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Copernicus: Norge i rødt, grønt og blått

Data fra Sentinel–2 er klare til bruk. Oppdaterte og 
høyoppløselige bilder over Norge er nå gratis tilgjengelig.
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Data from Sentinel-2 are ready for use. Up to date and high-resolution imagery covering Norway is
now freely available.

The Sentinel-2A satellite, which captures multi-spectral imagery, was successfully launched 23rd
June 2015 and in December 2015 ESA gave free access to the data for all users. Sentinel-2 will pro-
vide a tremendous amount of data for Norway in the upcoming years, especially with two operational
twin satellites (S2A and S2B). Due to convergence of the near-polar orbits, Sentinel-2 will provide a
more frequent coverage of higher latitudes. Located far north, Norway’s geographical location allows
for nearly daily coverage from Sentinel-2. The optical sensor has 13 spectral bands with a spatial res-
olution of 10, 20 and 60 m, and a swath width of 290 km. Data is released to the public through the
Sentinel-2 data hub, and a reprocessing campaign has now started to provide access to all useful data
from the Commissioning Phase. ESA’s intention is to finish this process during the second quarter of
2016. Norway is a participant of the Copernicus programme and has from the start been an active
and important partner in the development of the Sentinel satellites, the services as well as the pro-
gramme itself. With Copernicus a new era of Earth Observation has started, caused by the change
from pure research satellites to operational satellites. Free and open access to the data will increase
economic growth through new thinking and innovation within Earth Observation in Norway. Senti-
nel-2 will support many existing and new national and local governmental services.
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Den 23.juni 2015 ble satellitten Sentinel-2A i
Copernicus programmet skutt opp. Oppskyt-
ningen var en suksess, og satellitten fant vei-
en til riktig bane og siden da har Sentinel-2A
samlet inn store mengder data over Norge.
Sentinel-2 har et multispektral optisk in-
strument, MSI (Multi-spectral imager). Sen-
soren har 13 spektrale bånd og en sporbred-
de på 290 km. Den romlige oppløsningen er
10 meter for 4 synlige og nær-infrarøde bånd,
20 meter for 6 rødkant/kortbølge-infrarøde
bånd og 60 meter for 3 bånd for atmosfære-
korrigering.

Den 3. desember ble satellitten ferdig tes-
tet, og erklært operasjonell og klar til bruk.

Data over Norge vil fortløpende bli frigitt til
bruk for norsk forvaltning, næringsliv og
forskning.

Copernicus
Norge er deltaker i Copernicus programmet
og har deltatt i utviklingen av satellittene,
tjenestene og selve programmet. En ny æra
har nå startet innenfor jordobservasjon, for
med Copernicus programmet går Europa fra
bruk av forskningssatellitter over til opera-
sjonelle satellitter. Jordobservasjon er blitt
et av de største områdene i europeisk rom-
virksomhet.
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Andreas Kääb og Solveig Havstad
Winsvold ved Universitetet i Oslo er av den
europeiske romorganisasjonen ESA utpekt
som ekspertbrukere av Sentinel-2. Gjennom
testfasen til satellitten fikk de tilgang til

«upubliserte» bilder over Norge som de har
analysert. De foreløpige resultatene er gode.
Satellitten passerer ofte over norske områ-
der, noe som gir god dekningen med høy rom-
lig oppløsning 

Norge er en storforbruker av jordobserva-
sjonsdata fra både hav, land og luft. Coperni-
cus skal overvåke miljø og klima i årene
fremover gjennom bruk av Sentinelene. Seri-
en av Sentinel-satellitter består av 6 typer
satellitter, Sentinel 1-6. Det er i tillegg plan-
lagt flere identiske satellitter av hver satel-
littype for å gi sikker og hyppig dekning.

God dekning
Neste satellitt i Sentinel-2 serien, Sentinel-
2B, skal etter planen skytes opp høsten 2016.
Fra sommeren 2017, når både Sentinel-2A og
-2B er i bane, vil vi ha daglig dekning i Nord-
Norge og nesten daglig i Sør-Norge. Kombina-
sjonen av denne gode oppløsningen, ulike
spektrale bånd som måler ulike egenskaper,

opptaksbredde på 290km og hyppige opptak
gjør Sentinel-2 satellitten unik både for å
overvåke Norge og for global overvåking.

Mange av de spektrale egenskapene er de
samme som for Landsat-8 satellitten, slik at
data fra Landsat-8 og Sentinel-2 kan analy-
seres sammen, men Sentinel-2 har bedre bil-
deoppløsning og passerer over hvert område
oftere.

I Europa utvikles det fellestjenester
innenfor land, hav, atmosfære, katastrofe-
håndtering, sikkerhet og klima. Disse tjenes-
tene er EU-tjenester laget for medlemslan-
dene i Copernicus. Norske aktører har store
roller i flere av disse tjenestene. Der disse
tjenestene ikke er detaljerte nok for Norge,
utvikler Norge nasjonale tjenester basert på
norske forhold.

Sentinel-2 bilde over Halden i Østfold. Begge bildene viser samme området, men i ulike spek-
trale bånd. Bildet til venstre viser de spektrale båndene i falske farger her med
kombinasjonen nær-infrarødt, rødt og grønt, mens bildet til høyre viser det synlige spekteret
slik vi ser det naturlig. Bildene viser tydelig landbruks- og skogsareal, og at den infrarøde ka-
nalen egner seg spesielt godt til å skille på forskjellige typer av avlinger og skogstyper. I tillegg
ser man Svinesundbroa, både den gamle og den nye, til venstre i bildene. Foto: Copernicus
Sentinel data (2015), prosessering: Institutt for geofag/UiO.
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Siden Sentinel-2 er en optisk satellitt kan
den ikke ta bilder gjennom skyer eller i mør-
ket. I Norge er dette en utfordring, pga. mør-
ketid og mye vær. Gjennom bruk av radarsa-
tellitter som kan se gjennom mørke og skyer
får vi allikevel dekket store deler av våre om-
råder. Fordelen for Norge er at vi er et land
langt mot nord, og polarbane-satellitter dek-
ker våre områder oftere enn land lenger sør i
Europa.

Gratis
I Norge er det stor vilje til å ta i bruk ny tek-
nologi. Det er enorme datamengder som
kommer i årene fremover fra Copernicus og
dataene vil være gratis og fritt tilgjengelig.
Dette vil stimulere til ny verdiskapning, inn-
ovasjon, apputvikling og nytenking innenfor
jordobservasjon.

Med hyppig dekning av optiske satellitt-
bilder over norske områder, vil norsk forvalt-
ning bruke denne teknologien til å overvåke

Den 18. august 2015 var det nydelig vær over Oslo. Et slikt satellittbilde kan gi mye nyttig in-
formasjon. Bildet over Oslo viser 3 utsnitt merket med firkanter i ulik farge. Utsnittet til ven-
stre viser landbruksarealet nær markagrensen, her vist i falske farger, utsnittet i midten viser
båtaktiviteten i Oslofjorden og i utsnittet til høyre er det zoomet inn på Hovedøya, Operaen og
Bjørvika. Foto: Copernicus Sentinel data (2015), prosessering: Institutt for geofag/UiO.
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verneområder og biologisk mangfold, areal-
dekke, skogskader og avskoging, klimarela-
terte endringer i vegetasjon og isbreer, av-
renning av elver og innsjøer, forurensning i

innsjøer og kystvann, bilder av flom, vulkan-
utbrudd og jordskred, urban grønnstruktur,
pollenvarsling osv. I tillegg vil satellittene gi
bilder til Norge Digitalt.

Norge satt sammen av deler fra 14 forskjellige Sentinel-2 bilder fra august/september 2015.
Legg merke til at landet er nesten skyfritt, som er unikt for Norge som har et maritimt klima.
En av de nasjonale tjenestene som planlegges er «Norge Skyfritt». Dette vil gi en mosaikk av
de ferskeste skyfrie Sentinel-2 bildene over Norge. Foto: Copernicus Sentinel data (2015), pro-
sessering: Institutt for geofag/UiO
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Brukere over hele verden kan nå laste ned
Sentinel-2 data via ESAs egen nedlastnings-
portal, «Sentinels Scientific Data Hub» (htt-
ps://scihub.copernicus.eu). Tidligere upubli-
serte Sentinel-2 data fra før den 3. desember
vil bli reprosessert, slik at disse også blir til-
gjengelige for brukerne. ESA har en inten-
sjon om å ferdigstille dette arbeidet før som-
meren 2016. Man kan gjøre seg kjent med
bildeformatet ved å laste ned et «open
access» applikasjonsprogram kalt SNAP

(Sentinel Application Platform) som har en
rekke verktøy for satellittbildebehandling.
Et nasjonalt datasenter for Copernicus data
er under utvikling av Norsk Romsenter i
samarbeid med nasjonale aktører. Gjennom
dette datasenteret skal Norge sikre raskere
datatilgang og brukertilpasset prosessering
fra Sentinel-satellittene for alle norske bru-
kere. Det nasjonale datasenteret vil begynne
å levere data i 2016.

Sentinel-2 er godt egnet for overvåkning av isbreer i Norge. Dette Sentinel-2 bildet fra 18.au-
gust 2015 viser en bredemt sjø på Harbardsbreen. Denne sjøen hadde et jøkulhlaup dagene
rett etter dette satellittopptaket. Det vil si at den bredemte sjøen drenerte igjennom isbreen og
fylte opp vannmagasinet lenger nede i dalen. Foto: Copernicus Sentinel data (2015), prosesse-
ring: Institutt for geofag/UiO.
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