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Färska astronyheter hittar du alltid på www.popast.nu

J
ag måste gratulera alla forskare för att de tog utlys-
ningen på allvar och undersökte vad som kunde 
göras, säger Johan Köhler.

Det är den 14 mars och Svenska rymdforskarnas 
samarbetsgrupp har årsmöte i Stockholm. Rymd-

styrelsen sökte i fjol förslag på innovativa, billiga satellit-
projekt, och nu meddelar handläggaren Johan Köhler att 
utlysningen varit en succé. Nu avslöjas vilka fem projekt 
som gått vidare för teknisk granskning.

Prislappen för satelliten som vinner ska vara mycket låg 
– under 40 miljoner kronor. Ändå är inte ens den mäng-
den pengar säkrad. Rymdstyrelsen tyngs av avgifter till 
ESA och internationella projekt som drar ut på tiden.

Man hoppas nu att utbildningsministern Jan Björklund 
blir inspirerad att i regeringens kommande forskningspro-
position öronmärka pengar till något av projekten.

Kortlistan

När Rymdstyrelsen bad forskare att föreslå idéer till Sve-
riges nästa forskningssatellit, i samma anda som tidigare 
framgångar som SMART-1, Odin och Prisma, kom tolv 
förslag in. Nu har de bästa valts ut.

Dessa fem projekt har chans att bli nästa nationella satellit:

CHEOPS, ett svensk-schweiziskt samarbetsprojekt som 
ska leta planeter runt närliggande stjärnor.

METAL, en mikrosond som kan bli den första rymd-
farkost som flyger förbi en metallisk asteroid, troligen den 
200 kilometer stora Psyche.

Alfvén, som ska utforska fina detaljer i norrskenet.
Tor, som undersöker turbulenta fenomen där solvinden 

träffar jordens magnetosfär.
MATS, en satellit som studerar de märkliga globala 

vågfenomen som ligger bakom de nattlysande molnen.

Tangerar kostnadstaket

Av de fem projekten har CHEOPS det högst ställda målet. 
Ett litet rymdteleskop med 40 cm spegel ska göra detalje-
rade observationer av kända exoplaneter runt närliggande 
stjärnor, men har chans att hitta helt nya planeter. Om 
satelliten får tillräckt lång livstid kan den göra en stor upp-
täckt, menar projektledaren René Liseau vid Chalmers.

– Den skulle kunna upptäcka en jordliknande planet i  
den beboeliga zonen runt en solliknande stjärna, säger han.

 Förslaget avser dock högst 20 procent av kostnaden för 
satelliten. Det är ett samarbetsprojekt med Schweiz och 
Österrike, under ledning av namnkunniga exoplanetfors-

Fem tävlar om att bli nästa  
svenska forskningssatellit

vågor blir det istället synligt ljus som ska observeras, 
förklarar meteorologen Jörg Gumbel vid Stockholms 
universitet.

Kan man verkligen göra allt billigt?

”Det finns ingen chans att CHEOPS kan byggas och sändas 
upp för en totalkostnad på 40 MSEK”, står det i planetpro-
jektets ansökan. Taket på 40 miljoner kronor tycks vara 
åtminstone delvis förhandlingsbart. Forskarna som sökt 
ger många förslag till utrymme för besparingar, men ger 
inga detaljerade kalkyler om kostnader. 

Några av projekten kan få ännu en chans att bli verklig-
het. Tidigare i vår efterlyste ESA förslag till små satellit-
projekt med en utvecklingstid kortare än fyra år. Teamen 
bakom både CHEOPS, METAL, och Tor har – tillsammans 
med två projekt som inte kom med på Rymdstyrelsens kort-
lista – anmält intresse för att skicka in en officiell ansökan.

Nu går de fem projekten vidare för teknisk utvärdering. 
På Rymdstyrelsen hoppas man att de kan imponera på Jan 
Björklund och få utrymme i regeringens forskningspropo-
sition när den kommer i höst.

Tillsammans ska de bli beviset för att Sveriges rymdfors-
kare fortfarande kan tänka kreativt inom en stram budget.

www.snsb.se

kortlistade men ännu inte finansierade: satelliterna tor (längst t.v.), 
metal och CheopS tävlar tillsammans med alfvén och matS om att få 
bli Sveriges nästa smarta och smidiga rymdprojekt. 

kare som Willy Benz och Didier Queloz.
METAL har ett nästan lika spektakulärt mål, att besöka, 

om än mycket kort, en magnetiserad asteroid. Projektet leds 
av Jan-Erik Wahlund vid Institutet för rymdfysik i  Upp-
sala. Vissa asteroider är rena metallklumpar i rymden och 
METAL blir den första rymdsond att besöka en sådan för att 
avbilda och undersöka hur den växelverkar med solvinden.

Småskaliga projekt som dessa främjar kreativitet. Det menar 
Andris Vaivads, projektledare för Tor. Han förklarar att till 
skillnad från stora ESA-ledda projekt, där man helst vill satsa på 
befintlig teknik, finns här en möjlighet att hitta på nya saker.

– Vi fokuserar dessutom på en enda forskningsfråga. Vi 
skalar bort allt på satelliten som är ”bra att ha” men inte 
avgörande för det vi vill undersöka, säger han.

Både Tor och Alfvén riktar in sig på solvindens växelver-
kan med jorden och hur dess energi omvandlas, och båda 
bär tydliga spår av tidigare svenska satelliter som Astrid-2 
och Odin. Alfvén, som ska studera hur norrsken bildas, blir 
en dubbelsatellit som Prismasatelliterna Mango och Tango. 
Paret mäter både magnetfält och elektriska fält i rymden. 

– Om vi kan mäta i två punkter samtidigt, gärna med 
varierande avstånd, så skulle vi ha en norrskenssatellit av 
världsklass oavsett kostnad på vilken mission vi jämför oss 
med, säger projektledaren Hans Nilsson.

MATS blir en uppföljare till Odin med mål att förstå 
de nattlysande molnen. Där Odin observerade i radio-


