
24 PoPulär Astronomi   nr 4 2008 25nr 4 2008   PoPulär Astronomi 

Aktuell rymdfart

Först 2016 borrar 
Europa efter liv
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Galileo Galileis experiment och upptäck-
ter och hur han förändrade vår syn på 
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Simon Singh visar på sitt oefter-
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och kvinnor som utvecklade teorin 
om universums uppkomst.
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a
tt bygga farkoster som ska rulla på Mars är en kamp 
mot enorma avstånd, främmande miljöer och euro-
peiska politiker. Det vet svensken Anders Elfving som 
ansvar för utvecklingen av strövaren ExoMars, en far-
kost som kan bli först med att konstatera liv på Mars. 

Mitt i det hårda arbetet med att hålla tidsplanen och 
skapa en så effektiv farkost som möjligt fick Anders 
Elfving veta att ESA:s storsatsning ExoMars inte kommer 
att skickas upp 2013 som det var tänkt, utan först 2016. 
Orsaken är att Europas politiska ledare inte har kommit 
överens om vem som ska betala. 

PA: Är du besviken?
– Ja, visst är jag besviken, men för ett projekt av den här 

ambitions- och kostnadsnivån kan man inte förvänta sig 
att beslutsfattarna och politikerna håller samma takt som 
vi på projektet. 

PA: Vad innebär det för ditt arbete?
– Jag har just blivit tilldelad ordförandeskapet i en kris-

grupp som inom två månader ska ha genomfört en första 
runda av analyser. Vi måste nu titta över de ursprungliga 
målen och kritiskt granska hela systemet för att hitta mer 
kostnadseffektiva lösningar.

Anders Elfving är en pådrivande personlighet och visar 
inga tecken på att tappa sugen. Han vill till Mars. Inne i 
ESTEC, den europeiska rymdorganisationen ESA:s stora 
anläggning söder om Amsterdam, har man byggt upp ett 
litet Marslandskap – komplett med grus, sten och avbildad 

horisont i kulissen. Där pågår arbetet med att utveckla den 
rullande lilla robot, så kallad rover, som ska ta Europa till 
Marsytan. På de cirka 50 kvadratmetrarna rullar modeller  
i skala 1:2 omkring och forcerar diverse steniga hinder. 

ExoMars’ främsta kännetecken är en borr som ska 
nå två meter ner i marken och för första gången börja 
undersöka de mer skyddade miljöerna under ytan. Det 
uttalade målet är att hitta liv. ExoMars kan alltså bli 
instrumentet som avgör den stora frågan om det finns liv 
utanför jorden.

PA: Om det skulle finnas något levande under ytan, hur 
kan ni med säkerhet konstatera det?

– I laboratoriet ombord sitter fem olika instrument. 
De kan analysera borrkärnan, och vi letar till exempel 
efter så kallade biomarkörer: aminosyror, socker, celler 
och sådana saker som vi i allmänhet betrakar som liv. Vi 
har instrument som kan detektera picogram av organiskt 
material i ett allmänt material, och det är det som är det 
unika med ExoMars.

PA: Kommer man att kunna ta bilder av liv?
– Det kommer inte bli några bilder på amöbor eller så, 

utan snarare signaler i ett spektrum, men instrumenten 
är så pass utvecklade att eventuella signaler kommer att 
tolkas som ett genombrott av forskarsamhället.

PA: Ett gigantiskt genombrott då.
– Ja, så är det. Liv eller spår av tidigare liv eller inget 

av det. Och det ger upphov till stora utmaningar för oss. 

Renlighetskraven är nämligen extrema. Inga jordiska 
föroreningar får följa med och riskera att instrumenten 
upptäcker liv som vi tagit med från jorden. 

Modellen av ExoMars sniglar fram över gruset. Det 
går oerhört långsamt och precis så långsamt ska det gå på 
Marsytan också. Farkosten är nämligen helt autonom. Med 
hjälp av kameror och programvara analyserar ExoMars 
hela tiden själv var den är och vart den ska och tar sig fram 
utan att några operatörer på marken ger kommandon. 
100 meter om dagen kommer den att kunna rulla. Det blir 
förhoppningsvis många mil i sanden kanske hundratals 
miljoner kilometer bort, och målet är att hitta uppstic-
kande formationer av marsianskt urberg. Vid en sådan 
formation ska ExoMars använda borren och nå ner till 
skyddade lager från den tid då Mars var en våt planet. Där 
är chansen störst att hitta biologiska signaler. 

Därför försenas exoMars

när EsA 2005 beslutade 
att satsa på Exomars ville 
man starta resan mot den 
röda planeten 2011. sedan 
utvecklades konceptet 
och man beslöt att vänta 
till 2013 för att kunna 
bygga en mer avancerad 
och kompetent farkost. 
Kostnaden steg till över en miljard euro.

Vad som nu har hänt är att italien under silvio Berlusconis 
ledning dragit i bromsen. italien har tidigare varit drivande i 
projektet, men vill också kunna satsa på projekt som ligger 
utanför EsA-samarbetet och till exempel vara med på Japans 
Hayabusa 2-mission. 

På grund av finansiell osäkerhet och lågkonjunktur vill inte 
heller något annat europeiskt land gå in med mer pengar, och 
då hade EsA inget annat val än att skjuta upp projektet till 
2016. med mer tid behövs inte lika mycket pengar. man tänker 
också söka ett närmare samarbete med nAsA eller ryssland 
för att lösa finansieringsproblemen.

Anders Elfving är ansvarig för att utveckla strövaren, den del av 
Exomars som ska köra runt på ytan. Exomars består också av  
en bärsatellit och landarmodul och vetenskapliga instrument. 
Hans projektgrupp består av ungefär 30 personer. De bygger 
inte allt själva utan definierar vad kraven är och vad lösningarna 
måste bli. sedan är det industrin i Europa som får bygga hård-
varan och programmera mjukvaran. Anders Elfving har jobbat 
med rymden i mer än 20 år. Han har bland annat utvecklat 
månfarkosten smart-1 samt Herschel- och Planckobservatorierna 
som ska skickas upp 2009.

PA: Det är nu nio år kvar tills din farkost ska landa och 
då finns alltid risken att något går fel. Är det inte jobbigt 
att behöva vara nervös så länge?

– Det här är mitt femte rymdprojekt. Jag har kommit över 
det där. Man jobbar, man har rutiner och man har de säker-
hetsmarginaler man tycker att man ska ha. Det kan gå fel, 
men man måste tolerera det. Annars kan vi aldrig göra något.

PA: Det gick fel förra gången Europa skulle landa på 
Mars. Engelska Beagle 2 skulle ta mark julen 2003, men 
försvann i tystnad. Vad betyder det för er?

– Jag vill egentligen inte bortförklara det, men just 
Beagle 2 var ett instrument som vi inte var så inblandade 
i från ESA:s sida. Vi lät dem flyga med vår kretsare Mars 
Express, men efteråt blev publiciteten att ESA hade misslyc-
kats. Det var alldeles för mycket chanstagningar på Beagle 2,  
och det drar vi lärdom av.  

Europas marsströvare Exomars skjuts nu på framtiden. möt svensken som kämpat för att få den att bli verklighet.
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