeiska
med andel i någrastandard-produkter kan ingå, hellre än större ensta-

projekt uppnåska få leverera produkterna till mångaprojekt. Genom att
företagets konkurrenskraft stärks inom de aktuellaskalfördel ochen

utvecklingsprojektVidare framhålls bilateralaproduktområdena. att
eftersom möj-SPOT-projektet mycket intresse,såsom är stort aav

i ESA-projekten.lighetema produktutvecklingen blir större änatt styra

problem vissa marknaderVid besök på företaget framhölls attettsom
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politiska skäl stängda for Saab Ericsson Space AB. Inomär tav ex
militära projekt i Europa konkurrentforetag möjlighet utvecklaattges
och leverera teknik,avancerad sedan introduceras på de civilany som
marknaderna. Därvid skapas försprång Saab Ericsson Spaceett gentemot
AB. Företaget ansåg Sverige, i likhet med andra länder, bordeatt satsa
på militär rymdteknik och, observatör, delta i europeiska mili-t ex som

diskussioner rymdtekniska projekt.tära om

Volvo Aero Corporation

Volvo Aero Corporation har i och kommitténsbrev vid besök på före-
framhållit betydelsen övergripande mål vision-mission-goaltaget av

för den svenska rymdverksamheten och långsiktigt politiskt stöd for de
fastställda målen. Det övergripande motivet företaget i första handanser

europeiskbör oberoende åtkomlighet till rymden. Därefter kommervara
Sverige bör med och internationellt dela på kostnaderna foratt vara

utveckling samhällsnyttiga tillämpningar forskning.och VolvoFörav
Aero Corporations område innebär åtkomligheten till rymden måltalatt
skulle kunna för kostnadkgpris i omloppsbana, tillförlitlighetsättas
minskat antal haverier tillgänglighet väntetid för uppskjutning.samt

amerikanska kongressen har fastställt sådanaDen måltal för sitt rymd-
och kandet konkurrensen på uppskjutningsområdetväntas attprogram,

kommer hårdna.att

Volvo Aero Corporation till skillnad från Saab Ericsson Space ABär
huvudsakligen inom område, rymdtransportsystem. Volvoengagerat ett

lämnat rollenhar legoleverantör och vuxit till komponentleverantörsom
fullt formed utveckling och serieleveranser motorbrännkam-ansvar av
och munstycken till förbärraketer. Ett företaget mycket viktigtmare

samarbete med andra europeiska företag har byggts under mångaupp
år. Arianeraketen har varit mycket framgångsrik. har f världs-Den n en
marknadsandel %. Volvo har60 erhållit industribeställningar frånom ca

ESAdet närstående kommersiella uppskjutningsföretaget Arianespace
till värde drygt gånger de ursprungliga utveck-är större änett som sex
lingskostnadema, vilka bekostades svenska näringspoli-Denstaten.av
tiska effekten statligade satsningarna har således varit god framhål-av
ler Volvo.
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TiII den telekommunikationssatellitennya
Sirius 2 bidrar Saab SpaceEricsson med:

Datahanteringssystem0

Antennsystem0

TTC-antenner0
Telemetri, Tracking
Command

L

efterföljareRymdbolaget tillochNSABs TeracomFig 7.1 Sirius 2 ägsär av
Aerospatiale S.A..Saab Space ABEricssonTele-X. uvudkontraktörH år

och TTC-antermer.levererar datahanreringssystem, antennsystem
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Rymdverksamheten har givit Volvo kompetenshöjningAero inom bl a
materialteknik, aerodynamik, förbränningsteknik och svetsteknik. Kom-

sprids inom koncernen samutnyttjande personalenpetensen genom av av
rymd-, flyg- och i viss utsträckning bilverksamhetema. Ett femiotal
underleverantörer har anlitats och samarbete med svenska och franska
högskolor har etablerats.

Från såväl Saab Ericsson Space AB Volvo CorporationAero har tillsom
utredningen framförts företagen nöjda med inriktningen ochatt är
genomförandet det svenska statliga rymdprogrammet. Man denattav anser
svenska organisationen fungerar bra och Rymdstyrelsen skickligtatt
företräder de svensk intressena i förhandlingar i ESA. Förtroendet för
Rymdstyrelsen och dess personals handläggning de industriella frågornaav

mycketär gott.
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bilden ochVolvo Corporation tillverkar munstyckenFig 7.2 Aero motor-
till Arianeraketen.brännkammare
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Polymer Kompositer AB, DN V AB, FFVIngemansson
Aerotech R-Tech och Flyglekniska FörsöksanstaltenAB, AB

Rubricerade företag har skrivit till utredningen och lämnat synpunkter.
Företagens rymdverksamhet omfattar i storleksordning ungefär manår2-10

företag. Polymer Kompositer AB, DNV Ingemansson AB och R-Techper
samtliga tekniskAB besitter specialistkunskap under många årsom

utnyttjats ESA. Aerotech har förutom tekniskFFV expertis inomav
aerotechområdet erfarenhet systemteknik, från arbetet med deäven tav ex
svenska satellitema Fjeja, Astrid och Odin.

Gemensamt för de fyra företagen de Sverige och Europaär att attanser
skulle tjäna på i ökad utsträckning utnyttja befintlig teknisk kompetensatt
i rymdprojekt. Med ökat nationellt samarbete skulle många mindreett
företag kunna bidra med offerter rörande lättåtkomlig teknisk kompetens.

föreslår kontaktforum formDNV Ingemansson AB i kommittéett av en
med för de svenska rymdföretagen med syfte förerepresentanter att

information,offertarbetet ökad diskussion och penetration kommandege av
ESA-projekt och forskningsprogram. FFV Aerotech AB fråganreser om
det behövs inflytande från bredare industriell bas inomstörreett en
Rymdstyrelsen. I flera breven kan avläsas Saab Ericssonöverav en oro
Space ABs starka ställning och risken företaget skulle välja byggaatt att

kompetens internt i stället for anlita underleverantörer. Polymerattupp egen
Kompositer de företag har den tekniskaAB bästaattanser som
kompetensen skulle kunna konkurrera bättre upphandling skedde tom ex

Rymdbolaget huvudkontraktör. FFV Aerotechattatt attgenom var anser
utredningen bör frågan huruvida fri konkurrens verkligen vidråderta upp
upphandhng.

R-Tech framför kritik det europeiska inte iAB samarbetet för detmot att
tillräcklig utsträckning utnyttjar på marknadenbästa existerande teknik utan
ibland har tendens skapa europeiska standarder. skäl tillEttatt atten egna

blir falletså kan det politiska skäl viktigareatt attvara av anses vara
bedriva europeisk verksamhet blir ocksåresultaten bra. finnsDetän att

risk de företagen skaffar sig mycket stark position denhosstoraatten en
anslagsgivande myndigheten, och därmed i ESA. företagDessa kanäven

lyckas förmå sin delegation ESAemellanåt och omformuleraatt
kravspecifrkationer så företagen hamnar iatt ett gynnsammare
upphandlingsläge. R-Tech ifrågasätter finns ensidigdet belägg för attom en
subventionering fåtal företag långsiktigt dessaleder tillett stora attav
uppnår framgång på hård kommersiell marknad.en
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fram metoder och verktyg hög klasshar till uppgiftFFA är attatt ta av
in i den svenska flygindustrin.sättas

flygtekniska och hamioniseraden europeiska basenFör stärkaatt
och forsknings-inom har industrier, myndigheterutvecklingen Europa

i organisationen GARTEUR.initierat vidgat samarbete, blinstitut ett a
antal forskningsprojekt och arbets-praktiska samarbetet sker iDet ett

mellan europeiskaGemensamma forskningsprogram planerasgrupper.
Åtskilliga med utvecklingen påberöringspunkterflygtekniska institut.

bärraketområdet finns.

EURANUS, vilken ibidragit med beräkningsmetodenFFA har ärt ex
kunnande har ocksåESAs tekniska ESTEC. FFAsdrift på bl centera

ljud- och vibrationsmiljö underutnyttjats för analyser satellitersav
uppskjutning med bärraketer.

Vid insatser inom rymdområdet FFA bredarebedömning att ettanserav
så frågan Sveriges ställ-övergripande perspektiv nödvändigt,är att om

ning och rymdtekniska området beaktas.inom hela det flyg- För att ge
till områden där Sverigehögsta möjliga effekt bör insatser koncentreras

redan har hög kompetens.en

från rymdteknik7.3 Synpunkter användare av

Telekommunikationer7.3.1

i rymdsammanhang ochtelekommunikation vid innebördTermen ges en
sjöräddning, datatransmission, radio-innefattar telefoni, mobiltelefoni,

Även olikaanvändarna många och haroch TV-sändningar ärmm. om
transponder och satellit. Förkaraktär, sker kommunikationen via samma

ingen roll det tele-spelar det såledessatellitoperatören större är ettom
för kunnafonsamtal eller TV-sändning fönnedlas. Men göraattsomen

och konkurrerande teknikframtidsbedömning marknadstillväxtomen
användarnas behov ochfå uppfattningdet ändå angelägetär att omen

marknadssegment.rymdteknikens möjligheter inom olikabedömning av

Telia AB

satellitorganisationematill i deTelia utsedd signatärär trestatenav
mellan och Teliaoch EUTELSAT. AvtaletINTELSAT, Inm statenarsat

för TeliasINTELSAT användsskall före utgången 1996.omprövas av
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internationella telefonitjänster. EUTELSAT används huvudsakligen för
TV-överföringar. Telefonidelen relativt liten. Inmarsats tjänsterär avser
mobil telefoni och sjösäkerhetskommunikation och har användbar-stor
het vid hjälp- och räddningsaktiviteter.t ex

Generellt gäller för telefonitjänster pris-prestandaskäl kablaratt tarav
allt från satelliter. kommer dockDe i fortsätt-över ävenmer senare

ningen ha roll det gäller nå avlägsna länder där kabeldrag-näratt atten
ning skulle bli alltför dyr eller på omöjlig. F skersättannat vara n ca

% Telias10 utlandstrañk via satellit:av

Område Andel Trend

EuropaNordatlanten 10 % Vikande, %0mot
Sydamerika 90 % Relativt stabil
Afrika % -100
Sydostasien % -80

För vissa applikationer förblir satellitema överlägsna, punkt tilltex
multipunkt V SAT, korridorer med liten trafik, utvecklingsländer som
snabbt önskar bygga infrastruktur, reservkapacitet for kablar, etc.upp en
TV-marknaden och företagsintem kommuniktion förväntas öka.

Telia kommersiellt verksamt företag och därför upphand-är ett attanser
ling satelliter och raketer skall ske enligt normala inköpsvillkor, dvsav

pris, kvalitet och leveransvillkor skall avgörande. Telia haratt vara
således invändningar försök i EUTELSAT införarest mot att t ex en
diskriminerande upphandlingsordning skulle innebära favoriseringsom

europeisk industri.av

Telia telesatellittillämpningar teknisk verksamhetärattanser en mogen
inte behöver några speciella insatser från statsmakterna för attsom

fortsätta utvecklas.att

Beträffande samordning Telia För samråd, framhållerär öppet attmen
rymdverksamhet kännetecknas konkurrens och det därför vik-ärattav
tigt valmöjligheter inte begränsas eller beslut fördröjs, och valetatt att

lösningar inte påverkas faktorer utanför de operativalkommer-rentav av
siella.

Utredningen uppskattar den totala telefonitrafiken till utlandet viaatt
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under miljard kronor år. Beloppet enbart samtal frånstrax en per avser
fakturering från samtliga Sverige verksamma teleföretag.Sverige och i TV-

distribution ingår inte i beloppet.

KinnevikViasat AB

satellit,Kinnevik har sedan på distribution TV-program via1987 satsat av
koncernens framtida val primär distributionskanal.också Färsom som n

Kinnevikkanaler via satellit till de nordiska länderna. sänder viasänds 9
SIRIUS.satelliterna ASTRA, Intelsat 702 samt

framhåller näringspolitiska motiven till dags dato lagtViasat AB deatt
vikten rymdindustrins utveckling. På sikt bör dock vikt läggas vidvid även

samhällsutvecklingen:viktiga områden betydelse förtre av

Informationssamhällets betydelse för den enskilda medborgaren ochl
samhället

tillväxt konsekvensSvensk industri skapar ekonomisk2 som en avsom
information, Media, forskning och kommunika-rymdverksamhet TV

tion

framtidatekniska utvecklingen och uppbyggnaden den3 Den av
i informationssamhället.infrastrukturen

Beträffande de internationella förhållandena standardiseringsfrågor,är t ex
nordisk kulturpolitik särskiltinom Digital Video Broadcasting ochDVB

bygger på nordisk marknadviktiga för Kinnevik Kinneviks TV-kanaler en
de europeiska satellitkana-där konkurrensen inte minst kommer från stora

Norwegianmed TeleDanm ark och Telecomlema. Kinnevik tillsammansär
Distribution NSD.det företaget Nordic Satelliteägare av nya

för koordineraBranschorganisationema i nuläget tillräckligaär att
konsumenterna och företagen. tek-TV Mediaaktivitetema mellan Den

niska emellertid mycket snabb och ställer krav kun-utvecklingen är stora
vill deltaga i medskaper hos enskilda beslutsfattare. Viasat gärna möten

för belysa frågor komplice-politiker och Näringsdepartementet äratt som
förstå. Sådana skulle kunna leda framrade och svåra omedelbart mötenatt

väsentliga för utvecklingentill beslutsprocess i frågorsnabbare ären som
verksamhetsområden.inom Kinneviks
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TelevisionSveriges

Sveriges SVT,Television, för sin programinsamling dagligen bero-är
ende rymdteknologi. moderna nyhetsförrnedlingen via det kDenav s
Eurovisionsnätet, överföring och heltandra ärsport-av evenemang
beroende satellitteknik. totala kostnaden för detta EBU-trafikenDenav
kostar SVT Mkrår och omfattar programinslagår. Enligt SVTs20 3000
beräkningar skulle överföringsbehov via markbaserade förbindel-samma

kosta ungefär det dubbla.ser

Indirekt SVT beroende satellitteknik vid presentationär även av av
väderprognoser. SVT bedömer väderprognosema med förñnad satel-att
litbaserad teknik kommer kunna ochbli detaljrika intressantatt mer en
programutvecklingsmöjlighet för TV.

SVT konstaterar satellitemas tillkomst inte längre några grän-att genom
kan för vilka kanaler får tillträde till de svenska hemmen,sättasser som

direkt kabelnät.eller via

Att sända TV-kanal TV2 i marknätet kostar MSEKår medan265en
satellittransponder kostar MSEKår. kan till två kanaler30-40 Fen n en

transponder.sändas Med den digitala sändningsteknikenper nya som
beslutades blir det möjligt kanaler1994 sända 4-16 transponder,att per
beroende på bildinnehåll och kvalitetsnivå. rikstäckandeEtt TV-program
via satellit skulle således kosta MSEKår,omkring 5-10 då kan intemen
regionala sändningar åstadkommas tillgång till flera transpondrar.utan

framtiden kan förutse prisutveckling leder tillI riks-attman en som en
täckande kanal via satellit kommer kosta ungefär 150 nuvarandeatt av
kostnader för det markbundna sändamätet.

billiga sändningsteknik möjliggör mångdubbeltDenna störreettnya
utbud kanaler via satellit. brukar buketter kanaler,Man talaav om av

Om tillräckligt attraktiv bukett kan åstadkommas innebär30-100 st. en
den får fler tittare sig välja sina favorit-det då nöjer medaatt attsom

buketteninom buketten. Den inte med i blir inte hellerärprogram som
val för tittaren.ett

på sikt inte riskera bli utestängd från den svenska publikenFör att att
måste SVT därför sig och etablera sig satellit-ävenanpassa som
sändande publictillsammans med andra kanaler, övriga nordiskat ex
servicebolag.
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SVT planerar satellitsändningar sina kanaler. femOm åratt starta av
räknar SVT sända kanaler via satellit, andra tjänster knutna4-5att samt
till TV-signalen. SVT räknar tillgångmed behöva till betydandeatt
satellitkapacitet under den överblickbara tiden. svensktEtt samarbete i
dessa frågor eftersträvas. Av olika skäl, upphovsrättsliga, måstea
SVTs kanaler begränsa sitt täckningsområde koda satellit-attgenom
sändningarna.

Svensk RundradioTERACOM AB

Svensk Rundradio förTeracom AB, bl det markbundnasom ansvarar a
sändningsnätet, satelliter och rymdteknik kommer haatt att storanser
betydelse för såväl dataöverföring överföring och utsändningsom av
radio- och Satellitdistribution visarTV-program. sig i många fall vara
det billigaste distributionsaltemativet. innebärFör Teracom ökat antal
hushåll kan satellitdistribuerade anpassningattsom se program en av
den markbundna infrastrukturen måste ske.

Teracom har för kunna långsiktigt i sina kundrelationer,att tagera ex
till SVT, varit skaffa satellitkapacitet. har åstad-Dettatvungen att egen
kommits under våren köpte sig i NordiskaTeracom 1994attgenom
Satellitaktiebolaget SAB. % ochN Teracom 50 Rymdbolagetäger äger
återstående %.50 NSAB f två satelliter, Tele-X och Sirius. Fäger n n
pågår anbudsinfordran på satellit, vilken skall Tele-Xersättaen ny
under 1997.

Teracoms huvudverksamhet dock markbunden sändning och skallär
enligt årsredovisningen för så förbli i det långa perspektivet.1993 även
Genom den framtida digitaliseringen sändningssystemen kommerav
marknäten behålla och stärka huvudmediasin roll föratt eter-som
bundna signaler till de svenska hemmen. vill ocksåTeracom byggaut
ytterligare marknät för kallat enligt årsredovisningen.TV, M4,ett

Centrala Antennföreningen, CANT

Centrala Antennföreningen, CANT, branschorganisation för till-är en
verkare, importörer och märkesrepresentanter på satellitmottagnings- och
kabelnätområdet. Medlemmarna levererar allt från kompletta stadsdels-

tillhörande satellitmottagare och huvudcentraler till enkla hempara-nät,
boler för konsumentbruk. Till CANT också anknutna installa-400är ca
tionsföretag, tekniker efter utbildning genomgått auktorisationsprovvars
i bredbandsteknik, satellitteknik och nätuppbyggnad. Medlems-ämnena
företagen för heltden övervägande delen leveranser till densvarar av
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marknaden.svenska

miljoner svenska hus-Enligt tillgänglig statistik har 2,6 3,8närmare av
möjlighet satellit-% befolkningen,håll, motsvarande 70nära att seav

parabolantenn.lokala kabelnät ellerTV-kanaler, antingen viasända egen

marknaden förvarit mycket ökadeunder längre tid haEfter att svagen
Orsaken blandra hälften 1994.villaparaboler kraftigt under av var a

Nordenpaket, därlansering k Sverige- ochKinneviksgruppens enav s
rimlig kostnad. CANTsprogrambukett kunde erhållas tillmindre en

parabolantenner tillmarknaden för småmarknadsavdelning uppskattar
marknad 175-300under vilket100 000 1995, motsvararst om caenca

i handeln.MSEK

iför analoga sändningarmiljoner radioapparaterfinns 20F närmaren
radiosänd-utveckling huvuddelensvenska hushåll. tänkbarEn är att av

teknik, vilket torde innebäraomkring år sker med digitalningarna 2010
del radiomottag-samtliga radioapparater behöver bytas Enut.att av

kunna ske via parabolantenn.ningen kommer att

sikt inga kablar läggasbedömning på lång kommerCANTs är attatt
i stället överförasfastigheter. Signalen kommermellan enskilda att

blirsändare. Lokala sändaremarkbundna och satellitbundnatrådlöst av
och internationella sändaremarkbundna, medan nationellai första hand

kommer information till lokalasatellitbaserade.blir helt Dessutom
satellit.markbundna sändare överförasatt per

nordiska ryrnd-från svenska ocherfarenheterna deCANT attnoterar
finnadel svårigheter vad gällersatsningama hittills visat hel atten

fri och kon-samarbetsfonner. Avvägningen mellanfungerande öppen
konstruktivt samråd ibland svår.praktiska former förkurrens och är

rimligt med någon fonn samordningdock detCANT att avanser vore
rymdverksamheten inom Norden.offentliga medel drivnaden medav

för NSABoch inomRymdbolaget TeracomSamarbetet mellan ramen
strukturering.riktningen bättrehar därvidlag blivit isteg motett en
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7.3.2 Navigations- och positioneringssystem, telekom-

munikationer fjärranalyssamt

Sjöfartsverket

Rymdverksamheten betraktas redan centralt begrepp inom denettsom
maritima sektorns informationsteknologi, IT, och inkluderar i allt högre
grad satellitnavigering, sjöräddning och verksamhet med anknytning till
framtagning digitala sjökort. Sjöfartsverket det svårtäratt attav anser
förutse möjliga framtida tillämpningar och det därför angelägetatt är
med kontinuerlig och bred kartläggning och samordnad utvecklingav
mellan olika rymdintressenter.

Inom området satellitbaserad positionering etablerar Sjöfartsverket ett
referensstationsnät för utsändning differentiella korrektioner forav
NAVSTAR-GPS Global Positioning System, vilket kommer iatt tas
drift den januari1 1996. Exempel på användningsområden allmänna-är:
vigering, positionering prickar och bojar, positionssensor till fartygs-av
trafik, sjöräddning och katastrofpositionering sjömätning. Dess-samt

används GPS referensstationsnätet för geodetiskutom mätning ochutan
allmän navigering.

Satellitbaserad kommunikation används för överföring nödsignal frånav
nödställt fartyg via COSPASSARSAT-satellitema allmän radio-samt
och telexkommunikation för sjöräddningsmeddelanden via de 4samt
Inmarsat-satellitema.

Fiärranalys utnyttjas för information väder via NOAA-satellitenom
i forskningsförsök för kartläggning isförhållandensamt hjälpmedav

forskningsradarsatelliten ERS-l.av

Sjöfartsverket bedömer rymdteknologi kommer utnyttjasatt att ännu
i framtiden och några exempel på trolig utveckling:mer extraanger en

satellit komplement till NAVSTAR GPS Inmarsat integri-översom ger
tetskontroll och högre positionsnoggrannhet; framtagning Worldettav
Wide Navigation Satellite System för flyg och sjöfart; miljö-gemensamt
övervakning; bättre mobiltelefonisystem; överföring ochprov av upp-
datering digitala sjökort; metod sjömäta, geodetisk inmätningattav av
objekt höjdbestämning ersätter vattenståndsmätning med hand-samt
buren utrustning; eventuellt EU-satellitsystem för positions-samt ett
bestämning och kommunikation.
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be-Sjöfartsverketrymdteknologiovannämnda attMed hjälp anserav
andraminskat behovmöjligaårMSEKsparingar 10 är avap gperom

Sjömätningenminskat antal lotsar,effektivitet,ökadhjälpmedel, etc.
och påmed %25effektiviserasfemårsperiodinomkan dessutom en

säkerhetökadvidareeffekterSamhällsnyttigamed %. ärsikt 50längre
utsläppmiljöfarligaochsjöolyckorrisker förmindreframkomlighet,och

industri.off-shorefiske ocheffektivitet förökadsamt

påkravfrämstdetSjöfartsverketsamordning ärBeträffande attanser
måstekvalitettillgänglighet ochStandardisering,internationell som

iglobalt ochhandi förstafinnssamordningBehovettillgodoses. av
välpåsamordningenSverige liggerInomhand inom EU.andra en

igenomförtsharpågår elleraktiviteterdenivåavvägd somgenom
IT4-projektetförregi inomKommunikationsdepartementets samt ramen

radionavigeringsnämnden.nordiskaoch

Luftfartsverket
lufttrafikorganICAO FNsluftfartsorganisationeninternationellaDen

successivt skallluftfartenciviladenseptember 1991ibeslutade att
kommunikation,försatellitbaseradeanvändningtillövergå systemav

mark-dehuvuddelenDärmed kommerövervakning.ochnavigering av
och effektivitetsäkerhetLuftfartensbaserade ersättas.attsystemen

väsentligt. Detökasluftrummetkapaciteten ioch systemförbättras som
amerikan-utvecklat denGPS,handi förstaaktuellt ärf ärär avsomn

militären.ska

dock begrän-rymdteknikanvändningenoperativa ärnuvarandeDen av
flygplanvilkamednödradiosändare,handinnefattar i första ettochsad

Indirektkilometer.någranoggrannhetmedlokaliseraskan an-aven
med kom-pågårFörsökvädertjänsten.satellitinforrnationvänds genom
obeboddaoch andraflygningsatellit vidviamunikation över oceanema

jorden.delar av

kommaLuftfartsverketkan enligtnavigationssystem attSatellitbaserade
dimensioncivila flygetinom detrevolutionmedföra somsammaaven

för 50-60radionavigationshjälpmedeloch andraradarintroduktionen av
finnsvaldet medhävdarLuftfartsverket rätt systemår sedan. att enav

ICAO redaniOm detSverige.förbesparingspotentialmycket stor
ILSinstrumentlandningssystem1998beslutetfattade ersättaattom

det innebäraskulleupphävs,MLSradioteknikformmed avannanen
400och kommunernaför svenskainvesteringsbesparing staten om caen
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MSEK. Det troligt sådan beslut kommer fattas.är Läggeratt ett att man
till andra minskade investeringari markbaserade navigeringssystem kan
den minskade investeringsvolymen bli miljard SEK. Den totalanära en
minskade årskostnaden skulle för civilflygets infrastruktur bli 250-350
MSEKår.

Kostnaden för det satellitbaserade kan emellertid bli hög.systemetnya
Ett f diskuteras kan bli lokaliserat till och frånsystem USA.styrtsom n
Det kan komma beläggas med avgifter, för Luftfartsverket ochatt som

flygbolag SAS storlek kan komma uppgå tillett motsvarande denattav
ovannämnda besparingen drygt 300 MSEKår.om

Det finns svensk uppfinning av Håkan Lans tillämpadrätten som
skulle kunna erbjuda alternativ lösning till det amerikanska systemet.en
Det svenska kommunikationssystemet decentralicerat och erbjuderär
nationellt oberoende. skulleDet kunna bli väsentligt billigare och bättre
för användarna det amerikanska Luftfartsverket.än systemet, anser
Verket framhåller de internationella samarbetsöverläggningamaatt är
avgörande för vilket kommer väljas och därmed ocksåsystem attsom
för den framtida kostnadsnivån för Sverige.

Luftfartsverket det viktigt Sverige inför internationellaäratt attanser
förhandlingar på tidigt stadium kvalificerad bedömningett gör en av
kopplingen mellan tekniskt intressanta lösningar och operativt värde.
För Luftfartsverkets vidkommande framhålls de fortsatta diskussio-att

europeisk satsning på navigeringssatelliter, det k GNSS-nerna om en s
2-projektet, särskilt intresse.är av

Luftfartsverket har vid samråd med Rymdstyrelsen ställt sig tveksam till
Sveriges de beslutade lnmarsat-satellitemanytta utrustasav nya som
med vissa navigeringsfunktioner GPS och DGPS. Skälet det be-är
gränsade operativa värdet signaler från geostationära satelliter påav
nordliga latituder. funktionerDe erbjuds med de aktuella komplet-som
teringama på lnmarsat-satellitema kan erhållas på operativt bättreett

etablering lämpligsätt markinfrastruktur i Sverige.genom av

Scandinavian Airlines System, SAS

SAS också framtidens rymdteknologibaserade navigationssys-attanser
FANS Future Air Navigation System, kommertem, innebäraatt

väsentliga förbättringar för luftfarten i form lägre kostnader, högreav
säkerhet och högre kapacitet dagens Att ochän system. uppmuntra
påskynda övergången till satellitbasead teknik primärt mål. Denär ett
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SAS.tillgänglig enligthuvudsaktekniken ierforderliga är

denväsentlig faktorEnFANS försenats.fördelarna harTrots är att
satellitsysteminternationellasjälvständigaluftfarten inte har någracivila

admini-utvecklade ochnationella, militärthänvisad tilltillgå, ärutanatt
och det ryskaamerikanska GPSdetför navigationstrerade system

luftfartsmyndigheter och flyg-gjortägandeskap harGLONASS. Detta
ekonomi, säker-satellitteknik,påtillbolag tveksamma trots attatt satsa

detta.entydigt talar föreffektivitethet och

rymdverksamhet,påsvenskadeSAS önskar satsasatt somresurser
och självständigtinternationellttillkomstenfrämjaanvänds för ettatt av

skallövervakning. Systemetochför navigationsatellitsystem vara oav-
sådantTillkomstenpolitiska intressen.nationellahängit ett systemavav

satellit-övergång tillstorskaligförlösande faktor förkan utgöra enen
luftfarten.teknik inom

till rymdendirekt anknytningmedhittillsvarande verksamhetSAS är
flygbolags. SAS harflestalikhet med debegränsad, irelativt större

bolagskommuni-datalänksystem för internkinstallerabeslutat ettatt s
interkontinen-Satellitradiolänk används påtrafikledning.kation och viss

täckning. flygplanglobal Dessaför uppnåtala linjer ävenutrustasatt
utrustning.utnyttjardelvissatellittelefonsystemmed ett sammasom

kanpassagerarservice,främst ävenSystemet är avsett an-mensom en
satellitkommuni-medBoeing 767besättningen. 13vändas utrustasstav

under 1995.kationssystem

utnyttja GPS, främstmöjlighetenSASstuderarnavigeringFör att
Östeuropa, flyg-inrikes Sverige. NyaiochBaltikumlinjer i ävenmen

kommer90-taletunder delenför leveransbeställesplan avsenaresom
pri-dock inteinledningsvissatellitnavigering,med ettatt utrustas som

märt system.

och exaktaremed flexiblarehängerfördelarnaekonomiskaDe samman
medförväder.landa i dåligt Dettamöjligheterbättrenavigation attsamt

utnyttjanderegularitet och bättrebränsleförbrukning, högrelägre av
undvikas.traditionell teknik kaniinvesteringarflygplansflottan. Tunga

Norden,perifera delar Europa,särskilt iFördelarna är stora somav
markbaseradfullgodöverallt motiverattrañkvolymen intedär utrust-

Östeuropa, däroch andra länderSovjetunionen, Kinafornadetning. l
otillfredsställ-mycketgenerelltinfrastrukturenexisterandeden ärsett
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gå direkt påteknik ochhoppa över dagenspotentialande finns atten
modemiseras.infrastrukturenlösningarsatellitbaserade när

Försvarsmakten

det militäraoperationsledningen, bedömerFörsvarshögkvarteret, att
navigerings- och positione-sambands-,hand inombehovet i första är

frågorsårbarhetintegritet ochringsområdena. Känslighet, ärär som av
påbörjats. Beträff-har inteCost-benefitanalyserintresse.särskilt ännu

med de övriga delarnacivil samverkansamordning framhållsande att
Försvarsmakten.inomtotalförsvaret rutinärav

Lantmäteriverket, LM V

och har erfa-vid positionsbestämninganvänder GPSLantmäteriverket
fjärranalys.utnyttjanderenhet avav

iGPS redan innebär ochpositionering medLantmäteriverket attanser
högresänkta kostnader ochinnebäraökad utsträckning kommer att

GPSlägesbestämning. be-verksamhet har behovi allkvalitet avsom
använderverksamhet år LMVgrad dominera denna 2000.döms i hög

Tillsammans medoch mätningsverksamheten.nationella kart-GPS i den
byggt nationelltrymdobservatorium har LMVOnsala nätettupp -

GPS-mätningreferensstationer för relativk fastaSWEPOS 20 stav s-
längs kustema.Sjöfartsverket byggtmotsvarande system uppsom

och positionsbestäm-mätningsverksamhetproduktionsmässigFörutom
vetenskapliga studier, rörelser i denSWEPOS utnyttjas tillning kan t ex

skogsbruketpositionsbestämning ijordskorpan,fasta etc.

använder flygbilderställning kartor LMVVid produktionsm ässig fram av
punktbestämningnoggrannhet ihöjdpå 900-9200tagna m som ger en
lär enligtintervallet 0,l-l,5 Det LMVssåväl höjd inomi plan m.som

upplösning tillsatellitbilder kan dennainnanuppfattning dröja länge ge
leveranssäkerhet.långsiktigpris och med godrimligt

5 15-0807
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System. TillsammansGPS Globalmed PositioningFig 7.3 Positionsmätning
Lantmäteriverket byggtrymdobservatorium harmed Onsala ettupp

för relativfasta referensstationerWEPOS 20nationellt Snät stav--
motsvarande längs.Sjöfartsverket har byggtGPS-mätning. systemupp

med hjälp satellitermöjligtkusterna. Det iär attstort sett avnu
noggrannhet.tillfastställa några centimeterspositioner ner

utvärderingvidfrämst användsfiéirranalys, harSatellitregisteringar, av
praktiska tillämp-användningsbarhet. Deoch kartmaterialetstekniken

däri Norrlandframställning kartorinskränkt sig tillharningarna övreav
utomlandskartframställningbegränsadoch vissflygbilder saknatsaktuella

kartläggningsverksamhet inomdenSatellitbild AB. Församarbete medi
hittillstjärranalysensatellitbaseradeför har denlandet LMV ansvararsom
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samhet inom landet för harLMV den satellitbaseradesom ansvarar
fjärranalysen hittills inte givit någon direkt samhällsnytta. För LMVs
användningsområden satellitbildemas upplösning inte tillräcklig.är
Beträffande framtidens kommersiella geometriskt högupplösande satelli-

där upplösningen sig flygbildemas, enligtdet LMV tvek-ter, nännar är
marknaden tillräckligt för dessa ekonomiskt och medärsamt stor attom

rimlig tillgänglighet skall kunna erbjuda realistiskt alternativ tillett
konventionella flygbilder högmed upplösning.

När byggt färdigt sinaLMV grundläggande geografiska databaser kan
behovet använda satellitdata för ajourhållning öka. finns frånHäratt
LMVs sida intresse skapa signalsystem baserat på satellit-ett att ettav
data för snabbt detektera förändringar såsom hyggen ochatt vägar.nya

anmärkerLMV den definition rymdverksamhet framskym-att av som
i direktiven och skrivelsen från Näringsdepartementet utredningen,tar

och varit Rymdstyrelsens tolkningspraxis under många år, tillsom synes
helt har exkluderat användningen satellitteknik för positionsbestäm-av
ning och navigering. märkligt bakgrundDetta den oerhörtär mot av

betydelse denna teknik idag har, den mängd användarestora som som
redan finns och de vidareutvecklingsmöjligheter kan Enligtsom ses.
LMVs uppfattning borde del de påstaten satsaren av resurser som nu
samordning kring fjärranalysen satellitbaserad navi-överetc. styras mot
geringpositionsbestämning.

7.3.3 Meteorologi

SMHI

SMHI arbetar i internationellt nätverk med insamling meterorolo-ett av
giska och hydrologiska data och bearbetning dessa data för mötaattav
definierade och grundläggande behov i samhället. SMHI har vamings-
tjänst och beredskap för svåra olyckor där luft och kanvatten vara
bärare föroreningar t radioaktivt stoft och erbjuder besluts- ochav ex
planeringsunderlag i väder- och vattenberoende sektorer i samhället.
SMHIs affärsinriktade organisation medför anpassning sker tillattnya
samhällets behov, och betalningsförmåga.nytta

avgörande skäl tillEtt de meteorologiska satellitprogrammen kanatt ge
upphov till samhällsnytta de ingår i operativa ochär att system att pro-

långsiktiga med kontinuitet i utvecklingen. Satellitin-ärgrammen en
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meteorologiska analys-formation kan effektivt integreras i existerande
på siktprognosmodeller. Satellitinformationen kanbl numeriskasystem, a

datakällor i SMHIskomma vissa andra mätsystem.ersättaatt

i statliga bidrag till rymdverksamhetSMHI det ligger värdeatt ett attanser
infrastruktur meteorologi, delsseparerade i dels samhällets tär ex

Docktymdteknisk forskning och utveckling Rymdstyrelsen. anser man
SMHI önskar utredningen skallmålen måste samordnade. attatt vara

globala rymdbaseradebidraga till den europeiska delen detatt av
långsiktigmeteorologiska observationssystemet får kontinuitet.

satellitdata måste SMHISom kravställare och operativ användare av
utvecklingsverksamheten.kostnadseffektiviteten i den europeiskabevaka

ESASMHI aktiv medlem ochSamspelet mellan Eumetsat, ärsom
mellan användare ochexempliñerar den nyttiga dialog kan utvecklassom

samtal medteknikutvecklare. Enligt uppgifter framkommit vidsom
ESA harför SMHI kan kanske något överdrivet hävdasföreträdare att en

lösningarna, medanpreferens för de tekniskt avancerade och dyramest - -
för den teknik, motiveradendast vill betalaEumetsat avsom man anser

marknadssituation.medlemsorganisationemas

får inbrytning isatellitgenerationema MSG och MetopDe storennya
Vid SMHI planeras bl klimat-klimat- och miljöövervakning. etta

kanbör del i operativ miljööver-modelleringscenter. SMHI vara en en
Övervakningföroreningarvakning då luft och bärareärvatten tav ex mm.

finns samladeffektivitet kunna utföras på SMHI där detskulle med
Även universitetför viktiga miljövariabler.information och kompetens om

i utvecklingen metodikinstitutioner har väsentlig rolleller andra ären av
miljöeri operativa driftsäkraväsentligt denna metodikdet lika sättsatt

sannoliktdatabaser och till Ettetablerade samband tillmed väl avnämare.
miljöklimatrelateradekombineras medi Kiruna börmiljödatacentrum

ljärranalysdata.SMHI, uppbyggda meddatabaser på bl a

Bramshills-vädertjänsterekonomisk uppskattning värdetVid av aven
tillsatelliter kan upphovframkom meteorologiskarapporten att ge

MSEKår.för Sverige motsvarande 240samhällsnytta

tillfreds-rymdintressenter fungerarsamordningen mellanSMHI attanser
samråd har ökat under den tiden.ställande och senasteatt

pedagogisk ochtagit framhar under våren 14 1995SMHI enmars
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SMHI har under våren tagit fram14 1995 pedagogisk ochmars en
genomarbetad Meteorologi och Rymdteknik i SverigePM Till--
bakablick och framtid SMHI-perspektiv.i

Fjärranalys7.3.4

Jordbruksverket

Jordbruksverkets erfarenheter rymdverksamhet härrör sig från årav
1994, då satellitbilder användes för två studier.

det första projektetI gjordes försök bestämma arealer och gröda påatt
åkerskiften. I försöket utnyttjades satellitbilder och GPS användes vid
arealkontroll i fält. Resultatet redovisades i där satellitbilderrapporten
jämfördes med totalstationsmätning fält,i kompassmätning i fält och
flygbilder. Bakgrunden föreståendeden arealkontrollen i sambandvar
med EU-bidrag till lantbruket. tillåter högst %EU 2 avvikelse av an-
given förareal bidrag skall utgå sanktioner. Det visade sigatt utan att
endast totalstationsmätning i fält, den dyraste klarademetoden, nog-
grannhetskraven. Vid uppmätnining skiftesarealeri satellitbild ham-av
nade hela 48 % utanför %-gränsen.2 Metoden spridning istorgav en

arealer och därför inte lämplig till bestämma enskildauppmätta är att
skiftens arealer, enligt metoden lämplig förDäremot urvalärrapporten.

vilka brukarearealer behöver kontrolleras i fält.av som

Vid kontroll arealer för kommerEU-bidrag satellitbilder och orto-av
fotokarta användas Jordbruksverket subventionerar1995. EUatt av
arealmätning med satellitbild under åtminstone år.3-4 Ur EU-synvinkel

satellitbildsmätning tilltalande metod eftersom kandenär en a an-
vändas på likartat i alla EU-länder. finnasDet risk forsätt attanses

lokalaandra, och nationella, metoder skulle kunna bli svåra jämföraatt
med varandra och misstankar skulledärmed kunna uppkomma attom
något land tillämpade kontrollmetoder andra länder.generösare än

Den andra studien Jordbruksverket medverkat i gäller inventeringsom
renbeten.av

framtidenI kan satellitinfonnation komma till användning vid studier
och kontroll biotopförändringar, kväveläckageav mm.

Sammanfattningsvis kan användning satellitinfonnationsägas äratt av
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framtidaJordbruksverket och omfattningenrelativt för nytt-att avny
jande och svårbedömd.osäkerär

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen svenska fjärr-har sedan detoch skogsvårdsstyrelserna
deltagit i utvecklingenstartade på 1970-taletanalysprogrammet av an-

tillämpningar inom skogsbrukets område.satellitdata förvändningen av
hyggesupptagning, kartläggning,Tillämpningar varit kontrollhar av

inventering inventering ska-och planläggning stöd till IVL församt av
dor på gran.

behovet fjärranalysDen skogspolitiken medförnuvarande att somav
källa skogslandskapet ökar i betydelse.för uppgiftertill underlag om

ned-flygbildsbaserad analys.Det satellitbilds- Pgäller såväl g asom
skogsvårdsorgani-dragningar fjärranalysutveckling inomforav resurser

minska. Skogsstyrelsensverksamheten på kort siktsationen kommer att
På sikt be-tjärranalys har nyligen lagts längrenämnd för skoglig ner.

Ökningens kostnad-storlek beror på hurdöms utnyttjandet kunna öka.
satellitdata utvecklas.kan och hur behovetseffektiv tekniken göras av

Skogsstyrelsen använd-för satellitbilder begränsarkostnadenattanser
små arealer skall studeras.Särskilt dyr metoden endastningen. är när

skulle kunna medge pankro-Vidare tekniska lösningarefterlyses attsom
informationtematisk spektralmatisk upplösning kunde kombineras med

kostnaderna för den skull fördubblas.utan att

Statens Naturvårdsverk, SN V

hand satellitba-Naturvårdsverkets rymdområdet i förstaintresse på är
atmosfärensjordytan. Fjärranalysserad fjärranalys sammansätt-avav

förf inte aktuellverkets intresseområde,ning ligger inom är nmen
stratosfär medgäller sonderingaraktivt Detsamma avengagemang.

markbaserade observa-finansierar verketsonder och raketer. Däremot
och Vindeln, vilkettioner SMHI, i Norrköpingozonskiktet genomav

SNV kan räknas till rymdverksamhet.anser

syftepilotprojekt medNaturvårdsverket finansierat utvecklings- ochhar
fjärranalys i miljööver-användning satellitbaseradbereda förvägatt av

näringsbelastning jord-vattenavrinningsområden,vakning kust- och av
Operativtbruksm hittills ha varit liten.Samhällsnyttan bedömsark, mm.

omfattandehar för följa densatellitövervakning år 1994använts att
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Östersjön.algblomningen i

På års sikt kan högupplösande medföra satelliter kan5-10 attsensorer
komma till operativ användning vid vegetationskartering värde-t ex av
fulla naturobjekt, övervakning ismåbiotoper kulturlandskapet samtav
skogsskadeövervakning.

Det svenska medlemskapet i och etableringenEU European Environ-av
Agency kommer sannolikt innebära ökade krav på satellitba-ment att

serad miljöövervakning. Sverige blir sannolikt genomföratvunget att
återkommande satellitbaserade karteringar landtäckning genomav
CORINE Land Cover.

En framtidsbedömning förenad med betydande svårigheter,är ap g
osäkerheter i kostnadsbilden, jämförd med flygburen fjärr-stora a

analys. användningsområdenFör lång rad potentiella upplös-är ännuen
ningen framförallt skalmässig, spektralt den allvarligasteävenmen
begränsande faktorn. Priset på satellitscener betydelsefullt. Skulleär
användarna finansieratvingas totala kostnaden för satellitbilder, inklude-
rande kostnaden för satelliten och uppskjutning densammaäven av mm,
blir kostaden visuellmycket svårhanterlig. Kostnader för manuell
tolkning bilder vilket bl framkom vidär ettpost,tungav en annan a
CORINE Land Cover projekt.

Möjligheten utnyttja satellitinfonnation i ökad utsträckning beroratt av
flera faktorer påverkar prisbilden i de olika produktionsleden, frånsom
mottagande satellitsignaler till färdigbearbetad kart- eller GIS-pro-av
dukt. Sådana faktorer kan tillgången på och pris för kringinforma-vara
tion, kartdatabaser Lantmäteriverket, informationfrån meteorologiskt ex
från SMHI Om statligt iminskat stöd för deltagande intematio-ettmm.
nella vädersatellitprojekt förhöjer priserna utnyttjande meteorologiskav
infonnation, så får det menlig inverkan miljöövervakningen.en

också viktigt och snabbt åtkomligaDet satellitproduktema lättär äratt
och de kan samarbetas med lägesbunden information. Geogra-att annan
fisk informationsteknologi Naturvårdsverketoerhört väsentlig. harär
följaktligen intitiativet för Miljödatacentrum för satel-sig iengagerat ett
litinfonnation i Kiruna.

Fjärranalysen viktigt verktyg för inventering och miljöövervak-är ett
ning. Vid heltäckande mark- och vattenområdenkartering denärav
billigare fältarbete. Fjärranalysen kan inte helt fältarbete,än ersätta men
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markobservationer samverkar.fjärranalys ochdärsystem

har hittillsoch flygburen fjärranalysjämförelser mellan satellitburenVid
flygfotonas förmån. Beslutoftast avgjorts tillbedömningen om var

skulle underlättassatsningar skall liggatyngdpunkten i kommande om
utnyttjande fjärr-kostnader för operativtkring framtidaosäkerheten av

därförVerketfrån satelliter kunde reduceras.analysdata gärna attser
påverkarför statligt stödförslag de formerutredningen lägger somom

denna prisbild.

bedömningarSammanfattning användarnas7.4 av

TelekommunikationSammanfattning

inomvia satellit Atlanten och Europastationära telefonitrafikenDen över
fiberoptiskfrånupphöra konkurrensenminskar och kan komma att g ap

satellitema sinLatinamerika bibehållerkabel. Till Asien, Afrika och
satellittrafik jämförttillämpningar finns fördelar medposition. vissaFör

kabelbunden trafik.med

kan kommavia satellit redan betydelsfull,Mobiltelefonitrafiken är attmen
och finansierademycket kraftigt redan planeradeexpandera typernyaom

mobiltelefonisystem etableras.av

mycket kraftigt undervia satellit har expanderatoch radiosändningarTV-
Satellitsändningarförutses.det decenniet, och fortsatt expansionsenaste en

via marknätet.bedöms betydligt billigare sändningaränvara

beträffande rollsatellittelekommunikation förefallerAnvändarna statensav
såhinder undanröjspolitiskaangelägna 1 Att attmestvara om:

upphandlingfå utnyttjas till sin fulla potential; 2 Attsatellittekniken kan
favörer för någon leverantör,sker politiskt genereraderymdtjänster utanav

inomsatsningar på FoUeuropeisk industri. Några förslag statligat omex
finnsinte Teknikenhar inte framförts och hellerrymdsystemet vänta.attvar

för användarnapå marknaden och det saknar betydelsetillgänglig tom ex
europeiska ellersatelliter eller ärantenner

Sammanfattning Navigationpositionering
navigeringposi-visar satellitbaseradSynpunkterna från användarna att
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fåSverige och kommerbetydelse förtionering redan har ännuattstor
erbjuderkontinuerligt. TeknikenutvecklasanvändningssättNyastörre.

verksamheter.besparingsmöjligheter i olikabetydande

befintligflera tillämpningar räckertillgänglig. FörTekniken finns redan nu
mycket högasituationer sjöfarten, ställsluftfarten, och i vissaprecision. För

med GPS-tillfredsställa dagensvilka kan svårasäkerhetskrav, attvara
tillgångeninvesteringsbeslutbetydelsefull för luftfartensSärskilt ärsystem.

tillgänglighet, dvs osäkerhetengaranteradnavigeringssystem medtill ett
amerikanska försvaret intedetGPS kontrollerasmed anses varasom av

internationella forhandligaraktivt medverka iacceptabel. Sverige bör om
några årberedskap något ellerSverige bör haframtidens attsystem. om

navigerings-eventuellt internationelltutvecklingenmedverka i nyttettav
utredningarkonsekvens dekan blipositioneringssystem, något avsom en

f i regi.EUsgörssom n

används förrymdanslagSAS föreslårLantmäteriverket och att statens
framhållerLuftfartsverketpositionerings-navigeringssystem.utveckling av

vilket torde kunna innebäranavigeringssystem,också behovet civiltettav
roll för ESA.en

ökande.GPS kraftigtAnvändningen ärav

meteorologiSammanfattning

sin verksamhet och kansatellitdata förSMHI mycket beroendeär genomav
tillhandahållaavancerad databearbetningsamarbete ochinternationellt

i EUMETSATmarknaden. Som medlemtjänster efterfrågas på gessom
satelliter förför kommandepåverka specifikationenSMHI möjlighet attatt

SMHI har kompetenskostnadseffektiva lösningar.åstadkommadärmed
sannoliktoch angelägetinom miljö- och klimatområdet är att ettom

SMHIs databaser.miljödatacenter kombineras medi Kiruna

ökande.kontinuerligtsatellitinfonnationAnvändingen ärav

jjärranalysSammanfattning

Sverige hartillämpningsmöjligheter många. IFjärranalysens är ett stort
höginternationelltSverige harutvecklingsprojekt genomförts.antal sett en

flerårigbetydandeNågonfjärranalysområdet.kompetens inom
stånd.inte kommit till Dehar dockanvändarfinansierad tillämpning ännu

framförallt upplösning ochtekniska,återstår lösaproblem ärattsom
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och ekonomiska. Priset satellitscenertillgänglighet till anses varascener,
ofta möjlighetför högt för de svenska användarna har attsom

någon satellitburen fjärranalys.informationen medelst metod änannan
Flygfotografering har hittills ofta visat sig fördelaktigare änvara
satellitscener. Delvis kompletterar metoderna varandra, och i flera till-
lämpningar används de tillsammans.

satellitinfonnation i framtiden bedöms osäkerAnvändningen av som av
tillgänglighetsskäl.pris-prestanda- och

Användningsområde Nuvarande Framtida
användning användning
Omfattning Omfattning

Telekommunikation

Stationär telefoni Omfattande Svagt nedåtgående
Mobil tele-
kommunikation Begränsad Kan öka kraftigt

ÖkandeTVRadio Omfattande

Navigeringpositionering

ÖkarLuftfart Begränsad kraftigt
ÖkarSjöfart, inkl fritidsbåtar Betydande kraftigt
ÖkarBegränsad kraftigtLandtransporter
ÖkarLantmäteri Begränsad

ÖkarMeteorologi Betydande successivt

Fjärranalys

Försöksverksamhetforskning OsäkerKartläggning
Naturresursinventering Försöksverksamhetforskning Osäker
jord, skog

FörsöksverksamhetforskningMiljöövervakning Förväntas öka



och användare 139Synpunkter från leverantörerSOU 1995:78

Tabell Sammanfattning de i kapitel nämnda användarnas be-7.1. 7av
framtidsmöjligheteri Sverige.dömning rymdverksamhetens Utred-av

ningen har utifrån skriftlig och muntlig information i drag försöktgrova
rymdverksamheteten idag. Med omfattningomfattningenatt ange av

vad användarna andra verksamma inom deras område i Sve-elleravses
Exakta och jämförbararige för rymdtj eller rymdprodukter.betalar änster

uppgifter omsättning har gått få fram. Stationär telefoni ochinte attom
mellan halvTVRadio de tillämpningama. Här omsättsär största en

branschen årligen, dvsoch miljard kronor inom vardera ävenomen
räknas med. Betydandemarksegmentet decoder, parabolantenn

meteorologi. Omsätt-användningsområden GPS inom sjöfartär samt
ningen MSEKår.bedöms här ligga 50över



8 Omvärldsanalys

Kapitlet innehåller genomgång utvecklingen i de viktigasteen av
rymdnationema. Bl redovisas anslagsutveckling, kommersiellaa
marknader, effekter ekonomisk stagnation och förändrade politiskaav
förhållanden. Kapitlet avslutas med några sammanfattande synpunkter.

8.1 Anslagsutveckling i olika länder

Det finns fem rymdländerregioner i världen: USA, Ryssland,stora
Västeuropa, Japan och Kina. Under perioden 1980-1992 tillväxtenvar
i de statliga rymdbudgetama mycket hög i alla länder. I löpande priser
femdubblades den franska rymdbudgeten. ESA fyrdubblade sint ex
omsättning. Sverige följde ESAs utveckling. Under denästan senaste
åren har liten minskning anslagen skett i flertalet länder.en av

Att försöka exakt siffra för den totala, globala kostnaden förge en
rymdverksamhet svårt. En sådan siffra blir lätt någotär missvisande -
eftersom det svårt jämföra västvärldens valutorär med Rysslandsatt
och Kinas. Det torde dock gå uppfattning aktivitetemasatt en av
omfattning studera års1994 rymdbudget hos några huvud-attgenom av
aktörerna.

USA innehar fortfarande den ledande rollen med total foren summa
rymdutgifter miljarder28 dollar, inklusive 15 miljarder dollar förav ca
Departement of Defense DoD och 13 miljarder dollar för NASA.
DoD:s rymdbudget passerade den civila för tre-fyra år sedan.

Russian Space Agency RKA, erhåller %90 budgetmedlen försom av
civil rymdverksamhet, hade år 1994 budget på 167 miljarder rubel,en

värdet svårt precisera i västvaluta. Rysslandsär militära ryrnd-attmen
förmodas bara ha erhållit 40 miljarder rubel 1993 tred-program ca en-

jedel RKAs budget 1993, många utgifter döljs med störstaav men san-
nolikhet i rad andra utgiftsposter. Hur helst har de militäraen som
rymdutgiftema genomgått drastiska nedskärningar under de sista åren;

uppgift, förhållandevis säker, rapporterade %är 80 nedskämingen som
de militära rymdutgiftema år 1991.av

Europa ligger tredje plats lägger bidragen tillom man samman



Omvärldsanalys 141SOU 1995:78

medlemsstaternas nationellaSpace Agency ESA och de 14European
rymdutgiftema i uppskattadestotala statliga civila EuropaDeprogram.

34,till miljarder dollar, vilka 3,2 miljarder, knappt1994 4,6 av ca
till drygtpå ESA-program. Militära rymdprogram uppgår 1satsades

miljard dollar, ökar för närvarande.men

efter hakan hävda fjärde plats på listan, år 1994Japan att satsaten
finns mycketmiljarder dollar på civil rymdverksamhet. Det2nära en

militär rymdverksamhet.ambitiös långtidsplan. har inte någonJapan

Övriga länder satsade:värdaär nämnasattsom

hälften på militäraKina miljarder dollar, och säkert1,3 änmer pro-
gram.

detta sannolikt maxi-Kanada satsade miljoner dollar,400 är ettmen
i kräver ned-för flera år framöver. Finansdepartementet Kanadamum

utgifter.skärningar med % på alla statliga15

här påpekas skill-Indien miljoner dollar, bör230 även attsatsar men
nader jämföra utgifterna medi redovisningsmetoder det svårtgör att
andra länders satsningar.

Brasilien dollar årligen.omkring 100 miljonersatsar

har aktivafinns ytterligare antal andra länder i världenDet ett som
Taiwan, Israel och Australien.rymdprogram inkluderande Korea,-

favorise-Fjärranalys E0 och teleradiokommunikation generellt deär
rade sektorerna, och det finns ofta militära kopplingar.

Även fastställa, råder det inget tvivelexakt inte går attsummaom en
rymdutszifter överstiger miliarder dollar;världens samlade 40attom

exklusive kommunika-utgifterna för privata företag eller internationella
tionsorganisationer och civila rymdverk-såsom Intelsat Inmarsat. Den

knappt hälften de samladesamheteten kan räknat utgörasägasgrovt av
rymdsatsningama.

civila rymdsatsningarnas andel total statlig forskning och utveck-De av
rymdverksamheten tillmäts iling indikation på vilken betydelseär en

olika USA ligger högst med % de statliga FoU-an-länder. 25 avca
slagen allokerade rymdverksamhet. Motsvarande siffra för Frankriketill
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12-13 % och Storbritannien och Tyskland %. Sverigeär 6-7 ligger
omkring 7-8 %, reservation måste för beräkningsmeto-göras attmen
dema kan variera mellan länderna.

USAs rymdsatsning i de flesta Oftaavseenden.är störst nämns att
USAs satsningar tio gånger DåEuropas. såväl militärär större än är

civil rymdbudget medräknad. Antalet anställdai amerikansk rymd-som
industri uppskattas till 350 000. Motsvarande tal för Europat ärex ca

35 000.ca

8.2 Den kommersiella marknaden

Den kommersiella marknaden i gmdsegmentet dvs den inte finan-som
sieras med statsanslag uteslutande telekommunikationer,nästanavser
inklusive ochTV- radiosändningar. Kunderna satellitoperatörerär som
Intelsat, Eutelsat, SES, NSAB, fl.m

Under perioden 1992-2004 uppskattas oberoende konsulter markna-av
den för telekommunikationssatelliter och dessas uppskjutningar till grovt
uppskattat miljarder28 dollar, satellitema skulle stå för 16 miljar-varav
der och uppskjutningama 12 miljarder. Om marknaden fördelas jämnt

de åren13 blir den årliga volymen 2-2,5 miljarder dollar.över Den
kommersiella marknaden således i storleksordningen tju-motsvarar en
gondel den totala statliga rymdbudgeten och kanske dryg tiondelav en

den totala civila rymdbudgeten. De samlade intäkterna hos världensav
alla telesatellitoperatörer uppskattades ligga1993 under 5 miljarderstrax
dollar, vilket indikation marknadens köpkraft från de 5ger en om
miljarderna ska dras driftskostnader, finansiella kostnader och vinst
varefter återstår miljarder2-3 för investeringar, i satellit-tper ex nya
system.

Siffrorna visar tydligt hur betydelsefulla de statliga rymdanslagen är,
inte minst för rymdindustrin. kommersiellaDen telekommunikations-
marknaden inom rymdsegmentet %5-7 de samlademotsvarar ca av
statliga rymdbudgetama eller 10-12 % de civila statliga rymd-av
budgetama.

Eftersom satellituppskjutningar vanligtvis planeras långt i förväg detär
möjligt relativt väl bedöma marknadsutvecklingen för geostationäraatt
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World SpaceEuroconsulttelekommunikationssatelliter. Den anses av
telekomsatelliter och 199625nå 1995Survey 1994Markets toppen

ochunder 1997 1998sjunka någotsedantelekomsatelliter för23 att
Däreftertelekomsatelliter.8telekomsatelliter 1999 antas13 samt

då det dagsungefär år 2003och nåmarknaden är attväxa toppen ny
kommaMöjligen kanantal satelliter. attersätta stortett prognoserna
förutspåttstidigaretillväxtkraftigarenågotjusteras än somg a enupp p
inte troligtförefaller detmarknadsutsikternuvarandeMedi sydostasien.

medkunnakommerårenrymdindustrin under de växanännaste attatt
telekommunikations-kommersiella delenförsäljning till denhjälp avav

marknaden.

relationmarknad sedd ikommersielladock tilläggas EuropasDet bör att
genomsnittet.globala Detdettill civila statsbudgetamade större änär

kommersiella markna-denframgång påArianeraketensfrämst påberor
amerikanska.demindresatsningarnade statligaden och änäratt

uppskattas tillmarknadenkommersielladentoppåren kanUnder mot-
Volvo Aeroi Europa.de statliga satsningama%svarande 30-40 av

Arianeraketen, hartillleveransersin inriktningCorporation, med mot
genomsnitt. Saab Ericssonbetydligt dettaår legatunder antal överett

kommersiella mark-tillförsäljning25-30% sinhar haftSpace AB ca av
erhållit fleraSpace ABSaab Ericsson1995 harnader. Under sommaren

telekommunikations-förmarknadenkommersiellaviktiga order på den
satelliter.

gångerbedöms 2-3telekommunikationerMarksegmentet inom vara
små mottagnings-ochHärmedrymdsegmentet. storastörre än avses

miljar-uppskattas till 6marknadenårliga globalastationer Den camm.
förproduktområdettill år Detder dollar fram 2004. utgörs när-största

decodrar för TV-ochför parabolantennerprivatmarknadenvarande av
produktGPS-mottagare,handbumaingår intemottagning. 1 ensumman

redan finnaslärstark tillväxt. Detsig i mycket närmarebefinnersom
i USA. hellertillverkare baramångalikamodeller och500 nästan

satellitsystem,till demobiltelefonerförsäljningeventuellingår nyaav
sekelskiftet.i drift innanoch kanplaneras varasom nu

ekonomisk aktivitet i efter-såledesRymdverksamheten störregenererar
detframhållasDärtill börrymdsegmentet.i självaföljande led attän

ökade livskvali-i denrymdverksamheten liggervärdetverkligt stora av
utnyttjas,rymdsystementuppkommeroch effektivitet tnärtet exsom

informationbättremänniskor,mellankommunikationerför förbättrade
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miljö och väder, effektivare navigeringnaturresurser, etc.om

8.3 förutsättningarNya

Det kan frestande den rymdaktivitet vuxit framatt tro attvara som
under den tjugoårsperioden skulle förhållandevis säkersenaste motvara
budgetnedskämingar, och det bara fortsätta i gamla spår. Menäratt att

sådan slutsats skulle bortse ifrån antal och viktiga faktoreretten nya
har kommit till under de sista fem åren, faktorer har störresom som

eller mindre genomslagskraft i världen. finnsDet nationellarunt om
variationer, inget land har helt och hållet kunnat undgå dessa effek-men
ter.

8.3.1 faktorer beaktaNya att

stagnerande världsekonomi harEn medfört allmän knapphet på stat-
liga medel och reduktion statliga utgifter. Finansministerier värl-av
den har riktat sina intressen rymdorganens verksamhet,över mot
med anslagsreduktioner till följd.

Många regeringar har börjat ifrågasätta kostnaderna för rymdpro-
vill haMan bevis på vinsterna de hittills finansieradegram. nya av

Samtidigt ökar också den privata sektornattprogrammen. pressen
skall del i finansieringen rymdprogrammen.störreta av

Regeringama har också börjat visa ovilja rymdprogrammot stora
och i allmänhet. har blivitDet mycket svårarestora attprogram
finansiera spektakulära projekt.stora

Insikten rymdverksamhetens betydelse har ökat inom de flestaom
departement och verk utbildning, jordbruk, försvar, telekommunika-
tion, industri, utrikespolitik, Beslutsfattandetetc.. rymdverksam-om
het inte längre angelägenhet endast för det departement ellerär en
den myndighet bär huvudansvaret för den.som

Försvarsutgiftema har reducerats och ökade krav har framförts på
koordination mellan civil och militär försvarsteknologi, inklusive
rymdprogram. Det bör fastän nedskärningarna för-noteras att, av
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svarsbudgeten onekligen har drabbat rymdindustrin hårt särskilt i-
USA och Ryssland har omfonnuleringen försvarspolitiska målav-
och strategier factode tenderat öka de militära rymdutgiftema,att
i till utgifterna för missil- och antimissilsystem.motsats

ökadeDet för miljöfrågor har fått konsekvenser ocksåengagemanget
för rymdverksamheten. ökad insiktEn rymdtekniken, rättattom

kananvänd, hjälpa till lösa viktiga miljöfrågor, har skapatatt en ny
nisch för rymdverksamheten.

Mot bakgrunden dessa faktorer det inte svårt förstå de flestaär att attav
nationella och internationella aktörer har behov verk-överett attav se
samheten och dess inriktning. handlarDet inte så mycket nagel-attom
fara tidigare programpolitik eller utgifter, överutan attsnarare se
dagens verksamhet förhållandei till de helt förändrade förutsättningarna.
Man vill hur förbereddväl och vilka förändringar policyärveta man av
och finansiering nödvändiga inför framtiden.ärsom

8.3.2 Inverkan de förutsättningarna olikapåav nya
länder och regioner

USA

NASAs budget kommer sannolikt inte tillföras några ökningar deatt
åren, och det finns starkt tryck för satsning på billigare ochnärmaste ett

snabbare Försöken trimma NASAs organisation kommerattprogram.
fortsätta.att

Vita på och arbetar för ökad konvergensHuset mellan militärapressar
och civila rymdprogram. En lovande efter order från presidentenstart
har gjorts på meteorologiområdet. Det militära nyttjandet civila fjärr-av

och satellitkommunikationssystemanalys- har också ökat.

mycketDen omdiskuterade internationella rymdstationen ISS förser
tillfället ha räddats kongressen, huvudsakligen politiska skälut att av av
önskan använda ISS verktyg för samarbete med Ryssland;att som
påtryckningar från rymdindustrin; och i någon mån respekteraatt- -
ingångna avtal med Europa, Kanada och Japan. Det är värt att notera

USA inte funnit något tillfredsställande lagligenatt ännu sätt att garan-
långsiktig finansiering för redan godkända sådanatera ävenprogram -
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Varje enskiltföremål för internationella överenskommelser.ärsom
godkännande varje budgetår. denkräver kongressens Inytt nyaprogram

årligakongressen ISS säkrare tidigare, de problemenär ännog men
finns alltjämt kvar.

stöd för projekt Missionhar länge inom NASA funnits starktDet ett
budgetnedskämingar förefaller det delPlanet Earth. P attto som eng a

skall ocksåverksamheten inom detta senareläggas. Manattprogramav
betydelsen the National Oceans andmedveten den ökande avvara om

alltAdministration NOAA; slutanvändare tillmätsAtmosphere en som
betydelse.större

Ryssland
finns visa den ryska befolkningen vinsternabehovDet ett stort att avav

tidigare satsningar på rymdområdet. Exploateringen de storaav resur-
fåoch kunnandet på rymdområdet i Ryssland deettses som avserna

bevis förmågafå hårdvaluta och samtidigt för landetssätten attatt
och på högteknologiska området. Militärens satsningmed tävla detvara

näringslivet söker aktivt samar-på rymdprogrammet har minskat, och
avsevärdbete och kontakt med det finnsFöretagenväst. vet att en

lyckas vinster frånöverkapacitet och endast de företag taatt som
iundgå nedskärningar. måste inse samarbeteutlandet kan Man att

Rysslanddetta fall ovillkorligen betyder finansiell ersättning tillförsatt
i utbyte efterfrågad teknologi eller kunskap i väst.mot

Europa

Även på statliga medelde europeiska länderna kämner knapphetenav
ESAför rymdprojekt. insåg medlemsstaterna i Hennes-T attstora ex

rymdfärjan inte kunde genomföras inomden bemannadeprogrammet
ESA:sgivna budgetramar och beslöt stryka projektetatt program.ur

ocksåESA:s rymdstationen ISS harbidrag till den internationella
blivit föremål för diskussioner nedskäming.om

ESA:s råd har sedan flera år problem med enigheten det långsiktigaom
visadeoch finansieringen. Vid rådsmötet i december 1994programmet

för kom-det sig omöjligt uppnå enighet resursnivån deatt omvara
stabilitet,mande åren förfarande normalt ESA vissdettre som ger

fattade beslut 1995 år budget.men man om

finns stöd för fiérranalysprogrammet, ESA har inteDet ökat ännumen
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för finansiering och driftlyckats skapa privata eller halvprivata organ
planeringen För ESA:sde operativa nuvarandeDenav programmen.

tjärranalysprogram sträcker sig till år 2003 och sedan slut.tar

ESA:sårs ministerrådsmöte kommer bli avgörande för framtida1995 att
viktigt för sig bildar sigoch det medlemsstaternaär attprogram var en

klar och realistisk policy inför de frågor kommer diskuteras.attsom

Asien

faktorer gäller för övriga regioner, i olika mån,Fastän samma som men
varit ka-har de asiatiska länderna Kina, Indien och särskilt Japan- -

pabla ökande budgetmedel för sina rymd-säkerställa regelbundnaatt
har både satellit- och bärraket-Dessa länder upprättattreprogram. nu

kommersiella markna-och samtliga i stånd beträda denär attprogram,
Framgången tycks i huvudsak vila påden under den framtiden.närmsta

faktorer:tre

Stop-start-budgetering; fastän dede har framgångsrikt undvikit
årliga budgetama inte har varit spektakulära, har de varit konstanta
och rymdbudgeten har ökat stadigt frånpålitliga. Den japanska t ex

värdetår till år sedan 1970-talet, och uppgick till fyra gånger1994
har alltid varit fallet iårs budget räknat i Yen. inte1974 Dettaav

väst.

sedan rymdprogrammens början har brett urval departementett av
och myndigheter deltagit i planeringen rymdprogrammet.av

verkarför i dessa länder hade rymdprogrammensom ansvarar
inärmare till statsministerns kontor vad falletän är väst.som

8.4 Rymdindustrins förändrade förutsättningar

rymdindustrinsfaktorerna har naturligtvis också påverkatDe ut-nya
gjorts allteftersomveckling. Samgåenden och övertaganden har överallt,

konkurrensföretagsledningama försökt sina företag bättre förrusta
förändrade förutsättningarna.under de

värdede olika regionerna studeras, kan detInnan närmare attvara av
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bild rymdföretagens relativa storlek. USAI de allraomsätterge en av
företagen miljarder3 dollar årligen vissastörsta miljar-4närat 0 m.-

der dollar. Den totala årsomsättningen i samtliga japanska företag ligger
2 miljarder dollar år. De europeiska rymdföretagennära störstaper

kämpar för komma nivån miljard1 dollar. Sverige finnsl inteöveratt
något rymdföretag miljoner dollar inklusive100omsätter änsom mer
underkontrakt och verksamhet i andra ESA-länder.

8.4.1 USA

traditionellaDe rymdflygföretagen i USA har varit redan medstora
europeiska mått, detta har inte hindrat ytterligare fusioner. Martinmen
Marietta har varit speciellt aktivt på detta område, och förutom detatt
tagit General ElectricRCA:s tidigare rymddivision, har detöver startat

gigantiskt partnerskap med Lockheed. Det osäkert sådanaett är om
amerikanska företag på kort sikt kommer några fördelar iatt se penna-

samarbete med europeiska bolag, vilket framtidnent var en som man
förutsåg på 70-talet och tidigt 80-tal.

tydligtEtt undantag Loral i USA delvis europeisktär ägs ettsom av
bolag.

8.4.2 Ryssland
Huvudmålet för den ryska rymdindustrin finna samarbets-ärstora att

i inbringar hårdvaluta. Alla den nuvarandevästparter vet attsom na-
tionella rymdkapaciteten väl överstiger behovet för överskådlig tid, och

ytterligare nedskärningar och rationaliseringar nödvändiga. Sålun-att är
finnerda serie ryska företag försöker sälja allt från testut-man en som

i vindtunnlar till kompletta telekommunikationssystem trymme ex
bud till Inmarsat och Eutelsat. Alls inte förvånande dåär attgenom

företagare från försökt exploatera denna plötsliga kommersiellaväst att
möjlighet. Men det bör kanske påpekas skillnader i affárskulturatt mm
mellan och lett till och problem.öst väst ett annat

Besökare i rysk industri ärksammar alltid det antaletstorauppm
utmärkta tillverkare. finns därförDet all anledning de under-att tro att
utnyttjade ryska fabrikerna har kapacitet producera satelliter äratt som
jämförbara med västvärldens satelliter utom i livslängd.
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inte förbises iDen allmänna industripolitiska problematiken bör dock
Ryssland ochsamband med upphandling bärraketer och satelliter frånav

Kina. vilken från dessa länderI utsträckning Europa redo köpaär att
vid fördelaktigt pris, upphandling ökar konkurrensenäven varjenärett

med industri Arianespace mycket beroende fåEuropas är attavegen
klart på denna fråga.ett svar

8.4.3 Japan
Alla japanska den uppgårstorföretag har rymddivision,en egen men
sällan till % och sysselsätterl den årliga totala omsättningen,änmer av
högst % företagens arbetskraft.2 av

Det torde finnas huvudorsaker till företagen sig i rymd-tre att engagerar
verksamhet:

japanska deltar iDen regeringen angelägen företagenär attom
NASDAs och ISASs de organisationer för rymdpro-som ansvarar

i verksamheter;Japangrammen
rekryteringrymdverksamhet prestige företagen och underlättarger

de främsta de nyexaminerade teknikema; ochav av
kan risken leda tillinte avstå, eftersom utvecklingen kanta attman

termina-affärer, exempelvis massproduktionstora antenner,av
ler m m.

välvilja på högre finns på bättre finan-Trots det noterbart tryckort ett
siella före-resultat, och på sikt finns det tecken på sammanslagning av
tag.

Aggressiv amerikansk handelspolitik huvudsakligen hotet från den s.k.
Super har den301 Clause, innebär handelsrestriktioner öppnatsom
japanska marknadenmarknaden för utländska anbudsgivare. I princip är
lika dområdet bådeför europeiska företag, japanerna påöppen men rym
inom i USA, ochprivat och offentlig verksamhet i huvudsak skoladeär
de känner och specifika-sig därför hemmastadda i amerikansk standard

intetioner och det amerikanska affärer. betyderDettagörasättet attatt
det japanskaomöjligt för europeiska företag komma denär att
marknaden, någontingi så fall måste de kunna erbjuda ärsom avmen

ocksåhögsta teknologiska kvalitet, och till intressant pris. måsteDeett
komma långsiktigaihåg japanerna angelägna byggaäratt attom upp
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relationer med utländska företag, krävsoch det investeringaratt stora
i både och kraft förtid bygga nödvändigt förtroende.att ettupp

Vissa bedömare har förutspått den aggressiva amerikanska attitydenatt
kan ha väckt missnöje hos japanerna medför europeiskaett attsom
företag lättare kommer marknaden. finns inga bevisDet som
stödjer denna teori. villUtan tvekan japanerna minska beroendet av
amerikansk industri, för uppnå detta inte bereddäratt attmen man

på kvalitet och pris. möjlighet för europeiska industrier kanEnpruta
sig japanerna försöker kostnadernareducera för sin II-Höppna när att

raket i syfte den konkurrenskraftig.göraatt mer

uppnåFör avgörande kostnadsreduktion måste de medatt störstaen
sannolikhet köpa vissa sina komponenter och delsystem från utlan-av
det.

8.4.4 Europa
Tyska, italienska, brittiska och till mindre franskagrad industrier haren
alla krympts, sammanslagits eller övertagits under de 2-3 åren.senaste
Det skapandet rymdföretag DASAmellanärsenaste ett gemensamtav
och Aerospatiale med högkvarter i München. kommerDetta också att
avspegla sig i liknande företag på missilområdet. Europaett gemensamt
har två rymdkonsortier. Det inrymmer de ovannämndastoranu ena
DASA och och Space.Aerospatiale Alenia Det andra inkluderar Matra
Marconi och British Aerospace.

finns färreDet huvudaktörer, de har intern kapacitetstörre ännu men
tidigare. kommerDetta tvekan öka redan påtaglig tendens tillutan att en

huvudaktörema utvecklar intern kapacitet på områden där detävenatt
finns tillfredsställande underleverantörer. förmodligen varkenDet braär
eller möjligt för de mindre företagen söka exklusivaattens arrange-

med någon de kvarvarande huvudaktörema. blir tvingadeDemang av
tidigare söka högteknologiska nischer där etablerings-änt atto m mer -

kostnaderna för andra blir för höga, och där de redan har övertag.ett
för behålla sådan behövsMen policy längre periodöver störreatt en en

investeringar vad små företag generellt klararän av.

dennaAv orsak det viktigt utveckling både påär att uppmuntra
Ånationell och europeisk nivå, stöd till viktig teknologi.genom ena
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utveckling läggs hos huvudleveran-undvika allsidan gäller det attatt
mycket.splittras allt förtillgängliga medel inteå andra sidantörema, att

harstorföretagvikt för industrier i små ländersärskiltAv är attstor
komma markna-vertikal integration förbörjat på k närmareattsatsa s

sig i den engelskapå köptexempel detta Matraden. Ett är som
ocksåNRSC. Daimler-Benz verkarmotsvarigheten till Satellitbild AB

riktning bildandetarbeta efterallvarligt ha övervägt att samma genom
allianser med multimediasektom.av

uppmärksam tidigare påförefallereuropeiska industrinDen änvara mer
kon-inte helt beroendekonkurrenskraftig ochbetydelsen att avav vara

trakt från ESA och andra rymdorgan.större

skallrymdföretagen intedock orealistisktDet skulle att atttrovara
redanoch de knackarfortsätta efter regelbundna fmansieringsstöd,leta

budget skallpå kommissionensdörrarna i Bryssel i förhoppning attom
aktiviteter.eventuella reduktioner i ESAskunna kompensera dem för

organisationer8.5 Europeiska rymdrelaterade

Space ESA8.5.1 Agency,European
beskrivits i kapitelESAs verksamhet har kortfattat

och vadsig för närvarande,viktigt förstå ESA befinnerDet är att var
för organisationen.framtiden kan komma innebäraatt

uppnå konsensusESAs har haft svårigheterde årenmöten attsenaste
Ännu ministerrådsmötefinansiering ochESAs framtida ettom program.

särskiltbliplaneras månad och det kommeri oktober 1995, att
och medlemsstater.betydelsefullt för ESA dess

administrationESAsnuvarande problemEn förklaring till ESAs är att
fram långsiktigtexecutive för några år sedan lyckades driva ett pro-

Utveck-finansiella möjligheter.medlemsstaternasöversteggram som
utökningsamtidigt medlingen Columbus,Ariane Hermes avenav

ha uppfyllt förväntningarnaljärranalysprogrammet skulle naturligtvis
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hos medlemsstaterna, totalkostnaden blev orealistiskt Situatio-hög.men
blev inte bättre den negativa attityden hos Storbritannien,nen av som

ville upphöra bidra till finansieringen raketutveckling och detatt av
bemannade programmet.

ESA hade missbedömt den förändrade situationen och behovet attav
stimulera skapandet operationella utanför ESA. Mansystemav var
heller inte tillräckligt lyhörd för medlemsstaternas för höga utveck-oro
lingskostnader och återkommande krav på ekonomiskt effektivamer
administrativa metoder. Till ESAs uppgifter hör enligt ESA-konventio-

också få till stånd koordinerad europeisk rymdpolitik,att attnen en
vilket inte alltid varit lätt de nationella intressena drar håll.olikanär

Det kan frestande ESA alltför komplicerat påver-äratt tro att attvara
ka. bör haMen i åtanke budgeten för uppgår1995 till omkringattman
3 miljarder ECU och med dess anläggningar och ESApersonal, utgör-

europeisk måste och utnyttjas. ESA för-värnas ären resurs, som om
modligen viktigare för åstater för de två ellerän störretre statersm som
har råd och verkar ha den politiska viljan bygga adekvatatt att upp en
nationell rymdkapacitet. Både medlemsstater och ESAs administration
måste beredda till förändringar, och framför allt denuppmuntravara
privata sektorn spela roll kanske främst jointstörreatt en genom ven--

ESA.medtures

Eftersom bidragen till ESA uppgår till 34 Rymdstyrelsensnära av
budget det definitivt betydelse för Sverige ESA finnerär största attav
stabila, långsiktiga och effektiva arbetsformer.

8.5.2 EU-kommissionen

Under de fyra eller fem åren har EU-kommissionen kommitsenaste att
spela allt roll rymdområdet. fem årFör sedan kom-större antogen
missionen kommuniké beskriver intentionerEUs rymdom-en som
rådet. En kommuniké policyuttalande från kommissionenär ett som

informera medlemsstaterna och EU-parlamentet planer.attavser om
Den första kommunikén förhållandevis generell och ställde i utsiktvar

detaljerat uttalande efter det vidare utredningar gjorts.ett attmer

Likväl blev kommunikén inte väl hos alla medlemsstater,mottagen av
vilka många ansåg ESA representerade rymden, ochatt ensamt att
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kommissionen inte hade någon anledning lägga sigatt

Efter detta följde intensiv period studier och arbetsgrupperen av som
tillsattes DG och hearings med Europaparla-EUs XII FoU ävenav

vilket resulterade i andra och detaljeradmentet, sammantaget en mera
rymdkommuniké. identifierade tjärranalysDetta dokument Earth
Observation intresseområdenade dominerande för kommis-ettsom av
sionen, också andra områden där EUs deltagandeaktiviteter kundemen
komplettera ESAs. dokument fick betydligt positivt be-Detta ett mer
mötande från medlemsstaterna, under tiden hade börjat förstå hursom
kommissionen verkligen kunde till hjälp for främja tillämp-attvara
ningar påbörjats ESA, användaresamt storav program som av som en

rymdtjänster och produkter.av

Därefter har samarbetet mellan ESA och kommissionen successivt ut-
vecklats det fortfarande finns betydande skepsis och potentiellaäven om
konflikter. exempel område principiellt behöverEtt slagett av som
diskuteras ESAs k industriretur till medlemsländerna juste retourär s

i Bryssel kan uppfattas såsom stridande Romfördraget frimotsom om
konkurrens inom den marknaden.gemensamma

Kommissionen har intressen på rymdomådetsträngt taget samma som
vilken helst regering: industripolitik, liberalisering tele-som annan av
kommunikationsmarknaden, trafikkontroll för flygplan, jordbrukFoU,
särskilt arealövervakning och kontroll, miljöpolitik Därtillannan m m.
kommer kommissionen satellit-redan Europas köpareär störstaatt av
bilder.

Under de två åren har för rymdfrågor formaliseratssenaste ansvaret
under generaldirektören för the Joint Research Centre JRC. Han är
placerad under DG för Research and Technology.XII, som ansvarar
Andra DG sådana för deoch det finns fler behåller20än ansvaret- -
praktiska tillämpningama rymdverksamheten inom derasav egna
ansvarsområden, där så lämpligt. Koordinering mellan olika DGn ärär
dock fortfarande problem, situationen bättre denär avsevärt änett men

för bara år sedan.ettvar par

hocEn ad Space Advisory Group har inrättats och leds av ovan-
nämnde generaldirektör Contzen. Gruppen rådgivande tillDr Kom-är
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for med-seniora EUsmissionen. Den är sammansatt representanterav
således alla ESAsESA och praktiken deltarlemsstater, Eumetsat. I

enhetoch det första försöketmedlemsstater, det sättaär att samman en
rymdpolitik. inte uteslu-eventuellt kan utforma europeisk Det ärsom en

Group kan till Europeandenna Space Advisory växa etttet att
Council, med vidareSpace ansvar.

kommissionen också värdaTvå andra framsteg inom är nämnas:att

forskning ochbeslutade fjärde fördet nyligenI ramprogrammet
reservation på omkringperioden finns 100utveckling 1995-98 en

MECU för rymdverksamhet.

också avslöjande; den möjliggör dels del-Innehållet i budgeten är
üärranalysinstrument konstruerats förfinansiering några attav som

dels grundläggande finansi-medfölja framtida europeiska satelliter,
applikationer inom fjärrana-ering För utvecklaett attprogramav

effektivt knyter dataproducen-lysområdet och nätverk sammansom
ioch applikationscentra Europa.ter

måsteNärhelst organisatoriska frågor kopplade till diskuteras,EU man
Kommissionen, Rådet och EU-parla-ha i åtanke den heliga triangeln:

börjat organisera sig förKommissionen har uppenbarligenmentet.
inget specifikt rymdråd där minist-rymdfrågor. Rådet har fortfarande

fyllereller kan Space Advisory Groupderas mötas.representanterrar
funktion. tredjepå ämbetsmannanivå för närvarande denna Detnästan -

mycketbort. har alltid varitEU-parlamentet får inte glömmas Det-
europeiska rymdsatsningar. nuvarandepositivt till Den rapportören är

Danmark. presenterade nyligenChristian Rovsing från HanMr en
hit-stödde kommissionensför EU-parlamentet, inte bararapport som

fortsätta det påbör-tillsvarande arbete, också uppmuntrade denutan att
miljöfrågoma.arbetet, särskilt vad gäller tjärranalysen ochjade

upprättadesammanhanget bör också den nyligen EuropeanI nämnas
finns i Köpenhamn. rimligtEnvironment Agency, EEA, Det är attsom

itiden kommer bli mycket inflytelserik användan-EEA medatt attanta
sigkan exempelvis tänkadet rymdteknik i miljöskyddsarbetet. Manav

naturvårdsverkens använd-EEA kommer hjälpa till koordineraatt att att
värdefullaCentret kommer också få detning rymddata. övertaattav

användandetkommissionen utfört på miljöområdetarbete genomsom
i pilotprojektet CORlNE.fjärranalysteknikav
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hålla goda kontakter medviktigt För de svenska rymdorganenDet är att
ioch med nationella medlemmar styrelsenEEA de utsersomorgan

EEA ocheller den vetenskapliga kommittén i EEA. Samarbetet mellan
Kiruna diskuteras i kapitel ochdet planerade Miljödatacentret i 9 10.

NwwsgimâSea

medverkat vid framtagning kartaFig Rymdbolaget har8.1 överav en
data från NOAA- och Landsat-skogar med utnyttjandeEuropas av

satelliterna.

rymdrelaterade organisationer8.5.3 Andra europeiska
europeiska och inter-Här finns varken tid eller plats beskriva allaatt

nationella påorganisationer eller verksammasätt ärett annatsom
rymdområdet. emellertid nödvändigt redogöra för någraDet är att av
de viktigaste eftersom syftena med dennaorganisationerna, ut-ett av
redning regeringskanslier,belysa hur rymdverksamheten berörär att

medmyndigheter och organisationer normalt inte sammankopplassom
rymdverksamhet.
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Arianespace

enlighet med fransk lagstiftningArianespace företag skapat iär ett som
raketuppskjutningar med bärraketer inom Ariane-erbjuder kommersiella

ESA. Majoritetenavslutad inomfamiljen utvecklingsfasen väl ärnär av
huvud-finns också andra aktieägare,aktieägarna franska, detär mcn

svenska, kopplade till Arianessakligen och rymdföretag, blflyg- a
kontraktsbunden samverkanfinns fonnellutvecklingsprogram. Det en

användningen Ariane i ESA-och ESA rörandemellan Arianespace av
utvecklingskostnader för Arianeprojekt framtida återbetalningoch av

så tillåter.Arianespace ekonominär

E umetsat

de europeiska väderstjänstemaorganisation skapadEumetsat är aven
ESAMeteosatsatellitserien påbör-för och vidareutvecklaöveratt ta som

med-organisationen överstiger vida antaletjade. medlemmar iAntalet
utöka organisa-råd har nyligen beslutatlemmar i ESA. Eumetsats att

för klimatologi.innefatta vissttionens mandat till ävenatt ansvar

Eutelsat

ochmotsvarighet till Eumetsat,Eutelsat kommunikationsområdetsär
utvecklats ESA.kommunikationssatellitfamiljen ECSärvde som av

medlemsantal.i överstiger också ESAs NumeraMedlem santalet Eutelsat
allie-Sovjetunionen och dessingår från den tidigaremedlemmaräven

fortfa-helt avklippta och det finnsrade. Banden till ESA inteär ännu
organisationerna ochkoordinering mellan de tvårande behovett av -

till dessa organisationer. Dessutomsåledes mellan nationella delegater
privilegierade ställningsynpunkter Eutelsats någothar DG XIIIEUs

i Europa.

Eurocontrol

föranvändning satelliter inte baraMed det pånyttfödda intresset för av
flygtrafikövervakning har Eurocon-flygnavigation också förbättre utan

sannolikhetaktör vad medtrol kommit bli viktig störstaatt somen
marknad. ESA insåg dennavärldsomspännandekommer bliatt storen

tiden varkendecennier sedan, vid denpotential redan för två men var
redo övergå till satelliter.kontrollorganisationemaflygbolagen eller att

förbereder sin industri för denUSA ochde redo och både JapanNu är -
marknaden.nya

tillsammans medi Bryssel aktivaBåde ESA och DG och XIIVIl är
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Eurocontrol på detta betydelsefulla område. Det omedelbara målet är
finansiera fas I europeiskt globaltatt satellitnavigationssystem,ettav

användandet det amerikanska GPS-systemet och experimen-genom av
tella på några Inmarsats tredjenyttotester generation satelliter,av av
vilken den första skall skjutas under 1996. På längre sikt planerasupp

fas bl ökat oberoende GPS, dettasystemeten som avses ge a av men
kräver tvekan bredare internationellt samarbete.utan

Västeuropeiska Unionen, WEU

Västeuropeiska Unionen, WEU West European Union, har sedan något
år visat ökat intresse for användande europeiska satelliter for avtal-av
sverifiering och övervakning. Sedan dess har betydelsefull aktiviteten
pågått for utforma europeiskt satellitsystem föratt dessa ändamål.ett Ett
antal förslag har inget har hittills godkänts for finansi-presenterats, men
ering medlemsstatema. Det råder de facto tveksamhet huruvidaav om
WEU någonsin kommer kunna mobilisera tillräckligt stöd föratt att
finansiera så kostsamt och klara denett uppgiften attprogram, enorma
anskaffa och driva Det sannolikt framtidaär militärasystemet. attmer

kommer finansieras och drivassystem att europeiskaav grupper av
WEU. Det kanskestater, än signifikantär EUssnarare genom att gene-

ralsekreterare nyligen gjort framstötar till ESA i frågan, eftersom ESA
har den kompetens WEU saknar på området. På förslag blsom av a
EU-parlamentariker har WEU ijärranalyscenter i Madrid.upprättat ett
Syftet demonstrera förär medlemsstaterna hur data frånatt existerande
civila satelliter kan användas. Centret i arbete och dessär mandatnu
har nyligen förlängts.

8.5.4 Internationella organisationer

Intelsat och Inmarsat

Intelsat upprättades ursprungligen för fasta telekommunikationssystem
medan Inm till början avsedd for mobila marinaarsat telekommu-en var
nikationer.

Gränsdragningen mellan organisationemas verksamhet har tenderat att
bli något diffus i takt med tekniken utvecklas, de fortfarandeatt ärmen
två skilda organisationer. Var och indelad i två nivåer: på denåren av
första nivån sker det löpande arbetet där nationella telekommunikations-
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nivå medlems-övrePå andramyndigheter representerade. ärär en
beröringspunkterflerafinnsrepresenterade. Detregeringarstaternas

Kanskerymdarenan.europeiskaoch denmellan dessa organisationer
starkfinnsdetdärifråga Inmarsat,denna koppling starkastär enom

sinautökahar beslutateuropeisk representation. Inmarsat att ursprung-
markfordon, dvsochomfatta flygplanliga aktiviteter till ävenatt om-

tillverkarin-ocheuropeiskt användar-råden inom vilka det finns stort
tresse.

skapasina medlemsstaterklartecken frånhar nyligen fåttInmarsat att
och exploateradotterorganisation för utveckla nytt systemettatt aven

investeringskapi-Avkommunikation P.satelliter för mobil Inmarsat
från dentillskjutasbetydande deltalet på MSEK kommer20 attenca

kan värdutvecklingintressantprivata sektorn. Detta attär varasomen
efter på andra områden.ta

FN-organisationer

enhetligorganisationer mindreinternationellaDen andra ärgruppen av
sig in ibörjatharinkluderar FN-organisationeroch alla de sättasom
WMO,betydelsefulla finnsoch rymdteknik. Bland deanvända mest

Bland dessaVärldsbanken.UNESCO ochFAO, UNEP, även orga-men
inte vad gällerrymdkapacitet,nisationer fler finnsoch många storen

satelliter.användningenpraktiskabyggandet, väl den avmen

policyformuleringvidhelhetssyn8.5.5 Behov av

antal aktörermycketfinnsframgår detAv redogörelsen stortettattovan
inbördes beroendeaktiviteterfler finns ochde nämnda ärän avsom

förefallersamordningmåttvarandra likartade. vissteller Ett att varaav
finnsuppnås. I Europaska kunnanödvändigt effektivitetför ännuatt
trådar.koordinera alla dessauppgiftingen organisation är attvars

8.6 Försvar

rymdverksamhet kan bortseinternationell analysellerIngen nationell av
Ända tabubelagtdettanyligenförsvarsaspektema. till heltfrån ettvar

kallaEfter detdörrar.bakom stängdaområde, diskuterades endastsom
förts,konstruktiv debattochkrigets emellertidslut har öppenen

syftande till att:
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identifiera militär rymdteknologi civilakan överföras till densom
sektorn skada nationell säkerhet fjärranalyssatelliter medutan att
hög upplösningsförmåga bra exempel;är ett

undersöka i vilken mån försvarsbehov med civilkan tillgodoses
teknik upprättande försvarssatellitsystem.utan separataav

Båda frågorna föremål för diskussion i USA och ländervissa iär
Europa, framförallt Frankrike. USA har frågeställningarna bearbetatsI
kraftfullt de två åren och resulterat i samgående mellansenaste ett
framtida civila och militära meteorologisatellitsystem, den k conver-s
gence policyn.

Samtidigt har de årens minikrig indikerat besluts-för militärasenaste
fattare för vissa särskilda fonner kommunikation, kanävenatt man av
förlita sig på och använda civila Kriget i Irak Desert Stormsystem.
innebar genombrott for militär användning dteknologi, särskiltett av rym
GPS, fjärranalys och telekommunikation.ävenmen

På industrins begäran har hemligstämpeln tagits bort från antal tek-ett
nologiområden. Frankrike har gång tagit ledningen i Europaännu en
och uppdragit CNES, den civila nationella rymdstyrelsen, fram,att ta
och i vissa fall hantera, franska försvarssatellitsystem. förstaDe rappor-

tyder på fungerar väl, och de avsevärdalovarterna att systemen att
kostnadsbesparingar.

Flera europeiska det finns ytterligareförstater att stort utrymmeanser
sammanjämkning civil och militär rymdverksamhet Fråni Europa.av
olika håll har hävdats ESA, inom för konvention,nuvarandeatt ramen
kan användas för försvarsuppgifter, förutsatt det uteslutandeatt avser
fredliga ändamål. Emellertid har detta hittills motstånd frånmött
åtminstone några ESAs medlemsstater.av

Trots försvarsbudgeten i de flesta länder har minskat deatt avsevärt
åren, finns faktiskt ökat intresse för användandet rymd-senaste ett av

baserade försvarssystem. Sådana har uppenbara fördelar gäller kom-vad
munikation och navigation, liksom för övervakning verifiering.och
Detta har i givitEuropa upphov inte bara till WEU-verksamheten utan
också till antal nationella studier och, konkret, franskadetett stort mer
Helios-projektet. Helios l uppskjuten i juli på Spot-1995 baseras
satellitfamiljen. förstaDen Heliossatelliten har fått bidragfinansiella
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uppskattas tillUtvecklingskostnademaSpanien.från både Italien och
miljarder franska francs.7.9

god-uppskjutning omkring år 2000planeradFrankrike har Helios 2I
miljarder franska franc.utvecklingskostnad: ll,5uppskattadkänts

bidra tillinte kapablahar meddelatItalien och Spanien är attatt man
på ländernainformationen tyderfinansieringen, den attsenastemen

tiden harTyskland underpositioner, eftersomhåller sinaomprövaatt
Möjlighetenprojektet.delta i Helios 2visat intresse upprätta ettattatt

har således ökateuropeiskt militärsystemvidgat avsevärt.

konstitu-efter beslutet iden tyska regeringen,finns uppgifterDet attom
skulle ha godkäntrymdteknik, redantillåta militärtionsdomstolen att

rymdbudget.militären

Osiris hög-rymdbaserade försvarsprogram,finns fler franskaDet t ex
delvisavlyssningelektroniskupplösningsmikrovågssystem, Zenon -

satelliter Cerise ochexperimentellaåtminstone två småskrinlagt, och
Clementine.

finansiella satsningamauppfattning de totalavissExemplen omger en
Tysk-förutsatt åtminstonedetta område,tillväxtpotentialenoch att

vilja delta i någraland visar att programmen.av

europeiska försvars-diskussioner mellanandra enskildaSamtidigt pågår
behovet hainköpsorganisationermyndigheters att euro-en merom av

påMed så många utspelförsvarssystem.peisk till rymdbaseradeattityd
svenskbetydelse föruppenbarfrågan ignoreras. Dengång kan inte är av

rymdindustri.

undersök-behövs grundligträffasdyrbara överenskommelserInnan en
utsträck-och i vilkeneuropeisk nivå,nationellt ochning, både om

existe-tillfredsställassatellitbilder kanförsvarets behovning genomav
kanske kunnaDärmed skullecivilaoch planeraderande system. man

tillfredsställaförsvarssystem tillanskaffningenbegränsa extra,attav
tillgängligainte kan tillgodosesspeciella behov öppet system.avsom

betjäntaeuropeiskaområde vilket allainomDetta staterär ett avvore
industriella,omfattaruppfattninguppfattning dvs somengemensamen

försvarspoli-endastöverväganden, intefinansiella och andrapolitiska,
framtida civila iymdprogramområde förrelevansen dettatiska, och av

uppenbar.är
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Några8.7 sammanfattande synpunkter

l Världens samlade rymdbudgetar, %90 rymd-övermotsvararsom av
samlade omsättning, uppgår till miljardersegmentets 40 dollar.över

Europas andel omkring tiondel härav. Sverigeär har såledesen om-
kring 0,2-0,3 % världens samlade rymdbudget. Sverige litenärav en
aktör och starkt beroende internationellt samarbete och måste iav
detta på några få utvalda områden inom vetenskap ochsatsa teknik.

2 I USA sker förändringar betydelse för omvärlden.är störstasom av
Exempel på aktuella policyfrågor i Vita Huset påverkar Europasom

Internationella rymdstationensär: utformning och framtid; garantier
för GPS-systemets civila tillämpning; avreglering telekommunika-
tionsmarknaden inklusive privatisering internationella satellitorga-av
nisationer, överenskommelse användning och prissättning påom av
ryska och ukrainska bärraketer på kommersiella marknader, frisläp-
pande militär rymdteknik till civila marknader,av mm.

3 Den globala kommersiella marknadenöppna i rymdsegmentet iär
storleksordningen tiondel de samlade statsbudgetama. Markna-en av
den förefaller inte komma deatt växa 5-10nämnvärtatt närmaste
åren. Svenska företag har, Arianeraketen har varitatta genom
kommersiellt framgångsrik, försäljning desammantaget renten
kommersiella marknaderna 20-40 % företagensmotsvararsom av
försäljning. Denna andel torde ligga något genomsnittet iöver
Europa. De svenska företagen detta starkt beroendeär dentrots av
svenska statliga rymdbudgeten. Om inte de nuvarande upphandlings-

ändras eller marknadermönstren utvecklas, inom försvar,tnya ex
mobiltelefoni eller navigation, förefaller det bli svårt foratt
företagen öka sin försäljning.att

ESA,4 upplevde kraftig tillväxt under 1980-talet och börjansom en
1990-talet, har haft svårigheter få medlemsländernastoraav att att

nå enighet i finansiella frågor och kring framtida Utred-program.
ningar pågår hur ESA skulle kunna uppnå ökad effektivitet.om
Minister-mötet hösten 1995 blir betydelse för ESAs framtidastorav
program.

5 EU har visat ökat intresse för rymden, främst i policyfrågor och

I5-0807y
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kanmiljöfrågorförintresseEUsanvändarintressen.samordning av
ocksåspelarKiruna. EUrymdverksamheten iförmöjligheteröppna

satellitnaviga-framtidensdiskussioneribetydelsefull roll omaen
för-förefaller utgångenhärluftfart,försärskilttionssystem, avmen
be-ekonomiskFråganifrån klar.långthandlingarna är storavvara

i Sverige.luftfartentydelse för

förintressebetydandeochökandevisarländer i EuropaFlera6 ett
europeiskasamarbetsprojekt mellanrymdteknologi. Fleramilitär

försvarsmaktenförbetydelseharFråganpåbörjats. samtharländer
bliförväntasteknikutvecklingmilitäreftersomindustri,svensk

sammanhang.civilaitillämpbar även



9 Inriktningen den svenskaav

rymdverksamheten

dettaI kapitel redogörs för satsningar på rymdverksamhet istatens
ekonomiska och bakgrund de motiv hittills gällt, dvstermer mot av som
utrikespolitiska, näringspolitiska, forskningspolitiska och regionalpoli-
tiska.

direktivenI utredningen skall belysa användningen rymd-attanges av
teknik möjligheter till ökat resultatutnyttjande. svenskaDesamt sats-
ningarna redovisas därför också i relation till de verksamheter de är
avsedda främja forskning, telekommunikationer, meteorologi etc.att

Rymdstyrelsens satsningar diskuteras sedan kort bakgrund demot av
synpunkter fram förts till utredningen användarna rymdtekniksom av av
och finns redovisade i kapitel frågaDen ställs rymd-ärsom som om
satsningama nuvarande eller framtida behov hos de svenskamotsvarar
användarna rymdteknik.av

Konsekvenser reducerade statliga anslag diskuteras med avseendeav
forskning, industri och utvecklingen i Kiruna.

9.1 Rymdstyrelsens anslag

9.1.1 Anslagsutvecklingen 197980-199596

Räknat i års1994 priser har sedan 1970-talet totalt 8,5 mrd kronorca
investerats i rymdverksamhet i Rymdstyrelsens regi. I denna summa

Äveningår Tele-X-projektet med drygt 2 mrd kronor. det i detärom
omöjligt beräkna de samladenärmaste samhällsintäkteratt rymd-som

investeringama har givit upphov till, förtjänar det i sammanhanget att
Tele-X i Nordiska Satellitaktiebolagetsnämnas NSABatt ägo,numera,

betydande vinst. Detta överskott har gjort det möjligt för NSABger en
på kommersiella villkor och statligt stöd upphandlaatt efter-utan en

trädare till Tele-X-satelliten, Sirius
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Av Figur framgår9.1 de totala anslagen till rymdverksamhet haratt
ökat från 330 MSEK år 197980 till MSEK726 år 199495 räknatca
i fasta priser 1994 års prisnivå. löpandeI priser kostnaden årvar
197980 135 MSEK. Tele-X-projektet redovisas eftersom detseparat,

mycket projekt låg vid sidan denett ordinariestort verk-var som om
samheten.

Anslaget till det internationella europeiskt och bilateraltprogrammet -
samarbete uppgick 199495 till 609 MSEK. Programmet har i fastaca-
priser tredubblats under perioden 1979-1994. Expansionen förklaras
framför allt det europeiska rymdprogrammet har vuxitatt kraftigt.av
Sveriges bidrag till ESA har följdaktligen också ökat. I viss utsträck-
ning, framförallt under år, har anslagsökningen berott på försäm-senare
ringen den svenska kronans värde. harDet blivit dyrare för Sverigeav

uppfylla redan gjorda internationellaatt åtaganden.

Det nationella har i fasta priser räknat ungefärprogrammet samma
omfattning 199495 det hade 197980. Under början 1980-taletsom av

det nationella under några år lika detprogrammet nästanvar stort som
internationella Detta berodde förstai hand på satsningenprogrammet.
på den svenska forskningssatelliten Viking, förberedelsernaävenmen
inför satsningen på Tele-X-projektet.

9.1.2 Närings- respektive Utbildningsdepartementets
anslag till Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsens anslag kommer från Närings- respektive Utbildnings-
departementets huvudtitlar. Anslagen 199495 framgår Tabell 9.1.av
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MSEKNäringsdepartementet

54rymdverksamhetNationell
6Förvaltningskostnader

510rymdsamarbeteEuropeiskt
bilateraltochESA

570Summa

Utbildningsdepartementet

43nationellRymdforskning,
grundforskning

13Esrange
100ESAforskningssamverkanEuropeisk

156Summa

726Totala anslag

22krediter199495Underskott

748RymdstyrelsenTotalt

RymdstyrelsentillanslagUtbildningsdepartementensochTabell 9.1 Närings-
I99495.

MSEK,610anslagen,huvuddelen ärframgårtabell 9.1Av att caav
samarbeteeuropeiskttillanslagensamarbete. Aveuropeisktavsedd för

uppdragi formtill Sverigefjärdedelaremellertidåtergår nästan tre av
beskrivs nedan.vilketföretag,svenskatill nämnare

frånbidrag till EsrangeadministrerarRymdstyrelsenkanTilläggas att
OdinprojektettillbidragvissaTysklandochFrankrikeSchweiz, samt

stiftelser.från privata
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9.1.3 Uppdrag till svenskt näringsliv
Svenskt näringsliv, inklusive Rymdbolaget, erhåller direkt eller indirekt

medverkan i nationella och internationella uppdraggenom program
uppgående till knappt MSEK.600

MSEK
Industriell FoU kompetensutv 9-
Uppdrag från Rymdstyrelsen
direkt till Rymdbolaget 1l7
Uppdrag från ESA till svenska företag 410
Uppdrag bilaterala samarbeten medgenom
Frankrike och Tyskland till svenska företag ÅZ

Summa 598

Tabell Uppdrag9.2. till svensk näringsverksamhet.

Tabell 9.2 visar bl del de svenska rymdanslagen användsatt stora en av
till internationella projekt och Genom de internationellaprogram. samar-
betena knyts Sverige och svenska företag till Europa. Av denämnare
575 MSEK se tabell 9.3 Sverige i ESA erhåller svenskasatsarsom
företag order motsvarande MSEK.410 Hela det belopp satsasca som
i bilateralt samarbete, MSEK,62 används för utveckla teknikatt ny

och producera utrustning i svenska företag.samt testa

Den andelen näringslivskontrakt kan kräva sin förklaring. Statensstora
upphandling i svenska företag, direkt eller ESA, raketdelar,genom avser
satellitdelsystem, och tjänster används för uppbyggnadenmm som av
det europeiska rymdsystemet. Här ingår också ersättning till Rymdbola-

för drift Esrange. Det således fråganget beställningar därärav om
eller europeiska tillsammans, stårstaten, köpare och intestater som

statliga subventioner till svenska företag. Det enda anslag är attsom
betrakta direkt stöd industriutvecklingsprogrammet MSEK.är 9som om

fåFör del detta stöd till utveckling kompetens ochatt teknikav av ny
fordras dock företagen själva dubbelt så mycket det stödatt satsar som

erhålls.som

Den kritik emellanåt framförs och gällande företagen skullegör attsom
starkt gynnade inom rymdprogrammet egentligen inte sub-vara avser

ventioner den styrda upphandling och den därmedutan snarare samman-
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irymdbranschen,råder inomkonkurrensbegränsadehängande som
policy medförfairESAsi övrigt. attvärldenochEuropa return en

medlemsland. Någrarespektiveiskall placeraskontraktsummaviss
förutsätt-särskilt godadärmedrymdbranscheniföretagutvalda ges

har, inomrymdindustrineuropeiskaerhålla order. Denningar ramenatt
förhållanden.skyddadeundermedvetet byggtsESAsför uppprogram,

rymdverksamheteneuropeiskadenhuvudmotivet förEftersom succes-
rymden dettatilltillgångeuropeiskoberoende ärtillutvecklatssivt

fastställts Europasspelreglerhärhandlarologiskt. Detinte avsomom
dem frittstår detskall ändras,spelreglerna attVill attstaternastater.

så.komma göraöverens attom

fördeladeekonomiskaRymdstyrelsens9.1.4 resurser

användningsområdeochpå program
svenskaför denmålenochinriktningendiskussionInnan avomen

olikapå defördeladeskall anslagenföraskanrymdverksamheten pro-
kapiteloch 9.4. Itabellerna 9.3iredovisas. Dettagramområdena görs

rymdsystemmellanåtskillnadredovisningsmässiggjordesoch4 5 en
till-ochmarkstationerochsatelliter,uppskjutningsbaser,bärraketer,

detpraktikenmeteorologi, mm. ltelekommunikationer, ärlämpningar
Vanligtvisuppdelning.enligt dennaredovisarenodlatofta svårt att

uppskjutningochtillverkningutveckling,förkostnadenredovisas t ex
telekommunikationspro-respektivesatelliter under t exprogam,av

respektive tillämp-undersåledesingårnedantabellernaIgrammet.
markstationer.derassatelliter ochförkostnadernaningsprogram även

uppskjut-ESAsochanläggningar EsrangemedtabellernaI aavses
teknologiutvecklingrubrikenUnderFranska Guyana.ningsbas i Kourou,

motsvarandeochindustriutvecklingsprogrammetnämndafinns det ovan
ArianeraketenutvecklingRymdtransporterESA.inom avavserprogram

Rymdstatio-Internationellainkluderarrymdverksamhetbemannadoch
ISS.nen,
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Programområden Nationellt Bilateralt ESA Summa

Rymdstyrelsendedning 5 6 1 1

Infrastruktur
Anläggningar 17 48 65
Teknikutveckling 19 8 16 43
Rymdtransporter 30 150 180
Bemannad rymdverksamhet 14 14

Summa 36 38 228 302

Tillämpningar
Telekommunikationer 62 62
Navigationpositionering
Meteorologi 9 9
Fjärranalys 16 24 132 172

miljöövervakning-
kartering-
markanvändning jordskog mm-

Rymdforskning 49 100 149
Mikrogravitation 5 38 43

Summa 70 24 341 435

Totalt 7481 l 1 62 575
Andel 15% 8% 77% 100%

Tabell 9.3 Rymdstyrelsens utgifter l 99495 fördelade efter ochanvändning
nationella respektive internationella program.

Meteorologin beskrivits i kapitel framgångsrik5 tillämpningär som en
fjärranalys. Eftersom den väl etablerad och huvudsakligen finan-ärav

sieras via Kommunikationsdepartementet, SMHI och denEumetsat ges
rubrik. Fjärranalys innefattar tillämpningar kartfram-en egen a som

ställning, markanvändningsplanering och miljöövervakning. svårtDet är
från anslagssynpunkt särredovisa de olika fjärranalystillämpningamaatt

eftersom de oftast beroende instrumentsatellit, och mark-är av samma
station. Därför redovisas de tillsammans under rubriken fjärranalys.
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Användning SummaUtvecklingProgramområden av
rymd-rymdsystem av

raketer, system
satelliter mm

Rymdsgrelsen ledning 9 2 ll
fördelatproportionellt

Infrastruktur
6536 29Anläggningar
43Teknikutveckling 43

l 80dtransporter l 80Rym
rymdverksamhet 14Bemannad 14

273 29 302Summa

Tillämpningar
62Telekommunikationer 62

Navigationpositionering
9Meteorologi 9

29 172Fjärranalys 143
miljöövervakning-
kartering-
markanvändning jordskog mm-

149Rymdforskning l 29 20
5 43Mikrogravitation 38

54 435381Summa

85 748Totalt 673
%% % 100Andel 89 ll

Utveckling rymdsystemetTabell utgifter fördeladeRymdsryrelsens på9.4 av
rymdsystemet.och Användning av

övrigSverige kraftigt på rymdtransporter,Tabell 9.3 visar att satsar
målen förstark koppling tillfjärranalys och rymdforskning. Här finns en

Vidare framgårrymdverksamheten, vilket diskuteras nedan.den svenska
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% tillgängligaESA-programmet i anspråk 77nännatt tar are av resurser,
det nationella erhåller % det bilaterala15programmet samt programmet

% erhåller inte någrade totala anslagen. Navigeringpositionering8 av
anslag f Området eftersom det har utvecklingspoten-är omnämnt storn.
tial, vilket bl beskrivits i kapitel 5 och och diskuteras nedan.a

perspektiv.Tabell anslagen Av9.4 ett annatpresenterar program ur
tabellen framgår mycket del medlen används for utvecklingatt stor av

rymdsystemet rymdsegmentet och relativt liten del till utvecklingav
själva användningssättet. i vänsterkolumnen kallas för till-Detav som

lämpningar, telekommunikation eller övrig fjärranalys, innefattar it ex
själva utveckling tillverkning satelliter ochverket huvudsakligen och av

Ävenavancerad utrustning. här finns stark koppling till de mål, deen
näringspolitiska, gäller for rymdverksamheten.som

målen9.2 Anslagen relaterade till

Finns Rymdsstyrelsens satsningar och deöverensstämmelse mellan av
riksdagen gällt forfastställda målen mål, eller motiv, hittillsDe som
rymdverksamheten är:

utrikespolitiska-
näringspolitiska-
forskningspolitiska-

samt
regionalpolitiska-

mål i kapitel analyserats Riksda-Dessa har redovisats 2.1 asom av
mål och resultat-revisorer och utvecklats i Rymdstyrelsens1993gens

analys 1992. det följande skall mycket översiktligt deI presente-ovan
rade tabellerna granskas målperspektivet.ur

9.2.1 Utrikespolitiska mål

Medverkan i ESAs infrastrukturprogram innebär solidarisk uppslut-en
ning kring långsiktiga oberoende europeiskdet målet byggaatt upp en
infrastruktur tabellema fram-198990:90, bet 198990:NU21. Avprop

85% går tillgår mycket de svenska anslagen cadelatt storen av
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år konsekvent följteuropeiskt Sverige har under mångasamarbete. en
starka posi-ESA och etablerandelinje inneburit solidaritet med avsom
ESAsprogramområden. Sveriges deltagandet itioner inom valda pro-

svenska företag möj-och bilaterala samarbetsprojektende engergram
industriuppdragen harindustriuppdrag. Genomlighet konkurreraatt om

rymdtekniskföretagen inte bara byggtunder årens lopp de svenska upp
nätverkstarkare knutits till olikakompetens också alltutan av europe-

iska företag.

definitivtövergripande perspektivutrikespolitiska målen har iDe ett
ochavseenden oberoendeuppnåtts. i väsentligaEuropa är numera

rymdaktör med starka posi-efter USA Sovjet världens tredjeoch f d
flesta tillämpningsprogram.tioner i raketuppskjutning och de

Näringspolitiska mål9.2.2

bedöma. Pånäringspolitiska kompliceradeDe målen över-är att ettmer
relativt kortgripande och Sverige underplan kan konstateras Europaatt

kompetenttid, i huvudsak två lyckats bygga mycketdecennier, enupp
uppnåtts.industri. näringspolitiska måletDärvidlag har det

målen blir bedöm-det de näringspolitiskaNär gäller andra aspekter
Rymdstyrelsensningen mål, bl framhållits iinte lika entydig. Ett asom

anslagsframställanfördjupademål- och resultatanalys och den1992
förför varit skapa Förutsättningarperioden 199394 199596, har att-

konkurrenskraftig industrikonkurrenskraftig kanindustri. Menen en
begränsad olikaskapas konkurrensen kraftigti där ärett system av

upphandlingsförordningar såsom fairstatliga eller mellanstatliga return
i kon-policy del utvecklingskostnadereller där mycket stor aven

Sovjet flsektorn USA, f dkurrentländema bestrids den militära mav
upphandling rymdom-kapitel % all inomI 8 framhölls 90överatt av

framförallt inområdet kopplad rymdbudgetar.till statliga Det ärär
ochkonkurrens förekommer, härtelekommunikationsområdet ärsom

vadgäller uppskjutningssystemEuropas position stark vad svagaremen
gäller tillverkning satelliter.av

vid sin nyligen gjordaDock kan Nordiska Satellit ABnotera attman
köpaupphandling telekommunikationssatellit Sirius 2 valt att enav en

prestandamässigt föredraeuropeisk satellit såväl pris- attvarsomsom
deEricsson Space ABframför amerikanska satelliter. Saab är en av
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europeiska leverantörerna.

har från teknik-Ett mål varit åstadkomma spridningseffekterannat att
revi-utvecklingen inom rymdsektom till andra branscher. RiksdagensI

framhålls, referens till flera studier andra länder,med irapportsorers
spridningseffektema Beslutsfattare ochhar varit relativt begränsade.att

företrädare för Sverige fönnod-rymdbranschen, i och utomlands, har
ligen varit alltför optimistiska spridningsmål har fonnulerats.när

ändåAv tabellerna och utveckling framgår9.3 9.4 rymdsystemetav
mycket svenskatydligt RymdstyrelsenESA, beställningar tillatt genom
företag, för uppfylla näringspolitiska kapitelde målen. Av 6agerat att
torde också framgå den industri byggts mycket teknisktäratt som upp
avancerad.

9.2.3 Forskningspolitiska mål

forskningspolitiska frånDe målen främjes i första hand anslagengenom
utbildningsdepartementet, tillvilka redovisas i tabell MSEK går9.1. 100
ESAs forskningsprogram, 43 MSEK till det nationella forskningspro-

Forskningsprogrammet nämgspolitiska målendestöttar ävengrammet.
betydande del anslagen går till beställning avanceradattgenom en av av

utrustning i rymdföretagen.

mål rymdområdetEtt bidra till svensk grundforskning påär att att ut-
vecklas till internationella hoshögsta nivå. Kriterium kompetensär
forskargrupper enligt bedömning internationell expertis. Utredningenav
kan inte uttala intematio-sig denna punkt måste hänvisa till deutan
nella utvärderingar mikrogravita-har gjorts. kan konstaterasHär attsom
tion utvärderats och üärranalys meteorologi1983 l990, och 1985, geo-
kosmo- och plasmafysik astrofysik1983, naturgeografi 1980.1982 samt
Det finns flera indikationer på forskningen hög klass,håller tatt ex
åtskilliga artiklar i vetenskaplig omfattande gästforskarprogrampress,
och mycket positiva givitsomdömen svensk rymdforskningom som av
gästföreläsare vid kom-International Space University utredningensom
mit i kontakt med. förefaller ändå dags i sedvanlig ordningDet attvara
genomföra internationella utvärderingar områden inteinom de som
granskats de åren.12-15senaste

målEtt kunskaper kan bidra till tillämpad FoU.ärannat att ge som
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forsknings-exempel påfinns fleraSärskilt tjärranalysforskningeninom
i led kanochtillämpning,resultat ligger nästatnära gemsom 0som

tjänster.operativaupphov till produktion av

forsknings-i internationellaattraktivmålEtt tredje är partneratt vara en
samtligaåtskilliga kanskei kapitelprojekt. Som beskrivits 6 är t 0 m

kvalifi-projekt, flerainternationellaforskargrupper involverade i en
ESAs forskningsprogram.cerad nivå, inomt ex

fjärrana-påbetydande belopptabell och framgårAv 9.3 9.4 satsasatt
utsträckning blii ökadplanerasmikrogravitation. Fjärranalysenlys och

mikrogravitationsprogrammet,ochinriktad miljöstudiermot ursprung-
successivthartillverkning i rymden,inriktat avanceradligen över-mot

biologiskamaterial ochtill grundläggande studiergått processer.avmer
tveksamhetmyndighetersvenskaframgår uttryckerSom kapitel 7 omav

omfattningoch i betydandetidenmöjligheten inom den närmasteatt
fjärranalys-kommerverksamhet.i operativ Däremotanvända fjärranalys
utveckling,forskning ochanvändas föri utsträckningdata Ökad att

fjärranalyssatelliterESAsExempelvis harspeciellt för miljöstudier.
oceanografi, klimatologiatmosfärskemi, hydrologi,ERS-l och Envisat

Som framgåttforskningsinriktning.försöks- respektiveetc av om-
bemannadeinternationella rymdstationenvärldsanalysen motiveras den

skall emel-politiska skäl.främst Denrymdfärderi tabell och 9.49.3 av
innebärforskningsexperiment ochanvändas tilllertid huvudsakligen

forskningspolitiskadeuppfyllandetsåledes också bidrag tillett av
målen.

målRegionalpolitiska9.2.4

rymd-uppdrag inomdeKiruna och Göteborg störstaär mottagarna av
och Linköping.Stockholmområdet. följer Trollhättan,Dämäst

medel för rymd-statligaRymdstyrelsen,Kiruna erhåller, förutom från
Insti-Utbildningsdepartementetsåsomsatsningar från andra källoräven

Länsstyrelsenanslag frånprojektanknutnaför Rymdfysik fl ochtutet m
i kapitelvilket beskrivitshar,utveckling. Kirunai Norrbotten regional

inom fleramed verksamhetersvenskt rymdcentrumutvecklats till6.4 ett
regionalpolitiskahar detvekananställda. Utanområden och drygt 340

ochsatsningar,beslutRymdstyrelsensvägledande formålen varit om
god.måluppfyllelsen varit myckethar
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medenlighetAnslagsfördelningen har skett i9.2.5

målen

anslagsfördel-konstateras RymdstyrelsensSammanfattningsvis kan att
övergripande målhar skett i god överensstämmelse med dening i stort
satsningarRymdstyrelsensriksdagen ochhar nästanattsattssom upp av

alltid tillgodosett flera mål samtidigt.har

målsatsningar stödjer vissatabellerna kan också avläsas någraUr att
beroende devästkusten särskiltandra. Företagen på ärän avmer

Satsningar påfrån ESA.internationella samarbetena och uppdragen
ochoberoendetvilka centrala för det europeiskarymdtransporter, är

västkusten.målet, viktiga för Företagendärmed det utrikespolitiska är
mikrogravitation,ochSatsningar på tjärranalys, forskning ärävenmen

verksamheternasärskilt viktiga förvikt för flera kanskeparter,av men
Rymdsty-de medeli Kiruna. används endast liten delT somen avex

svenskadetrelsen för SPOT-programmet i Kirunaavsätter utanmen
fortsättasannolikt kunnaSPOT-deltagandet skulle Satellitbild AB inte

till,kunna ledamålen torde följaktligensin verksamhet. Förändringar av
olikautvecklingsförutsättningar förinriktningenförutom ändras,att att

företag och påverkas.orter

Målen9.3 och användarnas behov

användarna9.3.1 Målen och

hosintressetVid kan frågan ställas: På vilketstudium målen sätt tasav
meteorologi, tjärrana-telekommunikation,användarna rymdtjänsterav

viktiglys, fl tillvara målformuleringama Forskarnai är grupp avenm
moti-forskning har kunnatanvändare rymdteknik och satsningarav

Övriga behovanvändaresutifrån de forskningspolitiska målen.veras
fyratill deoch inte direkt kunnat härledasintressen har under lång tid

gjordesresultatanalysmålen. samband med den mål- ochnämnda I som
del-näringspolitiketablerades visserligen under rubriken1992 ettsom

avsågsvarvidmål effekter utanför industrin,att positiva age
tillfredsställelsetjänster.ökad användning rymdvaror och Men avav

motivenmålen.övergripandeanvändarbehov har inte klart uttryckts i de
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dock inte har försummats.innebär användarna AnvändarbehovenDet att
har alltid beaktats, de inte funnits omnämnda i målformule-även om

konvention, Sverige fringama. ESAs har anslutit sig till, finnsI ösom
angivna.användannål

Prioritering inom tillämpningsprogrammen9.3.2

Tabellema och visar de ämnesmässiga prioriteringar Rymd-9.3 9.4 som
styrelsen har gjort under 199495. Totalt allokeras MSEK till k435 s

och tillämpningsprogram. MSEKforsknings- Av dessa medel går 172
ñärranalys % forskning. Om39 % till och MSEK 34 till mikro-149

gravitationsprogrammet, erhåller MSEK, räknas in i forsknings-43som
blir det totala anslaget till forskning MSEK %. Av192 44programmet

går till ESAs obligatoriskaforskningsanslagen MSEK100ca program
vilket framgår således inte disponibelt förinte tabellerna och ärav

telekommunikationerRymdstyrelsen. Att förhållandevis litet påsatsas
och meteorologi förklaras särskilda organisationer, Eutelsat ochattav

skapats för drift och finansiering dessa verksamheter.Eumetsat, av
dockRymdstyrelsens inom meteorologiområdet kommerengagemang

gjorda åtagandenöka väsentligt under de åren redannännatt aste genom
i ESAs utvecklingsprogrammen MSG Beträffandeoch Metop. navige-

ESA europeiskaring försökte redan vid 1970-talets mitt intresseraatt
emellertidanvändare för satellitnavigeringens möjligheter. Tiden var

efterinte och ESA fick gehör för sina propåer. förstinte Det varmogen
amerikanska hälft introdu-det det försvaret under 1980-talets andraatt

GPS-systemet ordentligt.cerade användarintresset började växaattsom
USA har haft andra navigeringssatelliter sedan 1960-taletstyper av
början.

val gjorts utifrån komplex besluts-Rymdstyrelsens satsningar harav en
flera faktorer faktorer harsituation där har beaktats. Beslutsstyrande t

beslutvarit de hittillsvarande målen, internationella avtal, historiskaex
driftinriktning och etablering särskilda organisationer förav avom

och användarled,satelliter, teknikutveckling i både rymdbranschen
effekter telekommunika-marknadsurveckling, avreglering inom t exav

haroch media, alternativ rymdteknik, Rymdstyrelsentioner till mm.
heller haft full valfrihet de avgörande besluteninte eftersom pro-om

i ESA fattas i internationellt forum där Sverige mångaärettgram en av
parter.
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behovanvändarnassatsningar ochSveriges9.3.3

värderasanvändarsynpunktemabörHur

rymdteknologins be-bildkapiteli 7Användarsynpunktema avger en
utvecklingen under deindikationochSverige år 1995tydelse för omen

infonnation rymdtek-värdefullSynpunkternaåren.närmaste omger
försiktighet blmedde bör tolkasSverige,nikens betydelse för amen

följande skäl:av

bidrag tillutsträckningsatsningama isvenskaDel ettgörs stor som
omfattande borde därförSatsningamainternationellt samarbete.ett

perspektiv. svenskaglobalt Deeuropeiskt ellerrätteligen i ettses
målgruppspopulationen forliten delendastanvändarna utgör en av

i andra länder medannorlundavärderas kanskeoch satsningenESA
alla områdeninteSverige kan hellerförutsättningar.andra satsa

har särskilt goda förut-Sverigeområden inom vilkamåste väljautan
Sverige skasjälvklartDärför det intebidraga.sättningar är attatt

tillupphovförutsättningarprojekt harpå alla nyttaattsatsa gesom
i Sverige.

produkter ochutvecklaförlångsiktiga ochSatsningama2 görs attär
kanskeAnvändarnaframtida behov.tillgodoseskalltjänster som

framtiden.annorlunda irymdtjänstenvärderakommer att

arbetarteknik. Dekan oftaRymdtjänstema3 ersätta somannanen
tekniken kan tänkasnuvarandeberoende denmed eller är varaav

oönskaduppleva denellerrymdtjänstenovilliga emotatt ta som en
synpunkter framförs.ha påverkat devilket kankonkurrent, som

marknaden,tillgänglig påsedan längeRymdtjänsten finns4 men upp-
kunskapdärför, djupareför användaren,ändålevs utansomsom ny

icke väloch begränsningar,möjligheterexisterande gör en grun-om
bedömning.dad

användarsyn-medförviktiga begränsningarfinns såledesDet attsom
påändå indikationerförsiktighet.med Deskall studeraspunkterna utgör

beaktasmåsteproblemmöjligheter ochframtida behov, samt om-som
eventuella beslut.ocherfordras för analysunderlagråden ytterligaredär
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Telekommunikationer

Eftersom det finns konkurrensutsatt marknad för satellittele-öppenen
kommunikationer, det rimligt det for inteär operatörernaatt anta att
spelar någon roll satellitleverantören europeisk ellerär utomeuro-om
peisk.

Enligt Telia AB stationär telefoni via rymden verksam-är en mogen
het, den och visar nedåtgående trend i transatlantisk trafik.stagnerar en
Därför behövs inte något statligt stöd för utveckling och Telia AB är
angeläget upphandling skall kunna ske på marknaden i fri kon-attom
kurrens.

lEn slutsats, utredningen skulle kunna dra Telia ABs synpunktersom av
linte behöver på rymdteknik inomär telekommunikations-att staten satsa l

området. l
1l

Mot detta finns två invändningar För det förstagöra.attresonemang
kan i Europa industri- och säkerhetspolitiska skälstaterna göraav
bedömningen Europa bör på teknikutveckling för på sikt bliatt satsa att
konkurrenskraftigt utomeuropeiska länder inom vissagentemot strate-
giskt viktiga områden. andraDet skälet teknikutvecklingen påär att
telekommunikationsområdet intressant för tillämpningar, och förär nya

kunna påmed dessa områden måste Europa ha hög kompe- Eatt vara en
åinom antal viktiga teknikområden. kanT mobiltelefoni viatens ett ex

satelliter komma snabbt, och då gäller det hatyper växaatt attnya av ,den grundläggande kompetensen.

Eventuella statliga insatser på utveckling teknik för stationär telefoniav
bör inriktas strategiskt viktig grundläggande teknikutveckling.mot
Svenska bör inte på utveckling ligger kommersiellstaten satsa närasom
tillämpning inom detta område där dynamiken på marknaden är stor.

Sett i relation till de totala satsningar i Sverige på alla formergörssom
telekommunikationer förefaller rymdanslagen MSEK62 inteav om vara i

särskilt stora.

NavigationPositionering 1
Navigationpositionering har i sina olika tillämpningar enligt samstäm-
miga användare mycket utvecklingspotential. Lantmäteriverket ochstor
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satsningar inomforanvändsrymdbudgetenmedel frånföreslårSAS att
forområdeockså dettaframhållerLuftfartsverket är ettområde. attdetta

statliga insatser.

förklaraskanområdetpårymdanslagnågrainteSverigeAtt avsatsar
markutrustningtillgängligt,finnsGPS redanamerikanska attdetatt

GPS-harendastESAvillkorkommersiella ettutvecklas på attsamt
vilkaInmarsatsatellitema,geostationäradeanknytning tillprojekt med
medSverigeforintresseha begränsatbedömsLuftfartsverketbl aav
ochbesparings-troligaUtvecklingspotentialnordliga läge.sitt samt

angelägetdetanvändaresvenskaolika görsamordningsmöjligheter hos
förhandlingarinternationellaoch ianalyserakartlägga,ytterligareatt

fattasbeslutOmområdet.inom attSveriges intressenbevaka om upp-
detnavigeringspositioneringssystem ärciviltinternationellträtta ett

detta.utvecklingikommerESAtänkbartmycket att avatt engageras
användarin-bakgrund detframtidsplanering bör storaSverigesI mot av

utvecklingsarbete.sådantdelta iberedskap förfinnas ettatttresset
nyckelrollerharKommunikationsdepartementetochRymdstyrelsen

samarbete.etableraoch börhärvidlag näraett

Meteorologi
tillämpning ñärr-framgångsrikexempel påmeteorologin finnsInom av

effek-ochkvalitetshöjningtillbidrarsatelliterInformation frånanalys.
nationellt.ochinternationelltväderprognossystementivisering av
värdefullahjälprymdteknikensmedbl aförklarasFramgången atta av:

hade kunnatkostnadtill högreochsvårigheterhålls intedata utansom
in isatellitinfonnationenb ettmataserhållas på sätt; avance-attannat

andramedeffektivt integrerasoch därdatahanteringssystemoperativtrat
detcsamhället,iefterfrågas attprodukt samttillväderdata somen
havillvad debeställareinternationellafungerande vetfinns väl som

rymdtjänstema.förbetalabereddaochkrav påtydligaoch ställer är att
användarna.bestridsutvecklingdeldrift ochförKostnader avav

vädersatelliter betalasförutvecklingskostnademaHuvuddelen avnyaav
utvecklingochforskningresultatgivandetillESA. Utsiktema varasynes

motiverade.välförefallerrymdanslagenviaoch stödgoda, vara

förutomframhållsväderinformationförbetydelseSatellitemas avstora
vidTelevisionSverigesSAS och samtSjöfartsverket,SMHI även av

Vägverket.diskussion
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I7järranaIys miljöövervakning, markanvändning jordskog,-
kartframslällning m m

Rymdstyrelsen har sedan länge och långsiktigt prioriterat fjärrana-
lysområdet. Syftet har varit i internationellt samarbeteatta
bygga världsomspännande såvälför globalaett systemupp som
regionala behov jordobservationer. Fjärranalys Rymd-ärav nu
styrelsens tillämpningsprogram. Större delen castörsta %91 av
denna satsning utveckling satellitsystemen medan %9avser av ca

nationellt på utveckling och applikationer.satsas

Rymdstyrelsen har valt tvåi komplementäraatt program:
SPOT-programmet i samarbete med Frankrike och ESAs program
ERS-l och ERS-2 följs1999 Envisat. Den svenska forsk-som av
ningssatelliten Odin kommer därtill ha tjärranalysinstrumentatt
för atmosfärskemistudier.

Syftet med prioritera tjärranalysområdet har varitatt att:

positionera svensk industri i första hand Saab Ericsson Space
inomAB område bedömdes expansivtett som vara

etablera Kirunaregionen internationellt och kommer-ettsom
siellt för satellitkontroll och datamottagningcentrum

utveckla svenska applikationer och svensk näring vida-en som
reförädlar satellitdata för användares behov

Idag har Sverige och svensk industri lång tradition och etten
internationellt anseende inom fjärranalys. Kiruna finnsI bety-gott
dande operativ verksamhet vid Esrange, Satellitbild AB och ESAs
station i Salmijärvi. antalEtt operationellt användbara tillämp-
ningar och demonstrationer finns, hög kostnad ochellermen p g a
tekniska begränsningar har enligt användarna fjärranalysen ännu
inte kommit till omfattande användning i Sverige. Fjärranalysen

teknik befinner sig alltjämt i utvecklingsskede ochettsom använ-
darna fjärranalys i Sverige nyttjar följaktligen satellitinfor-av
mationen i utsträckning för forskning och utvecklingstor av
tillämpningar. Situationen i likadan i övriga Europa.är stort sett
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kommersiellomfattanderelativtSatellitbild har däremotAB en
MSEKår.utlandsförsäljning Unge-med 50verksamhet om caen

från franskadenuppdragbeloppfär hälften detta avserav
Återstoden tillämp-till delbranschkollegan Spot Image. storavser

kommersielladenRymdbolaget bedömerningar i U-länder. att
tillväxtpotentiali Kiruna har klarfjärranalysverksamheten spe-en

på utlandsmarknaden.ciellt

etablerasvensk industri ochpositioneraRymdstyrelsens syften att
hakaninternationelltKirunaregionen sägascentrumett upp-som

fyllts.

användningkommit tillfjärranalysteknikenhar inteDäremot ännu
tidigtomfattninginternationellt i denSverige elleri som man

förväntade sig.

framtida besluteftertanke införanledning tillfaktumDetta omger
åren finnsdesvenska insatserna.inriktning de För närmasteav
antalmedverkarprojekt Sverigeförutom de stortett nyasom

Kina, IndienRyssland,Kanada,beslutade projekt i USA, Japan,
långsiktiga svensk medver-beslutfl. redan fattadeGenom omm

de komplemen-Envisat ochprojekt ochkan i SPOT attgenom
handlingsfri-pålångt den svenskaredan väg ärtära ärsystemen

det gälleråren starkt begränsadheten under de 3-5 närnärmaste
på någotinriktning eller Där-möjligheterna ändra nytt.satsaatt

införförarbetenstudier ochmöjligheter inriktafinns attemot nya
projekt.

rele-meteorologin tordeframgångsfaktorer gällt förDe varasom
beslutbeakta införoch värdaövrig fjärranalysför attävenvanta
själv-etablerasprojekt. denna skall kunnaOm som enom nya

således följandeverksamhet böranvändarñnansieradständig a
erhållas billigarekunnauppnås: information skallvärdefull än

effektivt integreramöjligtmetod; det skallmed attvaraannan
fungerande verk-kontinuerligtexisterandesatellitinformation i en

kunderinternationella,måste troligenfinnassamhet; det stora,
kom-kanpå för informationen.krav och betala EUkan ställasom

särskilt inomhärvidlag,viktig drivkraftfungeraattma som en
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miljöområdet. Det planerade Miljödatacentret är ett steg mot upp-
byggnad internationellt samarbete och vidareutveckladettav en
informationshantering och kan således bli viktig länk i etten

miljöinformationssystem.större

Mot denna bakgrund förefaller det angeläget att:

Rymdstyrelsen i det internationella samarbetet aktivt engagerar
sig för effektiviserad koordinering olika internationellaen av
projekt och dessa inriktas väl definieradeatt användar-mot
behov; såväl vetenskapliga operativa och kommersiellasom

Rymdstyrelsen inför beslut eventuella statliga insatser iom
framtida satellitprojekt och diskussioner satellitemas ut-om
formning försäkrar sig förbättrad användarförankringom en
med frånredan början betalningsvilliga kunder t ex genom
EU och verkar för ändamålsenliga driftsorganisationeratt t ex
enligt från Eumetsat etablerasmönster

En andel de tillgängligastörre medlen för fjärranalysav utnytt-
jas för främjande användaningen fjärranalysdata,av tav ex

utveckling metoder för databearbetning och integra-genom av
tion i användarnas informationssystemegna

Synpunkter forskningpå

Som i kapitel har7 synpunkternämnts på forskningen inte efterfrågats
i undersökningen riktad till användarna och har heller inte framförts i
någon betydande omfattning. Utredningen har inte haft till uppgift att

värdera forskningennärmare och heller haft erforderliga förresurser
kunna studera olikaatt discipliner.närmare

Flygtekniska försöksanstalten har framhållit vikten samordningav av
forskning och utveckling mellan rymd- och flygområdena.

Sammanfattning användarsynpunkter och Rymdstyrelsensav
satsningar

Sammanfattningsvis kan konstateras följande:
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satsningarESAsochRymdstyrelsensförbeläggklarafinnsDetl att
telekommunikationer, meteo-1990-talen påoch1980-under 1970-,

betydandefinnsidagdetiresulteratbärraketer harochrologi att
i Sverige.verksamhetochrymdbaserad kompetens

navige-områdetstark inomsärskiltnärvarandeFörExpansionen2 är
luft-efterfrågasnavigeringssystemciviltEttringpositionering. av

farten.

Sverigeihaft svårthittillsmeteorologin, har att,Fjärranalysen,3 utom
inommetoderbefintligamed tkonkurrerai övriga Europa,liksom ex

Hittills harskogjordnaturresursinventeringställning,kartfram m m.
ifjärranalysenframförallt tillämpatområdeninom dessaanvändare

i EUsansträngningar,utvecklingsprojekt. Storaochforsknings- a
miljöövervak-forfjärranalysenutnyttjaförregi, kommer göras attatt

påprisetochförbättrasbehövertillgänglighetenTekniken ochning.
aktuellbliskallanvändningökadFörsänkasinformationen anseratt

användarna.

omprioriteringförgrundtillliggasynpunkteranvändarnasSkulle4
navigeringlposi-områdethandförstadet iRymdstyrelseninom är

prioriterasskulletionering upp.som

fjärr-ochmikrogravitationforskning,förRymdstyrelsens5 program
Rymdstyrelsenmedelde%80199495erhålleranalys över somav

9.4. Detellertabell 9.3seforskningstillämpningsprogrampåsatsar
projekt ärdominerassatsningarrymdstyrelsen avinnebär somavatt
liggerprojekt näraFöljaktligenlångsiktig karaktär. utgör opera-som

satsningarna.delmindretillämpninganvändarstyrdtiv aven

anslagsnivåerolikaKonsekvenser9.4 av

konsekvensernaanalysera treRymdstyrelsenhar bettUtredningen att av
nämligen1997-2000,för periodenanslagsnivåer

199495budgetåretundernivåanslagsnivå påkonstant somsamma-
MSEKmed 50anslagsnivåårs199495minskning moaven-

1998.
årMSEKmed 70anslagsnivånminskningytterligare moaven-

1999.
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Dessa alternativ har sitt itre de direktiv Näringsdeparte-ursprung som
tillställt Rymdstyrelsen för denmentet fördjupade anslagsframställning

Rymdstyrelsen ska lämna för perioden 1997-2000.som

Beräkningarna utgår från anslagsnivån för budgetåret 199495att är
725 600 tkr, från Näringsdepartementet 569 600 tkr och Utbild-varav
ningsdepartementet 156 tkr.000

Karakteristiskt för rymdverksamheten den till mycketär delatt stor
består i deltagande i samarbetsprojekt och har långvart ettsom en
utsträckning i tiden. Huvuddelen anslagen används därför till attav
betala tidigare gjorda åtaganden projektdeltagande. För budgetåretom
199495 beräknas %74 anslagen behöveratt användas till sådanaca av
tidigare gjorda åtaganden. Minskningar anslagsnivån bör därför pla-av

i god tid innan de verkställs. Näringsdepartementets direktiv tillneras
Rymdstyrelsen beaktar behovetnämnts sådan planering.som ovan av en

Nedan sannolika konsekvenser alternativa framtidaanges av
anslagsnivåer. Alternativen bygger på gjorda åtagande hålls. Deatt är
exempel på tänkbar utveckling inte utredningens förslag. kapitelImen
10 diskuteras mål och i anslutning därtill hur dessa skulle kunnanya
påverka den framtida prioriteringen rymdanslagen.av

Gemensamt för de granskade anslagsnivåematre

Det nationella rvmdprogrammet omfattar dels projekt enbartsom
berör svenska användare och svensk industri, dels samarbetspro-
jekt med andra länder under svensk ledning. svenskaDe forsk-
ningssatellitprojekten Freja och Odin exempel på denär senare
formen projekt i det nationellaav programmet.

Det nationella har räknat i fasta priser, ungefärprogrammet sam-
omfattning budgetåret 199495 det hade 197980 medanma som

ESA-programmet har vuxit.tex Om anslagsreduktioner skall
bör det nationellagöras inte den del reduce-programmet vara som

i första hand. Skälet för detta främst det krävs vissärras att en
miniminivå på den kompetensen och kunnandet för kunnaegna att
tillgodogöra sig de internationella satsningama. Följaktligen har
i de anslagsnivåer granskats det nationellatre som programmet
undantagits från reduktioner.
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bilateraladels igenomförsinternationella samar-Det programmet
ESA-fördels inomTyskland,ochFrankrikemedbeten ramen

samarbetet.

fjärr-främstgenomförssamarbetsprojektbilateralaDe avsersom
medochSPOT-programmetFrankrikemedanalyssamarbete

rymdtransport-avseendeSamarbeteSAR-antennteknik.Tyskland
Arianera-vidareutvecklingFrankrikebådepågår med avsystem

rymdflygplan.framtidateknologi förTysklandochmotorketens
signal-avseendeFrankrikemedsamarbetekanDessutom nämnas

fibrer.opiskamedsatelliteriöverföring

efter-delsvenskföreffektivamycketprojektenbilateralaDe är
ochprojektledningförTysklandFrankrikesåväl svararsomsom

projekteniSverigemedeladministration. satsarDe somannan
harprojektindustri.svensk Detilli orderfulltresulterar somut

utvecklingsuppdragfåttföretagsvenskatilllettgenomförts har att
efter-iförsteggivitellerexploaterashar kunnat somsenaresom

värderarRymdstyrelsenindustrinSåvälESA-proj ekt.följande som
ambitionenochmycket högt, är attsamarbetetbilateraladärför det
samarbetet.internationelladetdelöka dennamöjligt avom

reduktionerfrånundantagitsdärförsamarbetet harbilateralaDet
alternativen.granskadei de tre

iESA-samarbetetförkonsekvensernagranskaåterstår dåDet att
anslagsnivåema.angivnade tre ovan

anslagsnivåOförändrad
genomsnittsnivåpåESA-programdelta iSverige kan avennya

lägredärrymdstationsprogrammetundantagmed% en2-3 av
totalatillmed hänsynnödvändig programmetsblirdeltagarandel

i tiden.utsträckningochomfattningekonomiska

betal-lån ochmedmåste täckasunderskottfinansiellaVissa som
beräknasbudgetennärtid,uppstår iningsförskjutningar varamen

år 1999.i balans
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Anslagsnivån minskas med 50 milj kr år 1998o m
En minskad anslagsnivå 1998 får konsekvenser redan hösten0 m
1995 då ESAs råd på ministemivå skall besluta det framtida ryrnd-om

Sverige kan då sannoliktprogrammet. inte delta i det planerade rymd-
stationsprogrammet och måste sannolikt avstå från datareläsatellit-även
projektet. Ett deltagande i för navigering, positionering ochprogrammen
polära vädersatelliter kan endast ske på låg nivå. Deltagandet i deten
framtida mikrogravitationsprogrammet måste reduceras i förhållande till
dagens nivå.

En följd detta blir svenska användareatt rymdteknik,av texav av
navigationssatelliter, får minskat inflytande på utformningenett fram-av
tida De svenska möjligheternasystem. använda rymdstationen min-att
skar eller försvinner och rymdindustrin får inte delta i utvecklingen av
rymdstationen. Dessutom minskar industrins arbete och ESAs verksam-
het i Kiruna i de där Sverige reducerar sitt deltagande.program

Finansiella underskott måste täckas lån eller betalningsförskjut-som av
nigar uppstår i totalbudgeten och balans beräknas inte uppnås föreen
år 2000.

Anslagsnivån minskas med 50 MSEK 1998 och ytterligare0 m
70 MSEK 1999o m

Anslagsminskningar denna storleksordning får ytterligare kon-av
sekvenser för det svenska ESA-deltagandet. Sveriges deltagande
i de frivilliga ESA-programmen måste på sikt reduceras med ca

%.30 inteOm ESAs frivilliga reduceras kraftigt innebärprogram
detta anslutningen till allaatt för svensk del inya program stor
utsträckning kommer blockeras. detta följerAvatt Sverigesatt
deltagande i ESA-samarbetet hamnar på nivå ligger allten som
längre från målsättningen enligt ESA-konventionen, nämligen
BNI-nivå, dels kontinuiteten bryts i Sverigesatt deltagande inom
flera ESAs programområden.av

Ett svenskt deltagande i rymdstationsprogrammet uteslutet.är
Vidare måste Sverige begära utträde datareläsatellitprojektet.ur
Sannolikt kan Sverige inte delta i fjärranalysprojektnästa stora
och måste avstå från delar både projektet förstora poläraav
vädersatelliter och projektet för navigation och positionering.
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möjligheterfår beskumarymdteknik attanvändareSvenska av
Möjligheternaframtida attutformningenpåverka system.av

verksamhetESAsförsvinner.ellerminskarrymdstationenanvända
möj-mindrealltfår efterhandRymdindustrinreduceras.Kirunai

sinvilket irymdteknik, turutvecklingendelta iligheter att nyav
iattraktivallt mindreblir partnerindustrisvenskmedför somatt

projekt.kommersiellaiESA-projektsåväl iarbeteindustriellt som

betalnings-lån ellermedmåste täckasunderskottFinansiella som
inteberäknasbudgetenibalansuppstår ochförskjutningar en

åruppnås före 2000.



10 Framtidsaspekter och

överväganden

Kapitlet inleds med diskussion huruvida rymdverksamheten påären om
i teknisk-industrielltväg skedeett ellernytt ej. För perspek-att ettge

tiv på rymdverksamheten utgår diskussionen från erfarenheter från andra
industribranscher. Utredningen har referens valt amerikansksom en
studie teknisk-industriella utvecklingsmönster. Diskussionen berörav

frågor kring kund-leverantörsförhållandenäven och rymdverksam-vem
heten egentligen till för. Kapitlet övergårär sedan i överväganden om
övergripande mål, principer för rymdsatsningar synpunkterstatens samt
på olika och relationer till EU och ESA Blprogram mm. a ges syn-
punkter på hur ökat användande rymdteknikenett skulle kunna be-av
främjas utvecklingsmöjlighetema for Kirunaområdet.samt

10.1 Går rymdverksamheten in i teknisk-ett nytt
industriellt skede

Rymdverksamheten innefattar brett spektrum verksamheter,ett av som
har nått olika utvecklingsstadier. Några, traditionell telefoni viat ex
satellit, har varit i operationell drift i år30 och visar vissa teckenöver
på stagnation och mognad. Andra har inte nått sitt teknisk-kom-ännu
mersiella genombrott. Medan den transatlantiska telefonin via satellit
håller på konkurreras fiberoptiskatt överföring visar sigut TV-sänd-av
ning via satellit i många situationer mycket konkurrenskraftigtettvara
alternativ till sändning via marknätet.

skallHur då utvecklingsverksamhet för så omfattande och kom-en pass
plex verksamhet bedrivas Kommer rymdverksamheten liksom andra
branscher få uppleva stagnation ochatt för rationaliseringar ochutsättas
sammanslagningar företag och institutioner Eller kommer den förav
lång framtid förbli något Ärsamhällets teknologiskaatt spjutspetsav
rymdverksamheten unik, eller finns det erfarenheter hämta från andraatt
branscher

Här skall kort några erfarenheter rörande teknikpresenteras och indu-
striutveckling.
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Simonamerikanen Kuznetsuppmärksammade1920-taletRedan på
inomutvecklingenbeskrevHanutvecklingsmönster.teknisk-industriella

från dethändelseförloppetförredogjordebranscher ochnågra att en
småningomoch såaccepteradblivittill dess denprodukt introduceras
marknaden.utkonkurrerad från,på, ellerförekommandevanligt t o m
användbartsigproduktmognad, visadeellerProduktlivscykler, ettvara

såvälinomtillämpningarmångahar fåttsedennerabetraktelsesätt som
marknadsfö-ofta iS-kurvorkSå användsforskning.praktik t ex ssom

produkts ellerbeskrivaförföretagsledarutbildningarochrings- att en
tek-vilkastagnationslutligaochexpansiontjänsts samttröga start, om

olika faserna.i deanvändbarakanmarknadsstrategierochnik- varasom

förutsägaföranvändaskan inteeller -teorierUtvecklingsmönster att
iverksamheterbeskriva olikaförde användbaraframtiden. Men attär

händelsertänkbaraindikationochtill varandraförhållande omger en
ibrukar liggautvecklingochi forskningtyngdpunktensamt varom

identifiera frågoranvändas förkanutvecklingsstadier. Deolika att som
utvecklingsfaser.i olikarelevantaär

studie PattemsFoU-intensiv, kanrymdverksamheten,För är ensom
AbemathyHarvardMIT-forskamaIndustrial Innovation, 1975 av

organi-Utterback studeradeAbemathy ochperspektiv.och Utterback ge
utvecklings-produkts olikautveckling underteknisksation enmm av

fas,tidigobestämdfaser:utvecklingen i över-skeden. beskrevDe tre
specifik fas.egentligenfasrespektivegångsfas mogen

skedetidigtindustriell IförUtvecklingsmönster innovation.10.1.Figur ett
tillämpningarproduktprestanda ochförhöjdautvecklingfokuseras avnyaav

Därmedkonkurrensmedel.betydelseökarSuccessivttekniken. ipriset som
dockproduklionsprocesser,utvecklingteknisk påökad utsträckningfokuseras i

upphör.produktförnyelsens betydelseattutan

Mängd
Innovationer

Process
innovation

Produkt
innovation

tidig fas övergángsfas fasmogen
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Den tidigaobestämda fasen fluid phase karaktäriseras tyngd-av:
punkt i funktionella produktprestanda, inte ovanligt med ändringarstörre
i produkten, kunden kan få specialdesign, småskalig tillverkning i myc-
ket samverkan med kund ochellernära teknisk källa, relativt in-samt
fonnell entreprenörsorganisation. Risknivån hög, och åtskilligaär sats-
ningar misslyckas eller når endast begränsad framgång på marknaden.
Stor andel omsättningen går till forskning och utveckling.av

I övergångsfasen transitional phase ligger konkurrensfördelar i pro-
duktvarianter, och innovationer stimuleras den expanderande internaav
tekniska kapaciteten i företagen. Större produktionsförändringar kan
behövas ökande volymer. Produktionen blir rigid och organi-p g a mer
sationskontroll karaktäriseras sambandsfunktioner, projekt- ochav
arbetsgrupper.

l den mogna fasen mature eller specific phase kostnads- ochär
kvalitetskontroll i fokus för uppnå konkurrenskraft. Produkternaatt är
standardiserade och produktionen specialiserad för med serielängdatt
uppnå skalfördelar, kapitalintensiv och i fråga högvolymprodukterom
inte särskilt flexibel. Organisationskontroll upprätthålls struktur,genom
mål och regler.

En huvudtankama i Utterbacks och Abemathys modell fokusärav att
i företagets konkurrenssituation, och därmed inriktningen utveck-av
lingsinsatsema, förskjuts från i den tidiga fasen funktioneratt vara nya
och prestanda till i den fasen hög kvalitet och pris. Bådeatt mogna vara
pris och prestanda viktiga i alla faser, och i denär fasenäven mogna
måste avsevärda läggas på produktutveckling.resurser

Även huvudtrenden produktföretag sig i riktningär frånatt ett rörom
den obestämda fasen den kan gå i rikt-mot motsattmogna, processen
ning, tekniska genombrott, förändringar i marknaden,t ex p g a nya
strategier eller omdefmition affärsidén.av

Visar rymdverksamheten tecken på mognad

Om de olika rymdteknikema eller tillämpningama, tankeexperi-ettsom
skulle placeras in i Abemathy-Utterback-modellen,ment, skulle kanske

fjärranalystjänstema, åtminstone i dess civila tillämpningar, hamna i
den tidiga fasen. Fortfarande tekniken inom flera olika områdentestas
och någon högvolymtillämpning vid sidan meteorologin har ännuav
inte etablerats. S k mikrogravitation kan inte i denna modell,rymmas
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betraktasmåsteochtillämpningindustriellnågonnåttinteharden ännu
utveck-tidigai denhamnarsatellitviaMobiltelefoniforskning.som

navigeringposi-tillämpningarmedtillsammanslingsfasen, av
pla-bärraketer börochUppskjutningsverksamhettioneringtjänster. nog
höjskontinuerligtproduktprestandaövergångsfas,tidigi även omceras

förefallersatellittelefonintraditionellaraketgeneration. Denvarjefor ny
kan intedetfas, ute-nåtttillämpningförstaden menmogensomvara

teknik,tillämpning tigenkommakanden exslutas nyavatt genom
infonnation.överföringdigital av

standardkomponenterpågårmognadsprocess ärpå attteckenEtt att en
kanutsträckningallt högreikablar mmdatorkomponenter,solceller,
ske-tidigasterymdverksamhetenssatelliter. Iii rymden,användas t ex

rymden, därspecialtillverkade förkomponenteralladen nästanvar
ställs.kvalitetskravsärskilt höga

fasertidigasåvälsåledesRymdverksamheten över som merspänner nya
fasen.tidigadenfortfarande iliggerTyngdpunktenområden.mogna
faser-olikai deförutsättningarolikaunderbedrivsTeknikutvecklingen

ochtekniskadeflytta gränsernafasernade tidigaDrivkraften i är attna.
handlar detfasen attdentillämpningsområden. Isöka ommognanya

pris.medkonkurreraochochräkna kronor ören,sänka kostnaderna,

skildavittskede därin ikommitrymdverksamheten ettinnebärDet att
rymdorganen,och, inomorganisationskulturer ska mötas samsas om

rymdverksam-såledesframtidsvisiontillgängliga En är att, omresurser.
allt flerfinnaskommerframgångsrik, det attheten fortsätter att vara

konkurrens-tilllevererasrymdtjänstemapåställer kravaktörer attsom
hårdnakommerkonkurrensen attrimligtpris.kraftigt Det attär att anta

ochbehovanvändarnastillsiginteaktöreroch deatt anpassarsom
marknaden.positionhävdasvårtbetalningsvilja kommer attatt en

rymdorganisatio-FoU-stödjandedefördilemmauppkommerHär ett
och dessrymdforskningenisitthar dessaHistoriskt ursprungnema.

upptäcktermöjlighetermångafunnits görahar attpionjäranda. Det nya
verk-årstrettioEfterapplikationer. änspännandefinnaeller mernya

Ochdrift.rymdtillämpningariantal lyckosammaocksåfinnssamhet ett
kontinu-kräverinfrastrukturen,etableradedendelardessa, utgör avsom

posi-sinförsvaraförproduktutvecklingsinsatser attunderhåll ocherligt
teknologier.alternativabranscheninomsåvältion utmanare sommot

genombrottinte utanhandlar detfaser stora omI dessa ommognamer
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kanske fem, tio eller femton prestandahöjning eller prissänk-procents
ning. Frågan kan ställas ligger denna satsning inom rymd-typom av

Ärorganisationemas ansvarsområde. rymdorganen avsedda enbart för
forskning och tillämpningar eller bör de väsentligennya numera anses

infrastrukturbyggare med uppgift förse samhället med nyttigavara att
idriftsatta rymdtjänster Företrädare för den visionära forskningen drar
kanske håll och hävdar användarnaett rymdtjänstema skallatt av

för de kontinuerliga småförbättringama i rymdsystemet.ävensvara
Förespråkama för de praktisk-nyttoorienterade verksamheterna kanmer
förväntas hävda åsikt, inte minst de lever under ekono-en annan om
miska betingelser där rymdbudgetar framstår mycket ellerstorasom om
de utländska konkurrenterna indirekt försprång kraftigaettges genom
utvecklinginsatseri den militära rymdsektom. Således kan det inom t ex
den relativt satellittelefonin hävdas grundläggande satellit-attmogna
prestanda måste vidareutvecklas för satelliter skall kunna konkurreraatt

fiberoptisk överföring ellermot Europa måste för kunnaatt satsa att
hålla jämna med USA och Japan. I vissa frågor finnssteg ett motsats-
förhållande mellan i andra, grundläggande utvecklingparterna; t ex av
delar rymdsystemet, intressen.av gemensamma

Frågan avvägningen mellan satsningar på explorativ respektiveom
praktisk-nyttoorienterad rymdverksamhet behandlas vidare längre fram
i detta kapitel.

Intemationalisering och omstrukturering
I IVA-Meddelande Management262 of Technology Large Interna-
tional Industrial Corporations 1989 studeras företag med iFoU flera
länder. I IVA-studien det under mognadsprocessen skernoteras att
också förändring branschstrukturen. Under den första fasen,en närav
tekniken bryter igenom, antal tillströmmar ven-ett stort entreprenörer

period. Ungefär vid övergångsfasensture inledning antalet företagär
högst. Därefter följer omstruktureringsperiod företagsför-medsom en
och fusioner,värv någorlunda väl sammanfaller med övergångs-som

och mognadsfasen. Som exempel kan vid seklets börjannämnas att
fanns i varje europeiskt land antal mindre tillverkare allmän elek-ett av
trisk utrustning general electric. Mot slutet århundradet har verk-av
samheten koncentrerats till handfull storföretag. Parallellt skeren en
internationalisering verksamheten i skede leder tillett sentav som pro-
duktbyten mellan olika enheter inom koncernen. Ett stadium kansent
karaktäriseras enhet för all utvecklingatt och tillverkningav en svarar

viss produkt. Kanske har enheten också världsomspännandeav en an-
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marknadsföring produkten.för avsvar

pågåttomstruktureringhar internationellrymdverksamhetenInom en
ihar genomförtsföretagsfusioneråren. Mycketunder de storasenaste

uppkommit och till-Rationaliseringsmöjligheter harUSA.Europa och
varatagits.

Även och bygger allianser.genomför förvärvde svenska rymdföretagen
bildaderymddivisioner ochSAAB ihop sinaScania och Ericsson slog

förvärvade dettavåren 1995SAAB-Ericsson Space AB. Under1991
leda tillrymdföretag vilket kanföretag österrikiskamajoritetsposter i två

rim-Göteborg,tillverkas iökade vissa produktervolymer menav som
Österrike möjlighet tillmotsvarandeligen bör företagen i erbjudas spe-

Corpo-Volvo Aeroför särskilda produktområden.cialisering och ansvar
bildadeuropeiska företagmed fyra andraration har tillsammans en
praktikenrymdtransportområdet, vilket iallians inomför samarbete

mellanökat samarbeteinnebär arbetsfördelning mellan företagen. Etten
Rymdbolagetsdatamottagningsområdet och iSverige och inomNorge

arbetsfördelning vilkenregi bör rimligen på litet sikt leda till genomen
marknadernade olika sig på olika Växerländerna specialiserar segment.

sysselsättningsmöjlighetema.totalt, ökar affärerna och sannoliktså även
och produktbyte,Vid specialiseringoförändrad affärsvolym bör en

arbetsuppgifternatillproduktivitetsbefrämjande åtgärd, rimligen leda att
kan personalstyrka tidigare.utföras med mindre änen

sysselsättnings-för behållaEn slutsats detta är attattresonemangav
antingenkan skenivån måste affärsvolymen i företagen Dettaväxa.

rymdverksamhet elleranslag tilloförändrade eller höjda statligagenom
neddragnaför rymdtjänster Deden kommersiella marknaden växer.att

bidragandevästländerrymdanslag från många är ettrapporteratssom
framstårymdverksamhet kommitanvändarfmansieradskäl till attatt

minst för rymdindustrin.alltmer nödvändig, intesom

intemationaliseringen kommerEn mycket trolig utveckling är attannan
mellan europeiska och ifortsätta, inte bara inom Europa, ävenutanatt

ambitio-Space AB harförsta amerikanska företag. Saab-Ericssonhand
Volvo Corpora-amerikanska marknaden. Aerokomma på denattner

Rymdbolaget harmarknadsföringen i USA och Japan.tion har påbörjat
flera årLandsatinfonnation och sedanlång utnyttjaerfarenhet attav

ochsatelliter. Rymdbolagetnedtagning från japanskadataäven av av

15-08077
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Satellitbild på marknad och måsteAB arbetar konkurrensutsatten an-
vända den konkurrenskraftigatekniken. kan därfört finnasDetmest ex
anledning sondera möjligheterna etablera samarbete med blatt att a
amerikanska tillverkare och superhögupplösande üärrana-operatörer av
lyssatelliter. Uppskjutningstjänster Sverige upphandlat i Ryssland res-
pektive Kina ytterligare exempel på hur det svenska rymdsamarbetetär
finner utanför och ESA. utökad konkurrens och kost-Europa Envägar
nadsjakt kan leda till tjänster alltmer kommer upphandlas där deattatt

billigast, med och säkerhetspolitiska fakto-mindre hänsyn till utrikes-är
hittills.änrer

Sammanfattningsvis kan hävdas det finns mycket tyder påatt attsom
rymdverksamheten successivt på i skede. Verksam-är väg ett nytt
heten i grunden väl etablerad. gäller det i ökad utsträckningNuär att
utnyttja och vidareutveckla rymdsystemet så på kostnadseffek-detatt ett
tivt kan komma till forskning vardagligaanvändning, i såvälsätt som
tillämpningar.

10.2 till förVem rymdverksamhetenär

Kund-leverantörförhållanden rymdverksamheteni

för rymdverksamheten viktig aspekt framhållsEn asom av
utveckling,Abemathy och Utterback innovation och teknisk sär-är att

skilt i tidiga utsträckning och stimulerasden fasen, i hög närastyrs av
information behov.kontakter med användarna kunderna och dessasom

Sam arbete med riskvillig, kompetent och kravställande kund ären pro-
duktivt för utvecklingsarbetet, blir tydligt målinriktat. Ofta harsom

spelat kvali-försvaret dock i rymdsammanhang i Sverige rollen som
Vetenskapliga institu-ñcerad beställare högteknologiska produkter.av

också värdefulla samarbets-tioner arbetar vid forskningsfronten ärsom
innehåller åtskilligaoch testmarknader. Svensk industrihistoriaparter

bekräftar Utvecklingssamarbetena mellanexempel denna tes.som
respektive ochVattenfall och Televerket och Ericsson FMVABB,

sedemera harSAAB har till flera framgångsrika produkterlett som
världsmarknaden. Rymdorganisationema har spelatkunnat påomsättas

riskvillig, kompetent och kravställande kund leve-rollen gentemotsom
i rymdindustrin.rantörerna
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NYTTO-PRAKTISKEXPLORATIV
ORIENTERADForskning, Man-in-Space, Telekommunika-

Rymdstation. MikT09aVitati°. Navigeringpositionering,tion,
FlälVanallSdela FjärranalysaV Meteorologi, delar av

KunderKunder

FöretagAllmänhet
MyndigheterRiksdag
AnvändarkonsortierRegering
EnskildaForskare

Rymdorgan

KaraktärKaraktär -ADSYSTEMETSRYM
ANVÄNDANDE KostnadseffektivKunskapssökande

Integrerad iTeknikdriven annat
Experimentell system

Alternativ finnsVisionär
Systemanalys

l BehovsstyrdRYMDOgGAN
LeVeramör ESA, Rymdstyrelsen,tex

EUMETSATK
Kund

l

DSYSTEMETUTVECKLIN

Leverantör DlNDUSTRINRYM

Kund-levernntärfärhållande Iymdverksamheten.BildenillustrerarFigur 10.2. i
tillRymdørganensuppgift blrymdorganensviktigaroll koordinator. är att atta sesom

användarnasbehovRymdørganenutvecklarochrymdsystentetutvecklasfår att motsvara
markstationer, rymdindustrin.upphandlarrymdsystenrsaleliter, bärraketer, Imm av

rymdsystemochsjälva leverantöreroch användareled rymdorganenärnästa av
påtvå beroendekan indelas kategorierrymdtjärzster.Kunderna,d finansidrerna, i omv s

Praktisk-nyttoorienterad.verksamheten Explorativ ellerär
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Kund-leverantörsrelationema inom rymdverksamheten beskrivs i figur
10.2. figurens nedreI del placeras den k rymdindustrin, Sverigeis som
inrymmer företag Saab-Ericsson Space, Volvo Corporation,Aerosom
delar Rymdbolaget fl. företagDessa leverantörer delarärav m av som
ingår i det k rymdsystemet rymdens infrastruktur och farkosters - -

beskrevs i kapitel Beställare rymdorganisationer såsom ESA,ärsom
Eutelsat, Eumetsat och Rymdstyrelsen, andra internationella,ävenmen
nationella och kommersiella beställare förekommer.

Vilka då rymdorganisationemas kunder Varfor och för bedrivsär vem
rymdverksamheten Fig delas rymdverksamhetensI 10.2 användnings-
områden in i två huvuddelar, dels den explorativa, dels den praktisk-
nyttostyrda. två delarna harDe olika syften, drivkrafter och, åtminstone
vad gäller finansiering, kunder. finns klara samband ochDet samspel
mellan de explorativa och de praktisk-nyttoorienterade verksamheterna,
och det finns också aktiviteter befinner sig i mellan tvåläge deettsom

Indelningen gjord för belysa rymdorganisationemasär attgrupperna.
huvudkundkategorier, vilka behov dessa har och hur de lägger sina
beställningar hos rymdorganisationema.

Den explorativa rymdverksamheten innefattar visionära och kunskaps-
sökande projekt och Här ingår rymdens utforskning ochprogram. annan
rymdbaserad forskning finansieras via rymdbudgeten, experimentsom
och demonstration icke idriftsatta eller på marknaden efter-ännuav nya
frågade tillämpningar, mikrogravitation, bemannade dfärder ocht ex rym

visionära satsningar Internationella Rymdstationen ISS. Denstora som
explorativa rymdverksamhetcn karaktäriseras djärvhet och fritt kun-av
skapssökande, den teknikdriven inte minst under rymd-äratt samt,av
kapplöpningens tid, tidvis har varit betingad politisk prestige. Rymd-av
organisationemas kunder för den explorativa verksamheten förstaiär
hand beslutsfattande politiker skall beställningamaegentligen spegla
allmänhetens intresse för rymd forskare. Projekten definieras isamt
regel rymdorganisationema själva, forskare och leveran-ävenav men

till rymdorganisationerna har inflytande itörer stort
projektfonnuleringsprocessen.

praktisk-nyttosgrda verksamhetenDen har väl definierade användare av
rymdtjänstema. Ofta dessa finansiärer tillsammanseller med rymd-är
organisationerna medfinansiärer verksamheten. Här ingår de etable-av
rade tillämpningar efterfrågas på marknaden, telekommunika-tsom ex
tioner, navigationpositionering, meteorologi delar ljärranalysen.samt av
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behovsstyming,karaktäriserasverksamhetenpraktisk-nyttostyrdaDen av
kund och leverantör.förhandling mellanidébrytning ochkostnadsmål,

användarkonsortiermyndigheter,till rymdorganisationemaKunderna är
dockkundenden viktigasteländer Försvaretoch företag. mångaI är

förhand-vanligtvis iProjekten definierasi Sverige nämnts.som ovan
till-kommersiellai derymdorganisationema ellerlingar mellan mest

användarorganisationema.ochlämpningama privata företag

sikt, inteåtminstone på korthar det,Sett rymdindustrins synvinkelur
ellerpå explorativaellerhaft betydelse satsatstaternastor statenom

nyskapan-utmaningen, ellertekniskapraktisk-nyttostyrda projekt. Den
varitdärmedverksamheterna,explorativadet, har varit i destörst som

tekniskochtill ingenjörskonstbåde med hänsynattraktiva för företagen,
företagenprojekten harde avanceradekonkurrens. deltaga iUtan att

marknaden.position påochi tekniskt underlägeriskerat hamna tappaatt
Å starkmed allt försikt riskfinns det på litet längreandra sidan enen

produktleder tilldessa inteexplorativa projekt. Omorientering mot en
företagenanvändarstyrd marknad kanpåeller tjänst efterfrågassom en

FoU-stöd-finansierade uppdrag. Dede statligthamna i beroendeett av
såledeskaninriktning och projektjande rymdorganisationemas val av

sig påetableramöjligheterha för företagensavgörande betydelse atten
marknaderna.de kommersiella

Ökat för användarbehov USAiintresse

USARyssland ochrymdnationemabl de dominerandeNär avnu a
konsekvenser förfår detolika sina rymdprogram,skäl omprövar om-

rymdverksam-med sinekonomiska problemvärlden. Ryssland har stora
USArymdutmaningama.till dehar svårt samla sighet och storaatt
skallochspektakulära projektåterhållsamhet beträffandevisar stora

inte barabilligare. Därmed riktasarbeta under snabbare, bättre,mottot
utsträckningi ökadrymdindustrins intressepolitikernas motävenutan

kompen-dessa marknadertillämpningama. Kanpraktisk-nyttostyrdade
tillväxtstagnation,åtminstoneminskningar, ellerrymdindustrin försera

verksamhetenexplorativai den statligt finansierade

kommersiellaförmarknadenutförd rörandeamerikansk studie 1994I en
användarförankringbetydelsenexempel pårymdtransporter ett avges

satsningar.för framtidenspå hur rymdindustrin söker vägarsamt nya

General Dyna-för Boeing,utfördes medStudien, representantersom
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mics, Lockheed, Martin Marietta, McDonnell Douglas och Rockwell,
initierades behov förnyelse i den amerikanska industrin förett attav av
återta de kommersiella marknader tagits utländska konkurrentersom av
framför allt Ariane. utgångspunktEn delades både amerikanskasom av

och rymdindustrin uppskjutningssystem medstaten att ett nyttvar
väsentligt sänkta kostnader för placering nyttolast i bana skulleav
kunna upphov till markant ökning användare och rymdtrafik.ge en av
Studiens annorlunda vad varit vanligt i tidigareansats änvar som mer
traditionella studier. Den koncentrerades på kartlägga potentiellaatt
kunders behov i stället för med förutfattad meningatt starta en om
vilket skulle fram. En mycket datainsamlingsystem tas storsom genom-
fördes. 114 marknadsområden för fortsatta studier identifrerades. Till
slut utmejslades områden4 särskilt betydelsefulla för marknadsut-som
vecklingen för rymdtransporter. Dessa kommunikationer, statligavar
uppdrag t vetenskapliga expeditioner, övervakning nedrustning,ex av

t rymdturism och dumpning kämavfalltransporter samtex av nya
uppdrag t hantering rymdskrot och växtodling. Den första slut-ex av

marknadselasticiteten sådan efterfrågan inte ökadesatsen att attvar var
vid måttlig sänkning uppskjutningskostnaden. vidFörst kraftigen av en
kostnadssänkning, i storleksordning med faktor 10, börjadeen nya
marknader bli så intressanta de på några decenniers siktatt attpass
skulle kunna bedrivas delvis eller helt på kommersiella villkor.

intressantaDet med den amerikanska studien i detta sammanhang är
inte huruvida den identifierat tillämpningsområden eller Deträtt som

intresse amerikanerna känner sigär tvingade med kost-är att attav
nadeffektivitet försöka återta positioner på den kommersiella uppskjut-
ningsmarknaden de förlorat till i första hand européema. andraDensom
intressanta observationen fokuseringen på användarnas behovssitua-är
tion utgångspunkt för analys den framtida inriktningen.som av

Utvecklingsinrikming och koslnadsutveckling
finnsDet flera förklaringar till amerikanarna förlorat sin mark-att

nadsposition för uppskjutning kommersiella satelliter, vilket hittillsav
i första hand varit fråga telekomsatelliter till geostationär bana.en om
En förklaring till den förlorade positionen den kraftiga satsningen påär
rymdskytteln, visade sig bli väsentligt dyrare använda tradi-änattsom
tionella bärraketer. Rymdskytteln svarade inte praktisk-nytto-demot
styrda användarnas behov och följaktligen tappade den marknad till
Arianeraketen. Rymdskytteln hade kommersiella syften, i förstamen
hand måste den betraktas explorativt projekt. generationNästaettsom
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ursprungligenprojekteradesden europeiska Arianeraketen, Arianeav
motiveraddenför europeiska rymdskytteln Hermes,bära den ävenatt

konkurrens-också kunna bli mycketexplorativa skäl. bedömsDenav
det återstårkraftig på telekomuppskjutningsmarknaden, att se ommen

med Arianekan den marknadsposition uppnåttsden behålla som

satelliterför placeringFrågan kan också ställas varför kostnaderna av
hade varit deni sjunkit årens lopp. Detomloppsbana inte har under
produktivitets-erfarenheter rörandenaturliga utvecklingen enligt alla
skrivs Enligtrymdutredning SOU 1963:61utveckling. årsl 1963

krkg och beräknaskostnaderna f.n.amerikanska uppgifter 10 000utgör
under byggnad varandesjunka till krkg vid användning2 500 start-av

möjligheten i framtiden bärgaraketer. diskuterar vidareMan start-att
kg nyttigraketer gånger, varvid kostnadernaoch använda dem flera per

krkg. Penningvärdetlast beräknas sjunka ytterligare till 250 varca
den ungefärligavärde, vilket innebär1963 drygt gånger dagens8 att

begynnelseuppskjutningskostnaden i rymdverksamhetens motsvarar en
Oavsett beloppenkostnad i dagens penningvärde.80 kr000 omom ca

vid mittenfrån bana ligger1960-talet avsåg låg eller geostationär av
räknat väsentligti fast penningvärde1990-talet uppskjutningskostnaden

Även från 1960-talethögre siffrornaden gjorde under 1960-talet.än om
före-någon definitiv slutsats dras,kan behöva studeras innannärmare

krkg har varitfaller produktivitetsutvecklingen idet ändå mättsom om
dålig, negativ.t o m

liten.marknadenförklaringama till de höga prisernaEn ärär attav
det svårtuppskjutningar år litet och följaktligenAntalet är attärper

utvecklingenkanuppnå skalekonomi. förklaringEn att avvaraannan
lyftkraft, säkerhet mmbärraketer höja prestandahar inriktats mot att

iprestanda liggerbesluten höjasänka priset. Bakomän attattsnarare
rymdverksamhet,bedriva explorativfallet Ariane 5 viljan att man-a

i förstaUtvecklingsarbetet har intein-space, europeisk rymdskyttel mm.
frånuppskjutningskostnaden.sänka Dethand varit inriktat på att anges

kost-skjutas tilltillverkarna kommer kunnaAriane 5att att upp samma
lyftkapacitet. Genomnad med högreAriane 30 attprocentssom men

gå kraftigt. Omsäkerheten försäkringspremiemahar höjts, förväntas ner
uppskjutnings-sänkningkapaciteten kan fullt uppnåsutnyttjas ut aven
Arianeraketenhuruvidakostnaden räknat krkg. Framtiden får visai

konkurrenskraftig kostnads-både prestanda ochlyckas uppnå ökade en
krav.effektiv tillfredsställer marknadenslösning som
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finansierings- och styrformer framtidenNya i

Även NASA vill effektivisera sin verksamhet.

NASA har funnit rymdorganets roll koordinatör mellan använ-att som
dare och rymdindustri har sina avigsidor. NASA vill skapa incita-nu

för effektivisering rymdsystemet och förvissa sigment attav om an-
vändarna, såväl inom forskning operativa tillämpningar, påsatsarsom
projekt verkligen har goda förutsättningar lyckas. NASAs plane-attsom
ringar påverkas inte sällan påtryckningar från för regio-företrädareav
nala och industriella intressen. Det politiska förhandlingsspelet har emel-
lanåt resulterat i projekt eller etablerande forskningscentranya av nya

arbetsuppgifterna varit klart definierade eller rollfördelningenutan att
mellan olika institut varit tydlig. Enligt kritikerna har följden blivit att
NASA i vissa avseenden arbetar splittrat och ineffektivt.

syfteI användarorientera och effektivisera rymdverksamhetenatt avser
NASA i framtiden bl ñnansierings- och styrformer,att prövaa nya som
förhoppningsvis åtminstone delvis skall minska de problem som ovan
nämnts.

NASA har för avsikt låta generation återanvändbaranästat attex av
rymdtransportsystem finansieras på kapitalmarknaden, pensions-t ex av
fonder eller med utländskt kapital. NASAs roll blirt att garantera0 m
och finansiera användningen lyfts denDännedtransportsystemet.av

delen projektrisken bort från investerare och rymdindustri.största av

Om rynidföretagen lyckas fram det tillatt ta transportsystemetnya en
lägre kostnad planerad ökar vinsten i projektet. Likaså bör avkast-än
ningen öka lyckas sälja uppskjutningar till andra användare änom man
NASA. Dänned ökar också incitamentet framatt ta ett system som

framtida användarbehov.motsvarar

NASA försök tillämpa finansierings- och stymings-attavser samma
vid utveckling satelliter.sätt av

NASAs syfte kan försöka minska sittsägas attvara engagemang som
mellanhand och stimulera rymdföretagen och användarna signännaatt
varandra. Dessutom introduceras avkastningskrav stynnedel.ettsom
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utform-viddetangelägetförefaller detSammanfattningsvis attvara
beakta.:rymdpolitik blstatligframtidaningen aav en

ochrymdindustrimellansamarbetestimuleraförinsatser nämnareatt
användare

alla ledkostnader isänkaförincitament att
skallhur mycketavvägningar rörande satsassom

rymdsystemetanvändningrespektiverymdsystema av
rymdverksamhet.praktisk-nyttoorienteradexplorativ respektiveb

Övergripande rymdverk-mål Sverigesför10.3

samhet

målenövergripandederevideringBehov10.3.1 avav

kapitel 2,utredningartidigarekapitel 1,direktivenMot bakgrund av
rymdbase-användarefrånsynpunkterkapitel 8,omvärldsanalysen av

idiskussionernakapitel 7rymdindustrinrade tjänster och samt ovan
föreslåbefogatfunnit detutredningenharavsnitt och 10.2 att10.1

Sverigesmålen förövergripandederevideringkomplettering och av
rymdverksamhet.

kapitelnämndes iinriktades,rymdvcrksamhetenDen svenska som
detmedtaktforskning. lhuvudsakligen1960-taletunder attmot euro-

europeiskbehovform framväxterymdsamarbetetpeiska etttog av en
framtids-blikunderymdenansågSvenskarymdindustri. attstaten en

indu-svensktillleddeindustripolitiska initiativochbransch atttog som
l980-talenoch1960-, 1970-,utvecklas. Underkundestriell kompetens

inrikt-förvägledandeindustripolitiska motivenochde forsknings-var
ibedrevshela tidenrymdverksamheten,svenska ettningen den somav

europeiskt samarbete.

användareolikatillnåttrymdbaserade tjänsterflerSuccessivt har allt ut
under deexpansionenhari kapitel 5beskrivitssamhället. Så hari som

radioområdet. Enochtelevisions-särskilt inomvarit snabb,årensenaste
decennietdetsannolik inommycketkraftfull utveckling nännasteär

sigMeteorologinnavigationpositionering.mobiltelefoni och växerinom
påkommeroch fjärranalysensatellitinfomiation,beroendealltmer av

miljö-globalaoch dejordeninfonnationmängdersikt att stora omge
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inom mobiltelefoni och navigationpositionering. Meteorologin sigväxer
alltmer beroende satellitinfonnation, och fjärranalysen kommer påav
sikt mängder information jorden och de globala miljö-att storage om
förändringarna. Vid början1990-talets har användarsidan, rymdtjänster-

marknad, blivit så etablerad den i ökad utsträckning kan uttryckaattnas
behov framtida utvecklingssatsningar och generationer satelli-av nya av

Det därför angeläget målen med rymdverksamhet blirärter. att ett av
i ökad utsträckning tillfredsställa användarnas behov.att

Ett tillskäl revidering målen de krav på målstyming iärannat av
offentlig sektor lett till behov anpassning tidigare styrin-ettsom av av

och instruktioner till myndigheterna. Tidigare användes inomstrument
rymdpolitiken motiv, vilket skäl till varför verksam-termen anger en
het skall bedrivas. Mål däremot, skall anvisning Q villge om man
uppnå med verksamheten. Med utgångspunkt i de övergripande målen
skall mätbara Verksamhetsmål kunna fonnuleras. Rymdstyrelsen har
gjort genomarbetad och fungerande anpassning till målstyming vaden
gäller de forsknings- och näringspolitiska målen de regionalpolitiska
målen ingår i de näringspolitiska. Dessa redovisas i Rymdstyrelsens
Mål- och resultatanalys kapitel1993 2. Däremot har inte utrikespoli-
tiska motiv och användamytta omformulerats i målbeskrivningar. Dessa
mål har ändå alltid funnits, vilket bl har bekräftats Sverigeatta genom
har anslutit sig till ESA-konventionen, vari dessa mål ingår. Det är
viktigt de utrikespolitiska målen och användannålen kom-tydligareatt

till uttryck för dels vägledande för verksamheten, delsattmer vara
möjliggöra utvärdering rymdverksamheten i framtiden.en av

hittillsvarandeDe målen har Rymdstyrelsens verksamhet. Utred-avsett
ningen vill föreslå övergripande mål för hela den svenska rymdverksam-
heten. Med utgångspunkt i de övergripande målen och de nedan dis-
kuterade principiella övervägandena bör sedan mätbara verksamhetsmål
kunna fonnuleras respektive myndighet.av

10.3.2 Förslag till övergripande mål för svensk rymd-
verksamhet

Utredningen bakgrund diskussionen och tidigaremotanser av ovan
kapitel med innebörd följer nedan de övergripande målensamt attsom
för den svenska rymdverksamheten bör vara:



övervägandenramtidsaspekter och 203FSOU 1995:78

statligaövergripande målet för rymdverksamheten ärDet den att
industriland, nationelltSverige, kultur- och ett programgenomsom

ieuropeiska rymdsamarbetet ochinom för detsamt sam-ramen
till:i övrigt, skall medverkaverkan med världen

nyttjande för kunskapsutveck-utforskning allmänrymdens och
såväl materiellaling mänsklighetens långsiktiga behov,och som

kulturella

förhöjd livs-tjänster till ochutveckling rymdbaserade nyttaav
kvalitet för medborgarna

konkurrenskraftigtSverige förskall därvid arbeta utveckla ettatt
teknisknaturvetenskaplig ochnäringsliv långsiktigt byggasamt upp

intematio-Sveriges bidrag tillUtgångspunkter för detkompetens.
Sveriges vetenskapliga, tekniska ochnella samarbetet bör vara

särskilda förut-industriella inom rymdområdet dekunnande samt
sättningar det nordliga läget ger.som

uppbyggnadi utveckling,Sveriges deltagande10.3.3

rymdinfrastrukturintemationelloch drift av en

Sverigemotiv förUtredningen det finns utrikespolitiska attattanser
framgåoch det skallskall deltaga i internationell rymdverksamhet att

de övergripande målen:av

isamverkan... det europeiska Iymdsamarbetet ochinom färramen
med världen ...i övrigt

Satsens innebörd:

samhällets infra-Rymdverksamheten idag del det modernautgör en av
levnads-för förbättrastruktur. Rymdteknologin har kunnat användas att

bidrar tillvillkoren i såväl industri- utvecklingsländer. Den män-som
sigmed varandra och orienteraniskornas möjligheter kommuniceraatt

sådan karaktärpå jorden liksom i Rymdverksamhetenuniversum. är av
och till detta bör allainternationell samverkan,den måste utvecklas iatt

nationer bidra efter förmåga.

internationellt rymdsamarbeteSverige europeiskt ochbör delta i annat
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för att:
samverkan nödvändig eftersom kostnaderna mycket högaär är-
Sverige vill med och nyttja de resultatenvara gemensamma-
Sverige har kompetens och geografiska förutsättningar erbjudaatt-

Globalt har i regi träffats principöverenskommelserFN tillgång till:s om
och utnyttjande rymden. några organisationer harInom FN:sav av
överenskommelser träffats rörande vissa tillämpningar, bl telekommu-a
nikation och Vid Riokonferensenmeteorologi. den globala miljönom
framhölls betydelsen utnyttja rymdteknologin för hållbarattav en
utveckling. Sverige har anslutit sig till de internationella organisatio-

Intelsat, och CEOS, till för Sverige för utveck-lnmarsat ochnerna gagn
lingen global infrastruktur.av en

Europa deltar, särskilt ESA, med framgång i det internationellagenom
rymdsamarbetet. Men också efter visst oberoende.Europa strävar ett
Europa söker, kompetensutveckling och internationellagenom egen
avtal, garanti för åtkomlighet till rymden. tillämpningar utveck-De som
las skall tillfredsställa europeiska behov, samtidigt europeisktsom
näringsliv skall goda förutsättningar utveckla tjänster ochattges pro-
dukter kan på världsmarknaden. Få enskilda europeiskaavsättassom
länder har teknisk eller ekonomisk förmåga på hand genomföraatt egen

utvecklingsprojekt. något enskilt europeiskt land kanKnappaststora
med kraft driva frågor i globala förhandlingar. agerandeEtt gemensamt
och kostnadsdelning inom således nödvändigt för nå resul-Europa är att

Europas motiv därför Sveriges.ocksåtat. är

kan SverigeI EU påverka utfonnning europeiska regler,system,av
standarder EU också pådrivande kraft och köpare tjänsterärmm. aven
inom fjärranalysområdet.

ESAI kan Sverige deltaga forskningi och utveckling på allra högsta
internationella nivå.

I Eutelsat och Eumetsat medverkar Sverige i drift och utveckling av
operationella rymdsystem.

Sverige har dessa erhållit möjlighetarbeten långsiktig attgenom sam en
deltaga i rymdverksamhetens utveckling. Sverige har också därige-Men

inom vissa åtagit sig följa de beslut projekt kost-ochattnom ramar om
nader fattas i de internationella organisationerna.som
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kunskaputvecklautforska ochMålet10.3.4 att

till:bidraövergripande målskall harymdverksamhetSveriges attsom

kunskapsutveck-allmänutnyttjande fårochutforskningrymdens
materiellasåvälbehov,långsiktigaoch mänsklighetensling som

kulturella

Innebörd:

iavgörande rollspelatbörjanfrån förstaGrundforskningen har en
kunskapsutvecklinglångsiktigGenomhistoria.rymdverksamhetens

och bemästrakartläggamöjligheteroch tekniska experiment attgavs
imänniskorochfarkostersatelliter,miljö möterden speciella rym-som

den.

syftarhjälpmedelrymdtekniskasker med rentforskning idagDen som
tillfrån universumomvärld,vårförståelsefördjupadallmänt till aven
alltillbidragväsentligalämnarRymdforskningennänniljö.jordens

möjlighetmänniskanmål, nämligen attgrundforsknings attyttersta ge
förståoch depå tillvaronperspektivsig i tid ochorientera attrum, ge

sammanhangen.stora

fan-människansfängslarochfascinerarutforskningoch dessRymden
Förfat-frågor.ständigtoch väckerbesvararRymdforskningentasi. nya

rymdenkunskapeninspirerasfilmskapareochkonstnärertare, omav
frågor.existentiellakringoch debattvisionerdenna ioch omsätter

Allmänhetensdimension.kulturellhärigenom storaRymden har en
media.iavspeglasför frågorintresse dessa a

ochutvecklamöjlighetoftaForskningsprojekt erbjuder testaatt nyen
värde fördärförharoch Deapplikationerteknik stortsystem.samt nya

säkrafordrari regelvilkenrymdverksamheten,användarinriktadeden
och utprovade lösningar.

viktig rollspelarkunskapsutveckligenoch den allmännaForskningen en
medsambandframför allt ibehov, över-långsiktigamänsklighetensför

miljön.utforskningochvakning av
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10.3.5 Målet utveckla rymdtjänster till ochatt nytta
förhöjd livskvalitet

Sveriges rymdverksamhet skall ha övergripande mål bidra till:attsom

utveckling rymdbaserade tjänster till och förhöjd livskvalitetnyttaav
får medborgarna

Innebörd:

Sverige skall sig i utvecklingsverksamheter bedöms ledaengagera som
till praktisk och påvisbar nytta.

Detta innebär verksamheten skall inriktas finna definieradeatt mot att
användare vilkas behov kan omformuleras i kravspecifikation för denen
tjänst skall utvecklas och levereras. Användarna kan förväntas hasom
synpunkter på såväl pris prestanda, alternativa teknologier kansom som
lösa den aktuella uppgiften liksom hur rymdtjänsten skall levereras för

komma till Det viktigt till det i sig komplexaatt ärnytta. att attse
rymdsegmentet på tillfredsställande kan länkas medsättett samman
användarnas Marksegmentet kan visa sig kräva mycketsystem.egna

investeringar, och sådana kanske inte satellitinfonnationstora kanutan
utnyttjas till användarnas fulla tillfredsställelse. Vidare bör tjänsten ha

sådant värde för användaren denne skall kunna bereddett att attvara
betala för tjänsten.

I de fall det frågan projekt bedrivs i internationellär samverkanom som
kommer kravspecifikationen fastställas i internationella förhandlingaratt
och utifrån önskemål från flera länder. De svenska användarna måste

möjlighet påverka projektens utformning, såsomatt t attges ex genom
hittills medverka i expertkommittéer utvärderingEn interna-ettmm. av
tionellt projekt Sverige medverkat i måste således i inter-göras ettsom
nationellt perspektiv och kan inte enbart baseras på de svenska
användarnas bedömningar, dessa måste tillmätas värde.även stortom

Något förenklat kan mål l 10.3.4 forskning Fsägas att motsvarar
och mål 2 10.3.5 det brukar kallas för utveckling U. Liksomsom
inom all FoU-verksamhet bör avvägning mellan hurgörasannan en

andel tillgängliga inom F respektivestor U.satsasav resurser, som
Forskningen har värde i sig., den kan också leda till upptäckterett men

kan utnyttjas i utveckling tillämpningar användamytta.som av som ger
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beroendeömsesidigtsåledesutvecklingenochForskningen är av
dedäriterativocksådetpraktikenoch ivarandra, sam-är processen

framåtskridande.tillverkar

näringsliv,befrämjaskaRymdverksamheten10.3.6

medregionerochkompetensutveckling sär-

potentialskild
skaSverigeförregionalpolitiska målenochforsknings-närings-,De

bedrivs:rymdverksamhetenbeaktas när

näringslivkonkurrenskraftigtutvecklaförskall arbetaSverige ettatt
kompetens.tekniskochnaturvetenskapligbyggalångsiktigtsamt upp
samarbetetinternationellatill detbidragför SverigesUtgångspunkter
kunnandeindustriellaochtekniskavetenskapliga,Sverigesbär vara

nordligadetförutsättningarsärskildaderymdømrådetinom samt som
läget ger.

Innebörd:

rymdpolitikenstatliga är attför denuppgifternaviktigastedeEn av
Härmednäringsliv.konkurrenskraftigtutvecklingtillstimulera ettav

rymdsyste-tillprodukterochtjänsterlevererarföretagdels somavses
Statenrymdtjänster.användandetpåbaserasdels företag avsommen,

och för-lagarutformahärvidlag:uppgiftertvåhuvudsakligen atthar
utveckling.ochforskningstödjaordningar samt

standar-förordningar,regler,lagar,tillseuppgiftenförsta attDen är att
be-följdnäringarsoch dessrymdverksamhetensförfastställsder m m

förhand-internationellai detmedverkaviktigtSärskiltdrivande. är att
aktörersvenskaochbeaktadeblirsynpunktersvenskasålingsarbetet, att

utvecklingen.internationelladeninformeradehålls om

ryrnd-tillinitiativochstödjaekonomisktuppgiften taandraDen är att
konkur-Mednäringslivet.utvecklalångsiktigtdärmedverksamhet och

ökadipåkanskesikt,påföretagnäringslivrenskraftigt ensomavses
försälj-nåmarknad, kankommersialiseradavreglerad ochutsträckning

tillskekanFörsäljningkonkurrens. treinternationellningsframgångar i
deltarintemarknad därkommersiell1 statenmarknader:typer av

förmarknadendelenbolag,ägdavia störrefinansiellt annat tän avex
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k kollek-finansierade marknaden förtelekomsatelliter; den statligt2 s
denmeteorologiska satelliter; 3tiva nyttigheter, operativa samtt ex
denprojekt bör beaktas hurfinansierade forskningen. Vid valstatligt av

positionera sig på destrategisktstatliga insatsen kan hjälpa företagen att
Långsiktigt ökadtillväxten.marknader kan ha bästa är enansessom

marknader önskvärd.försäljning till kommersiellaandel

internationellt samarbete uni-Genom i högteknologisktdeltagande ges
kompetensutveckling,möjlighet till betydelsefullversitet och företag

möjlig-i utlandetoch arbetsfrämjande kontakterstimulerande samtsam
kunnandet konkurrentemas.het detmätaatt motegna

arbetsfördelningändamålsenliginternationellt arbete bör finnasI ensam
tillkoncentrera sina insatserländerna emellan. Sverige bör därför om-

framstående kompetens, kapa-råden Sverige har internationelltdär sett
teknisk kompe-vetenskaplig ochcitet eller andra fördelar. kanDet vara

behov och geografiskaanläggningar, nationellanäringslivsresurser,tens,
förutsättningar.

förinverkan på ungdomens intresseRymdverksamhet har positiven
stimulera intresset föroch möjligheterteknik och naturvetenskap att

infonnationsverksamhetenutfonnningendessa bör beaktas vidämnen av
på rymdområdet.

angående Sveri-10.4 Principiella överväganden
rymdsatsningarges

respektiveSatsningar i rymdsystemet10.4.1 använ-

rymdsystemetdandet av

skapa möjligheterMålet svenska rymdverksamhetenmed den är attatt
ökadökad livskvalitetutnyttja i verksamheterrymden samtsom ger

Hittills har Rymd-resurserkunskap. ska då sinaHur satsastaten av
% till utvecklaallokerats 80styrelsens budget tabell 9.4se attca

markstationer Närmared raketer, satelliter,rymdsystemet, mm.sv
och utveckling använd-utförande% har på forskningens20 satsats av

ningar rymdsystemet.av

Även kost-främstRymdstyrelsens budgeti framtiden bör ägnas att
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ocheuropeiskanationella,upprätthålla denutveckla ochnadseffektivt
roll itillhär drasparallell kanrymdinfrastiukturen. En statensglobala

förStateninfrastrukturutveckling, transportsystem. svarartexannan
kostnaderdirektaför sinaståranvändarnamedaninvesteringar i vägar,

såledesHuvudprincipen bör attutnyttjaför vägsystemet. an-varaatt
användarna.bekostasvändandet av

finansieraforskningstödjafortsättaskall samtRymdstyrelsen även att
medsamarbeteitillämpningarolikademonstrationochförstudier av

samhället.ianvändarna

respek-rymdsystemsatsningarimellanhittills gälltfördelningDen som
bör ianvändningsområdenandrautveckling storaochforskningtive av

behovetomfattandedetbakgrundframtiden. Motigälladrag även av
dockkaninformationssystemutvecklaochsatellitdatabearbetaattav

användan-utvecklingandel tillnågotförskjutningsikt störremot aven
budget.Rymdstyrelsensmotiverat idet bli

resultatutnyttjandeökatuppnå10.4.2 Hur

mycket brettochkomplex överRymdverksamheten spänner ettär om-
experi-grundforskningen,visionäradensidaninnefattar åråde. Den ena

självklaraandra sidanåtillverkning nästantyngdlösmedment mm,
Samtidigtsamtalöverföringellervardagsbilder i TV sommm.av

kravökadeställsmåsteintegritetochfrihet värnas,grundforskningens
praktiskpå resultat i fonn nytta.av

nyttoaspektentydligare änrymdverksamheten betonarförmålenDe nya
målenmotivenfyra tidigaregjort. Demålenmotiven harde tidigare

utforskningmålen,övergripandedeunderordnasde måstekvarstår men
rymdbaseradeutvecklingkunskapsutveckling ochrymden samt avav

medborgarna.förlivskvalitetförhöjdochsamhälletstilltjänster nytta

vilkeniforskningpropositionårstill 1993hänvisasdirektivenI om
uppbyggnadförsektorskallrymdverksamhetenanförs avatt enses som

ochfjärranalystelekommunikation,infrastruktur församhällets a
förutsättningendirektiveniVidareövervakningssystem. attolika sägs

påskeskarymdverksamheten ettdeltagande iSverigesbör attvara
godaspecielltfinnsdär detområdeninomochkostnadseffektivt sätt
framNågot längreresultaten.användandeförförutsättningar ett av
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i direktiven skrivs: Utredaren skall vilka resultat kanäven ange som
förväntas på kort och lång sikt de statliga satsningama och bedömaav
möjligheterna uppnå ökat utnyttjande rymdteknikatt till förnyttaav
samhället.

Det finns flera orsaker till ökad användning resultatenatt särskiltärav
krävande och komplicerad åstadkomma inom for denatt svenskaramen
rymdverksamheten. För det första den i utsträckning bedrivenär istor
europeiskt samarbete. Sverige kan hävda linje och hårtargumenteraen
för denna, ändå nödgas böja sig för den europeiska majoritetensmen
beslut i riktning den skulle ha varitän opitmal fören annan som
svenskt vidkommande. Vidare rymdverksamheten i Rymdstyrelsensär
regi långsiktig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det innebären

många de satsningaratt under 1990-talet kanskegörs inte fårav som
full effekt och kan utvärderas förrän flera år på 2000-talet. Rymd-
verksamheten ochöppnar tillämpningaräven vägar aldrig harnya som

tidigare, och detprövats finns följaktligen inga referenser i tidigare
verksamhet jämföra med eller kompetens tillatt bedöma satsningar-att

förutsättningar lyckas.attnas

Likafullt kravet på ökatär resultatutnyttjande något de ärsom som
engagerade i rymdverksamheten kontinuerligt måste arbeta med att
tillgodose. Problemet kan uttryckas dels svårigheten identifieraattsom
användarnas verkliga behov rymdtjänster, dels med lämplig risk-attav
spridning på utvecklingsprojekt ledersatsa till dessa behovattsom
tillfredsställs på kort, medellång och lång sikt.

Utredningen har i kapitel konstaterat9 den svenska rymdverksam-att
heten i har uppfyllt de mål riksdagenstort har fastställt dock medsom
den reservationen beträffande teknikspridning och användningatt av
rymdteknik för satsningar både i Sverige ochargumenten utomlands har
varit något optimistiska vad visat sigän realiserbart.mer som vara
Utredningen har också alla viktiga rymdprojektnoterat störreatt noga
förankrats hos regeringen innan de påbörjats eller åtaganden gjorts i
ESA. Om riksdag och regering vill ställa krav på ökat resultatutnytt-
jande innebär det i praktiken risktagningen i satsningama måsteatt
minska. Risken resultatutnyttjandet uteblir iatt de djärvasteär störst
explorativa projekten och dem där tidig och ordentlig förankring hos
användarna inte har skett. Möjligheten uppnå ökat resultatutnyttjandeatt
äri regel satsningama inriktasstörst relativt säkra projekt, oftamotom
sådana projekt innebär småforbättringar redan existerande tekniksom av
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önskemål.detaljeradeanvändarnastilldär hänsynoch tas

ökatuppnåförtillvägagåbörSverige attutredningendåHur attanser
samhälletförrymdteknik tillutnyttjande nyttaav

ökatbörregeringochRiksdag attbeställare.Riksdagen angel som
medkan,resultatutnyttjandeökatönskvärt. Ettresultatutnyttjande är

djärvaimöjlighetminskadinnebära att satsabudget,oförändrad
ställaocksåkan särs-regeringochRiksdagenprojekt.explorativa

vilkaochsatsningamahurvisar görsredovisningpåkilda krav som
samhället,rymdteknik ianvändningökadframåtskridanden, t avex

åstadkommes.som

samord-godförutsätterrymdpolitikaktivsamordning. EnEffektiv2 en
stimuleraförnödvändigsådan attregeringskansliet. En ärning inom

Näringsdepartementet,mellandialogen ansvararförbättraoch som
och derymdsystemet,delargrundläggandeutvecklingenför avav

samord-börNäringsministemanvändardepartementen.olika vara
effektivite-totalaför denövergripandehaochningsminister ansvar

rymdsatsningar.inom statensten

praktisk-ochexplorativapåavseendeprojektportfölj medBalanserad3
tillämpningsprojekt.ochforsknings-nyttoorienterade

explorativasåvälpåbörRymdstyrelsen somsatsaUtredningen attanser
finnsdetviktigtDetverksamheter. attpraktisk-nyttoorienterade är en

tvåmellan debalans grupperna.

kompetensuppbyg-ochkunskaps-verksamheterexplorativaMed avses
bmikrogravitation,inklusiveforskningaverksamhetergande som:

Rymdstationen,InternationellaMan-in-space,satsningarvisionära som
osäkraellerforskningsinriktadetillämpningar,explorativaoch c t ex

tillämpnings-andrasatsningarriskfylldaochfjärranalysprojekt, mer
verk-återfinnsprojektpraktisk-nyttoorienteradeInomområden. gruppen

behovstarktuttalatharanvändare ettfinns avdär detsamheter som
utvecklingstå förbereddasikt kanoch på atti frågarymdtjänsten vara

tek-grundläggandeområdenExempel ärverksamheten.driftoch av
navige-ochmeteorologitelekommunikationsområdet,pånikutveckling

fjärranalysen.tillämpningarvissaringpositionering samt av

kategorierolikaprojektportfölj isindelaföreslås avRymdstyrelsen upp
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verksamheter ellernämnts lämplig liknande indel-som ovan annan
ning. Med sådan indelning grund kan viss andel medlenen som en av
öronmärkas för de visionära, explorativa projekten och grundforskning

kan bedrivas med frihet. I andra ändensom stor spektrum bör satsasav
på projekt har mycket sannolikhet leda till praktiskstorsom att nytta.
Konkurrens bör sedan ske inom respektiveom resurser grupp, men en

bör inte få expandera på de övrigas bekostnad.grupp Exempelvis skulle
meteorologiprojekt konkurrera med satsningar på navigering. Intematio-
nella Rymdstationen skulle konkurrera med planetutforskningspro-större
jekt, osv.

Utredningen rymdverksamheten framföralltatt böranser värna om
forskningen, särskilt den under många år och med kontinuitet harsom
bedrivits i Sverige, de praktisk-nyttoorienteradesamt verksamheterna.

Det bl bakgrundär, på frågormot nuvarande och fram-a av svaren om
tida utnyttjande rymdteknik erhållits från användare rymd-av som av
tjänster, utredningens uppfattning huvuddelen Rymdstyrelsensatt av
projekt och f explorativ karaktär,är d det lär dröjaprogram n av sv
åtskilliga år innan satsningama leder till omfattande praktisk användning
i det svenska samhället. Både på kort och lång sikt kommer rymdverk-
samheten med nuvarande inriktning ha riksdagen beställareatt ochsom
finansiär via rymdbudgeten. Samtidigt utredningen det finnsattanser en

potentialstor att samarbeteett närmare med olika användaregenom av
rymdteknik inriktningen så de i framtidenanpassa attav programmen
kan leda till ökat resultatutnyttjande.

Utredningen således Rymdstyrelsen i ESA, bilateraltatt samarbeteanser
och nationell rymdverksamhet bör verka för ökad andelatt av resurserna

på projekt efterfrågassatsas användare och har särskilt godasom av
möjligheter komma i operativ drift ochatt få finansiering hos dessa.

4 Involvera användarna tidigt och efter samfmansiering.sträva Med
den på kund-leverantörsförhållande beskrivits i kapitelsyn 10.2som

utredningen Rymdstyrelsen har brettattanser förett attansvar
marknadsföra rymdsystemet och dess potentiella tjänster hos tänk-
bara användare i Sverige. Detta sker redan bl i samarbete meda
Rymdbolaget och forsknings- och fjärranalyskommittéema, där sam-
råd sker satsningar olika projekt. Men utredningenom attanser
Rymdstyrelsen behöver vidareutveckla fonnema för kommunikation
med olika användare såtyper dessas behov ochatt betal-av av
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ochkartläggaskantjänsterrymdbaseradeningsvilja för närmare
Rymdstyrelsenprioriteringar.svenskabesluttill grund förligga om

delfinansie-eftersträvapraktiskprojekt liggeribör nära nyttasom
användarensigförvissasåpåför attfrån användarnaring sättatt om
samarbetetiredanskerSårymdtjänsten.behöververkligen t ex

projekten.nationelladefleraoch iESA och Eumetsatmellan av

resultatutnyttjandehögtuppnå ärkunna attforviktigasteDet ettatt
kon-börjanfrån förstaredansatellitsatsningar,rymdprojekten, t ex

satellitemaUppfyller intebehov.användarnasenlighet medistrueras
applikation-stöd tillellermarknadsföringvarkenbehov kansådana

resultat.önskatanvändarnahossutveckling ge

ochRymdbolagetRymdstyrelsen,erfarenhetsutbyte.ochInformation5
utnyttjan-rymdenskunskapbesitterrymdforetagende övriga stor om

departe-på olikariksdagen,iövrigt,samhället idepotential. I t ex
kunskapernahögskolormyndigheter, företag, äroch omment mm

tänk-ökaföri arbetetledbegränsade. Ettstarkti regel attrymden
förintressetstimuleraresultatutnyttjandebara användares samt

och debattdiskussioninfomiation,fördärför insatserrymden omär
ochRymdstyrelsentill rymden.anslutningmedfrågoroch kring

område,på dettainsatserredan trymdföretagen gör stora genomex
Utredningentill skolordataprogramutställningar,stöd till ansermm.

bak-och vill,insatserytterligarebehov motfinnsändå detatt av
rymdföre-mindredenågrafrånkommitgrund förslag avsomav

iytterligareRymdstyrelsen ett stegrekommendera att,tagen, som
rymdforum för kon-årligtinitiativ tillinfonnationsarbetet, ettta

Infomatio-debatt.ocherfarenhetsutbyteinformation,taktskapande,
också stärkas.behövertill riksdagennen

få tillanvändarna. Förhoskompetensutveckling attpåSatsning6
departe-användarnabehöverresultatutnyttjandeeffektivtstånd ett

rymdteknisk kompetens.fluniversitetföretag,myndigheter,ment, m
Luftfartsverket, Natur-Miljödepartementen,ochKommunikations-

rymdfrågorikompetensgrundläggandehamåstevårdsverket flm
användare. Ettochkunderkvalificeradefungeraför kunnaatt som

personalrekryteraorganisationenförstärka den är attsätt att egna
befintligutbildningerfarenhet. Förrymdtekniskharredan avsom

UniversitysInternational Spacealternativfinnspersonal som-som
Österrike,isommartidRymdkursertjärranalys,ikursermarkurser,

i Kiruna,rymdutbildningenvidkursprogrammetdelar osv.av
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10.4.3 Prioriteringar vid medverkan i ESAs program
Inom ESA-sam arbetet måste Sverige ställning till prioriteringar påta två
nivåer, dels vid övergripande beslut hela ESAs dels vidom program,
val svenskt deltagande i k frivilliga tillämpningsprogram.av Vägle-s
dande måste vid båda tillfällena de övergripande målen, vilkavara
enligt utredningen bör de diskuteras i kapitel 10.3, devara som samt
principer härletts dessa och diskuterats i kapitel 10.4.som ur

Sverige bör således vid diskussioner ESAs verksamhet prioriteraom
högsta internationella klass inom forskningsprogrammen och föragera
stark förankring, kostnadseffektivitet och hos användarna inomnytta
tillämpningsprogrammen.

Vid val svensk medverkan i de olika frivilliga tillämpningsprogram-av
i ESA bör beaktas i första hand möjligheternamen tillfredsställaatt

svenska användningsbehov, hur Sverige kanäven bidragamen genom
utnyttja sina komparativaatt fördelar geografi, kompetenser,resurser,

marknadsnischer och därmed bidraga till svensk forskning, närings-att
verksamhet och regioner med särskild potential utvecklas på bästa sätt.

synpunkter på ESAs organisation redovisas i avsnitt 10.6mm

10.4.4 Teknikval

Rymdverksamheten inrymmer såväl djärva explorativa satsningarnya
utveckling för redan etablerade operativasom verksamheter. De förra

erfordrar ofta teknik och lösningar. De inriktas konti-ny nya motsenare
nuerliga förbättringar och kostnadsreduktion, vilket ofta innebär att
avancerade, komponenter förs i det operativa för höjasystemet att
produktiviteten. Vad optimal lösningär måste i varjesom avgöras en-
skilt projekt bakgrund mål ochmot budgetav mm.

Sveriges grundinställning vid teknikval bör kostnadseffektivitet,vara
vilket bl innebär på marknaden tillgängligatt teknik och tillgängligaa

i möjligasystem största utsträckning bör användas och specialkonstruk-
tioner således undvikas. Sverige har i sitt småsatellitprogram visata

det i betydandeatt utsträckning går bygga avancerade och frånatt
utvecklingsynpunkt nyskapande rymdsystem med andel standard-stor
komponenter.
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iRymdverksamheten är storplats.sinförtydligande kanEtt vara
därmedharochutvecklingsverksamhetochforsknings-utsträckning en

ochteknikskallSjälvfalletteknik.befrämja nyauppgifttill nyatt ny
ständigtbörrymdverksamheteninomMen manlösningar ävenprövas.

rationalisering.ochkostnadseffektivitetverka för

underleverantörer-förrelevansvissindirektharTeknikvalsfrågan även
uttrycktharSverigeiföretagMindreaffärer. oromöjlighet göraattnas

skallrymdanslagenviafinansieringmedföretagendeför störreatt
dem.konkurreraochområden utderaspåkompetenskunna bygga upp

deförföretagensvenska storaattdehyserliknandePå stora orosätt
specialom-svenskapå desig inskallrymdkonsortiemaeuropeiska ge

gällandereglerasfrågahandi förstadockrådena. Detta avär somen
harutredningenochupphandling,statligavseendeblkonkurrenslagar, a

desynpunkter ännågraframföra annatanledning somdärför ingen att
kostnadseffektivitet.rörandeframförtsallmänt ovan

rymdteknikMilitär10.4.5

rymdverk-bedrivaskallenbartESAstipuleraskonventionESAs attI
mycketvaritprinicipändamål. Dettafredliga ärförsamhet somen

politik.alliansfriasinSverige,förviktig värnat omsom

intressenfinnsdetkonstateras storaändåmåste gemensammaattDet
Bådarymdteknik.militärcivil ochmellansamordningsmöjligheteroch

telekommu-navigations-,uppskjutningsmöjligheter,beroendeärt avex
förmottagningsstationertjärranalyssatelliter,ochväder-nikations-,

kopplingstarksedan längefinnsRysslandIsatellitsignaler enm.m
förharUSAiochrymdverksamhetenoch militära enciviladenmellan

till-tillsyftarprogram att taconvergencelanseratssedantid somett
rymdverksamhet. Imilitärochcivilmellansamordningsvinstervara

intres-WEUTyskland menoch ävenFrankrikeframföralltharEuropa
sidan. Iciviladentillkopplinghar ävenrymdteknikmilitäri somsen

ochmilitärmellansamverkanupphörande harkrigetskalladetoch med
fråga.känsligmindrenågotblivitrymdteknikcivil en

rymdtekni-civilaochmilitäratill denförhålla sigSverigedåbörHur
dagslägetifrågadettafunnit ärinteharUtredningen attken somen

ESA-konventionenställningstagande. ovansärskilt somnågot gerkräver
efter-haralltidSverigeanvändandefredligtgaranti förden somnämnts
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traktat.

Utredningen ändå den rymdtekniskanoterar att utvecklingen mycketges
uppmärksamhet inomstor militära kretsar i världen och detrunt attom

måste vikt för det svenska försvaretstor följavara ochav till-näraatt
godogöra sig rymdteknikens framsteg.

Även för rymdindustrin utvecklingenär militär rymdteknik mycketav
betydelse. Destor europeiska företag bygger militära satellitersom ges

möjlighet utvecklaatt avancerade sedan kan introduce-system,nya som
på den civila marknaden. De svenska företagenras riskerar hamnaatt

i tekniskt underläge konkurrenternagentemot och förlora samarbets-
de inte kanpartners deltag i de militära utvecklingsprojekten.om

10.4.6 Prioriteringar vid besparingar
Rymdstyrelsen har på utredningens uppdrag gjort analys sannolikaen av
konsekvenser besparingar på rymdområdet. Utredningenav delar i
många avseenden de bedömningar gjorts i analysen. De åtagandensom

Sverige har gjort i internationellasom Samarbetsprogram lång-är av
siktig karaktär och kan inte vidare avbrytas ellerutan förändradges
inriktning.

Utredningen vill inte peka enskilda ellerut projekt skulleprogram som
särskilt värda på, sådana prioriteringarvara att satsa måste göras av

respektive myndighet i samråd med sitt departement. Däremot anser
utredningen de föreslagnaatt målen och principerna,ovan sättersom
användarna i i utsträckningcentrum större tidigare, skallän vägle-vara
dande vid prioriteringar i samband med eventuella besparingar.

10.5 Statliga insatser inom de olika rymdpro-
grammen

Det de olikaär myndigheternas uppgift utifrån övergripande målatt
fastställa Verksamhetsmål, bedömningargöra teknik, marknad ochav
kostnader fatta beslut olikasamt satsningar. Utredningen behandlarom
därför inte enskilda projekt. De synpunkter lämnas nedan därförärsom
kortfattade och principiell karaktär. I några fall, såsom rörande forsk-av
ning, miljö- och klimatsatsningar synpunkter efterfrågadeär imm,
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direktiven.

Forskning10.5.1

studeramöjligheteller närmareuppdragi atthaftinteharUtredningen
rymdforsk-Utredningenframåtskridande. attrymdforskningens anser

kontinuerligt sättutvärderasfortsättningsvis bör sammaningen även
Sverige.iforskningnaturvetenskapligall annansom

målutarbetat1992ResultatanalysochMål-i sinharRymdstyrelsen
utveck-tillbidragalMålenrymdforskningen. är: attsvenskaför den

intematio-högstatillrymdområdetgrundforskningsvensklingen av
FoU;tillämpadtillbidra samtkankunskapernivå; 2nella att somge

påforskningsprojektinternationellaiattraktiv3 partneratt vara en
fören-måldessa ärUtredningenfjärranalysområdet. attochrymd- anser
finneroch10.3underredovisatsmålövergripandemed deliga som

härvidlag.förändringföreslå någonanledningingen att

rymd-svenskvisargjorthar attutvärderingarinternationellaDe som
påbesökvidharUtredningenklass.internationellhöghållerforskning

harinstitutet stortettKirunaRymdfysik i attnoteratInstitutet för
gästforskare,utländskamångaregelbundetochkontaktnätinternationellt

högtomvärldenpå sätterbekräftelse atttorde kunnavilket som enses
verksamhet.institutetsvärde på

långsiktigtbedrivasmöjlighetrymdforskningen attviktigtDet är att ges
dendelDenfonner.fria utgörgrundforskningensunder avoch en

andramedanslagkonkurrerarochrymdverksamhetenexplorativa om
dennaverksamheter inom grupp.

detsåvälinomrymdforskningenuppmärksammatharUtredningen att
rollviktigspelarESA-programmet anationella enprogrammet som

framtagningskost-lågaDenarbetssätt.ochinstrumentvid tester nyaav
satellitemavetenskapligaför deprojekttidenkortaoch dennaden

inteuppmärksamhet,internationellharAstridochFreja röntViking, stor
rymdverksam-förledordenamerikanskadebakgrundminst mot nyaav

satellitemavetenskapligapå deOmbordbättre.billigare,snabbare,het
svenskateknik. Denmöjlighetgivits prövaföretag attsvenskahar ny
blutforskningförOdinsatellitenmedfortsätter avsmåsatellitlinjen a

kva-förutomoch1997 ettsändas äravseddOdinozonlagret. attär upp
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liñcerat forskningsprojekt också nyskapande inom teknik och systemut-
veckling.

Beträffande utforskandet rymden finns inom flera områden berörings-av
punkter mellan forskning utförs från rymden rymdverksamhetsom
respektive från marken. På lång sikt kan det förefalla naturligt dessaatt
verksamheter skulle finansieras från och forskningsråd.ett samma
Utredningen har dock inte, med reservation för frågan inteatt närmare
har studerats, funnit anledning i dagsläget föreslå någonatt förändring
härvidlag.

10.5 Rymdtransporter
Statliga satsningar på rymdtransportsystem motiveras Europas behovav

oberoende tillgång till rymden. Bärraketerav strategiskär nyckel-en
komponent i rymdinfrastrukturen och kan ses som en gemensam resurs
för alla tillämpningar. Den europeiska Arianeraketen har dessutom häv-
dat sig mycket väl på den kommersiella marknaden för uppskjutning av
telekommunikationssatelliter.

Uppskjutningskostnaden betydande förär alla tillämpningar och en
sänkning denna angelägen. Utredningenär Sverige solida-av attanser
riskt med Europa bör fortsätta stödja utveckling bärraketer,att storaav
och kostnadssänkning för placering last i bana bör fokuseras ochav
prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet. Följaktligen utred-anser
ningen, bakgrund de i kaptielmot 10.3 diskuterade målen och iav
enighet med Sveriges tidigare prioriteringar i ESA-samarbetet, att
bemannade rymdfärder bör lägre prioritet.ges

Däremot utredningen det inte finns skäl ESAatt eller Sverigeanser att
skall sig i utveckling små bärraketer. Såväl marknadenengagera av som
kostnaden för utveckling och produktion sådana raketer svårbe-ärav
dömbar. Om marknad finnes borde små bär-raketer kunna utvecklas av
företagen själva på helt kommersiella villkor.

10.5.3 Internationella Rymdstationen
Internationella Rymdstationen iär samverkan mellanett USAstort steg
och Ryssland. Samarbetet främst politisktär motiverat. Det be-anses
främja allmän politisk avspänning, möjligheter för framtidaöppna rymd-
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stadga,rymdprogrammetryskatill detbidrasamarbete att gessamt
ochKanada, Japanekonomi.rysktideri dessabehövsvilket av svag

deltar,Kanada och Japandeltaga.möjligheterbjuditsharEuropa att
i vilkenochhurdiskuterarfortfarandeeuropeiska ländernademedan

minister-ESA påirådsmötemedverka. Ettskulle kunnadeomfattning
europeiskabehandla detkommer1995i oktoberToulousenivå i att

deltagandet.

samarbetsprojektinternationelladetRymdstationen största somär
ståskallEuropasigtänkasvårtnärvarande. Det attförexisterar är att

projekt.utanför detta

idenbakgrundSverige,böringår motOm Europa partner avsom
detdeltagande isolidarisktprinicipendiskuteradekapitel 10.3 euro-om

svensktdeltaga. Ettmånmöjligasteirymdsamarbetet,peiska
förviktigtstrategisktnäringsliv ochsvensktfrämja ärskulledeltagande

åtråvärda leve-myckettillmöjlighetAB,SpaceSaab-Ericsson som ges
marknadsprestige.ochkompetenshöjningranser,

kunskapsuppbygg-Å målentillkopplingenhävdassidan kanandra att
tillutnyttjaskommerRymdstationen attsamhällsnyttanad och är svag.

Mentillståndtyngdlöstiexperimentochutforskningrymdens mm.
direktNågonsannolikt låg.kostnadseffektivitetenochblir högtpriset

rymdstationssatsningen.följdenblisiktpå kortintepraktisk lärnytta av
ochverksamhetexplorativkategoriendärmed inomfallerRymdstationen

satsningar.explorativamed andramedelkonkurreramåste om

Telekommunikationer10.5.4

geostatio-takt. DensnabbiavreglerasTelekommunikationsmarknaden
härbärgerakapacitetbegränsadmednaturtillgång attbanan ärnära en
begränsadnaturtillgång medradiofrekvenserOcksåsatelliter. är en

satellitpositionertillTillgångentrångt iblidet börjarkapacitet etern.-
förhandlingarinternationellaiöverenskommesradiofrekvenseroch
svenskansvarigTelestyrelsenochmed Post ytterstARC myn-W som

ocherforderlig kompetensharförhandlamaväsentligtdighet. Det attär
informationsutbyteberörda förövrigaochdstyrelsensamrådet med Rym

utvecklingen.tekniskadenbedömningoch avgemensam

plane-iellerdiskuteras äravanceradetekniskt systemHelt ytterstnya,
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rings- och utvecklingsstadiet, främst i USA. Exempel satellitsystemär
för mobiltelefoni och totala kommunikationssytem TELEDESICtyp
med mycket antal små satelliter avsnittse 5.2.2. Med sådanaett stort
volymer kan marknaden på sikt öka kraftigt. Betydande tekniska pro-
blem återstår dock lösa.att

USAs industri har uppskattningsvis % sina90 utvecklingskostnaderav
finansierade huvudsakligen försvarsbeställningar blstatenav genom a
inom SDI Strategic Defense lnitiative-programmen. Den europeiska
industrins konkurrenskraft inom telekommunikationsområdet, det största
kommersiella tillämpningsområdet, föravgörande industrins framtid.är

Ett fortsatt statligt i ESA och nationella bilateralaochengagemang
nödvändigt för den europeiska industrinsär konkurrenskraft.program

Ett sådant bör innehålla utvecklingsstöd för förstai handengagemang
grundläggande teknikutveckling. Men satsningar kan också igöras
demonstrationsprojekt och befrämjande samarbetepartnerskap stat-av
industri-operatörer. Nya inom telekom munikationsområdet måstesystem
byggas långsiktigt och i samarbete med användare. Utred-näraupp
ningen föreslår Rymdstyrelsen tillsammans med övriga berördaatt par-

fram långsiktig strategi för telekommunikationsområdet.ter tar en

10.5.5 Navigation och positionsbestämning
[kommande diskussioner och förhandlingar inom EU, ESA, Eurocontrol
och ICAO flygtrafik, lMO sjöfart med flera internationella fora och
i förhandlingar med USA GPS kommer regeringen och svenskaom
myndigheter Det då väsentligt finnsdetatt är attengageras. en gemen-

grundpolicy och det finns tillgång till tillräcklig teknisk kompe-attsam
Dessutom måste ansvarsfördelningen tydlig. Påtens. användnings-vara

sidan har berörda svenska myndigheter t Lantmäteriverket, Luft-ex
fartsverket, Sjöfartsverket och försvaret tidigt tagit till sig tekniken och
har god kompetens. Kunskapen satellitsystemet begränsadärom mer
och finns huvudsakligen inom Rymdstyrelsen och Rymdbolaget samt
Luftfartsverket, successivt bygger kompetens inom området.som upp

Flera statliga myndigheter har, framgått tidigt finansieratsom ovan,
utvecklingsprojekt för användning GPS-systemet. Med den dynamikav

utvecklingen har såväl på användar- producentsidan förefallersom som
det inte heller idag finnas några behov speciella stödinsatser.att av
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svensktbehovmed finnasbör det i solidaritet EuropaDäremot av--
ochinom rymdsegmentet,avseende utvecklingstatligt närengagemang

posi-civilt navigations- ochför påbeslutar sigEuropa att satsa ettom
tioneringssystem.

besparingar inomtillämpningar ochpotential förGPS har stor nyaen
luft- och sjöfart,transportsektornframför allt inombefintliga system,

olika slag. Enmätningarandra områdentåg och bil även t avexmen
emellertidteknikeneffektivt utnyttjandeförutsättning för är attett av

dubbel-finnsoch tillämpningsamordning mellan rymdsystem attsamt
Kommunikations- ochmarkinfrastuktur undviks.arbete i uppbyggnad av

GPS-kartläggningvärdefullMiljödepartementet har genomfört aven
fåttfrån flera hållsynpunkter. Utredningen harbehov ochanvändares

Sverige.kompetenshöjande insatser förförslag om

utredningarekonomiska betydelse, deområdetsMot bakgrund storaav
ESA behöverpåbörjats inompågår inom och de förstudierEU somsom

tekniken och vilkendenSverige vad landet vill fåreda ut ut nyaav
ochinternationella Förhandlingarbör vägledande ipolicy som vara

utredning,initiativ till sådanRegeringen börsamarbeten. ta ett somen
myndigheter ochanvändandeRymdstyrelsenbör involvera såväl som

företag.

Meteorologi10.5.6

uppfylla bådebidrar tillsatellitbaserade meteorologiprogrammenDe att
meteorologisatsningar isamhällsnyttomålen. Sverigesforsknings- och

internationellockså europeisk ochoch ESA främjarEumetsat samver-
Kiruna-svensk industri ochtill stärkakan. Vidare kan de bidraga att

ideltagandetorde högtFrån industripolitisk synpunktregionen. ett
långsiktigt,finnsfördelaktigt eftersom detESA-programmen ettvara

möj-användarfmansieratkomplementärt och Eumetsatprogram som ger
Meteorologi-under lång tid.industrileveranserlighet till kontinuerliga

i kapitelmål, fonnuleratssatsningama har således starkt stöd i de som
10.3.

satellitprogrammenmeteorologin måstemaximalt utbyte inomFör att ge
Tidshorisontenkostnadseffektiva.långsiktiga, uthålliga ärsamtvara

ochmellan ESA Eumetsat,pågående samarbetetomkring år.15 Det
mycketMetopEPS,MSG ochomfattar två satellitprogram ärsom
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positivt och bra exempel på hur utvecklande och användande organi-ett
sationer kan samarbeta. viktigt SverigesDet långsiktigaär att engage-

i inom ESA och Eumetsat bekräftas.mang programmen

Eum möjligheter till svensköppnaretsatprogrammet änsteexport genom
etablering markstation för EPS-programmet i Kiruna,av en resp genom
etablering Satellite Applications Facility vid SMHI. Statligav en
medverkan kan komma behövas för realisera möjligheterna.att att

För maximera Sveriges satellitdata i vädertjänsten krävsatt nytta av
fortlöpande forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. Det är
viktigt denna verksamhet vidmakthålls.att

10.5.7 Fjärranalys
Fjärranalyssatsningama har också forsknings-stöd i och samhällsnytto-
målen. Framförallt verksamheten kunskapsuppbyggande. Användar-är
finansierad tillämpning inte omfattande.är ännu

För den kommande 10-årsperioden finns i Europa ERS Envisat,
SPOT 45 och i världen i övrigt antal beslutade statligt finan-ett stort
sierade fjärranalysprogram. Sammantaget byggs omfattandeett system

ökade möjligheter till global kartläggning och övervakningsom ger av
miljö och klimat. huvudsakligaDe slutanvändamanaturresurser, av

informationen statliga myndigheter, internationella organisationer ochär
forskningsprogram. finnsDet också några kommersiella initiativ, främst

amerikanska företag, inom speciella nischer.av

Sverige deltar aktivt i de europeiska och har med verksam-programmen
heten i Kiruna central roll i den operativa driften och utnyttjandeten av
flertalet fjärranalyssatelliter.

Under överskådlig tid kommer det behövas statlig finansiering föratt
utveckling och drift speciellt rymdsegmenten. Kontinuitet och lång-av
siktighet med tidshorisonter på 10-20 år erfordras för bygga ochatt upp
etablera verksamheter. Sverige måste nationellt och internationellt verka
för ökat användarinflytande definitionvid förett system samt attav nya
användarna successivt sig delar fmansieringsansvaret. Parallellttar av
bör Sverige också verka för effektiv operativ struktur etableras,att en
såsom redan skett inom meteorologiområdet och i SPOT-programmet,
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därvid försöka främja utvecklingen i Kirunaområdet.specielltsamt

iOm Sverige vill befästa och vidareutveckla Kirunas centrala roll ope-
medverkar finan-rativ drift, kommer det bl krävas Sverige iatt atta

sieringen satellitsystem enligt kommer också behövasDet attav ovan.
insatser för vidareutveckla infrastruktur och kompetensden denatt som
byggts Kirunai under de 20 åren.senasteupp

Med den modernaste tekniken, och med kommersiellt ochett mer
användarstyrt tänkande, förefaller det utvecklingen nyasom om av

ochgår mindre, enklare satelliter med kortare utvecklingstidsystem mot
därmed lägre därför så långt möjligtkostnad. Rymdstyrelsen bör som
söka skapa flexibilitet och möjligheter sitt fjärranalyspro-att anpassa

i takt de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarnamed attgram
förändras.

Slutligen kommer det med datatyper och datamängderstörre attnya
uppkomma behov statliga utveckla metodikökande insatser för attav
och olika användningsområden.nyttiggör dessa data inomsystem som
Sverige bör söka få möjliga utbyte satsningar inom dettaEUsstörsta av
område.

10.5.8 Miljö- och klimatstudier

I direktiven efterfrågas synpunkter rörande miljö- och klimatstudier och
rymdteknik.

F pågår flera aktiviteter med anknytning till rymdteknik tangerarn som
utredningens områden. Kiruna Institut för miljö- ochI planeras ett
rymdforskning verksamhetsgrenama miljödatacentrum förIMR med
satellitdatabehandling, miljö- och klimatforskning polamära växt-om

och glaciärer, ozonforskning forskning miljö ochsamtzoner om sam-
hälle, där geografiska informationssystem GIS används. Vidare plane-

SMHI satellitinfonna-uppbyggnad klimatdatabascenter, varvidettrar av
tion kommer viktig källa.att vara en

tillIMR finns med väsentlig nysatsning i regeringens förslagsom en
EU avseende utnyttjande de kallade Mål-6-medlen för regionalsåav

ochutveckling. finansiering söks främst via Miljö-Kompletterande
Förarbetena medNaturresurs- respektive Utbildningsdepartementen.
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har pågått under år. Ett flertalverksamhetsgrenen Miljödatacenter tre
användarbehov, internationelltpilotstudier avseende miljödatabaser,

har genomförts. Ettsamarbete, tekniska lösningar, personalbehov etc
forskargrupper i Sverigelångsiktigt forskningsprogram med tiotal ärett
till Topic Centerunder utarbetande. Centret har vidare Europeanutsetts

Environmentalfor Landcover miljöorgan Agency,EUs Europeanav
fråninternationell kund redanEEA i Köpenhamn. Detta centret enger

kontaktnät. Måletoch dessutom brett europeiskt är att centretstart ett
efter användarfmansierat.ska väsentligenstarten vara

uppbyggnad klimatdatabaserParallellt har SMHI tagit initiativ till av
och i vilket satellitinformationen kommerklimatmodelleringscenterett

viktig källa.att vara en

uppgifthar haft eller haft primärUtredningen varken attsomresurser
ändå bidraga med följandepå djupet dessa initiativ villpenetrera men

principiella synpunkter.

bidraga till uppfyllelseSamtliga de verksamheter diskuteras skullesom
hjälpdiskuteras i kap Medde mål för rymdverksamheten 10.3.av som

kunskapsnivån, och på siktsatellitinfonnation ökas den allmännaav
beslutsunderlag beträffandeskulle denna kunskap kunna iutmynna

miljösatsningar, dvs nyttiga tillämp-väder- och klimatprognoser m m,
ningar. kommer finnasUtredningen har också det att ettnoterat att snart

eller ha kapaci-antal fjärranalyssatelliter kommerstort attsom generera
för analysmängder data. Effektiva metoderoerhördatet att avgenerera

distributiondata, upbyggnad och ajourhållning databaser samt avav
fylladenna infonnation nödvändiga, och Miljödataccntret ärär avsett att

har stöd i den del iviktig uppgift härvidlag. Satsningama i Kirunaen
bidraga inomSverige skallmålformuleringen, framhåller att om-som

komparativa fördelar, i regioner medråden där landet har särskilda t ex
fokuse-nordliga läget innebärsärskild potential. Med hänsyn till det en

skullering Kiruna på naturligtpå forskning polarområdet sättettattom
ikomplettera kunskapscentrum Europa. IMRoch stärka sin roll som

i Kiruna inom rymd-bygger också de verksamheter byggtssom upp
målen för denkartområdena. tanke på övergripandeoch Med de

nämnda initiativen allmäntsvenska rymdverksamheten måste de rent
betraktas mycket positivt.sett

anknytning till fjärr-Erfarenheterna från tidigare rymdsatsningar med
kritiska för framgånganalys visar finns antal faktorerdet äratt ett som
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och bör beaktas. Sådana faktorer helhetssyn, långsiktighet, interna-är
sigtionellt samarbetssystem, kunskap behövs för tillgodogöraattsom

satellitinfonnationen, tillgänglighet ochsatellitinforrnationens pris,
kanskeprestanda, kostnadseffektivitet och alternativa lösningar samt

allra viktigast: slutanvändamas genuina behov uppfylls.att

Helhetssyn och långsiktighet. väsentligt planerade verk-Det denär att
samheten i förankras forsk-Kiruna väl i användarnas långsiktiga behov
ningsinformation, derasbeslutsstöd, miljökontroll, kommeretc, annars

visade intresse för finansiera verksamheten minska i stället föratt attnu
identi-öka. De tilltänkta framtida användarna måste tidigtatt avsettsom

fieras och involveras i forsknings-projektdefinitioner och i det konkreta
arbetet medvetna de på sikt måste bereddagörassamt att attvaraom
betala hela forsknings-kostnaden för den erhållna informationen. De

långsiktig finansieringutarbetas måste vidareprogram som nu ges en
såväl nationellt i tillämpliga delar via de inte snabbtEU så attsom
hamnar i ekonomiska svensk statligsvårigheter eller krav på ytterligare
finansiering.

Internationella samarbetsfrågor. all rymdverksamhet bygger påNästan
samarbete och internationella nätverk. meteorologiska organisa-De
tionerna har lång erfarenhet arbeta tillsammans och har redanattav
mycket avancerade för databearbetning och spridning resultat.system av
Samarbetet har drivits fram behovet kostnadsdelning och kost-av av
nadseffektivitet.

De föreslagna verksamheterna i Kiruna led i uppbyggnadärt ettex av
internationellt nätverk för miljöinformation där EEA ochEU genom
DGXII har där och andra ryind-koordinerande roll och ESAävenen

deltar. Detta nätverk utvecklas dynamiskt under 4:eorgan rampro-nu
för och förväntas operativt vid sekel-FoU l995-98grammet vara

skiftet. Därvid definieras aktörerna, och ansvarsför-successivt arbets-
delningen dem datadistributionsformer och rättigheter, finan-emellan,
sieringsfonner Om Sverige vill ha roll i denna tekniska ochetc. en
politiska och få väsentlig roll i det operativa nätverket så ärprocess en
det betydelsefullt sig konkrettidigt positionera och ha något ochatt
påtagligt bidra etableringmed vid förhandlingsbordet tidigatt genom av
kompetens, tekniska och operativ verksamhet. innebärDettaresurser
viss risktagning betydande riskavlyft tycks här kunna erhållasettmen

den förutsedda Mål-6-finansieringen. Med i de redan etable-basgenom
rade samarbetena ESA internationellamed EU och bör därför dea

I5-08078
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fortsättningsvis prioriteras.sainarbetsfrågoma även

blivit mycket dyrrymdverksamhetenKostnader. skäl till ärEtt attatt
speciallös-utveckla månganödvändigtvaritdet under pionjärtiden att

imiljöverksamhetemadebli effektiva börkunnaningar. För att nya
teknik och integrerasexisterandepåutsträckning byggamöjligastörsta

mycketbli dyrtforskamätverk. kanoch Detexisterandei system om
data ochspeciallösningar, inomutvecklatvingasmiljöverksamheten t ex

vid sidaninstitutionerochkompetenskommunikation, bygga nyaupp
betydelse förkan fåproblemfinns,redan Ettdem etc. somav som

omfat-någotmiljösamarbetet justdelarkostnaderna för vissa är attav
kartproducenter histo-officiellamellansamarbetetande internationellt

således varierar mellanoch kartsystemenförekommitriskt inte har att
för desamarbetaregiiVissa försök EUsländerna. görs att om normer

informationssystemen.geografiskanya

ochi Norrköpingvid SMHIinsatsernasärskilt viktigtförefallerDet att
etableradeundviks och redandubbelarbetesamordnas, såde i Kiruna att

erfarenheter tillvara.tas

10.6 ESA

Förändringar ESAs organisationi

organisationen byggtharför år sedanESA bildades 20Sedan storupp
genomföra omfat-förnödvändigaochteknisk kompetens attresurser

medockså lyckatsESA harutvecklingsprojekt.internationellatande
mål:sina initialaflera av

framgångsriktmycketha varitvetenskapligadet programmet anses-
också varit tek-haranseende.internationellt Detoch åtnjuter stort

vetenskapligaombord påharnikdrivande. Lösningar testatssom
operatio-förutsättning försonder har varitsatelliter och senareen

tillämpningar.nella

satellituppsänd-gälleroberoende detnåttmed Ariane har Europa när-
kommersiellapå denframgångsriktvaritharochningar, programmet

marknaden
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finns europeisk industri satel-inom telekommunikationsområdet en-
framgång konkurrerar påmed visslittillverkare och operatörer som

världsmarknaden

sina satelliter Meteosat,inom meteorologiområdet har Europa egna-
ESA bidragit till operativ organisation Eumet-och har starkt att en
harsat satts upp

ERS ochhar ESA tillverkat satelliter l 2inom fjärranalysområdet-
och kompletterar SPOT-programmetligger i frontlinjensom

viktigt för kvalificerat samarbete,ESA har etablerat sig ettsom organ
kompetentför uppbyggnad mycketutgjort förutsättningen euro-av en

forindustri och europeiska fokalpunkten delarpeisk blivit den stora av
Även fortsättningsvis intimtdet internationella samarbetet. är ett europe-

nödvändigt föriskt samarbete med stark politisk förankring att genom-
föra utvecklingsprojekt inom rymdområdet. ESA därmed speci-ärstora
ellt viktigt mindre länderna, inte på hand kanför de genom-som egen
föra Sverigesådana projekt. Utredningen det därför väsentligt attanser

i framtiden ESA.även värnar om

Samtidigt ESA i dagsläget står inför bety-konstaterar utredningen att
idande bakgrund härtill medlemsländerna slutetproblem. En är att av

långsiktiga, ambitiösa planer för ESAs framtid1980-talet drog upp
forsknings-, telekom-Ariane Columbus, och utökningarHermes av

omvärlds-munikations- Som framgåroch fjärranalysprogrammen. av
politiska och ekonomiska förutsättningarnaanalysen kapitel har de8

måsteförändrats. ESAs och organisationdärefter radikalt program an-
kompliceradtill den situationen, och detta är process,enpassas nya

speciellt för internationell organisation.en

rådsmöteIntensiva diskussioner härom pågår för närvarande inför ESAs
avgörande depå ministemivå i oktober Därvid det1995. är att stora

medlemsländerna speciellt Frankrike och Tyskland kan komma över-
be-Sveriges påverka denna naturligtvismöjlighet äratt processens.

måste i enighet.gränsad, de viktiga beslutenäven tasom

arbetsformer genomförsdet gäller ESAs organisation ochNär ettnu
antalflertal har visat påoch interna översyner ett stortexterna som

förbättringsområden. Bland viktigaste kande nämnas:
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ledningsstrukturenöversynen av-

idagESAs och driftsanläggningar eftersom detöversynen av prov--
totalt finns överkapacitet i Europasett en

upphandlingsförfarandet bl industrireturreglemaöversyn av aen-
ESA i indu-har till omfattande byråkrati såväl inomlett somsom en

ökadstrin. Upphandlingen har blivit svårhanterlig med starkten
industrireturreglemainternationalisering industrin. Ibland utnyttjasav

för på ESAs totalprogram.på delprogramnivå istället avsettsom
befrämjar heller inte internationell konkur-Upphandlingsförfarandet

mellan företagenrens

%reduktion organisation och personal med 20mot motuppen av-
programverksamheten inte expanderar tidigarebakgrund att somav

förutsetts

möjligt,Utredningen Sverige starkt bör stödja och, där så ärattanser
driva på reformarbetet.

det gäller ESAs programverksamhet de bidragsgivamasNår är stora
förhandlama måste därföruppfattningar avgörande. svenskaDe ges

till de för-betydande frihet de svenska ställningstagandenaatt anpassa
for ochändringar kontinuerligt sker under förberedelserna undersom

ministerkonferensen i oktober 1995.

svenskESA, användare och industri

få leve-svensk industris vidkommande det angelägetFör är ytterst att
vidareutvecklatill beställare dels företagen möjlighet attrera som ger

företagen positionera sig på mark-sin tekniska nivå, dels kan hjälpa att
har behov återkom-naden och etablera relationer till kunder som av

exempel därmande leveranser. Arianespace, Eutelsat och Eumetsat är
ESA fått följdorder frånindustrin följd utvecklingsarbetesom en av

synvinkel önskvärtanvändarorganisationer. industripolitisk detUr är att
sin utveckling med deESA, så möjligt, fortsätter samordnanär är att

organisationernapotentiella framtida användarna, såväl inom de nämnda
fjärranalys-, navigations- ochmed kategorier, inomtexsom nya

ESA och söka samarbete,mobiltelefoniområdena. Här bör EU nära
mel-eftersom sin roll samordna denna intressenEU typatt avser som

lan sina medlemsländer.
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10.7 EU, Sverige och rymdverksamheten

Sett i historiskt perspektiv finns det mycket talar förett EUattsom
kommer spela allt viktigare roll i rymdfrågor i framtiden.att EUsen

i rymdfrågor har framförallt vuxit fram relativt snabbtengagemang
under de fem åren. Sedan några år tillbaka har EU Spacesenaste en
Advisory Group med för ochEUs ESAs medlemsländerrepresentanter

europeiska rymdorganisationer.samt

EUs roll framförallt främjare ochär användare rymdteknik.att vara av
försökerEU skapa förutsättningar för marknadsexpansion for tillämp-

ningar rymdteknik hjälpa rymdindustrin till konkurrenskraft.samtav

Det första rymdprogrammet inom miljö- och klim Spaceatprogrammet
Techniques Applied Environmental Monitoring and Researchto avser
fyraårsperioden 1995-1998 och huvudsakligen inriktat fjärranalys.är
Rymdprogrammet hålls DGXII och har två syften: for-asamman av
bättra den teknisk-vetenskapliga kompetensen inom jordobservations-
området beträffande databehandling och -tolkningg b utveckla tillämp-
ningar inom jordobservationsområdet förbättra kvalitet och kost-samt
nadseffektivitet i erhållen information. Rymdbudgeten for forskning och
utveckling omfattar 25 MECUår ESA år 1995 450 MECU påsatsarca
jordobservation, framför allt på utveckling rymdsystemet.av

EU spelar viktig roll samordnare olika länders intressen inomen som av
flera tillämpningsområden. Således försöker EU identifiera Europas
ståndpunkt i frågor gäller framtida satellitnavigeringssystem,som geo-
grafiska informationssystem, mobiltelefoni EUs roll varierar i olikamm.
ärenden, bl beroende på vilka andra internationella aktörer ära som
engagerade.

EU sin roll komplementär till ESAs. Vid kommitténs besök påser som
EU redovisades händelseförlopp enkelt uttryckt gick påett ut attsom
ESA inleder med utveckling rymdsystemet satelliter, markstationerav
mm. EU träder in användare och under tid till desspromotorsom en
de slutgiltiga användarna tagit sig rymdtekniken och denna effektivi-

till den grad användarna själva kan finansiera verksamheten.serats att
Ett antal samarbetsgrupper sekretariatsnivå mellan ESA och harEU
etablerats inom olika ämnesområden.

15-08079
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ambitionerpå EUspositivtSverige börUtredningen attatt seanser
och EUsrymdtillämpningaranvändandetkoordinerafrämja och attav

arbetsuppgif-viktigatillbör ledajordobservationsområdetsatsningar på
strategifrå-isamordnarebetydelseikanför Sverige. EU växater som

och ESA.rymdteknikolika användaremellanframförallt avgor,

ochoch önskvärt EUnaturligtdetutredningenVidare attsomanser
rymdområdetpolicy inomgrundsynESA utarbetar gemensamen

ansvarsfördelning, Inommål, strategier,övergripandeinnefattande etc.
detaljeraspolicybör dennakontaktytomadärvissa delområden är stora

närvarandeeuropeiska Förandra relevantaomfattaoch även organ.
ministerkonferens hösteninför ESAssådant arbetepågår också ett a

effektiviseraochskulle stärkautveckling enligtpositiv1995. En ovan
harmoniseraroller,tydliggörarymdsam arbetetdet europeiska attgenom

övergripandedeprojekt ochinomarbetet attgenomgemensamma
förankring.bred politiskmålen får en

möjligheter förinnebärrymdprogramUtredningen EUs storaattanser
lära känna EUsmåsterymdaktöremasvenskaSverige och deatt noga

kommissionen inomsåväl inomkontakterarbeta och skapasätt att som
svensk tjänstemanverka forSverige böroch rådet.parlamentet att en

svenskaDGXII ochinomrymdsektionenplaceras vid representanteratt
rymd-involveras i EUsvid behovochi infonnerasoch tjänstemän EU

EU-parlamentariker-svenskadenviktocksåfrågor. Det är stor attav
bevakar derymdområdet ochutvecklingenföljergruppen noga

svenska intressena.

utvecklingsmöjligheteroch10.8 Kiruna, hot

utvecklingTidigare10.8.1

början på80-taletsbreddats frånvuxit ochharRymdverksamheten ett
harVerksamhetenför Kiruna.betydelseavgörandehaftsätt ensom

strukturomvandlingendramatisktdenden tidnämligen, under när stora
Till-tillväxt.bransch medpågick,i LKABs representerat engruvor

samhällsklimatetförbetydelsepositivväsentlig ochhar haftväxten en
näringslivsutveck-investeringsvilja ochindikator förviktigoch varit en
sysselsattaantali frågaemellertid inte änharling. Tillväxten merom

LKAB,skett iminskningdenkompenseramarginellt kunnat somsom
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hade1975 4 800 anställda och 1995 l 900. Antalet anställda i rymd-
verksamhet år 1980 100 och uppgår idag till 340. Kirunavar ca ca
kommun har under motsvarande period minskat befolkningstalet från 31

invånare000 till 26 000, dvs 20 under 20-årsperiod.procentca en

Genom rymdföretagen och Institutet för Rymdfysik, harIRF, yrkesvals-
alternativen breddats väsentligt. Kiruna har traditionellt mycket starken
industriprägel. rymdföretagenI har hög andel de anställda akade-en av
miska 40 Detta inslag viktigt arbetsmarkna-procent. ärexamen, ca
den, eftersom utbildningsstrukturen för övrigt starkt industripräglad.är
Den del arbetskraften har treårig eftergymnasial utbild-änav som mer
ning för Kiruna i sin helhet endast 8är procent.

starka inslagetDet infonnationsteknologi IT i rymdverksamhetenav - -
bidrar påtagligt till högre teknikinnehåll i näringslivet. kanDetett antas

detta verksamt har främjat utvecklingen IT-baserade företagatt ochav
ökad användning IT inom näringsliväven och offentlig verksamhet.av

Rymdverksamheten kan därför pådrivande i utvecklingensägas vara av
infrastrukturen, särskilt med avseende på ochIT högteknologi.annan

De motiv aktema haft for investeringar i rymdbaserade verk-statsmsom
samheter har under årens lopp varit kombination rymdpolitik ochen av
regionalpolitik. Det mycket starka beroendet gruvverksamheten ochav
risken för samhällskatastrot gruvverksamheten dramatiskten om
minskar har utgjort starka motiv för andra satsningar i Kiruna.även
Exempel på detta Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna,är Postens ñlateliav-
delning, Radiotjänst i Kiruna AB fl. erfarenhetEn de regional-är attm
politiska motiven kan avgörande under etableringsåren. Det ärvara
emellertid betydelse de verksamheterstörsta såatt startarav snartsom

möjligt av kraft står för erforderlig kompetens ochsom egen genererar
tillväxt. Från de årens diskussioner framtida utvecklingspro-senaste om
jekt med anknytning till rymdverksamheten i Kiruna kan dra slut-man

det uppnåtts sådan kompetensnivå ochsatsen att sådan breddnu en en
och volym rymdverksamhetema börjar attrahera utvecklingsprojektatt
och idéer för framtida tillväxt. kanDet därmed sägasgenerera atten en
första avgörande tröskel for framtida positiv utveckling uppnådd.ären

Kiruna har alltmer fått profil Sveriges rymdstad. Denna profilen som
har betydelse i många sammanhang också utanför de egentliga ryrnd-
verksamheterna. jämförelseEn med andra storleksord-orter av samma
ning visar Kiruna sin särskilda profil attraktivatt iär ortgenom en
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norrskensforskning till-Rymdteknik,rekryteringssammanhang. etc ger
positivspänningsamisk kulturochfjällnatur ärmed somensammans

turistnäringen.utvecklingenockså för av

Dagsläget10.8.2

framtidensåledes inforståri KirunaverksamhetenrymdanknutnaDen
naturtillgångarnågrasåvälbeståroch bred bas. Dennapå stark av
och renommé:kompetensinfrastruktur,uppbyggdunder årensom av

ochkontrollbetydelse föravgörandenordliga lägetDet är avav
satelliterfrån poläradatanedtagning

i värl-ochenda i Europasondraketskjutfált det ettEsrange är av-
landnedslagsområdeharden stortettsom-

afysikforskningenrymdplasmförväsentligtnorrskenszoneniLäget är
ozonforskningenförintressenordliga lägetDet är av

ochklimat-förintresseområdenaarktiskatill deNärheten är av
miljöstudier

allmänutbyggdvälbreddgraddennafåharKiruna orter ensom
tele-kommunikationer,näringsliv,service,kommunalinfrastruktur

kommunikationer etc
näringslivet lik-teknikinnehåll iförhållandevis högtKiruna har ett

rymdsektomtillanknytningutbildning medforskning och högresom
arbetsmarknadfungerandedärigenomoch en

därigenomochdiversifieradverksamhetenrymdanknutna ärDen
sårbarmindre

Hotbild10.8.3

internationellföremellertid kon-i KirunaRymdverksamheten utsattär
Alaska,breddgrader t Kanada,högafrån andrakurrens orter ex

ÄvenGrönland.Svalbard och dessamed påFinland, NorgeRyssland,
statligt stöd etablera rymd-medintressebetydandefinns attettorter av

etablerade rymdverksam-delar denvissakanverksamhet. Dessutom av
anslutning till mottagnings-idatabearbetningi Kiruna,heten tex av

utföraslikamotorvägamaelektroniskade gärnamedstationen, centra-
internationellfortsatt kon-användarna. Förochilare Europa närmare

betydelse rymdsektomsmycketdärföråga det attkurrensfönn storär av
kontinuerligt vidare-kontaktnätinternationellaochkompetens, resurser,

organisationerna självaberördakan dedelarTillutvecklas. svarastora
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för detta. någon form uppbackningMen från kommunala, regio-utan av
nala centrala myndigheter lär detoch bli svårt åstadkomma dennaatt
vidareuweckling.

Fig 10.3 Vid ESAs Salmzjärvi data från radarsatellitenstation i tas emot
ERS-I

Ett avgörande hot Kiruna självfallet någon eller några deärmot om av
viktiga verksamhetsgrenama skulle få svårt finna finansiering. Skälatt
till detta skulle kunna tjänsten inte konkurrenskraftig påatt ärvara
marknaden, forskningsintresset inom områdeberörtatt ett avmattas, att
någon Verksamhetsgren måste läggas led i internationellettner som en
omstrukturering eller statliga anslag till rymdverksamheten skärsatt ner.

Sondraketverksamheten väsentlig För finan-Esrange. Utan detär ytterst
siella stöd idag erhålls från flera ESAs medlemsländer för dennasom av
verksamhet kan svårligen infrastrukturen på Esrange vidmakthållas, och
dämiedfaller sannolikt också basen för övrig verksamhet ballongupp-
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Ökad aktivitet i skjut-satellitrelaterade uppgifterna.och desändningar
friluftsliv, bil-skogsavverkning,mineralprospektering,fältet t nyaex

nedläggningtvinga framsäkerhetsskälkanvägar sammantaget enav
ESA starkt reduce-på siktriskraketverksamheten. En är omannanav

Dessamikrogravitationsprogram.inom sittsondraketverksamhetenrar
frånraketuppskjutningamanämligen idaguppdrag utgör merparten av

Esrange.

bilateralaSverigesstarkt beroendeocksåKirunaverksamheten är av
fjärranalysområdet. Dessainommedverkan i ESA-programochprogram

Satellitbild, vid Salmi-vidför verksamhetenmycket betydelseär storav
saknas den ekono-i dessasvensk medverkanjärvi och Esrange. Utan

utveckling,fortsattforinfrastrukturenoch den tekniskamiska basen en
berörs nedan. Ettkommersiella områdenexpansion inom det somex en

skullefjärranalysprogrammeneuropeiskaavstående från desvenskt vara
rymdverksamheten i Kiruna.förmycket negativt

Möjligheter10.8.4

ochavsnitt l0.7.2summerades isådana deKirunas konkurrensfördelar
bedömningvidbasende hot i l0.7.3 utgör avenovansom angavs

ocksåomvärldsfaktoreråtminstoneutvecklingsmöjlighetema. Men ärtre
väsentlig betydelse:av

satsningar påoch åtföljandemiljömedvetandeVärldens ökade a
analysbearbetning,behovmed åtföljandetjärranalys från satellit av

under de 10här snabbtMarknadenoch arkivering. närmasteväxer
åren

utvecklingforskning ochpå utbildning,Sveriges behov att satsaav
basförutsättningarnafinnsteknik. Kirunanaturvetenskap och linom

utökad rollför en
betyderavståndenIT-områdetutvecklingen inomsnabbaDen gör att

finnsdetdärförlokaliseringarAvgörande förmindre. är varnya
uppbyggda relatio-ochpersonalkompetenttekniska förutsättningar,

myndigheterochuppbackning från kommunerofta ocksåsamtner

och Rymd-för Miljö-InstitutetplanerasframtidssatsningEn ärsom nu
strukturfonder. IMRdelfinansiering från EUsforskning medIMR

år. IMRi Kiruna inom 3-5arbetstillfällenberäknas kunna 40-60ge nya
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utnyttjar väl de förutsättningar och omvârldsfaktorer redovisatssom
IMRs roll i miljö- och klimatstudier diskuteras i avsnitt 10.5.8.ovan.

Delar den föreslagna forskningen vid speciellt inom atmosfär-IMRav
kemi ansluter väl till IRFs verksamhet och därmed IRF utveck-ger nya
lingsmöjligheter inför framtiden.

Raket- och ballongverksamheten vid kommerEsrange enligt Rymdbola-
bedömning kunna bestå den årsperioden.5-10 Eventu-gets att närmaste

ellt kan viss nedgång i raketskjutningama medan ballong-man se en
verksamheten i stället ökar. internationellaDet intresset och stödet för
verksamheten inom ESA-programmet SpecialEsrange-Andöya Project
förväntas enligt Rymdbolaget bestå.

Rymdbolaget har kontinuerligt följt och utvärderat möjligheterna att
etablera förEsrange uppsändning satelliter i polära banor. Samarbets-av
projekt med amerikanska, ryska och norska organisationer har studerats.
Enligt Rymdbolaget det för närvarande tekniska, operativa, ekono-är av
miska och marknadsmässiga skäl inte aktuellt bygga Esrange föratt ut
satellituppsändningar. Därmed inte uteslutet situationen kan ändrasär att
i framtiden. Utredningen delar härvidlag Rymdbolagets uppfattning.

Esrange utnyttjas idag för kontroll Tele-X. Så småningom övertasav
också kontrollen Sirius och den Siriusl upphand-av av nya som nu
las för uppsändning 1997. Därmed denna verksamhet ha konti-synes en
nuitet under överskådlig tid.

En betydande expansionsmöjlighet tycks finnas inom fjärranalysområdet
och i övrigt för kontroll och datamottagning från polära satelliter. Här
finns under den kommande 10-årsperioden antal satellitpro-ett stort nya
jekt såväl forsknings- kommersiell karaktär. Mycket beror emel-av som
lertid på vilka operativa och kommersiella strukturer byggssom upp.
Rymdbolagets köp nyligen % aktierna i50 Tromsö satellitstationav av

exempel på omstruktureringsåtgärd, säkert kommerär ett atten som
följas många fler. Konkurrensen från andra kommer bliorter attav
hård. Utredningen här det väsentligt statsmaktenär näraatt attanser
följer denna utveckling och verkar för positiv Kirunautveckling ien
internationella förhandlingar. Vidare bör Rymdstyrelsen, i enlighet med
de föreslagna övergripande målen kunskapsutveckling och användar-
nytta, stödja livskraftiga projekt och på infrastruktur ocksåsatsa som

utvecklingen i Kiruna.gagnar
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rekommendationer

11.1 Slutsatser

inomoch trendergenomgång nulägegjort allmänUtredningen har aven
studeratrymdprogrammet,det svenskagranskatrymdverksamheten,

omvärlden gjortiförändringarverksamhet, analyseratESAs samt en
Sverige.rymdtjänster ianvändningenöversiktlig kartläggning avav

kommitrymdteknikenkunnat konstateradärvidlagUtredningen har att
fåttSverigesamhällssektorer ochmångaanvänding inomtill bred att

Rymdverksamheten harpå gjorda investeringar.återbäringbetydande en
utnyttjandenå ökatframtida användning. Förpotential för ettattstor av
utveckling ochoch tekniskforskningsatsningar pårymdtekniken behövs

Vadi rymdsystemet.sänka kostnadernaframtidenåtgärder för iatt
såvälomfattarrymdpolitikbeträffar behövssatsningarstatens somen

rymdteknik. Därföranvändningutvecklingforskning och är enavsom
bola-och de statligamyndigheternasamordning mellan departementen,

rymdtillämpningsområde angelägen.respektiveinomgen

viktiga trender:följandeUtredningen ser

särskilt TVradiokan förväntastelekommunikationsområdet växa,
utbud tjänsteroch erbjudamobiltelekommunikation,och stortett av

för olika användargrupper

kraftig tillväxt,mycketinförnavigationpositionering står somen
transportsektorneffektivisering inombetydandeleda tillförväntas

samhälletområden ioch många andra

utnyttjautsträckningökadsuccessivt ikommer‘ vädertjänstema att
satelliterdata från

verksamhetsfält, intemångaoch inomutnyttjasfjärranalys testas
Miljöövervakninginfrastruktur.utbyggdmed dåligti länderminst

tillämpningmycketviktigpå sikt blibör en

innefat-rymdenutforskningenexplorativaoch denvetenskapema av



237rekommendationerochförslagSlutsatser,SOU 1995:78

verksamhetsfalt, inteinom mångautnyttjas ochfjärranalys testas
Miljöövervakninginfrastruktur.utbyggddåligtmedi länderminst

tillämpningmycketviktigpå sikt blibör en

innefat-rymdenutforskningenexplorativaoch denvetenskaperna av
utmaningartekniskaochupptäcktertillmöjlighetertar stora nya

inriktasgeneration rymdtransportsystem motutvecklingen nästaav
Pågå-rymden.nå tillförkostnadernasänkningväsentlig attaven

återanvändbarahandi förstadiskussionerende system.avser

ocksåkaraktärsinrymdverksamhetensynvinkelpolitiskUr är genom
knytatillbidrarsamarbete. Deninternationelltenande kraft i atten

och samhälls-disciplinerolika kulturer,u-länder,industri- ochsamman
sektorer.

och kanverksamhetsområdenmångaRymdverksamheten spänner över
uppnås.kan Denkaraktärolikamycketpolitiska måltillbidra att av

miljöpolitiska syften.ochregional-närings-,i säkerhets-,utnyttjas bl a
upphovochfascinerareuropapolitiken. DeniinstrumentDen är ett ger

blivit omist-denframförallt harframtidstro. Menochtill utmaningar en
kommunikation,områdenrymdforskningendel inomlig samt som

orientering.geografiskobservation och

industriellledandeuppfattning Europa,utredningensDet attär som en
ochtill rymdentillgångsigförsäkraregion, måsteoch kulturell om

rymdverksamheten.globalaroll i denbetydandespelaeftersträva att en
utifrån lan-långsiktigtmedverkaSverigeskall självfalletarbeteI detta

behov.förutsättningar ochdets

tid, ikortremarkabelthar påESA,rymdorganet, storteuropeiskaDet
kraftansträngningtilllyckats Europadecennier,tvåunder attsett enena

absolutavid denområden liggerflerainomtill Europalett att nusom
ungefärvaritbudgetåstadkommits medharfrontlinjen. Detta ensomen

rymdbudgeten.amerikanska civiladensjundedelfemtedel till aven

positioneralyckatsrymdsamarbeteteuropeiskadetSverige har inom att
vidareut-utnyttja ochområdenantal viktigasig väl inom attett genom

utnyttjaindustriella kompetensochvetenskapliga samtveckla landets
skullutvecklingssinforSverige måstefördel.nordliga lägetsdet egen

fonner.i olikarymdsamarbeteneuropeiskapåfortsätta att satsa



238 Slutsatser, förslag och rekommendationer SOU 1995:78

flertal internationella utvärderingar olika forskningsområden harett av
gneomförts, dock endast inom mikrogravitation under den senasteen
IO-årsperioden. Ett näringspolitiskt mål har varit åstadkommaatt en
konkurrenskraftig industri. Industrin mycket tekniskt avancerad ochär
har erhållit order på den marknaden. huvuddelenMen försälj-öppna av
ningen sker till ESA och där konkurrensen i realiteten begränsad,är
vilket innebär industrins kommersiella konkurrenskraft svårbedöm-att är
bar. Teknikspridning från rymdindustrin till andra branscher har såvitt
kunnat bedömas inte skett i den omfattning hade förväntats. Upp-som
byggnaden Kiruna till rymdcentrum inte bara bidrag tillett är ettav en
synnerligen kvalificerad kompetensuppbyggnad, den också fram-är ett
gångsrikt bidrag till den regionala utvecklingen i Norrland.

Den gångna perioden karaktäriseras i utsträckning uppbyggnadstor av
och utveckling rymdteknisk kapacitet och kompetens. Operativaav
europeiska inom telekommunikationer och meteorologi har kom-system
mit till stånd, med bl ESA de pådrivande krafterna.a som en av

Rymdverksamheten har nått stadium där den ingårett natur-nu som en
lig del i samhällets infrastruktur. Denna infrastruktur måste kontinuerligt
utvecklas och såväl etablerade användningsformer stimuleras.som nya

dettaI arbete långsiktigt statligt nödvändigt.är ett engagemang

För komma till ökad användning måste det internationella rymdsyste-att
och rymdtillämpningama effektiviseras. Kostnadsnivån måstemet sän-

kas i alla led. Rymdtransporter uppskjutning områderepresenterar ett
mycket i anspråk och där kostnadsnivån räknat itar storasom resurser

krkg nyttolast placerad i bana inte har sjunkit under denämnvärt senast
15-20 åren. En kraftig kostnadssänkning inom rymdtransportområdet
skulle möjliggöra expansion inom befintliga verksamheter samt ut-en
veckling rymdtillämpningar.av nya

Rymdverksamheten mycket brett fält och inkluderarspänner över ett
grundforsking, visionära expeditioner, rymdlaboratorier, applikatio-samt

avsedda ingå effektiva delsystem inom olika delarär attner som som
samhället. Utredningen finnsdet goda motiv för satsningarattav anser

inom alla dessa områden.

Utredningen de viktigaste och samtidigt svåraste uppgif-attanser en av
för och därmedEuropa Sverige få till stånd rymd-terna även är att ett

och balanserar de olika motiv finnsvägerprogram som samman som
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rymdverksamheten.för

Rymd-ESAs ochgenomgångöversiktligUtredningen har gjort aven
kartlägg-denbakgrunddessaoch analyseratstyrelsens mot avprogram

föranvändarnas intressensvenskagjort deutredningenning avsom
närvarandemarknadsbedömningar. Förolikaolika rymdtjänster samt

inom forsk-tillämpningsprojektenochforsknings-huvuddelenligger av
fjärranalystillämpningarolikaexpeditionervisionäraning, samt som

operativomfattandeupphov tillkunnasikt bedömsförst på lång ge
sammanvägdatill i denkommit framharanvändning. Utredningen att

efter:projektportföljen bör strävas

praktisk-nyttooriente-direktprojektökad andela motsvararsomen
navigation posi-meteorologi,telekommunikation,rade behov, t ex

fjärranalysen.delartionering vissasamt av

tillämpaddelsgrundforskningskaraktär,forskningsprojekt, delsb av
FoU.

ESAprogramsammansättningennuvarandetill den ärförklaringEn att
geostatio-redan har lämnatutvecklingsarbeteframgångsriktefter över

användarorga-meteorologi tillochtelekommunikationsatelliter förnära
tillämpningsområdeoch Nästanisationema Eutelsat Eumetsat. som

civilautvecklingenhär har intefokuserades fjärranalys,blev avmen
praktiskOmfattandehade hoppats.tillämpningar snabbtgått så som man

bitliggaanvändarna förefallertillämpning kan finansieras att enavsom
nöd-utvecklingsinsatserforsknings- ochfram i ytterligaretiden, och är

delvisdeti fas därkommitverksamhetenDärmed harvändiga. en
användare inomdrift hosoperativkan komma iprojektsaknas som

satellitnavigationpositionering,projekt förrelativt kort tid. Om t ex
aktualiseras,telekommunikationsystemandramobiltelefoni eller nya

ESAsplats ide kunna fylla dennaskulle program.

skäl måsteforskningspolitiskaUtredningen det värnasatt omavanser
efter-kunskapsutvecklingen. Menlångsiktigagrundforskningen och den

näringspolitiskamotiverasutsträckningrymdverksamheten i stor avsom
rymdområdetpåutvecklingssatsningamanödvändigtskäl detär att

ianvändareefterfrågas olikaoch tjänsteri produkterresulterar avsom
förut-skapasuppkommermarknaderbehovsdrivnasamhället. Först när

utveckling.långsiktigarymdindustrinsförsättningarna
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Mot denna bakgrund vill utredningen förseslå mål, riktlinjer och rekom-
mendationer följer i nästkommande avsnitt.som

11.2 målFörslag övergripande för den svenskaom

rymdverksamheten

Utredningen de övergripande målen för den svenska rymdverk-attanser
samheten bör vara:

Det övergripande målet för statligaden rymdverksamheten är att
Sverige, kultur- industriland,och inom fiir det natio-som ramen
nella och det europeiska rymdsamarbetet iochprogrammet sam-
verkan med världen i övrigt, skall till:medverka

rymdens utforskning och nyttjande för allmän kunskapsutveck-
ling och mänsklighetens långsiktiga såvälbehov, materiella som
kulturella

utveckling rymdbaserade tjänster till och förhöjd livs-nyttaav
kvalitet för medborgarna

Sverige skall därvid arbeta för utveckla konkurrenskraftigtatt ett
näringsliv långsiktigt bygga naturvetenskaplig tekniskochsamt upp
kompetens. Utgångspunkter för Sveriges bidrag till internatio-det
nella samarbetet bör Sveriges vetenskapliga, tekniska ochvara
industriella kunnande inom rymdområdet de särskilda förut-samt
sättningar det nordliga lägetsom ger.

Dessa mål all statlig rymdverksamhet, såväl den bedrivs iavser som
Rymdstyrelsens regi i andra myndigheter och statliga företag.som
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påfördelningochSatsningarnas storlek11.3

internationellarespektivenationella program

Internationella program
europeiska rymd-globala ochdriften denuppbyggnaden och tillI av

efternation bidragabör varjeoch rymdforskningeninfrastrukturen
rymdsamarbetei internationelltpraktiken innebär dettaförmåga. I att

respektive lands brutto-tillnationella bidragen relaterasstorleken på de
sigSverige har anslutitmotsvarande mått.nationalinkomst ellerBNI

Sverigeanledning förutredningen finner ingenochtill detta attsynsätt
innebärgrundläggande princip. Denståndpunkt beträffande dennaändra

delvishelt ellerinternationella rymdsatsningSverigesstorlekenatt av
organisationer.internationellabeslut ikommer att styras av

med sin BNI-Sverige borde medverkaFöljerAv attangen ovanresonem
motsvarandeSverige nivå 70ESA. medverkarandel i F procentenn

ekonomiskaSverige i rådandesin BNI-andel. Utredningen attanserav
börtill BNI-andelandel och nåläge inte kan öka sin strävautanupp

nuvarande andel.efter bibehållaatt

SverigesEutelsat finansierasochorganisationerna lntelsat, InmarsatI
kunder.organisationemasdebiterasdeltagande avgifter somgenom

gällaprincip börväl fungerandeUtredningen detta äratt somenanser
i framtiden.även

motsvarande Sverigesbundet tillBidraget enligt avtaltill Eumetsat är
ochKommunikationsdepartementviabekostasBNI-andel. Det statenav
från16 med medelstatsanslag och56 med särskiltSMHI, f till ettn

återstoden.MSEK ochbidrar med 10SMHI:s drift SMHI staten
driftsbidragochmellan statsanslagfördelningenUtredningen attanser

svenskfortsattangeläget medoch detfrån SMHI rimlig ärär att en
utvecklings- och uppbygg-viktigamed tanke på densatsning, inte minst

befinner signadsfas Eumetsatsom

rymdverksamhetNationell och bilateral

upprätthållerSverigeangelägetUtredningen det ettär attattanser
utvecklaför kunnabilaterala rymdprogramnationellt och antal attett

och draområden delta iinom valdasvenskt rymdkunnande nyttasamt
nuvarandedenUtredningende internationella samarbetena. attanserav
något låg,och bilateralanationellanivån på Rymdstyrelsens ärprogram
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i proportion till de övriga internationella verksamheterna.sett F utgörn
det nationella % och15 de bilateralaprogrammet ca programmen ca

%8 Rymdstyrelsens budget. Andclama, det natio-motav som svarar
nella och de bilaterala borde på sikt kunna ökas något.programmen,

Det angeläget rymdverksamheten tillförsär sådana denatt attresurser
kan fortsätta utvecklas nationellt och internationellt. bakgrundMotatt

bl redan gjorda internationella åtaganden, framtida utvecklingsmöj-av a
ligheter och därmed sammanhängande behov statliga satsningar, inteav
minst för rymdtekniken till användarnas behov, föreslåratt anpassa
utredningen anslaget till Rymdstyrelsen bibehålls oförändrat påatt
199495 års nivå. Skälet till detta dessa rymdprogram harär atta
varit Ävengrundpelama i det svenskeuropeiska samarbetet. deen av
övriga nationella och internationella rymdprojektcn, i första handsom
bedrivs inom Kommunikations- och Miljödepartementenas verksamhets-
områden, måste sådana de kan fortsätta utvecklasatt attges resurser
långsiktigt.

11.4 Principiella överväganden beträffande

inriktningen den svenska rymd-av
verksamheten

11.4.1 Satsningar i rymdsystemet respektive använ-
dande rymdsystemetav

Rymdstyrelsen bör fortsättningsvis inrikta sin verksamhetäven mot
rymdforskning och utveckling rymdsystemet infrastruktur. Fav n

Rymdstyrelsens medel drygt 45 på utvecklingsatsas rymdsyste-av av
bärraketer, satelliter, markstationer, mm och knapptmet l5 på

användandet rymdsystemet. Utredningen denna fördelningattav anser
i bör gälla i framtiden. På sikt kan det motiveratstort även attvara
något öka den andel används för utveckla användandet rymd-attsom av
systemet.

Utnyttjandet rymdsystemet bör huvudsakligen betalas användaren.av av
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praktisk-nyttoorient-Explorativa respektive11.4.2

erade satsningar
dels explorativa till-satsningar dels forskning,Med explorativa avses
osäkert tillämp-lämpningar, dvs tillämpningar där det ärtester omav

operativ drift inom dei användarfmansieradningen kommer att tas
utveck-åren. Med praktisk-nyttoorienterad verksamhetnärmaste avses
uttrycktfinns bestämd användare,ling tillämpningar där det somenav

för rymdtjänsten ifråga.behov tillämpningen och beredd betalaär attav
utvecklingsverksamheten inom fåtal årbör sannoliktDet ettattvara

användarfman-kommer till användarstyrd och åtminstone delvisledaatt
sierad drift.

bör på såvälUtredningen det Rymdstyrelsens budget satsasattanser ur
tillämpningar praktisk-nytto-explorativ forskning och explorativa som

vill speciellt slå vakt denorienterade tillämpningar. Utredningen om
inom det nationellaexplorativa forskningen och särskilt den bedrivssom

bakgrund deVidare utredningen, blprogrammet. mot syn-a avanser
framförts från svenska användare rymd-punkter till utredningen avsom

teknik, behövs for öka andelen praktisk-nyttooriente-det åtgärderatt att
rade verksamheter.

användandeåtgärder, syftar till ökatUtredningen sådanaattanser som
rymdtekniken i samhället, skulle kunnaav vara:

och vilken omfattning ökat användandea Regeringen uttalar iatt av
rymdtekniken önskvärtär

rymdfrågor inomb Regeringen initiativ till starkare samordningtar av
rymdsystemets utvecklingregeringskansliet avseende såväl som

användande rymdsystemetav
projekt i ökadRymdstyrelsen får i uppdrag arbeta medc att som

samhället denutsträckning användarbehov i samtmot avsvarar
regeringen beslutade forskningen

eftersträvasAnvändare involveras tidigt och samfinansieringd
erfarenhetsutbyteför ökad infonnation oche Insatser görs

if för stärka den rymdtekniska kompetensenInsatser använ-görs att
darledet

från kSvårigheten ligga i föra verksamheternakan sägas överatt s
tillämpning.praktisk-nyttoorienterad Förexplorativ tillämpning till att

redantänkta användarnas behov tillvarataslyckas med detta måste de
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vid utformning och inriktning satellitprojekt. några fall finnsIav
internationella företräder användarna,organisationer Eutelsattsom ex
och fallEumetsat. l andra saknas sådana organisationer, och då kan EU

initiativ till förhandla fram europeisk behovsproñl.ta att en gemensam
Sådana diskussioner pågår i inom områden miljö och naviga-EU som
tionpositionering.

Prioriteringar vid tillämpningsprogram11.4.3 val iav
ESA

Vid val svensk medverkan i de olika frivilliga tillämpningsprogram-av
i ESA bör beaktas första hand möjligheternai tillfredsställaattmen

användarbehov.Viktigt också hänsyn till svensk industris intres-är att ta
och deras specifika marknadsnischer. Sverige bör kom-utnyttja sinasen

parativa fördelar geografi, kompetenser och därmed bidragaresurser,
till svensk forskning, näringsverksamhet och regioner med särskildatt
potential utvecklas på bästa sätt.

Teknikval11.4.4

Utredningen Sveriges grundinställning beträffande teknikvalattanser
bör vad kostnadseffektivt, vilket innebär på mark-är mest attvara som
naden tillgänglig teknik i möjliga mån skall användas ochmesta egna
specialkonstruktioner undvikas.

11.4.5 Militär rymdteknik
Både civil och militär rymdteknik beroende uppskjutningsmöjlig-är av
heter, navigations-, telekommunikations-, väder- och fiéirranalyssatelliter.
Allt fler länderi har militära Samordningsmöjlig-Europa rymdprogram.
heter finns.

Utredningen har inte funnit detta fråga i dagsläget kräveräratt en som
något särskilt ställningstagande. ESA-konventionen den garanti förger
fredligt användande Sverige alltid har eftertraktat.som

Däremot utredningen måste vikt för försvars-detatt storanser vara av
makten följa och tillgodogöra sig rymdteknikens framsteg ochatt noga
för svenska företag få möjlighet tillgodogöra sig de tekniskaatt att
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framsteg inom militär rymdverksamhet.görssom

Övriga11.5 överväganden och rekommendationer

11.5.1 och arbetsfördelningAnsvars- inom Regerings-
kansliet

Utredningen den hitillsvarande arbetsfördelningen inom Rege-attanser
ringskansliet, vuxit fram praktiskt samarbete, i harstort settsom genom
fungerat väl. Med hänsyn till det ökade antalet berörda departement,
myndigheter och andra aktörer det angeläget arbetsfördelningenär att
klargörs. Utredningens förslag följande:är

Näringsdepartementet skall i framtiden ha huvudansvaret för denäven
övergripande samordningen den svenska rymdverksamheten.av
Näringsdepartementet skall liksom tidigare ha det direkta föransvaret
grundläggande teknisk, industriell och regional utveckling, Sveriges

i ESA och EU vad gäller koordinering rymdfrågor samtengagemang av
huvudman för Rymdstyrelsen. Vidare skall Näringsdepartementetvara

ha initierande roll vad gäller befrämjandet rymdteknikens tillämp-en av
ningar. Detta innebär anslagen från Näringsdepartementet i vissatt
begränsad utsträckning ska kunna utnyttjas för i samråd medatt,
användare, utveckla och demonstrera tillämpningar intesom annars
skulle komma till stånd.

Utbildningsdepartementet skall ha huvudansvaret för den nationella och
internationella rymdforskningen.

Rymdsgrelsen skall Näringsdepartementets verkställande myndig-vara
het och därmed ha det exekutiva samordnings- och genomföran-även
deansvaret för de uppgifter ligger inom Näringsdepartementetssom
område. Detta finns redan inskrivet i Rymdstyrelsens instruk-ansvar
tion. Vidare skall Rymdstyrelsen på Utbildningsdepartementets uppdrag
såsom hittills för frågor rörande nationell och europeisk rymd-svara
forskning driften Esrange.samt av

För verksamhet har nått operativt skede skall berört departe-ettsom
Kommunikationsdepartementet och Miljödepartementet,ment, t ex

IO 15-0807
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för Sverigesskall också hadepartementBerörtöverta ansvaret. ansvar
rymdteknikensöverläggningar rörandemedverkan i internationella
internationellastandardiseringsfrågor, medverkan itillämpningar, t ex

operatörsorganisationer, m m.

övergripande frågor politiskUtrikesdepartementet skall för avansvara
ochrymden, framförallt i FN EU.karaktär eller rörande rättigheter i

sitt område.skall för kostnaderna inomVarje departement svara

samord-och RymdstyrelsensVad innebär Näringsdepartementets
ningsansvar

all statlig rymdverk-föreslagna målen,Mot bakgrund de som avserav
i rymdsegmentetkoppling mellan utvecklingsamhet, och behovet av

Regeringskansliet bördet inomoch användare utredningen attanser
samordningsansvar förhar övergripandefinnas departementett som

Näringsdepartementet. Departementetrymdfrågor och detta böratt vara
Sverige och harymdverksamheten inomskall informerat enomvara

rymdverksamheten. praktiken kan detpå den internationella lhelhetssyn
Rymdstyrelsen, hardelegeras tilllöpande samordningsansvaret som

inom området.tillgång till den erforderliga kompetensen

bistå andra departe-NäringsdepartementetRymdstyrelsen skall kunna
ioch assistans i rymdärenden,myndigheter med rådoch texment

ocksåRymdstyrelsen skallinternationella förhandlingar.samband med
behandlas. Huvudregelövergripande karaktärinformeras frågornär av

och skall respektivei samband härmedbeträffande kostnader är attvara
experttjänsterför eventuellaeller myndighet betalardepartement som

undantagsfall belastas.iRymdstyrelsens anslag endastochköps att

och Miljödeparte-Kommunikations-heter faller inomFlera verksam som
godrymdtjänster. Enviktiga användareansvarsområden ärmentenas av

departement ochmellan dessaoch infonn ationsutbytesamordning
Rymdstyrelsen därför angelägen.respektiveNäringsdepartementet är

infonnellt. Någonregeringskansliet bör skötasSamordningen inom
behövlig.samordningen intefonnell organisation för anses

för spridaytterligare insatserdet behövsUtredningen attattanser
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information erfarenhetsutbyte och debatt kring rymd-och möjliggöra
Rymd-teknikens framtida möjligheter, problem och uppnådda resultat.

styrelsen viktiga insatser arbetena inom fjärranalys-,redangör genom
forsknings-, och industrikommittéma och detta arbete skulle behöva
vidgas, bl användarsidan.mota

Utredningen rekommenderar Rymdstyrelsen initiativ till någonatt ta
Rymdforum for information och ökadform årligen återkommandeav

kontakt rymdteknik, forskare, industri och allmän-mellan användare av
kan forumhet, inom angränsande fackområden. dettaDessutomsamt

plattform for vidga kunskapen bland riksdagens utskott,attvara en
departement fl.m

11.6 Statliga olikainsatser inom de

rymdprogrammen

Rymdforskning1 1.6.1

Rymdforskningen, inkluderande utforskandet rymden forskningsamtav
bedrivs i rymden tyngdlöst tillstånd, har granskats i internationellasom

utvärderingar. Utredningen har inte haft i uppdrag eller möjlighet att
rymdforskningens Utredningenstudera framsteg.nämnare attanser

rymdforskningen fortsättningsvis bör utvärderas kontinuerligt påäven
all naturvetenskaplig forskning i Sverige.sättsamma som annan

Rymdtransporter11.6.2

Uppskjutningskostnaden för allabetydande tillämpningar, ochär en
väsentlig sänkning denna angelägen. Utredningen Sverigeär attav anser

fortsättningsvis, solidariskt med bör stödja utvecklingenEuropa,även
rymdtransportsystem och därvid särskilt prioritera kostnadssänk-av en

ning för placering ilast omloppsbana. Följaktligen utredningen,av anser
bakgrund de föreslagna övergripande målen och i enlighet medmot av

Sveriges tidigare prioriteringar i ESA-samarbetet, bemannade rymd-att
färder bör lägre prioritet.ges
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Internationella rymdstationen11.6.3

Rymdstationen det internationella samarbetsprojekt exi-är största som
för sig kommernärvarande. Det svårt tänka Europaärsterar att attatt

Sverige,stå utanför detta projekt. Om går börEuropa partnersom
bakgrund den i kapitel diskuterade principen solidariskt10.3mot av om

deltagande europeiska rymdsamarbetet, möjligaste mån och medi det i
hänsyn till Svenskt näringsliv också itillgängliga deltaga.resurser ges

kompetenshöjningRymdstationen möjlighet till åtråvärda leveranser,
Åoch marknadsprestige. sidan kan hävdas kopplingen tillandra att

samhällsnytta, Stats-användarm ålen, kunskapsuppbyggnad och är svag.
maktema handlingsalternativ:har därför två tänkbara

Särskilda för deltagande1 ytterligare medel tillförs rymdverksamheten
hand geopoli-i Rymdstationen. Motiven i detta alternativ i förstaär

tiska, näringspolitiska och i viss mån forskningspolitiska.ävenmen

befintliga2 överlåts till Rymdstyrelsen inom för anslagDet att ramen
och bakgrund övergripande mål för verksamheten avgöramot omav

eller Om Rymdstationen priorite-Rymdstationen skall prioriteras
måste detta enligt utredningens mening ske på bekostnad avras,

explorativ rymdverksamhet.annan

Telekommunikationer1 1.6.4

takt. Enligt vadTelekommunikationsmarknaden avregleras i snabb
föreslåutredningen erfarit pågår diskussioner, bl i Washington, attoma

privatisering Intelsat. På andra håll pågår liknande diskussio-delarav av
snabb. Digitalisering påtekniska utvecklingenInmarsat. Den ärner om

viktigt Sveriges intres-TVradioområdet förestående. Det ärär nära att
satellitpositioner,bevakas i internationella förhandlingar omsen noga

på svenska marknadenstandarder regler for aktörer densamt attmm
teknik- och marknadsutveck-kontinuerligt till den snabbaanpassas

lingen.

fortsätta hävda sig leveran-svensk industri skall kunnaFör attatt som
teknikutveck-kommunikationer bör det statligadelsystem tilltörer av

in-lingsstödet i ESA och nationella teknikutvecklingsprogrammetdet
teknikutveckling.riktas grundläggandemot

utvecklingen inom mobiltelefoniområdetMed anledning den snabbaav
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och diskussioner dataöverföringssystem med antal satel-ett stortom nya
liter rekommenderar utredningen Rymdstyrelsen tillsammans medatt
berörda utarbetar forstrategi telekommunikation-parter en gemensam
sområdet.

Navigation11.6.5 och positionsbestämning
GPS har mycket potential för tillämpningar och besparingarstoren nya
inom befintliga framförallt inom transportsektorn luft- ochsystem,
sjöfart, tåg och bil, andra områden, där mätningar be-även tmen ex
hövs. långsiktigaFörutom bespaiingsmöjligheter inom den offent-a
liga sektorn finns betydande möjligheter för utveckling produkterav nya
och inom näringslivet. byggerF all satellitnavigering på detsystem n
amerikanska militära GPS-systemet, civila diskuteras.systemmen nya
Ett första komplementärt inom Inmarsat redan beslutat. Valetärsystem

har betydelse för navigering i Sverige svensktsystem stor samtav
näringsliv.

komm ande diskussionerI och förhandlingar inom ESA,EU, Eurocontrol
och ICAO flygtrafik, IMO Sjöfart fleraoch internationella fora samt
i förhandlingar med USA GPS kommer regeringen och svenskaom
myndigheter Det då väsentligt det finnsäratt attengageras. en gemen-

svensk grundpolicy, tillgång till tillräckling teknisk kompetens samtsam
tydlig ansvarsfördelning mellan svenska aktörer.en

Utredningen regeringen bör följa den värdefulla kartlägg-attanser upp
ning GPS gjorts Kommunikations-, Miljö- och Försvarsde-somav av

initiativ till utredning satellitnaviga-partementen att tagenom en om
tionspositioneringens framtid i Sverige. Utredningen bör behandla

policysvensk i internationella förhandlingar, kompetensutvecklings-
behov i Sverige, finansieringsfonner för utveckling civilt naviga-ettav
tionssystem utvecklingsmöjligheter för näringsliv. Samord-svensktsamt
ningsbehov mellan rymdaktörer och användare, berörda departement,
myndigheter, användare bör analyseras. Utredningenstörre m anser

det finns behov forum for fortlöpande kontakt och erfaren-att ettav
hetsutbyte mellan olika GPS,användare företrädare for rymdsegmen-av

departement fl.tet, m

Utredningen inte tillfredsställande överenskommelseattanser om en
med USA kan träffas angående användningen och kontrollensnart över
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initiativ tillförkraftfullt verka EuropaGPS bör Sverige etttaratt euro-
dennavigeringsysteminternationellt, civiltpeiskt, alternativt typ somav

GNSSdiskuteras i

Meteorologi1 1.6.6

stöd i de övergripandehar starktmeteorologiska satellitprogrammenDe
ESA och EumetsatSamarbetet mellanutredningen föreslår.mål ärsom

ESAs tek-utnyttjaanvåndarorganisation kanpå hurbra exempelett en
satelliter.framtagning Detutvecklingskompetens vidniska ärav nya

be-i ESA och Eumetsatlångsiktigaviktigt Sverigesatt engagemang
Sverige vidmakt-utvecklingsverksamhet iforskning ochkräftas attsamt

hålls.

Fjärranalys11.6.7

for ökatoch internationellt verkaSverige måste nationellt använ-ett
användarnafördefinitiondarinflytande vid attsystem samtav nya

verksamhetema.försig delar fmansieringsansvaretsuccessivt påtar av
internationelltanvändarkonsortier bildasockså verka förSverige bör att

meteorologi-skett inomtillämpningsområden, såsom harinom olika
utvecklingen ifrämjaspeciellt försökaSverige bör därvidområdet.

Kirunaområdet.

försatsningarutredningens uppfattning de närva-Det är att stora som
utnyttjande-behandlings- ochinterande på satellitergörs motsvaras av

data innebärmängdermarken. datatyper ochkapacitet på Nya stora
nyttiggörmetodik ochutvecklingbehov satsningar på system somavav

användningsområden.inom olikadessa data

klimatstudierMiljö- och11.6.8

rymdforskning IMRMiljö- ochInstitutet föri Kiruna planeradeDet
klimatmodellerings-ochplanerade klimatdatabasemaoch de SMHIav

initiativensatellitinfonnation. Bådautnyttjaavsedda blärcentret att a
stöd i dethar dessutomanvändarmålen. IMRhar i forsknings- ochstöd
fjärrana-leda tillverksamheterna kanmålet. Bådaregionalpolitiska att

utnyttjas i samhället.kommaomfattning kanlysdata i betydande att
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Utredningen har inte haft möjlighet de båda initiativenatt penetrera
vad gäller forskningsverksamhetemas förutsättningar uppnånärmare att

goda resultat. rymdsynpunktUr måste de emellertid betraktas som
mycket angelägna. Mot bakgrund erfarenheter från andra tjärranalys-av
och meteorologisatsningar vill utredningen peka på antal faktorerett

kan huruvida initiativen kommer bli framgångsrika elleravgöra attsom
Sådana faktorer helhetssyn långsiktighet,och internationellaär t ex

samarbetsfrågor höga kostnader och med dessa sammanhängandesamt
frnansieringsproblem.

11.7 ESA

ESA har inledningsvis konstaterades uppnått goda resultat nåttochsom
ledande ställning inom flera områden. Samtidigt har ESA för-en p g a

ändrade politiska och ekonomiska förutsättningar fått problem med
enighet och finansiering. pågårF ESAsöversynom program n av orga-
nisation och arbetsformer vilka kan komma leda till förändrad led-att
ningsstruktur, former för och driftsanläggningar, effektivarenya prov-
upphandling, reduktion ESAs personal Utredningensamt av m m. anser

Sverige starkt bör stödja och, så möjligt, driva på arbetetatt när är att
effektivisera ESAs verksamhet.

industripolitiskUr synvinkel det önskvärt ESA så möjligtär när äratt
fortsätter samordna sin utveckling med de potentiella framtidaatt
användarna, såväl med etablerade organisationer med kateg-som nya
orier, inom fjärranalys- navigations- och mobiltelefoniområdena.tex

bör ESAHär och sökaEU samarbete.nära

11.8 EU

Utredningen Sverige bör ställa sig positivt till EUs ambitionattanser
spela roll främjare och användare rymdteknik. Vidareatt en som av

utredningen det önskvärt och naturligt och ESAEUatt ut-anser som
arbetat grundsyn policy inom rymdområdet. Utred-en gemensam
ningen bedömer det inte fördelaktigt sig for den europeiskasom vare
rymdverksamheten i sig eller för Sverige ESA under överblickbarom
framtid skulle inordnas del EU.som en av
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möjligheter förEU-medlemskapetUtredningen öppnaratt nyaanser
möjlighetrymdområdet tinomutöka verksamhetenSverige attatt ex

och rymdinstitutpå Miljö-diskuterade planernagenomföra de ettovan
bör därföroch tjänstemän i EUSvenska parlamentarikeri Kiruna. noga

tjänstemansvenskverka förrymdfrågoma. Sverige börfölja att en
inom DG XII.rymdsektionenplaceras vid

Rymdföretagen11.9

möjlighetrymdföretagenrymdverksamhetenstatligaDen att varaenger
internationella rymdmarknaden. Företagenpå denmed och konkurrera

internationellthögteknologisk utveckling itillvidare möjlighetges
spjutspetsom-inom antalmed högskoloroch samverkansamarbete ett
rymdsamarbe-ingår i innebärderåden. företagen och de koncernerFör

internationell industrikontaktytaoväsentlig prestige,icke mottet enen
sammanhang.andrakan utnyttjas ioch teknikutveckling som

i uppbyggnadenfå medverkaRymdföretagen angelägnaär att avom
möjlighetsatsningama fåde statligarymdinfrastrukturen och attgenom

Rymdföre-kunder.relationerna tillkompetens ochutveckla sin tekniska
ochanvändarstyrdaockså angelägnaär atttagen om

försäljningen till kom-utvecklas förmarknaderanvändarñnansierade att
öka.långsiktigt skall kunnamersiella marknader

verksamhetbefrämja företagensdet viktigtUtredningen är attattanser
rymdområdet.inomlångsiktigt åtagande statenett avgenom

vägledande principernamålen ochde föreslagnaUtredningen attanser
företagens intressen.långsiktigt tillvaratar

Kiruna11.10

vilket harSveriges rymdstad,profilKiruna har alltmer fått ensomen
ationsteknolo-rymdverksamhetema. Informutanförpositiv inverkan även

turismenunderlättas,höjs, rekryteringutbildningsnivångin byggs ut,
ekonomikommunensfrämjarfrämjas rymdprofilen, Rymdenosv.av

och framtidstro.ger
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rymdområdetKiruna har bredd och volym, kritisk massa, inomen
verksamheterna har goda förutsättningar ytterligare.gör växaattattsom

ochInstitut för Miljö rymdforskning planerat med 40-60Ett är
Fjärranalysverksamheten byggs hela världen, vilketanställda. överut

inom satellitkontrollkan innebära marknadsmöjligheter för Rymdbolaget
satelliteroch datamottagning. Satellitbild kan få tillgång tillAB nya

med höga prestanda och därmed möjlighet utveckla eller förbätt-att nya
Möjligheter till finns inom satellit-rade tjänster. ökade uppdrag även

kontroll och ballongverksamhet och utbildning.

finns också långsiktig hotbild. Andra på höga bredd-Men det orteren
grader i Skandinavien och Nordamerika har också visat intresse for att
etablera sig inom rymdområdet. Verksamheten beroendeär ytterst av

för Rymd-statliga anslag, antingen direkt anslag till Institutetgenom
fysik och indirekt stöd till ESA och bilateralaEsrange eller genom

Kiruna.utnyttjar anläggningarna iprogram som

Utredningen slå vakt de verksamheterdet angelägetäratt attanser om
för fortsatthar etablerats och dessa möjliga stödmestaattsom ges

utveckling. vikten sål de föreslagna målen framhålls att satsa attav
landets kompetens och geografiska fördelar utnyttjas på bästa Kiru-sätt.

har därvid sitt nordliga läge och den redan etablerade verk-na genom
samheten utvecklingsmöjligheter.många naturliga förutsättningar och

utvecklingUtredningen vill uttrycka sitt starka stöd for fortsatt av
rymdverksamheten i Kiruna.

Samtidigt verkligenvill utredningen framhålla vikten satsningamaattav
leder till målen kunskapsuppbyggnad och användamytta. Verksam-
heterna kontinuerligt avseende resultat ochmåste medomprövas
effektivitet. kunna förasLiksom i all verksamhet måsteannan resurser

till särskilt växtkraftiga områden från sådana inte bedöms haöver som
de bästa framtidsförutsättningama. Likaså effektiv intematio-måste en
nell arbetsfördelning mellan rymd-finnas. samarbete inlettsDet som
verksamhetema i och Kiruna i denna riktning.Tromsö är ett steg
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BILAGA 1

Kommittédirektiv 1994:103

den svenska rymdverksamhetenUtredningen om

den september 1994Beslut vid regeringssammanträde 15

Sammanfattning uppdragetav

dengenomgripandesärskild utredare skall genomföraEn översyn aven
skall målen för den statligasvenska rymdverksamheten. Därvid
internationell rymdverksamhetsatsningen på såväl nationell som

omvärldsanalys, analysanalyseras. Som grund för detta skall ligga enen
eventuellainriktningen konsekvensanalysden nuvarande samt avenav

sååtagandet. Utredningen skall genomförasförändringar i det statliga
ställningstagandeför regeringensden kan underlag delsutgöraatt

delsrymdverksamheten för treårsperioden 1997-1999,rörande ett
ESA, höstenministerrådsmöte Space Agency,planerat inom European

den maj 1995.Arbetet skall redovisas till regeringen 311995. senast

Bakgrund

Rymdverksamhet konkurrenshar i allt väsentligt drivits fram denav
ligga främst ifunnits mellan USA och f.d. Sovjetunionen attomsom

har kommitvetenskapliga och teknologiska utvecklingen.den Detta att
rymdverksamhetens inriktning. Verksam-prägla den europeiskaäven

innefattadeheten inriktades spektakulära satsningarmot stora som
konkurrens avlöstsbemannade rymdfärder. dag har stormaktemasI av

aktivitetersamarbete och rymdverksamheten täcker brett spektrumett av
satellit-innefattande både grundforskning tillämpningar,och t.ex.

telekommunikationer jordobservationer.baserade och
isyfte och oberoende rymdkapacitetI utvecklaatt en gemensam

Organizationbildades år Space ResearchEuropa 1964 European
År bildadesESRO samarbetsorgan för rymdforskningen. 1975ettsom

ESAden tillämpningsinriktade SpaceEuropean Agency sommer
efterföljare ESRO. ESA samverkar i kringtill Inom länderna Europa

forskning och utveckling inom rymdonrrådet. Totalt deltargemensam
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15 länder i ESA-samarbetet.
Sverige har deltagit i det europeiska rymdsamarbetet sedan starten

år 1964 och på nationellt Sverige har i dagäven satsat ett program. en
stark rymdforskning, företag med avancerad rymdteknik inom vissa
områden och betydande rymdverksamhet i Kiruna.en

De statliga till rymdverksamhet kanaliserasresurserna genom
Rymdstyrelsen. Den huvudsakliga finansieringen sker från Närings-
departementet budgetåret 199394 anvisade sammanlagt 590som
miljoner kronor till rymdverksamhet. Motsvarande belopp från
Utbildningsdepartementet miljoner kronor.141var

Dessutom inom Kommunikationsdepartementets verksamhets-avsätts
område årligen 50 miljoner kronor för internationella rymdaktiviteter,ca
vilka kanaliseras via Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SMHI och Telestyrelsen. Resultaten olikanyttiggörs inom flera
samhällssektorer bl.a. miljövården, utbildningen, forskningen, jordbruket
och näringslivet.

Rymdstyrelsen ansvarig myndighet för frågor gäller denär som
svenska rymd- och fjärranalysverksamheten. Rymdstyrelsen skall bl.a.
initiera forsknings- och utvecklingsarbete verka för olikasamt att
intressenters verksamhet rymd- och tjärranalysområdet samordnas.
Rymdstyrelsen fördelar också statligt stöd till rymdforskning, rymd-
tekniskt utvecklingsarbete och tjärranalysverksamhet. Rymdstyrelsen

för det svenska deltagandet i ESA. de statligaMerpartenansvarar av
internationellt ESA.samarbete, främst inom förresurserna avser ramen

Motiv och mål för rymdverksamheten

Riksdagen har i samband med olika forskningspolitiska beslut redovisat
motiv och mål för den svenska rymdverksamheten. målDessa och
motiv, vid olika tidsperioder givits varierande tyngd, har isom
huvudsak varit närings-, forsknings-, regional- och utrikespolitiskav

De näringspolitiska målen och motiven de har betonatsnatur. är som
starkast.

I års1993 proposition forskning för kunskap och framsteg prop.om
199293:170, bet. 199293:NU 30, rskr. 199293: konstaterar399
regeringen Rymdstyrelsens och rymdindustrins verksamhetatt genererar
värdefulla effekter för samhället, företag och enskilda medborgare när
det gäller utnyttja rymdens Vidare anförs rymdverksam-att attresurser.
het skall sektor för uppbyggnad samhällets infrastrukturses som en av
för bl.a. telekommunikation, tjärranalys och olika övervakningssystem.
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Näringspolitiska motiv

näringspolitiskaDe målen har preciserats riksdagen vid flertalettav
Årtillfällen. 1986 i proposition riktlinjer för industripolitikenangavs om

på rymdområdet, rskr.prop. 1985862127, bet. 198586:NU2l,m.m.
1985862305 syftet med näringspolitiskade satsningamaatt attvar

utveckling den avancerade rymdteknikengenom av
svenskt näringsliv förutsättningar pålönsamt konkurreraattge-

framtida inhemska och utländska marknader för rymdprodukter och
rymdtjänster,

på andra områden utnyttjasvensk industri möjlighet deattge-
tekniska landvinningar uppnås i rymdverksamheten,som

tillvarata de fördelar de nordligaste delarna landet erbjudersom av-
för rymdverksamhet.

årsI 1990 proposition forskning 19891990:90, bet.prop.on1
198990:NU40, rskr. 198990:337 betonades rymdteknikens viktiga roll

pådrivare högteknologisk utveckling. ökade nationellaDesom av
satsningar föreslogs vid-i propositionen möjliggörasom angavs en
areutveckling den Somsvenska rymdindustrins höga kompetens.av
syfte kretsen svenska företag verksamma inom rymdom-attangavs av
rådet borde breddas.

I 1993 års forskningsproposition presenterades de näringspolitiska
verksamhetsmålen för Rymdstyrelsen. mål åstadkommaDessa är att
ökad

konkurrenskraft-
teknikspridning-
Europasamverkan-
regional utveckling.-

Ökad konkurrenskraft uppnås industrisvenskattgenom ges
förutsättningar ochutveckla konkurrenskraftiga rymdtjänsteratt
rymdprodukter. Den ökade teknikspridningen skall positiva närings-ge
politiska effekter utanför rymdindustrin. Ett ökat Europasam arbeteäven
förutsätter Sverige attraktiv i det europeiska industri-att är partneren
samarbetet. Rymdverksamheten skall bidra till näringslivets utveckling
i Kirunaregionen.

Forskningspolitiska motiv

I 1986 års proposition riktlinjer för industripolitiken på rymdområdeom
fastslås svenska forskare skall möjlighet utnyttja deatt attm m.

speciella förhållanden råder i rymden. Rymdverksamheten skallsom
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vidare svenska forskare möjlighet delta i internationellaattge sam-
arbetsprojekt.

Inriktningen rymdforskningen för innevarande planeringsperiodav
fattades våren 1993 riksdagen enligt propositionen forskning förav om
kunskap och framsteg prop. 1992931170, bet. 199293: UbU 15, rskr.
199293:388.

Regionalpolitiska motiv

Enligt propositionen år riktlinjer för industripolitiken på1986 om
rymdområdet, har den svenska rymdverksamheten särskildm.m. en
betydelse för de nordligaste delarna landet. fast KirunaDet slogs attav
och Esrange i framtiden skall spela central roll i svensk ochäven en
europeisk rymdverksamhet. Insatser förutsågs härför inomäven
rymdutbildningen och rymdforskningen inom regionen. Bedömningen

antalet sysselsatta inom rymdanknuten verksamhet i Kirunaom-attvar
rådet skulle öka.

Propositionen särskilda regionalpolitiska i Norrbottensinsatserom
län prop. 198788:86, 198788:NU38,bet. rskr. 1987882348m.m.
innebar åtgärder för utveckla den tekniska nationella kompetensenatt
vad gäller sondraketer och försök kurser i fjärranalystillämpningar,med
allt i syfte ytterligare konsolidera verksamheten och dess regionalpo-att
litiska effekter.

årsI 1990 beslut ansåg regeringen det viktigt fortsättnings-ävenatt
vis på utvecking rymdverksamheten i Kiruna.satsa av

Utrikespolitiska motiv

ESA:s medlemsländer har vid flera tillfällen understrukit beslutenatt
ministemivå ESA:s innebär solidarisk europeiskon1 program en

uppslutning kring långsiktigadet målet bygga oberoendeatt upp en
rymdkapacitet för framtida användning. Detta har vidvägt tungt
statsmaktemas ställningstagande till svenskadet rymdprogrammets
utveckling i 1990 års proposition forskning. Sverige harom som
ESA-medlem siganslutit till de Europapolitiska mål organisationen har.
Detta innebär Sverige har förbundit sig delta i uppbyggnad ochatt att
utveckling och oberoende rymdkapacitet för Europaav en gemensam
inom såväl forskning industri och tillämpningar.som

Omvärldsförändringar

Under de åren har betydande politiska och ekonomiskasenaste
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in-rymdverksamhetenförändringar i hög grad berör ägt rumsom
förMinskade militära spänningar harternationellt. vägenöppnat nya

Exempel denför rymdverksamheten.och ökade arbetsm öjligheter ärsam
rymdforskningsprojektinternationella rymdstationen,planerade större

globalt perspektiv.fjärranalysens tillämpningar ioch ett
för rymd-har allt intresserat sigPå det europeiska planet EU mer

starkare roll i framtiden. Enoch kan förväntas vilja hafrågoma en
konsortier och starkareomstrukturering rymdindustrin störremotav

budgetläge vilketspecialisering pågår. Många länder har ansträngtett
har tagittillgängliga medel för rymdverksamhet. Dettainnebär press

ESA under kommandeuttryck i bl.a. något minskande budget försig en
år.

förfortsatta utvecklingen deninnebär denDetta sammantaget att
inslaginternationella rymdverksamheten innehåller betydande av

osäkerhet.

Behovet översynav

vissa aspekter den svenskaRiksdagens revisorer har granskat av
anförde i sitt förslag till riksdagenrymdverksamheten. Revisorerna

199394:RR:4 någon förutsättningslös prövning eller analysatt av
förrymdverksamhetens motiv och inriktning inte hade presenterats

målen för den rymdanknutnariksdagen. Revisorernas slutsats attvar
genomgri-verksamheten borde bli föremål för förutsättningslös ochen

pande översyn.
Näringsutskottet Riksdagens revisorershar i sin behandling av

viktigt det skerl99394:NU15 anfört det är ettrapport att att
klarläggande mål den svenskaoch precisering vilka typeren av av som

utskottetrymdverksamheten avsedd tillgodose. Samtidigtär attatt anser
det angeläget i Sverige kan bedrivas rymdverksamhetdetär att aven
ungefär nuvarande omfattning. Riksdagen har ställt sig bakom utskottets
förslag.

Uppdraget

En särskild utredare bör analysera
förändringar för svenskai omvärlden betydelse denav-
rymdverksamheten,
den nuvarande inriktningen svensk rymdverksamhet samtav-
konsekvenser besparingarpå kort och lång sikt förändringar ochav-
i det statliga åtagandet i såväl nationell internationell verk-som
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samhet.
Omvärldsanalysen bör bl.a. innefatta den ökande globaliseringen av

rymdvcrksamheten, EU:s allt starkare intresse för rymdverksamhet,
trenden allt industrikonsonier, nännandet mellan civil ochstörremot
militär rymdverksamhet, konsekvensen långa planeringshorisonterav

förändringar projektens storlek. Analysen bör omfatta detsamt ävenav
ökade samarbetet mellan rymdforskning och miljöforskning både
avseende fjärranalys och klimatforskning rymdforskningmellansamt
och meteorologi. Analysen bör också omfatta det svenska engagemanget
i berörda internationella användarorganisationer, Eumetsat.t.ex.

Analysen den svenska inriktningen på rymdvcrksamheten habörav
utgångspunkt dels behovet rymdforskning, dels relevansen försom av

svensk industri. detI sammanhanget bör rollfördelningen mellan
aktörerna i svensk rymdindustri belysas. En förutsättning bör attvara
Sveriges deltagande i rymdverksamheter skall ske på kostnadseffek-ett
tivt och inom de områden där det finns specielltsätt goda förut-
sättningar för framgångsrikt användande resultaten. Utredaren börett av
värdera förutsättningarna för starkare koncentration och specialiseringen

de svenska insatserna. Vidare bör sambanden mellan rymdforskningav
och svensk forskning och utveckling belysas.annan

I konsekvensanalysen eventuella ändringar i Sveriges åtagandenav
inom rymdvcrksamheten skall hänsyn till den långsiktighettas som
präglar verksamheten konsekvenser för rymdforskningens ochsamt
svensk industris kompetens och konkurrenskraft och, vad gäller svenskt

i ESA, solidaritetsaspekten.ävenengagemang
internationellaDet rymdsamarbetet på grund den svenskatar, av

kronans försvagning, i anspråk allt andel de statligastörreen av
till rymdverksamhet. Utredaren skall studera samspeletresurserna

mellan det internationella samarbetet och den rymdanknutna verksamhet
bedrivs inom landet och konsekvenserna internationelltsom attange av

samarbete i anspråk på bekostnad denstörre nationellatar resurser av
verksamheten.

Kiruna har central roll i den svenska rymdvcrksamheten.en
Utredaren skall analysera utveeklingsmöjligheter på kort och lång sikt
för den rymdanknutna verksamheten i Kiruna.

Med de tidigare nämnda analyserna utgångspunkt skallsom
utredaren genomföra analys de olika sinsemellan beroende motiven av
och mål finns för satsningar rymdverksamhet. Utredarenstatenssom
skall vilka resultat kan förväntas påäven kort och lång siktange som

de statliga satsningama och bedöma möjligheterna uppnå ökatav att
utnyttjande rymdteknik till för samhället. Effekterna på den delnyttaav
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