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tatens første og viktigste oppgave er å sørge for sikker
heten til befolkningen, og å verne om og beskytte
demokratiet. FNs 16. bærekraftsmål slår fast at fred er
en forutsetning for bærekraftig utvikling. Uten et forsvar
vil selve grunnlaget for sikkerhet være truet, og med dét våre
grunnleggende forutsetninger for frihet og velferd. Besittelse av
maktmidler og evne til forsvar er en uunnværlig forutsetning for
et samfunns eksistens, funksjon og suverenitet - det fungerer som
en «forsikring» for befolkingen. Slik blir det mulig for deg og meg
å planlegge for og investere i fremtiden.
Derfor har Norge et forsvar. Skal Forsvaret fungere som vår
«forsikring», er det helt avgjørende at det har tilstrekkelig kampkraft
til at forsvarsevnen er troverdig. Norge har valgt å oppnå dette
gjennom et tett politisk og militært samarbeid innen rammen
av NATO-alliansen. Samarbeidet fungerer kun dersom Norge tar
på seg sin forholdsmessige andel av byrden og er en fullverdig
partner i alliansefelleskapet. Da må Forsvaret ha kapasiteter som
er relevante og være i stand til å ivareta prioriterte oppgaver i
hele konfliktspekteret. Dette inkluderer alt fra overvåkning og
suverenitetshevdelse, til krisehåndtering og i ytterste konsekvens,
væpnet konflikt.
Forsvarsteknologisk- og industriell kompetanse er nødvendig for å
utvikle teknologi og produkter tilpasset Forsvarets behov. E ttersom
Forsvaret, hverken i Norge eller i de fleste andre land, besitter
denne kompetansen, er derfor evnen til forsvar ubetinget knyttet
til forsvarsindustrien. Muligheten til å kunne bruke militærmakt
som et nødvendig virkemiddel for å sikre fred og en bærekraftig
utvikling, forutsetter at det eksisterer en forsvarsindustri som ikke
bare er en del av den nasjonale beredskapen, men også en kritisk
ressurs i totalforsvaret.
Norsk forsvarsindustri er en viktig bidragsyter til nasjonal og
allierte nasjoners sikkerhet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i
våre nærområder og globalt, samt den teknologiske utviklingen,
driver frem behov for nyskapende løsninger som kan gi effekt
raskt. Den såkalte trekantmodellen, der Forsvaret, akademia og
industrien i fellesskap finner løsninger på operative problemer,
blant annet gjennom konseptutvikling og eksperimentering, er
derfor mer aktuell enn noen gang. Videre er det viktig å videre
føre den forsvarsteknologiske satsningen innenfor prioriterte
kompetanseområder.1 Dette gjelder særlig der forholdene ligger
godt til rette for at industrien og Forsvaret i fellesskap kan jobbe
frem gode, kosteffektive løsninger og produkter.
Samtidig er det alltid rom for forbedringer. Det handler først og
fremst om å øke tempoet i gjennomføringen, samt å legge til rette
for at Forsvaret enklere kan nyttiggjøre seg innovasjonskraften
og fleksibiliteten som mange små og mellomstore bedrifter kan
bidra med. Det er dessuten viktig at rammebetingelsene tilpasses
slik at forsvarsektoren også kan dra nytte av ny og banebrytende
teknologi som utvikles i rivende tempo.
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Mange av produktene og løsningene som norsk forsvarsindustri
har utviklet i samarbeid med Forsvaret, har vist seg å være svært
attraktive også for andre lands forsvar. Derfor har eksporten av
forsvarsmateriell fra Norge økt betydelig de senere år. Eksport
er helt avgjørende for å kunne ha en forsvarsindustri i Norge.
Hjemmemarkedet alene er for lite til å opprettholde kompetanse
og infrastruktur som er nødvendig for å dekke Forsvarets behov.
Eksporten bidrar med verdiskaping, arbeidsplasser og industriell
utvikling i små og store høyteknologibedrifter i hele landet.
Utenlandske brukere har krav som ofte blir innfridd gjennom å
videreutvikle det Forsvaret har anskaffet. På denne måten bidrar
eksporten til teknologisk modernisering og ytelsesforbedringer,
som kommer Forsvaret til gode når eksisterende materiell opp
dateres eller skiftes ut. Eksporten av forsvarsmateriell bidrar derfor
betydelig - både til norsk økonomi og til mer effektiv utnyttelse
av bevilgningene til Forsvaret.
Forsvarsteknologi i verdensklasse gjør Norge til en attraktiv
alliansepartner, og norsk forsvarsindustri til en etterspurt
samarbeidspartner for allierte nasjoners myndigheter og i ndustri.
Internasjonalt forsvarsteknologisk og -industrielt samarbeid
bidrar til at Norge kan ta sin del av byrden i alliansesamarbeidet.
Samtidig fører det til at ledende nasjoner og noen av de fremste
kompetansemiljøene i verden, finner det interessant å samarbeide
og å dele teknologi med Norge og norsk forsvarsindustri. Dette
gir et betydelig bidrag til forsvarsevnen og til nasjonal sikkerhet.
Forsvarsektoren har vært og vil fortsatt være, ledende på mange
teknologiområder. Kompetanse, teknologi og produkter utviklet
for forsvarsformål finner derfor stadig nye sivile anvendelser. Dette
er ytterligere en ringvirkningseffekt, som kommer i tillegg til de
samfunnsøkonomiske. Dynamisk posisjonering for utvinning
av olje og gass på store havdyp, avanserte lettvektsmaterialer,
bildelproduksjon, autonome skip, romteknologi og fjernopererte
kontrolltårn på flyplasser er bare noen eksempler som har blitt
muliggjort gjennom gjenbruk av teknologi og kompetanse
utviklet for forsvarsformål.
Forsvarsindustrien er en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig
industri. Den er avgjørende for Norges og våre alliertes forsvars
evne. Samtidig bidrar forsvarsindustrien med verdiskaping,
teknologisk og industriell utvikling, samt arbeidsplasser i store
og små bedrifter i lokalsamfunn i hele landet.
Se Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et
høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.
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Administrerende direktør, FSi
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KVANTESPRANG INNENFOR
TEKNOLOGIUTVIKLINGEN

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

General Eirik Johan Kristoffersen tiltrådte
som Norges forsvarssjef i august 2020.
Han tar over ansvaret for det m
 ilitære
forsvaret av landet i en tid hvor det vestlige
teknologiske forspranget utliknes av land
som ikke er nære allierte. Både statlige
og ikke-statlige aktører har tilgang på
avansert teknologi, som raskt blir bedre.
Det stiller høye krav til innovasjons
aktiviteter og teknologiutvikling.

Teknologien utvikler seg raskere enn noen gang før.
Det skaper både muligheter og utfordringer for Forsvaret.
Langtidsplanen for Forsvaret slår fast at Norge må tenke
nytt rundt hvordan vi utvikler og bruker teknologi for å
møte det skiftende trusselbildet og styrke forsvarsevnen.
Generalen er den første forsvarssjefen siden annen
verdensk rig som har kamperfaring. Han trekker fram
tiden han selv var utstasjonert i Afghanistan som et
eksempel på hvor fort teknologiutviklingen og -imple
menteringen kan gå.
– Fra første til siste gang jeg var i Afghanistan, var det
store endringer. Første gangen brukte vi store tunge
radioer som vi bar på i fjellet, mens vi i 2014 hadde
små kommunikasjonsapparat som lignet nettbrett,
forklarer han.
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Kilde: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Rask teknologiutvikling har større betydning for den operative
evnen. Den muliggjør bedre samhandling mellom forsvars
grenene og andre kritiske samfunnsaktører, og en bedre felles
situasjonsforståelse. Forsvarssjefen trekker fram Teleplan Globe sitt
ledelsesverktøy FACNAV som et godt eksempel på norskutviklet
teknologi som har bidratt til bedre interoperabilitet.
Da Kristoffersen ble utnevnt, la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
særlig vekt på at Kristoffersens strategiske innsikt og operative
fokus vil være avgjørende for å møte en sikkerhetspolitisk situasjon
i endring og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til
Forsvaret.
– Ny teknologi og teknologiske trender kommer til å påvirke oss
på stort sett alle områder. Vi kommer til å gå fra å tenke tradisjonelt
på plattformer som fartøyer, stridsvogner og fly, til å tenke enda
mer på effekt og samvirke. Spesielt innenfor kommunikasjons
teknologi vil vi se en rask og omfattende utvikling, sier han.

Bygger forsvarsevne og beredskap sammen
Den norske forsvarssektoren er på mange måter godt rustet til
å møte utfordringene. Forsvaret og forsvarsindustrien har lenge
samarbeidet om å ta i bruk materiell og systemer som gir mer
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forsvarsevne for pengene, eller utvikle nye løsninger der det
mangler gode alternativer i markedet.
En vesentlig årsak til at Norge har lyktes med å utvikle relevante
løsninger på en kostnadseffektiv måte, er at vi over tid har
prioritert teknologiområder der Forsvaret har uttrykt behov for
nasjonal industriell kompetanse. Trekantsamarbeidet mellom
Forsvaret, myndighetene og industrien har bidratt til å omsette
teknologien til materiell og systemer som møter behovene til
Forsvaret og våre allierte.
Trekantsamarbeidet innebærer en gjensidig nytte mellom norske
myndigheter, forsvarsindustrien og Forsvaret. Forsvaret får det de
trenger av løsninger, kompetanse og innovasjon, samtidig som
den norske leverandørindustrien kan samarbeide tett med en
sluttbruker. Det gjør det mulig å utvikle relevante løsninger som
er godt tilpasset norske forhold og som fort kan bli ettertraktede
eksportprodukter. Trekantsamarbeidet er helt avgjørende for at
Norge oppfyller sin del av den teknologiske byrdefordelingen i
NATO.
Det finnes imidlertid enda større kapasitet for å bedre utnytte
innovasjonskraften i industrien. Forsvarssjefen viser til at tett
samarbeid mellom sluttbruker og industri er særlig viktig når
teknologiske løsninger utvikles i rekordfart og man ved treg
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implementering risikerer å ta i bruk allerede utdaterte løsninger.
Hurtighet i samarbeidet er derfor av avgjørende betydning.
– Det er et godt samarbeid som har pågått i mange år. Jeg har
selv vært med på flere prosjekter innenfor trekantsamarbeidet.
Fremover må vi tørre å ta større sjanser og få på plass hurtigere løp
for innovasjon, testing og utvikling. Hvis vi dessuten lykkes med å
skape nye innovasjonsarenaer med Forsvarets Forskningsinstitutt
og andre, vil vi også klare å gi muligheter for de mindre bedriftene.
Den norske forsvarsindustrien har dobbel strategisk betydning:
Den sikrer forsvarsevnen og er en viktig norsk eksportør i seg
selv. Å videreutvikle industrien og trekantsamarbeidet er derfor
betydningsfullt i en tid der Norge i større og større grad må lene
seg på fastlandsindustrien for eksportinntekter samtidig som
trusselbildet raskt endres, og fordrer moderne teknologi og
nasjonale forsyningskjeder.

«En god nasjonal forsvarsindustri
bygger beredskap. Vi har ennå
ikke tatt ut full effekt av total
forsvaret. Det er nemlig hele
Norge som skal forsvare landet.»
General Eirik Johan Kristoffersen,
Forsvarssjef

Forsvarssjefen mener også at sivilt-militære samarbeid vil styrke
Forsvaret innenfor alle områder Forsvaret opererer i, og at sivil
industri og kompetanse kan styrke norsk utholdenhet.
– En god nasjonal forsvarsindustri bygger beredskap. Vi har ennå
ikke tatt ut full effekt av totalforsvaret. Det er nemlig hele Norge
som skal forsvare landet.

General Eirik Johan Kristoffersen (52)
· Fra Bjerkvik i Nordland.
· Tjenestegjorde i UNIFIL fra 1991 til 1992 og i
Afghanistan i flere omganger.
· Har vært sjef for Forsvarets spesialkommando,
Heimevernet og Hæren.
· Ble tildelt Krigskorset med sverd i 2011, som er den
høyeste militære utmerkelsen i Norge.
· Tiltrådte som forsvarssjef den 20. august 2020.
Kilde: Forsvaret

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
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NH90 er Forsvarets nye multirolle
helikopter og skal blant annet brukes
av Kystvakten. Arbeidsoppgavene
spenner fra kystoppdrag, søk- og
redningsoppdrag og overvåkning, til
antiubåtoperasjoner og kontraterror.
NH90-helikoptret kan dekke store
områder på kort tid, og er viktig for
norsk suverenitetshevdelse til sjøs.

Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

Kilde: Forsvaret

SAMARBEID FOR
FORSVARSEVNE
På Bardufoss har Forsvaret slått seg
sammen med næringslivet for å bruke
felles flyteknisk kompetanse og p
 ersonell
mer effektivt. Samarbeidet vil styrke det
flyfaglige miljøet i nord og bidra til lokal
verdiskaping. For at samarbeidet skal
lykkes, må alle trekke i samme retning.
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Norge står ovenfor et stadig mer sammensatt og utfordrende
trusselbilde. Kombinasjonen av økende geopolitisk spenning, et
uoversiktlig aktørbilde og et større innslag av digitale trusler, betyr
at Norge må være forberedt på å møte flere og mer komplekse
trusler enn for bare få år siden. Et vidt spekter av utfordringer krever
en større nasjonal verktøykasse og en mer helhetlig tilnærming til
hvordan Norge håndterer skiftende utfordringer og trusler.
Det betyr også at det tradisjonelle skillet mellom nasjonale
sikkerhetsinteresser og samfunnssikkerhet blir mindre tydelig.
Forsvaret av Norge har etter krigen vært tuftet på totalforsvars
konseptet. Grunntanken er å utnytte samfunnets samlede sivile
og militære ressurser for å forebygge og håndtere kriser Norge
står ovenfor.

SAMARBEID OM ET HØYTEKNOLOGISK FORSVAR

Kongsberg Technology Training Centre AS
(K-tech)
K-tech eies Kongsberg Defence & Aerospace,
TechnipFMC og GKN Aerospace, og er et
utdanningssenter for fagkompetanse. K-tech
utarbeider kurs og opplæring basert på behovet
for fagarbeidere hos sine eiere. Dette er en viktig
del av deres kontinuerlige samarbeid med de
høyteknologiske miljøene, som på Bardufoss.
Samspillet gir også K-tech unik tilgang på
oppdatert kompetanse fra næringslivet.
Kilde: Kongsberg Technology Training Centre AS

Partnerskapet ble inngått i desember 2019. Avtalen var den
første av sitt slag under den overordnede avtalen om strategisk
samarbeid mellom KONGSBERG og forsvarssektoren. Stueland kan
fortelle at det tok lengre tid enn antatt å komme i gang. KAMS
måtte få på plass riktig personell, kompetanse og godkjenninger.
Allerede høsten 2021 forventes første operative leveranse.
For å møte utfordringene støtter forsvarssektoren seg i større grad
på sivile virksomheter enn tidligere. Strategiske samarbeidsavtaler
med forsvarsindustrien bidrar til at Forsvaret kan håndtere et
mangfold av utfordringer og oppgaver, samtidig som det frigjør
ressurser til Forsvarets kjerneoppgaver. Innenfor rammen av
totalforsvaret blir industrien en stadig viktigere bidragsyter. Det
styrker både den nasjonale beredskapen og forsvarsevnen.

Skyhøye ambisjoner på Bardufoss
På Bardufoss har Kongsberg Aviation Maintenance Services
(KAMS) og Forsvaret inngått et strategisk samarbeid om vedlike
hold og understøttelse av NH90-helikoptrene, som nå fases inn.
Helikoptrene er kostbare å drifte og krever mye vedlikehold. Ifølge
oberst Eirik Stueland, som er sjef for Maritim helikopterving (MHV),
er formålet med avtalen å effektivisere og stabilisere driften av
NH90.
– Vi skal gjøre vedlikehold av luftsystemene våre mer effektivt ved
hjelp av samarbeid med det sivile. Vi skal produsere et høyere
timeantall enn det vi gjør i dag, for å nå ambisjonsnivået vi har
for NH90. Min jobb er primært å levere luftoperativ evne. Partner
skapet med KAMS gir meg mulighet til å levere bedre luftoperativ
evne enn det som tidligere har vært tilfellet.

– Det vi er inne i nå er et pilotprosjekt. Lærdommer herfra kan
brukes i lignende avtaler og prosjekter mellom det militære og det
sivile. Blant annet vil vi se på hvordan vi best måler effekten av slike
samarbeid. Sivilt-militært samarbeid blir et viktigere virkemiddel
i tiden som kommer, som fordrer en helhetlig tilnærming til
hvordan virkemiddelet kan utvikles og brukes.
Fordi prosjektet er i startfasen, finnes det ennå ingen håndfaste
resultater å vise til. Planen er imidlertid at partnerskapet skal gi
best mulig utnyttelse av begrensede ressurser som kompetanse
og personell. Oberst Stueland sier noe av hensikten med avtalen
er å bygge opp og opprettholde tilstrekkelig nasjonal flyteknisk
kompetanse, samtidig som NH90 skal utvikles som system. For å
få ned kostnadene gjøres dette best med en stødig og langsiktig
partner som gir forutsigbarhet.
Atle Wøllo, som er administrerende direktør i KAMS, tror
kommersielle aktører har en mer fleksibel verktøykasse enn
offentlig sektor. Gjennom sine ulike styrker og svakheter kan sivile
og militære aktører utfylle hverandre på en god måte.
– Vi har forskjellige verktøykasser og kompetanse, og ikke minst
forretningsmodeller. Vi kan bruke synergiene i hele porteføljen vår
og justere kapasiteten etter behov. Det gir oss anledning til å få
på plass kostnadseffektive løsninger for både utstyr og personell
som er med på å utfylle Forsvaret og fristille ressurser.
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Bardufoss videregående skole er i nordnorsk
sammenheng en middels stor skole, med rundt 450
elever. Skolen tilbyr tre studieforberedende og fem
yrkesfaglige utdanningsprogrammer, deriblant flyfag.
Kilde: Bardufoss videregående skole

Foto: Forsvaret

Flyfaget løftes til nye høyder

ble på 24 elever. Til neste år skal antallet elever økes også på VG3.

Samarbeidet har klare gjensidige fordeler. Luftforsvaret og
KAMS har også en felles ambisjon om å utdanne og ansette
flere flyteknikere som kan jobbe i både offentlig og privat sektor.
Riksrevisjonen slo i fjor fast at Norge har et stort underskudd på
kvalifiserte flyteknikere. I årene som kommer vil underskuddet
trolig vokse.

Hverken etterslepet på vedlikehold eller behovet for flyteknisk
utdannelse i nord blir nok mindre med det første. Rektoren ved
Bardufoss vgs, Michael Erstad, tror vi kommer til å ha stort behov
for fagfolk i mange år fremover og at miljøet bare vil vokse.

Allerede i 2025 forventer Forsvaret alene et behov som er nesten
100 årsverk høyere enn det de har av flyteknikere i dag. Mens
behovet for flyteknikere øker, er det en tredjedel av dagens
flyteknikere som er nær å nå pensjonsalder og det utdannes for
få nye. Mangel på flyteknikere kan svekke Luftforsvarets evne til
å løse oppdragene sine.

– Kompetansen i nord øker. Det er flere fagfolk her, som har gode
ringvirkninger for både regionen og skolen. Utdanningen vår blir
da enda bedre. På sikt håper jeg at samarbeidet kan vokse og at
det kan bygges opp vedlikehold av flere flytyper på Bardufoss.
Det planlegges felles utnyttelse av instruktører mellom KAMS,
K-tech og Bardufoss videregående skole. I tillegg kan Luftforsvaret
og KAMS tilby elevene ved Bardufoss vgs lærlingplasser og etter
hvert – fast jobb. På Bardufoss trekker altså alle i samme retning.

Sammen med Bardufoss videregående skole og utdannings
senteret Kongsberg Technology Training Centre AS (K-tech) skal
Luftforsvaret og KAMS øke rekrutteringen og styrke det nasjonale
flyfaglige miljøet. Samarbeidet mellom skole og bedrift er viktig
for å nå målene.
Bardufoss vgs er én av totalt fire flyfagskoler i landet. Flyfaglinjen
på Bardufoss har eksistert siden 1987. På tross av at Bardufoss
VGS er den minste flyfaglinjen i landet, har skolen produsert flest
lærlinger til Luftforsvaret de siste tre årene. Skolen tilbyr flyfag
for elever på både VG2 og VG3. Med etableringen av KAMS på
Bardufoss i 2020, ble VG2 utvidet med åtte plasser slik at klassen
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NÅR DET
STORE BILDET
AVHENGER AV
DE SMÅ
For å møte et stadig skiftende og sammen
satt trusselbilde, er Norge av
hengig
av inno
vasjon. Her står ny
skapende
bedrifter med gode ideer, nye løs

ninger og konkurransedyktige produkter
sentralt. Høy

teknologiske små og
mellomstore virksomheter som Radionor
Communications, Squarehead Technology
og Axnes, gir grunn til optimisme.

Små og mellomstore forsvarsbedrifter utgjør en viktig
del av norsk forsvarsindustri. De er ikke bare sentrale under
leverandører for industrien – de står også for nesten halv
parten av det Forsvaret kjøper fra norske forsvarsbedrifter.
I tillegg eksporterer de for milliardbeløp til utenlandske
markeder og aktører.
Viktig er også norske SMBers bidrag til innovasjon. Bedriftene
kjennetegnes av spisskompetanse og nisjeteknologi, som er
med på å bidra til Forsvarets operative evne. Mange SMBer
har medarbeidere med svært høy kompetanse innenfor
forskjellige teknologiområder – og er alltid på jakt etter
de beste løsningene på stadig mer krevende utfordringer.
Både fra politisk og militært hold oppfordres det til å utnytte
denne kompetansen og innovasjonskraften. Et komplekst
trusselbilde med flere ulike utfordringer må møtes med
innovasjon og ny teknologi. Dette krever tilgang til de beste
hodene.
Kompetansen og viljen til å bidra er der. Imidlertid kan
forsvarsmarkedet, med lange ledetider, byråkratiske prosesser
og mangel på kontinuitet fra utvikling til anskaffelse, virke
avskrekkende på mindre bedrifter. Forsvaret er en krevende
kunde. Utviklingsløp kan være tidkrevende med mange
beslutningspunkter, og de formelle kravene er omfattende.
Det kan skape uforutsigbarhet. Spørsmålet er hvordan
barrierene skal overkommes, slik at de små og mellomstore
virksomhetene får flere muligheter i forsvarssektoren.
På tross av et tøft marked, er det likevel mange SMBer som
velger å prøve seg – og lykkes. Dette er tre av dem.
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Teknolog Henrik Flatås i Radionor
Communications setter opp avanserte antenner.
Foto: Radionor Communications AS

Visste du at?
96% av den norske forsvarsindustribasen består
av små og mellomstore virksomheter.

Radionor Communications AS
·
Norsk privateid selskap stiftet i 2000 med en
omsetning på 45,0 MNOK i 2019.
·
Utvikler og produserer høyteknologiske produkt
som brukes til trådløs bredbåndskommunikasjon
innen taktiske mobile system.
·
Produktene gir rekkevidder på over 250 km, høy
båndbredde og er egnet for installasjoner på skip,
fly, kjøretøy og for personell.
·
Største omsetningsvekst er innen kommunikasjons
system for ubemannede system på luft, land og sjø.

Produktene er blitt attraktive. Det siste året har selskapet nærmest
doblet omsetningen.

INGEN SLÅR
RADIONOR
COMMUNICATIONS
PÅ REKKEVIDDE
I et marked som florerer med kommunikasjonsløsninger,
har Radionor Communications befestet sin posisjon som en
markedsvinner. Hvordan er det mulig for et lite selskap plassert
i Trondheim?
Grunnlegger, «radionerd» og daglig leder i selskapet, Atle Sægrov,
er opptatt av at Radionor skal være en trygg og langsiktig arbeids
plass for teknologer – men også at det de gjør skal sette spor.

– Vi har spesialisert oss på en teknologi med elektronisk stråle
styrte antenner. Med denne teknologien er det ikke behov for
bevegelige deler for å styre antennestrålen. Alt skjer med avansert
signalbehandling. Mens en mobiltelefon stråler i alle retninger,
konsentrerer vår teknologi radiostrålene. Dermed kan energien
styres dit den skal i løpet av mikrosekunder, forklarer Sægrov.

Ingen direkte konkurrenter
Idéen er 20 år gammel: Radionor Communications begynte med
fasestyrte detektorer og posisjonering med WiFi. Disse løsningene
var det imidlertid liten betalingsvilje for. Men i 2007 satset de alt
på et nisjemarked - og traff.
I et enormt marked for kommunikasjonsløsninger til kunder innen
samfunnssikkerhet og beredskap, har Radionor Communications
funnet en nisje hvor selskapet ikke har noen direkte konkurrenter
innenfor produktløsningene med lengst rekkevidde.
– Vi er gode på nisjeteknologi i Norge. Styrken vår ligger i det
som er unikt og avansert, og det passer kulturen vår godt. Slik
markedet er i dag, er det ingen som kan konkurrere med oss på
rekkevidde, sier Sægrov.

Kvalitet, ikke kvantitet
Doblet omsetningen på et år
Radionor Communications produserer digitalt kommunikasjons
utstyr som brukes til å overføre data mellom båter, biler, fly, droner
og personell. Et viktig konkurransefortrinn er at informasjonsflyten
avhenger hverken av satellitt, mobilnett eller annen infrastruktur.
Slik blir data overført på et selvstendig og sikkert samband. I tillegg
har utstyret høy båndbredde og lang rekkevidde. Det er med
andre ord vanskelig å «jamme» eller å detektere. Det bidrar igjen
til mindre «forsøpling» med de elektroniske signalene som sendes.

Til sammen står norske SMBer for nærmere 2000 forsvarsrelaterte
årsverk. Men i Radionor Communications har Sægrov «kun» 19
kreative og dynamiske «radionerder» med seg på laget. Målet
er ikke å være flest mulig, sier han, men å bygge et fagmiljø
med de aller beste folkene innen denne teknologien. De bruker
norske underleverandører og skaper også mange viktige norske
arbeidsplasser innen produksjon av avansert elektronikk.
– Det viktigste er at vi som er her, skal fortsette å levere
kommunikasjonsløsninger av aller høyeste kvalitet.

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING
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AMERIKANERNE

Foto: Squarehead Technology

BEKJEMPER
DRONER MED
NORSKE SENSORER
Trusselen fra ubemannede luftfarkoster øker raskt og er blitt
noe alle lands forsvar legger stor vekt på å kunne detektere og
nøytralisere. Fremst i rekken i bekjempelsen av dronetrusler, står
norske Squarehead Technology.

Squarehead Technology AS
·

Siden 2017 har selskapet solgt produktene sine til det amerikanske
forsvaret. Fra produksjonslokalene i Oslo utvikler de akustikk
sensorer som kan identifisere og lokalisere droner. Her fyller de
et gap andre sensorer ikke dekker.

Squarehead utvikler sensitive og direktive mikrofonarrayer
som brukes til å automatisere og systematisere 24/7 lytting.

·

Akustisk informasjon har vært soldatens beste kilde for
nærfelts situasjonsforståelse siden tidenes morgen.

·

I dag detekterer systemet droner, og fremtidig funksjonalitet
vil kunne innbefatte skudd, helikoptre, kjøretøy og mer.

·

Akustikk inngår i en rekke base- eller
styrkebeskyttelsessystemer.

·

Sensorer som detekterer og analyserer lyd kan frigjøre
soldater fra lytte- og observasjonsposter til andre oppgaver.

Startet på skolebenken
Det som startet som en masteroppgave ved Universitet i Oslo, er
blitt en verdensledende løsning innen dronebekjempelse. I løpet
av få år har Squarehead Technology tredoblet omsetningen og
ekspandert til 45 ansatte i fem land.
Teknologien deres er etterspurt i en rekke land – spesielt på
grunn av deres treffsikre deteksjonssystem. Ingenting tyder på
at etterspørselen vil avta, og de ser en raskt tiltagende etterspørsel
etter flere deteksjonsmål som skudd, helikoptre og kjøretøy. Stig
Nyvold, som er administrerende direktør i selskapet, er overbevist
om at den sterke veksten i markedet vil fortsette, også i Norge.
– Vi er et litt atypisk selskap som eksporterer 90% til utlandet,
hovedsakelig til USA og allierte. Samtidig ser vi et mulighetsrom
hjemme i Norge, og vi har klare ambisjoner om å ekspandere inn
i det norske forsvarsmarkedet, sier Nyvold.

Viktig med tilstedeværelse
Pandemi og tendenser til at proteksjonismen øker i utlandet, gir
også grunn til å se hjemover. Squarehead Technology sin suksess
er bygget på spisskompetanse og tett samarbeid med sluttbruker.
Ifølge Nyvold er kunden den viktigste kilden til innovasjon. Å møte
kunden der de er for å innhente innsikt, er helt avgjørende. Dette
er særlig viktig for å videreutvikle produktet og tilpasse det etter
kundenes behov.
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– Norske bedrifter er flinke til å føre dialog med sluttbrukere.
Vi er godt likt internasjonalt – mye fordi vi er strukturerte, men
uformelle. Du må være til stede og på fornavn med de du selger til.
Det krever mye jobb, men det er også den beste måten å utvikle
produktet, mener Nyvold.

Godt å komme seg ut
Under pandemien har selskapet imidlertid vært nødt til å sette
alle selgerne på bakken. Det bidrar også til at Nyvold tror de i
større grad vil rette blikket mot det norske markedet. Allerede har
Squarehead Technology hatt godt utbytte av et samarbeid med
Heimevernet og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Her fikk de
testet produktene ute i felt tilpasset norske forhold.
– Det er bra å komme tilbake med skitne støvler og hansker. Jeg
tror det er viktig å ikke bare være i laboratoriet, men også innhente
den praktiske erfaringen når man driver med dette, sier Nyvold.

SAMARBEID OM ET HØYTEKNOLOGISK FORSVAR

REDDER LIV MED
TRÅDLØS RADIO
Grimstad-bedriften Axnes produserer og leverer trådløse
intercom-systemer som sikrer sømløs radiokommunikasjon, selv
under krevende forhold.
Det startet med at britiske Royal Air Force hadde behov for å
forbedre kommunikasjonen under søk- og redningsoperasjoner,
etter å ha tapt personell på oppdrag. Kommunikasjonen mellom
pilot og redningspersonell som befant seg utenfor plattformen
måtte bli bedre. På den tiden fantes det ikke utstyr på markedet
som var godt tilpasset forholdene. Kommunikasjonen måtte
fungere optimalt, også når støy fra vind og helikoptermotor ble
overdøvende. Axnes kunne levere et hardført system med god
støykansellering og rekkevidde, som også tålte sjøvann.
I dag leverer Axnes trådløs intercom til plattformer som fly,
kjøretøy og båter, i tillegg til helikoptre.

Eksporterer for å bli enda bedre
To tredeler av små og mellomstore forsvarsbedrifter opererer
i utenlandske markeder. Axnes har sitt hovedmarked utenfor
Norge, og mer enn 95% av selskapets omsetning kommer fra
utlandet. Internasjonal markedsadgang er dermed avgjørende.
USA er et viktig marked for dem og er ventet å bli enda viktigere. I
krevende markeder som det amerikanske, har Axnes fått drahjelp
av norske myndigheter. Et godt koordinert samarbeid med blant
annet Forsvarsdepartementet og den norske ambassaden i
Washington, D.C. har gitt resultater. I dag brukes løsningene blant
annet av det amerikanske luftforsvaret, spesialstyrkene og hæren.
Axnes er dessuten under test- og videreutviklingskontrakter med
flere amerikanske forsvarsgrener for å tilpasse utstyret til enda flere
plattformer og anvendelser.
– Axnes har eksportert siden selskapet ble stiftet. Vi baserer vår
omsetning på en markedsnisje, hvor vi til gjengjeld er veldig gode.
Hjemmemarkedet er for lite til at et spesialisert selskap som oss
skal kunne basere seg ene og alene på et nisjeprodukt. Axnes
er derfor avhengig av eksport for å kunne videreutvikle seg, og
beholde posisjonen som markedsleder, sier Dybo.

Teknologi for kritiske oppgaver
Systemene brukes i både sivil og militær sektor, innen flere lands
forsvar, politi, luftambulanse, redningstjenester og brannvern.
Felles for de fleste på kundelisten er at de er virksomheter som
ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Cecilie Dybo, som er direktør
for det militære markedet, sier vær, vind og støy ikke skal hindre
god kommunikasjonsflyt.
– Kundene våre skal løse krevende oppgaver, ofte under ekstreme
operasjonsforhold. Da er de avhengige av pålitelige kommunikasjons
løsninger som sikrer kontinuitet i kommunikasjonen. Det øker
sikkerheten for personellet og gir mulighet til å betydelig redusere
operasjonstider der håndsignaler ellers er alternativet.

Axnes AS
· Selskapets kjernevirksomhet er utvikling, produksjon,
salg og support av trådløse intercomsystemer for både
militære og sivile formål.
· Forsvarsrelatert omsetning vil i 2021 være ca. halvparten
av stipulert omsetning.
· Axnes har et team på totalt 54 personer i henholdsvis
Europa, USA og Australia.
· Axnes samarbeider med flere høyt kvalifiserte norske
underleverandører, som Kitron, Comrod og Keytouch
Technology.

Tungt spesialisert

Foto: Axnes AS

I likhet med andre norske forsvarsbedrifter, har Axnes satset på
et nisjeområde hvor de etter hvert har blitt markedsledende.
Nisjespesialiseringen har bidratt til at Axnes har etablert seg som
leverandør til blant annet flere store internasjonale helikopter
produsenter, som Leonardo, Airbus, Sikorsky og Bell.
Det hadde ikke vært mulig uten høykompetente folk. Over
halvparten av Axnes sine ansatte er senioringeniører og sivil
ingeniører som alle har lang erfaring med radioteknologi og radio
kontrollsystemer. Den unike kombinasjonen av bred teknologisk
bakgrunn, spisskompetanse innen radioteknologi, og etter hvert
20 års erfaring med å levere kommunikasjonssystemer til søk- og
redningshelikoptre, har gitt Axnes en verdensledende posisjon
innen det de er best på.

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING
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EKSPORT
EVENTYRET
NASAMS
Sammen med Kongsberg Defence &
Aerospace har små og mellomstore
bedrifter over hele landet bidratt til å
gjøre National Advanced Surface-to-Air
Missile System (NASAMS) til et lite stykke
norsk eksporthistorie.
NASAMS utgjør et grunnleggende, defensivt element i norsk
luftmakt og er viktig for å beskytte kritisk infrastruktur. Det er det
også i en rekke andre NATO-land. Flere tiår med godt koordinert
samarbeid og høyteknologisk produktutvikling har gjort NASAMS
til et av de mest avanserte luftvernsystemene i verden – og en
norsk eksportsuksess som så langt har bidratt med 22 milliarder
kroner i eksportinntekter.
Det bakkebaserte luftvernet er utviklet av Kongsberg Defence
& Aerospace (KDA) sammen med Luftforsvaret, Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI) og den amerikanske partneren R aytheon
Missiles & Defense. En betydelig del av produksjonen er norsk.
Med seg på laget har KDA mange norske underleverandører.
Utviklingsprosjektet, som startet for 35 år siden, har trukket med
seg mange spesialiserte små og store virksomheter ut på verdens
markedet. Det har medført store ringvirkninger utover de direkte
eksportinntektene, i form av arbeidsplasser og verdiskaping i hele
landet.

Høy innovasjonstakt gir flere fordeler
NASAMS er bygget opp av ulike «legoklosser». De forskjellige
komponentene kan utvikles og systemet oppgraderes, noe som
gjør det kostnadseffektivt sammenlignet med å anskaffe helt nye
Foto: Martin Mellquist / Forsvaret

Visste du at?
En av de viktigste systemkomponentene i NASAMS er
utskytingsenheten. Her står norske bedrifter for 75% av det
som kjøpes inn fra underleverandører.
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Møre og Romsdal:

UNDERLEVERANDØRER TIL KDA I NORGE

14 leverandører

Vestland:
40 leverandører

Rogaland:

Troms og Finnmark:

31 leverandører

9 leverandører

Agder:

Nordland:

26 leverandører

6 leverandører

Trøndelag:
Vestfold og Telemark:
Innlandet:

109 leverandører

39 leverandører

27 leverandører

Oslo:
354 leverandører

Viken:
550 leverandører

Om Kongsberg Defence & Aerospace

systemer. De 12 landene som har valgt å ta systemet i bruk, får
rett og slett mer forsvar for hver krone. Med noen års mellomrom
gjør Norge oppgraderinger i sitt luftvern og kan utnytte den
utviklingen som skjer i systemet i andre land, heller enn å måtte
bære kostnadene av alle teknologiskiftene alene.
Hans Christian Hagen, som er markedsdirektør for NASAMS,
mener mye av suksessen kan knyttes til høy innovasjonstakt, som
henger nært sammen med eksport. Nye kunder fører med seg
nye tilpasninger og videreutvikling. Dermed forbedres systemets
teknologi, ytelse og teknikk kontinuerlig. Det sikrer også at luft
vernkompetansen i Norge hele tiden videreutvikles og at det
norske luftvernet også forbedres.

·

KDA omsatte for 8 milliarder i 2020.

·

KDA har mer enn 3000 ansatte i Norge og i
verden.

·

Selskapet hadde en ordreinngang på 11,8
milliarder i 2020.

·

80 % av omsetningen kom fra eksport i 2020,
som sammen med egne ansatte støtter over
15,000 arbeidsplasser i alle landets fylker.
NASAMS alene utgjør en betydelig andel.

·

De siste årene har KONGSBERG brukt mellom en
tredjedel og halvparten av sine FoU-investeringer
på utvikling og innovasjon av nye produkter og
tjenester. I 2019 utgjorde det ca. 950 millioner
kroner. En tredjedel av dette ble brukt på
produkter og områder som støtter direkte
oppunder FNs bærekraftmål.

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING

17

En luftvernartillerist jobber i et taktisk operasjonssenter under øvelsen Falcon Response 2020 på Luftforsvarets base Rygge.
Foto: Ingeborg Gloppen Johnsen / Forsvaret

Denne kontinuerlige produktutviklingen og produksjonen inne
bærer årlige innkjøp fra mer enn 60 norske underleverandører
verdt godt over to milliarder kroner, og volumet øker stadig.
Underleverandørene står dermed for 80% av innkjøpsverdien
av det norske innholdet i NASAMS. Det har vært avgjørende for
systemets internasjonale kommersielle suksess å ha pålitelige
norske underleverandører som kan levere komponenter av høy
kvalitet til konkurransedyktig pris.
De større norske forsvarsbedriftene drar gjerne med seg små og
store forsvarsvirksomheter ut i verden gjennom store og langsiktige
eksportkontrakter. Slike eksportkontrakter kan dermed fungere
som døråpnere i et tøft marked, samtidig som de er med på å
skape arbeidsplasser i Norge. Det gjør utviklingsprosjekter som
NASAMS viktig for omsetningen til mange norske virksomheter
og er med på å opprettholde høyteknologiske produksjonsmiljøer
over hele landet.
Arne Stiberg, som er innkjøpskoordinator for NASAMS i KDA, sier
norske underleverandører har vært viktige for dem lenge.
– En nasjonal leverandørkjede av denne størrelsen er med på å
sikre kontinuitet og forutsigbarhet.

Sammen om forsvarsevnen
Luftvernet er et prakteksempel på vellykket samarbeid etter
trekantmodellen. At NASAMS har satt standarden for luftvern av
denne typen i NATO, skyldes det nære samarbeidet mellom norsk
forsvarsindustri, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og bruker
miljøene i Forsvaret. De fleste suksessproduktene Norge kan
skilte med, stammer fra høyteknologiske utviklingsprogrammer
innenfor rammen av trekantsamarbeidet.

18

Forsvarsvirksomheten er et av tre forretningsområder i
hjørnesteinsvirksomheten Kongsberg Gruppen, ved siden
av Kongsberg Maritime (KM) og Kongsberg Digital (KDI).
KDA har i overkant av 3000 ansatte som arbeider med ut
vikling, produksjon, salg og vedlikehold. De fleste ansatte er
lokalisert på Kongsberg, men selskapet har også avdelinger
i Horten, Bergen, Tromsø og Asker. Kort oppsummert består
KDA av 33 kontorer fordelt over 17 land.

Samarbeidet har vært avgjørende for både utviklingen av NASAMS
og for norsk forsvarsindustri. Tett dialog med norske myndig
heter og Forsvaret gir industrien verdifull innsikt i trusselbildet,
beredskapsbehov, samt nært samarbeid med sluttbrukeren. Det
gjør at forsvarsindustrien kan utvikle løsninger som er særlig egnet
for norske forhold og som det finnes dokumentert etterspørsel
for. Det bidrar til å styrke den norske forsvarsevnen.
Langsiktige utviklingsprosjekter som NASAMS er samtidig et viktig
norsk bidrag i kampen om å sikre NATO sitt teknologiske fortrinn,
fordi det er med på å dekke opp kapasitetsmangler hos allierte
og nære partnere. Hagen understreker dessuten at NASAMS ikke
ville vært mulig uten et godt forsvarsindustrielt samarbeid mellom
Norge og våre allierte.
– Raytheon har vært en langvarig og viktig partner for oss.
NASAMS er resultatet av godt og langsiktig samarbeid.

SAMARBEID OM ET HØYTEKNOLOGISK FORSVAR
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Programmerbar 40 mm-ammunisjon som
også kan anvendes mot droner.
Foto: Nammo AS

ET LITE STYKKE
NORSK INDUSTRI
HISTORIE PÅ RAUFOSS

Visste du at?
Nammo er verdens
største uavhengige
produsent av spesial
ammunisjon og
rakettmotorer.

Nammo har levert ammunisjon til det norske forsvaret i
nesten 125 år, og er i dag en høyteknologisk og eksportrettet
virksomhet som skaper arbeidsplasser i både inn- og utland.

Nasjonal ammunisjonsproduksjon på Raufoss har lange
tradisjoner. Nammo fortsetter å bidra til norsk forsvarsevne og
beredskap i dag, ved å forsyne Forsvaret med ammunisjon og
bygge opp beredskapslagre.
Hjørnesteinsbedriften spesialiserer seg på avansert ammunisjon
og er en internasjonalt ettertraktet leverandør av rakettmotorer til
blant annet luft-til-luft missiler. De er best i klassen på rekkevidde
og presisjon. I tillegg til produksjon på Raufoss og i Aurskog, driver
Nammo trygg og miljøvennlig utfasing av ammunisjon på Løkken
Verk, utenfor Trondheim. Konsernsjef Morten Brandtzæg sier
ambisjonen er å gjøre verdensmestre av de 800 totningene og
20

trønderne som jobber hos dem.
Dagens Nammo er resultatet av sammenslåingen av
ammunisjonsproduksjonen i Norge, Sverige og Finland i 1998,
som skulle sikre en levedyktig hjemmeproduksjon av nødvendig
forsvarsmateriell. Det som en gang var en liten patronfabrikk, er
i dag et internasjonalt konsern med 34 kontor- og produksjons
steder i 12 land.
Stor internasjonal vekst til tross; det nordiske konsernets hoved
kontor og største enkeltstående produksjonssted ligger fremdeles
på Raufoss, slik det alltid har gjort.
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Skarpe hoder skaper verdifulle
ringvirkninger
Raufoss var viden kjent som ammunisjonsbyen. Med Nammo i
spissen har imidlertid industrimiljøet på Raufoss gjennomgått
en vanskelig, men vellykket forvandling fra hjørnesteinsbedrift til
konkurransedyktig industriklynge. I dag er Raufoss Industripark et
nav for høyteknologisk industriell produksjon innen forsvar, bil og
andre varer. De 50 bedriftene og 2500 ansatte i næringsklyngen
omsatte for 12 milliarder kroner i 2020.

– Norge har noe av den fremste kompetansen og noen av de
dyktigste ingeniørene. I tillegg har vi i internasjonal sammenheng
en flat struktur og et tillitsbasert samfunn, som gir handlingsrom
for å utvikle gode løsninger raskt. Det gir oss en enorm fordel.
Lik som det øvrige industrimiljøet på Raufoss, er Nammo først og
fremst en eksportbedrift. Selv om Forsvaret utvilsomt er Nammos
viktigste kunde, kommer over 90% av omsetningen deres fra
eksport til sivile og militære kunder i andre markeder, som i all
hovedsak er andre NATO-land.
I tillegg har etablering av produksjon i utlandet vært et viktig grep
for å sikre Nammo adgang til internasjonale forsvarsmarkeder, som
ofte er lukkede og vanskelige å komme inn i. Ifølge Brandtzæg er
nøkkelen til suksess i norsk forsvarsindustri nettopp eksport og
markedsadgang.

Med en høy årlig omsetning og en eksportandel på 95% kan
transformasjonen og vekstkraften på Raufoss ha stor overførings
verdi til morgendagens næringer og industrimiljøer i Norge. Ifølge
perspektivmeldingen for 2021 må nemlig flere i jobb og disse
jobbene skal først og fremst skapes i privat sektor. Samtidig må
ressursene vi har brukes bedre. Norge har heldigvis alle forut
setninger for å lykkes med omstillingen, om vi klarer å skape enda
flere høyteknologiske arbeidsplasser.

«Det er ikke mulig å
opprettholde en levedyktig
norsk forsvarsindustri hjemme,
om vi ikke også lykkes ute.»

Brandtzæg tror konkurransefortrinnet vårt ligger i nettopp
kunnskap.

Morten Brandtzæg,
Administrerende direktør, Nammo

Foto: Nammo AS

Suksessoppskriften er en god blanding av betimelig differensiering,
innovasjon og utvikling, samt kompetansedeling mellom
bedriftene som holder til der. Morten Brandtzæg mener det har
vært avgjørende å ha tilgang på test-, design- og produksjons
fasiliteter på én plass.

Etableringer i viktige utenlandsmarkeder
Norske forsvarsindustribedrifter som sikter seg inn
mot det amerikanske markedet etablerer gjerne
produksjonskapasitet i USA gjennom oppkjøp av
bedrifter eller nyetableringer for å lykkes. Nammo har
en rekke produksjonsfasiliteter i flere stater i USA og
rundt 800 ansatte. Utenlandsetableringene er viktig
for fortsatt utvikling av virksomheten i Norge.
Kilde: FFI-RAPPORT 20/01709
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Norge og USA samarbeider om teknologi med helt unike egenskaper
Nammo har i lang tid arbeidet med utvikling av ramjetteknologi, som gir økt
rekkevidde og hastighet for missiler og artilleriammunisjon. Siden 2019 har
Nammo og FFI samarbeidet med amerikanske myndigheter om ramjetmotorer
som skal gi kommende supersoniske og hypersoniske missiler tre-fire ganger økt
rekkevidde. Det amerikanske forsvarsdepartementet slår fast at norsk teknologi vil
være med på å tette «rekkeviddegapet» - ramjetmotoren vil nemlig gi mulighet til
å bekjempe mål på mye lengre hold enn det som tidligere har vært mulig.

Erland Ørbekk og Frank Møller i Nammos rakettdivisjon med en ramjetmodell
Foto: Nammo AS

– Eksport er avgjørende fordi det norske markedet er for lite.
Uten eksport får vi ikke stordriftsfordeler i produksjonen og kan
dermed ikke gi Forsvaret en relevant pris og maksimal kampkraft
per krone. Det er ikke mulig å opprettholde en levedyktig norsk
forsvarsindustri hjemme, om vi ikke også lykkes ute.

Det er typisk norsk å være god på
nisjeteknologi
Kunnskapssamfunnet har vært avgjørende for utviklingen av
en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Et av de viktigste
virkemidlene nedfelt i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien
er satsingen på utvalgte kompetanseområder som både er viktige
for Forsvaret, og hvor norske bedrifter har særlige forutsetninger
for å lykkes.
De teknologiske kompetanseområdene skal sikre at norsk
forsvarsindustri kan fortsette å bidra til å fylle Forsvarets materiell
behov, samtidig som industriens konkurranseevne ute i verden
opprettholdes. En prioritering av forskning og utvikling (FoU)
innenfor noen nisjer, har gjort det mulig for forsvarsvirksomheter
å utvikle teknologiske fortrinn som gjør oss konkurransedyktige
internasjonalt.
Kompetanseområdene er en forutsetning for å ta frem de
gode løsningene i forsvarssektoren. Morten Brandtzæg
forteller at trekantsamarbeidet mellom industrien, Forsvaret
og myndighetene, har vært viktig for Nammos produkt- og
teknologiutvikling. Samarbeidet med brukere og Forsvaret gir
verdifull innsikt som bidrar til at de kan utvikle konkurransedyktige
produkter som markedet etterspør.
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– For Nammo har det vært umåtelig viktig å opprettholde en
stødig FoU-andel. Vi bruker rundt 2,5% av egen omsetning på
egenfinansiert forskning og utvikling hvert år. I tillegg til egen
finansiert forskning, deltar Nammo også i utviklingsprogrammer
i statlig eller privat regi. Vi er et nisjeselskap som lever av høy
teknologi mens teknologiutviklingen går stadig raskere. Da er
det viktig å levere produkter som både er relevante og av høy
kvalitet, tilføyer Brandtzæg.
Forsvarsindustrien brukte i 2019 i overkant av én milliard kroner på
forskning og utvikling. FoU-satsingen i forsvarssektoren kommer
også andre deler av samfunnet til gode fordi løsninger, innovasjon
og kunnskap kan gjenbrukes i andre næringer og samfunns
områder. Noe så dagligdags som gassbeholderen under grillen
ute på terrassen bruker teknologi som stammer fra rakettmotoren.
Næringen er preget av høy teknologisk og industriell k ompetanse,
et velutviklet internasjonalt nettverk, samt en kultur for forretnings
drevet innovasjon og markedsorientering. Utenom olje og gass
har Norge et handelsunderskudd mot utlandet. Eksporten må
opp, og helst dobles frem mot 2040. Her kan forsvarsindustrien
være en viktig partner for næringslivet i hele landet.
Norsk eksport domineres av noen få næringer. Det var i sin tid
også tilfellet på Raufoss. Årsaken til at det industrielle miljøet på
Raufoss lyktes med omstillingen var at man fant nye markeder og
nye bransjer, i både sivil og militær sektor. Når Norge skal finne
flere bein å stå på, må eksporten økes og differensieres. Det betyr
at vi må bygge og satse på nye verdikjeder og eksportbedrifter.
Akkurat som på Raufoss.
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NØKKELTALL FOR
FORSVARSINDUSTRIEN

Industrien omsatte totalt for »

17,7 MRD NOK

Omsetningen i industrien som skjer hos små og
mellomstore bedrifter over hele landet »

i 2019

5,4 MRD NOK

Ekport i 2019 »

Industriens investeringer i FoU »

5,4 MRD NOK

Hvorav 38% er direkte eksport fra små og

1,03 MRD NOK

mellomstore bedrifter

Antallet forsvarsrelaterte årsverk »

ca. 7000

For hvert årsverk omsatte
forsvarsindustrien 2,5
millioner NOK i 2019

Ordrereserven økte med »

91%

Fra 2018 til 2019

* Tallene er hentet fra FFI-RAPPORT 20/0277
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Det nye tårnet på Berlevåg flyplass
badet i nordlys.
Foto: Kongsberg Defence & Aerospace

FREMTIDEN ER
FJERNSTYRT
Avansert forsvarsteknologi fra Kongsberg Gruppen
skal gjøre luftfarten tryggere og mer effektiv. Fjernstyrte kontrolltårn på norske småflyplasser vil bidra
til kostnadsbesparelser, utvidede åpningstider og
bedre tilgangen for blant annet luftambulanse.

Forsvarsindustrien kjennetegnes av innovasjon, høyteknologi,
kvalitet og industriell utvikling. Det bidrar til en betydelig «spin-off» der
teknologi og kompetanse gjenbrukes til sivile formål. 15 kontrolltårn
på kortbanenettet i Norge bygges ut med teknologi som vanligvis er
å finne på militære systemer. Teknologi fra våpenstasjonen Protector
Remote Weapon Station, og kryssermissilene Naval Strike Missile
(NSM) og Joint Strike Missile (JSM), skal være med på å effektivisere
driften ved småflyplasser. Ninox Remote Tower-systemet i Bodø er
et av mange eksempler på at norsk forsvarsindustri utvikler løsninger
som har stor nytte også i sivil sektor.
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Systemet er basert på en blanding av eksisterende og ny
utviklede produkter. Ifølge Siri Vestheim, som er teknisk
ansvarlig for leveransen, ville det ikke vært mulig å levere en så
omfattende løsning uten å jobbe godt på tvers av fagdisiplinene
i Kongsberg Gruppen, i tillegg til tett samarbeid med partnere
som Indra Navia, Loe Betongelementer, og ACAMS Airport Tower
Solutions. Lokale entreprenører på hver flyplass er dessuten med
når utstyret installeres og tårnene settes opp. Systemet skal fases
inn på 15 norske flyplasser, som alle skal styres fra verdens største
senter for fjernstyrte kontrolltårn hos Avinor i Bodø.
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En omfattende satsing
Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har i samarbeid med
Indra Navia, som leverer avanserte løsninger for flytrafikkstyring,
utviklet en komplett løsning for fjernstyring av tårntjenester.
Remote Tower-systemet gjør det mulig for en flygeleder å trygt
styre trafikken ved flere lufthavner fra ett og samme kontroll
senter. Flyplassene rundt om utstyres med sensorer, kameraer
og mikrofoner som gir flyoperatøren detaljert informasjon om
vær, vind og aktivitet.

Remote Tower-systemet muliggjøres ved å gjenbruke
avansert militær sensorteknologi. Løsningen består av en sensor
som danner et 360-graders bilde som operatøren ser på store
skjermer. Den store sensoren snurrer rundt for å gi operatøren
sanntidsvideo av flyplassen, med høy bildekvalitet. En ekstra
sensor står ved siden av 360-sensoren, og har en laseravstands
måler og en lampe som kan brukes til å kommunisere med
flytrafikken. Begge sensorene er utstyrt med infrarødt kamera.

– Med Remote Tower får operatørene unik tilgang til informasjon
for å tolke luftbildet. Med infrarødt kamera kan man se i mørket
og Augmented Reality (AR) fremhever viktig informasjon. Det er
vesentlig at operatørene har tilgang til samme informasjon som
de ville hatt i tårnet, og med dette systemet får de tilgang til
enda mer, sier Anja Lanes, som har ansvar for å kurse operatører
og driftspersonell.
Prosjektet er et samarbeid med Avinor, og er den mest o
 mfattende
satsingen på fjernstyrte tårn i verden. Hensikten er å øke sikker
heten og operasjonsevnen, samt redusere driftskostnadene ved
mindre flyplasser. Mange av dagens småflyplasser i Norge har full
bemanning og full tårndrift, til tross for lite daglig trafikk. Mange
av tårnene har gammel teknologi, og det vil derfor være både en
økonomisk og teknologisk oppside med at flytrafikken fjernstyres
fra et og samme sted.
– Små flyplasser har store kostnader knyttet til å oppgradere og
opprettholde driften i et kontrolltårn. I ytterste konsekvens kan
det bety at driften legges ned. Vår teknologi gjør det mulig å
fortsatt opprettholde en god drift på små flyplasser og på den
måten bidra til å opprettholde en desentralisert lufthavnstruktur
i Norge, sier Vestheim.

Siri Vestheim, teknisk ansvarlig for system
leveransen og Anja Lanes, ansvarlig for å
kurse operatører og driftspersonell.
Foto: Kongsberg Defence & Aerospace

Luftige ambisjoner
Det planlegges for at flytrafikken ved 15 norske flyplasser skal
kunne fjernstyres fra Bodø innen utgangen av 2022. Så langt
har driften ved fire flyplasser i Nordland og i Troms og Finnmark
blitt flyttet til kontrollsenteret. Ambisjonen er å levere multi
funksjonalitet, som betyr at én flyoperatør skal kunne drifte tre
flyplasser samtidig.
Systemet har stort eksportpotensiale fordi det kan brukes til å
fjernlevere tårntjenester ved små og store flyplasser over hele
verden. Prosjektet har allerede hatt sitt internasjonale gjennom
brudd, og skal installeres på Menorca lufthavn i Spania i løpet
av året.
Teknologien kan gjenbrukes til andre formål også, som til
havneovervåkning eller i forbindelse med forebygging av
skogbrann i særlig utsatte områder. Mulighetene er med andre
ord endeløse.

Kontrollsenteret i Bodø er helt nytt og vil gå inn i operativ drift i 2021.
Bygget er designet spesielt for Remote Tower, og fra hver av disse
arbeidsstasjonene vil en AFIS-operatør kontrollere en flyplass.
Foto: Kongsberg Defence & Aerospace
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MEDLEMSBEDRIFTER I FSi
Trøndelag:

Troms og Finnmark:

Fremtidens Industri AS

Arctic Logistics AS

Maritime Robotics AS

Drytech AS

Norbit Group AS

Kongsberg Satellite Services AS

Radionor Communications AS

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS

Ritek AS
Simpro AS
SINTEF Gruppen
UBIQ Aerospace

Nordland:
Andøya Test Center AS

Vestland:

NorLense AS

ComPower AS
Dspnor AS
Electronicon AS
Endúr Maritime AS

Møre og Romsdal:
STADT AS

Evoy AS
Janusfabrikken AS
K. Lerøy Metallindustri AS
Naxys Technologies AS
NORCE Norwegian Research Center AS
NORTHROP GRUMMAN Sperry Marine, Norway Branch
Vestdavit AS

Rogaland:
Comrod AS
Excitus AS
Nordic Unmanned AS
Norwegian Aviation & Defense Group AS
Nova Systems Aerospace AS

Agder:
ALFA Solution AS
Applica AS
Axnes AS
IMPETUS Afea AS
Kitron AS
Oskar Pedersen AS
Thyssenkrupp Marine Systems Gmbh
Umoe Mandal AS
Volue Defence Systems AS
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Viken:
Airbus Defence and Space AS
Airline Management AS
Benestad Solutions AS
Bertel O. Steen Defence & Security AS
Chemring Nobel AS - High Energy Materials
Data Response Norge AS
DNV GL AS
Eidsvoll Electronics AS

Oslo:

Eker Group AS
Embron Group AS

Aircontact Group AS

Fieldmade AS

Blue Water Shipping AS

Flatirons Norge AS

Bredengen AS

FLIR Unmanned Aerial Systems AS

Conrad Mohr AS

Frydenbø Milpro AS

Elmatica AS

GKN Aerospace Norway AS

First House AS

Goldfish Boat AS

Frequentis Norway AS

Gylling Teknikk AS

Galleon Embedded Computing AS

Hiddn Technology AS

Halogen AS

Holtan and Partners AS

International Business Machines AS

Indra Navia AS

Josi Tech AS

Ispas AS

Jotne EPM Technology AS

JAG Consultants

Kjell A. Østnes AS

Jak. J. Alveberg AS

Light Structures AS

Jepcon AS

Merlin Holding AS

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS

MilDef AS

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Mnemonic AS

Kongsberg Target Systems AS

Nordic American AS

Krekon AS

Norsk Scania AS

Lilltech AS

Northcom AS

Metronor AS

OMNI SA

NFM Group AS

Rohde & Schwarz Norge AS

Nordic Defence & Security AS

Rud Pedersen Public Affairs Company

Nordic Shelter AS

Safety & Security Service AS

Norwegian Special Mission AS

Bandak NCT AS

SAS Institute

Obsima Technology AS

Berget AS

SoftOx Solutions AS

Offpad AS

DSG Technology AS

Sopra-Steria AS

Powerbox Norway AS

Fjord Defence AS

Space Norway AS

Robot Aviation AS

Fosstech AS

Squarehead Technology AS

Saab Technologies Norway AS

H. Henriksen AS

Syntell AS

Seal Engineering AS

Kongsberg Maritime AS

Thales Commercial Norway AS

Stewa AS

Marshall Norway AS

Thales Norway AS

Tamek AS

OSWO AS

TINEX AS

Telenor Norge AS

Rheinmetall Norway AS

Triangula AS

Teleplan Globe AS

Sensonor AS

Vake AS

Trelleborg Offshore Norway AS - Defence

Skytec AS

Vardalife AS

Tyco Electronics Norge AS

TECHNI AS

Visual Engineering AS

T&G Elektro AS

Ziotsolutions AS

Weibel Norway AS

WilNor Governmental Service AS

Innlandet:
BAE Systems Hägglunds AB
CHSnor AS
Dolphitech AS
Hapro Electronics AS
Nammo AS
Recab AB
Total Defence Group AS
Våpensmia AS

Vestfold og Telemark:
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Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi)
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0303 Oslo
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
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