
Zarja
Kontrollmodul och den 
första delen som sändes 
upp 20 nov 1998.

Värmeradiatorer

Zvezda
Servicemodul
12 juli 2000

Harmony node 2
okt 2007

 Columbus
feb 2008

Experiment Logistics Module
En del av KIBO.

KIBO (Japan)
Forskningsmodul
maj 2008

Unity node 1
dec 1998

Solpanelerna kan 
roteras för att få bäst 
läge mot solens 
strålar.

Destiny (USA)
Forskningsmodul

feb 2001

Tranquility node 3 
Kommer på plats
under feb 2010

Färdigbyggd: ca 2010
Totalvikt: 450 ton
Längd: 108 m
Bredd: 74 m (88 meter inklusive ATV)
Höjd: 45 m
Volym (arbets- och levnadsyta): 1 200 m3 (ca tre normalvillor)
Banhöjd: 370–460 km
Bana runt jorden: ett varv tar 90 minuter
Samarbetspartner: Kanada (CSA), Europa (ESA),
Japan (JAXA), Ryssland (Roskosmos), USA (NASA)

Solpaneler
Längd: 35 m
Bredd: 11,5 m
Vikt: 1 089 kg
Antal solceller: 33 000 st

Fackverkselement P5
Monterades av Christer Fuglesang 
och Robert L. Curbeam 2006.

Soyuz
Bemannad rysk farkost för transport av 
astronauter och last. En Soyuz �nns alltid 
kopplad till ISS för att kunna evakuera 
astronauter vid akuta situationer.

Progress
Obemannad rysk 
farkost för transport 
av last och för 
justering av ISS 
bandhöjd. 

Längd: 6,9 m
Diameter: 4,5 m
Vikt: 21 ton i omlopp

Ingång
Hölje av 
aluminium och 
kevlar som 
skyddar mot 
mikrometeoriter 
och rymdskrot. 

Utvändig utrustning 
för observation av 
rymden och jorden.

Modulen 
har plats 
för tre 
personer.

Columbus
Columbus är ett europeiskt 
forskningslaboratorium där tre astronauter 
samtidigt kan utföra experiment i tyngdlöshet. 
Svenska, och andra europeiska forskare, får sina 
experiment inom till exempel medicin, biologi 
och fysik utförda av besättningen.

Utandningsexperiment för att studera 
gravitationens e�ekter på mängden 
kväveoxid i utandningsluften hos 
astronauter. Kväveoxid är en indikator 
på luftvägsin�ammation. 

Medicin i rymden
På ISS genomförs �era studier på 
hur gravitationen och omgivnings-
trycket påverkar astronauterna. 
Resultatet kan användas på patienter 
på jorden. Några av försöken leds av 
professor Dag Linnarsson på 
Karolinska Institutet. 

Internationella rymdstationen, ISS – världens 
största forskningslaboratorium i rymden 
Den internationella rymdstationen, ISS, är världens största internationella 
samarbetsprojekt för bemannad forskning i rymden. ISS byggs av 16 länder och är 
permanent bemannat av sex astronauter. Ombord på ISS bedrivs forskning inom många 
olika områden till exempel medicin, strålning och materialforskning. 

Här ser du ett urval av svenska bidrag till ISS.

Solpaneler ger
elektricitet.

Totalvikt: 13 083 kg
Längd: 9,7 m
Diameter: 4,48 m
Lastkapacitet: 7 667 kg

Den obemannade ESA-farkosten ATV transporterar 
nya experiment, bränsle, utrustning och mat till ISS. 
Dockningen övervakas med en svenskbyggd dator. 
Vissa av ATV:ns antenner är också svenskbyggda av 
Ruag Aerospace. ATV:n används också för att 
korrigera ISS banhöjd. 

Hölje av aluminium och kevlar 
som skyddar mot mikro-
meteoriter och rymdskrot. 

ATV Automated Transfer Vehicle

Vatten- och
bränsletank

Farkostens
motordel

S-bandantenn

GPS-
antenner

Lastutrymme

Cupola är besättningens utkiksfönster och 
kontrollrum för stationens robotarm. 
Den ergonomiska utformningen av Cupolan 
är utprovad vid Chalmers Tekniska Högskola 
och delar av kablaget kommer från Ruag 
Aerospace i Linköping. 

Många av de experiment 
som utförs på ISS testas 
först med sondraketer från 
Esrange utanför Kiruna. 

Cupola (på plats feb 2010)

Toppfönster

6 uppvärmda 
sidofönster

Stängningsbara
luckor för fönstren

Astronauten spänner 
fast sig med ett 
kardborreband.

Mat och träning i rymden

Rymdyoghurt 

Astronauter på ISS arbetar i en nästan tyngdlös miljö, därför behöver inte kroppen samma 
muskelstyrka eller lika mycket kalk i skelettet som på jorden. För att förebygga problem när 
astronauterna kommer tillbaka till jorden behöver de träna och äta ordentlig mat. 

För träning har professor Per Tesch vid 
Mittuniversitetet utvecklat träningsredskapet 
Flywheel. Flywheel är oberoende av gravitation 

och ger e�ektiv träning av 
musklerna.

Mejeriföretaget Arla har utvecklat en 
rymdyoghurt som innehåller probiotika 
som stärker astronauternas 
immunförsvar 
och tarm�ora.
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Läs mer om rymdverksamhet på www.rymdstyrelsen.se


