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The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab’s world-class 
line-up of surface radar systems. This 3D long-range air 
surveillance radar system is designed for the highest level of 
situational awareness and ballistic missile defence – in any 
climate. The GIRAFFE 8A provides exceptional range and 
multi-role capabilities, combined with operational flexibility 
that allows you to virtually look into the future.

With our more than 60 years of innovative radar development 
you can rely on Saab’s thinking edge to provide the capabilities 
needed to meet future threats and requirements. 

www.saab.com

GIRAFFE 8A – a member of Saab’s world-class line-up of Surface Radar Solutions.
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The build-up of Russian military power, as well as the apparent 
will to apply military force, is becoming a cause for concern 
among the neighbouring countries. It was recently pointed 
out the the NATO can muster 3.4 million soldiers, against the 
Russian force of ‘only’ 760,000. The numbers, however, fail to 
portray an accurate image of the  relative strengths as applied 
in Europe Out of the NATO’s 3.4 million  soldiers, the USA will 
supply 1.4 million. And the US have huge military  obligations 
in the eastern Pacific zone, where the threat perception is 
 developing even more rapidly than in Europe.

At the same time, the Russian military forces are  continuing 
their build-up of power, with ever-increasing defence budgets, 
while the  European nations with only a few exceptions are 
 continuing to  downsize their numbers of soldiers and slashing 
their defence budgets.

Military intelligence sources have expressed the view 
that  Russia poses no threat to NATO in the short or medium 
term,  without making any kind of distinction regarding the 
precise meaning of the medium term. But even if there is no 
clear and present threat today, the potential for a future threat 
is  brewing. And this is happening in parallel with the NATO 
 countries reducing their military capabilities.

Without drawing the analogy too far, the situation is 
 beginning to show traits that resemble the last decade before 
the second World War. A severe financial crisis following the 
stock exchange collapse in 1929 led to massive unemployment 
and resultant  reductions in the government incomes, which 
again led to cuts in defence spending.

When the threat from Nazi Germany was building, the 
 neighbour countries adopted an attitude of “wait and see”. The 
result is  something we know all too well – a disjointed Europe 
standing almost powerless up against the Nazi war machine. If 
a single lesson is to be learnt from the experiences during the 
times leading up to World War Two, it is the irresponsibility of 
remaining passive observers in the face of a building threat. 
Compensatory measures must be implemented even before the 
threat is fully  established. To wait until the threat is present in 
force, is to have left it too late.

A THREAT IS BREWING

Editor-in-Chief:
M.Sc. Bjørn Domaas Josefsen
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President, F-35 Business Development 
and Strategy Integration at Lockheed 
Martin, told Militær Teknikk at a visit 
to Lockheed Martin’s F-35 production 
facility in Fort Worth, Texas in April. The 
facility is undergoing rapid expansion at 
the moment.

The US Marine Corps will declare Initial 
Operations Capability (IOC) of the first 
10 F-35B STOVL (Short Take Off and 
Vertical Landing) jets. The jets can then 
theoretically be deployed to missions 
overseas and fly combat sorties. 

Driving down costs
The more than 130 F-35 jets have been 
built as part of the so called “Low Rate 

By Andreas Krog 

Politicians, media and the public have 
been paying a lot of attention to all the 
problems and delays that the F-35 Joint 
Strike Fighter jet has faced.  Pentagon 
and the American audit office have 
 published numerous reports about the 
project’s  problems and challenges. In the 
mean time, Lockheed Martin’s  engineers, 
 technicians and test pilots have been 
working intensively on  developing 
and improving the F-35’s performance: 
 Solving problems, streamlining the 
 manufacturing process, driving down 
cost and increasing the numbers of flight 
hours. 

To this date more than 130 F-35 aircraft 
have been built and more than 30,000 
flight hours have been logged by  pilots 
from Lockheed Martin, the US Air 
Force, the US Marine Corps and partner 
 countries. Around 90 aircraft are under 
construction. Planes have been built 
or are being built for a total of nine 
 countries’ air forces.

The aircraft still has its challenges, 
especially with regard to the software 
and sensor systems. But Lockheed Martin 
begins to see light at the end of the tunnel.

“We expect to end the System 
Development and Demonstration phase 
in fourth quarter 2017,” Jack Crisler, Vice 

LOCKHEED:  

F-35 DEVELOPMENT  
TO END IN 2017
Lockheed Martin begins to see light at the end of the tunnel 
for the F-35 fighter aircraft, and will end development in 2017.
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The partner countries at Luke Air Force 
Base will be part of the same squadrons, 
train together and will be able to borrow 
airplanes from each other. A total of 144 
F-35 aircraft is planned to be based at 
Luke in 2023. 

The Australians already have two 
F-35A aircraft at Luke Air Force Base, 
where they operate alongside 18 US Air 
Force F-35 aircraft. The Australian and 
American maintainers also work together 
as one unit.

Non-partner countries that have bought 
the F-35 as a normal “Foreign Military 
Sale” (FMS) will not have the same 
opportunities as the partner countries. 
Their planes will still go to Luke Air 
Force Base, but they will be on their own. 
Japan, Korea and Israel have bought the 
F-35 and Belgium has expressed interest 
in the plane. 

Initial Production” lots (LRIP). The 
purpose of the LRIP’s is to drive down 
the cost and ramp up the production rate 
slowly before going into full production. 
The jets being built in Fort Worth at the 
moment are part of LRIP 7. A total of 11 
LRIP lots are planned before reaching the 
full production rate in 2019.

By that time, Lockheed Martin expects 
to have driven down the cost per aircraft 
considerably. 

“The price tag in 2019 will be less than 
80 million in then-year US Dollars,” says 
Jack Crisler.

He took over the position as Lockheed 
Martin’s primary interface and senior 
company advisor and advocate for F-35 
customers for all F-35 domestic and 
international business development in 
June last year. He replaced Steve O’Brien. 

Together as one
The first Norwegian F-35A aircraft will 
roll out later this year and go to Luke 
Air Force Base in Arizona. The plan is 
to gather most of the first aircraft for 
the partner countries at the base to do 
training of pilots and maintainers before 
the countries take the planes home. 

Jack Crisler, Vice President, F-35 
Business Development and  Strategy 
Integration at Lockheed Martin 
 expects the System development phase 
for the F-35 to end in fourth quarter 
2017.  Photo: Lockheed Martin

An F-35B performs air-to-air 
refueling from a KC-135 tanker 
aircraft. 
To this date more than 130 F-35 
aircraft have been built and more 
than 30,000 flight hours have been 
logged.  

Photo: Lockheed Martin
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Just eight months after the last 
time the top leaders for the 

multi-national F-35 programme 
got together in Norway, the stage 
is again being set for an F-35 
 summit meet in Oslo. On this 
 occasion, the materiel directors 
for the nine  partner countries as 
well as the executives from the five 
largest  industrial concerns that are 
 gathered to receive an update on 
the status of the programme. This 
is the biggest annual meeting in the 
programme, held for the first time 
outside the USA on this  occasion. 

In addition to keeping 
 decision makers updated on the 
progress of the programme, there 
will also be scope for  discussions on 
further challenges, and to  provide 
direction input for the continuing 
work. For the  Norwegian repre-
sentatives to the meeting, the main 
focus will be on a support solution 
for the F-35. 

F-35 SUMMIT MEETING IN OSLO

 The US Department of Defence has confirmed 
that future European engine maintenance for the 
F-35 will be performed by three partner nations, 
Turkey, Norway and the Netherlands. This means 
that the Norwegian state owned enterprise, AIM 
Norway, has succeeded in achieving a position 
as one of three businesses that will be performing 
maintenance on several hundred engines for the 
F-35, which is expected to remain in service until 
well after 2050. 

The intention of Norway and the other partner 
nations in the F-35-program is to gradually develop 
the regional maintenance capability for the F-35 
as the number of aircraft in Europe grows. In 

line with the plan that has been presented today, 
Turkey will stand up the first engine depot in 2018, 
followed by Norway and the Netherlands 2-3 
years later.

Maintenance of the F-35 will differ significantly 
from that of its predecessor, the F-16, with the air-
craft itself rarely leaving its main operating base 
for maintenance. When a part of the F-35 requires 
maintenance, it will be taken out of the aircraft 
and sent to a central workshop, while the aircraft 
in the meantime receives a new part and is able 
to continue its regular operations. This means that 
in the future, AIM Norway may be sent engines, in 
part or in full, from all F-35 users in Europe.

AIM NORWAY TO MAINTAIN F-35-ENGINES

Hapro, an Electronic Manufacturing Services (EMS) company with over 40 years of industrial experience, offers a solid 
and deep understanding of technology within the segments subsea/offshore, defence, industry and telecom. Our high 
level of investments makes us able to offer the latest and best in assembly and inspection techno logy. Our  
equipment along with the expertise of the staff allows us to meet our customers demanding expectations. 

We offer services within electronic and mechatronic manufacturing, including production of  prototypes,  
test development, industrialization, automatic and manual assembly, box-build, testing and  worldwide 
shipping. 

Supplier of both sub-units and complete systems of defence electronics to international  
customers. We have relevant certifications and standards in place as an integrated part of  
our  business.

One of Europe’s leading EMS providers

The difference  
for your electronics www.hapro.no www.nh indust r ies .com
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The F-135 engine, developed by Pratt & Whitney, will power all F-35 aircraft for Norway and other users worldwide. 
Image shows the engine during testing in Florida.  Photo: Joint Program Office
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DANISH APC TENDER

General Dynamics is not the  
only winner of the Danish APC 
 competition. The same is the Danish  
defence  company Falck-Schmidt Defence 
Systems in Odense. They have worked 
closely with GDELS over many years, and 
the Danish company is going to  assemble 
the 206+  vehicles at their facilities in 
Odense. The task is  expected to create 200 
jobs or more.

Proper review
BAE Systems Hägglunds has filed a 
 complaint over the technical evaluation of 
the CV90 Armadillo. 

“We were obviously  disappointed 
to learn that we were unsuccessful in 
 securing the Danish Armoured Personnel 
Carrier program with our CV90 Armadillo 
vehicle. Following a careful review of the 
debrief received from the Danish defense 
organization, we have filed an appeal with 
the Danish protest authority to ensure a 
full and proper review of this decision. We 
welcome the opportunity to further discuss 
our concerns with the Danish authorities,” 
a BAE Systems company spokesperson 
tells Militær Teknikk. 

By Andreas Krog

On April 30th the Danish  politicians 
chose the Piranha 5 armoured 

 personnel carrier from General Dynamics 
European Land Systems (GDELS) as the 
replacement for the country’s aging M113 
APC’s dating back to the 1960’s. Denmark 
will procure at least 206 vehicles. The  exact 
number will be determined at a later stage. 

The announcement of Piranha 5 
as the winner of the five-candidate race 
came as a surprise to almost everybody. 
First of all because the vehicle, being built 
by GDELS’ Swiss company MOWAG, has 
yet to be bought by other countries. The 
American Stryker APC is based on the same 
platform, but Denmark will be the launch 
customer for Piranha 5. Being the first and 
only customer is not the normal principle 
for Danish defence procurements. 

The Danes normally prefer to buy 
systems already in use by close allies, or 
close to entering service with a close ally. 
That made the CV90 Armadillo from BAE 
Systems Hägglunds the favourite with 
the VBCI from Nexter as the runner-up. 
CV90 is being used by Norway, Sweden, 
 Netherlands and Denmark in a infantry 
combat vehicle version with 70 percent 
commonality with the CV90 Armadillo. 
The VBCI is being used by the French 
Army. And last year the Danes named the 
US, UK and France as its strategic partners 
when it comes to defence procurements. 

Not yet in production
Secondly, Denmark also often prefers an 
off-the-shelf system that is in production 
or close to going into production. With 
no customers besides Denmark, Piranha 5 
is not yet in production. Again, both the 
CV90 and the VBCI is in production. 

Thirdly, the wheel-based Piranha 5 
is going to replace the track-vehicle M113. 

Strong forces within the Danish Army 
prefer tracks. Especially with the tension 
between Russia and the NATO countries, 
many see a tracked vehicle as the best 
solution. But the two wheel-based candi-
dates, Piranha 5 and VBCI, did well in the 
18 week long test conducted by the Danes 
last year. The Danes were surprised by the 
wheeled vehicles’ performance in the terrain. 

If a wheel vehicle hits a roadside 
bomb, it can continue even if one wheel 
is damaged. If a tracked vehicle hits a 
 roadside bomb, it needs to be towed away 
from the site. And a wheeled vehicle is 
 often easier to maintain. 

Open up the market
According to sources, GDELS offered the 
vehicle to Denmark at a very low price. 
Sources doubt if GDELS is even making 
a profit on the deal, speculating whether 
they just use it as an ice breaker to open up 
the market. The second and third  customer 
is a lot easier to get if you have the first 
 customer in place. 

Piranha 5 is a huge 35 tons vehicle 
with plenty of growth potential. Adding 
two extra tons over time doesn’t affect the 
vehicle’s performance considerably. 

GENERAL DYNAMICS SURPRISE 
WINNER OF DANISH APC TENDER
Denmark’s new armoured 
personnel carrier Piranha 5 
has not been bought by other 
countries. One of the losers in 
the  Danish APC tender have 
filed a complaint.

The Danish army chose the Piranha 5 General Dynamics European Land Systems (GDELS) as the replace-
ment for the country’s aging M113 APC’s.  Photo: GDELS
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ERNST & YOUNG

Gjennom Forsvaret kjøper staten 
 materiell og tjenester fra norsk 

forsvars industri for store beløp hvert år, 
kjøp som gir Forsvaret materiell som det er 
avhengig av for å løse sine oppgaver. Men 
samtidig får staten inntekter fra forsvars-
industrien, i form av skatter, avgifter og ut-
bytte fra statlig eierandel i norske forsvars-
bedrifter. 

FSi har engasjert revisjons- og råd-
givningsselskapet Ernst & Young AS for å 
se på forholdet mellom det staten bruker 
på kjøp fra norsk forsvarsindustri og det 

staten får igjen i form av skatter, avgifter 
og utbytte.

Ernst og Young har tatt for seg de 
tre største selskapene i norsk forsvars-
industri: Kongsberg Defence & Aerospace, 
Nammo AS og Thales Norway AS. Disse 
fire bedriftene har de siste 20-30 årene stått 
for mellom 80 og 90% av all utvikling av 
forsvarsmateriell i Norge.

-I snitt de siste fem årene kjøpte 
den norske stat varer og tjenester fra disse 
tre bedriftene for ca 1.664 milliarder 
 kroner årlig, forklarer Pål Remy Østbye 

ERNST & YOUNG; 

NORGE KJØPER NORSK FORSVARS MATERIELL  
TIL EN SVÆRT FORDELAKTIG PRIS

Forsvarsindustrien er en viktig bidragsyter til Norges totale 
forsvarsevne og bidrar til forsyningssikkerhet gjennom  kapasitet 
og kompetanse på utvikling og produksjon av materiell og 
tjenester til Forsvaret. Samtidig er Forsvaret en stor kunde for 
norsk forsvarsindustri, både som kjøper av industriens pro-
dukter, og gjennom bidrag til utvikling av nye produkter og nytt 
materiell. I tillegg er industrien helt avhengig av å ha det norske 
forsvaret som referansekunde i et internasjonalt marked.

”Gratis sjømålsmissil fra Kongsberg!” Den norske stat har brukt betydelige beløp på utvikling og anskaffelse av nytt sjømålsmissil (NSM) til den norske marinen. 
Men trolig vil den norske staten få igjen 99 % av disse pengene i form av skatter, avgifter og aksjeutbytte viser en undersøkelse utført av Ernst & Young. Grunnen er 
at norsk forsvarsindustri har en meget høy eksportandel av det materiellet de utvikler og produserer. NSM er så langt eksportert til Polen, og flere andre land har vist 
interesse. Bildet viser skarpskyting med NSM fra korvetten KNM Gnist utenfor Andøya.  Foto: FMS/Sjøforsvaret

-Den norske staten må kunne sies å kjøpe norsk 
forsvarsmateriell til en meget fordelaktig pris, 
spissformulerer direktør Pål Remy Østbye fra 
Ernst & Young.  Foto: MilitærTeknikk
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ERNST & YOUNG

-Dette er unike tall i inter nasjonal 
sammenheng, fortsetter Østbye. Til svarende 
studier fra USA og Storbritannia viser 
at kjøp fra egen forsvarsindustri i disse 
landene genererer henholdsvis 10 % og  
36 % tilbake til staten i form av skatter, av-
gifter og utbytte.

Årsaken til de gode tallene for de 
tre norske bedriftene, er selvsagt at norsk 
forsvars industri er meget dyktige på eksport-
markedet. Norsk forsvarsindustri har en be-
tydelig høyere eksportandel enn amerikansk 
og britisk forsvarsindustri. Dermed får den 
norske staten så store skatte, avgifts og ut-
bytteinntekter fra disse tre forsvarsbedriftene, 
at det faktisk dekker inn det staten bruker til 
kjøp av materiell fra de samme bedriftene. 

Satt på spissen kan det konkluderes 
med at når Norge kjøper forsvars materiell fra 
norske bedrifter, så er prisen svært  hyggelig.

Østbye understreker også at denne 
undersøkelsen kun tar for seg statens 
 direkte inntekter i form av skatter, avgifter 
og aksjeutbytte. Effekter og verdier som 
nasjonal teknologiutvikling, kompetanse-
utvikling, spillover i næringsklynger og 
regional utvikling er ikke tatt med i denne 
analysen, og dette er effekter som selvsagt 
også har en betydelig økonomisk verdi for 
Norge. 

fra  selskapet Ernst & Young som har hatt 
 ansvaret for undersøkelsen. Dette repre-
senterer statens utgifter i denne sammen-
heng.

-Inntektene som staten mot-
tar er personskatt som trekkes av ar-
beidstagernes lønninger, samt bedriftenes 
arbeids giveravgift. I tillegg mottar staten 
selskapsskatt og i de tilfellene at staten eier 
aksjer i selskapene, mottar staten aksje-
utbytte. I tillegg må vi regne med skatt og 
avgifter fra bedriftens underleverandører, 

som også er en direkte inntekt for staten. 
I denne sammenheng har vi forutsatt at 
underleverandørene betaler samme andel 
av skatt og avgift på lønnskostnadene som 
hovedleverandøren.

-Når vi så summerte inntektene 
til staten ble vi ganske overrasket. Av de 
1.664 milliardene som staten i snitt bruk-
te på kjøp av forsvarsmateriell fra de tre  
bedriftene de siste fem årene, får staten 
igjen 99 % i form av skatter, avgifter og 
utbytte. 

Norge får igjen i form av skatter, avgifter og utbytte nesten alt staten har brukt de siste fem årene på kjøp 
av forsvarsmateriell fra Kongsberg, Nammo og Thales Norway. I undersøkelsen er ikke kostnader til statlig 
eierskapsforvaltning, eksportstøtte og næringsstøtte tatt med som en statlig utgift, men disse kostnadene 
regnes å være relativt ubetydelige i dette kostnadsbildet.  Ill. Ernst & Young
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N o rw e g i a N  D e f e N c e  a N D  S e c u r i t y  
i N D u S t r i e S  a S S o c i at i o N  (fS i )

THE LEADING ASSOCIATION IN NORWAY ADVOCATING THE INTERESTS OF ITS SECTOR, AND THE PRIMARY 
INTERLOCUTOR FOR THE GOVERNMENT IN MATTERS OF IMPORTANCE TO THE INDUSTRY. AFFILIATED WITH THE 

CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE (NHO) AND REPRESENTING MORE THAN 100 COMPANIES

P.O. Box 5250 Majorstuen,
NO- 0303 Oslo. NORWAY

Tel:  + 47 23 08 80 00
Telefax:  + 47 23 08 80 18

E-mail: fsi@nho.no
Internet:  www.fsi.no

LeDereN har orDet:

SAMARBEIDET SKAL STYRKES
12. juni 2015 behandlet 

Stortinget innstillingen om 
“Investeringar i Forsvaret” (Innst. 
337 S (2014-15)).  I innstillingen, 
under omtalen av “Ubåtkapasitet 
etter 2020”, understreker et bredt 
flertall i Utenriks- og forsvars-
komiteen viktigheten av en kom-
petent og konkurransedyktig norsk 
forsvarsindustri, og slår fast at det 
strategiske samarbeidet  mellom 
Forsvaret, forsknings og- ut-
viklingsmiljøene og næringslivet 
må baseres på Forsvarets behov, 
må styrkes og omfatte både nasjo-
nale og internasjonale prosjekter.

Det er bra at komiteen så ty-
delig understreker behovet for å 
styrke samarbeidet med nærings-
livet.  Det er allerede et godt og 

omfattende samarbeid mellom 
norsk forsvarsindustri og For-
svaret.  At den politiske viljen til 
å styrke dette samarbeidet ytter-
ligere er så stor, tar vi som tegn 
på at resultatene av samarbeidet 
vurderes som gode, men at de kan 
bli enda bedre ved at samarbeidet 
styrkes ytterligere. FSi er helt enig i 
dette. Samarbeidet har både sikret 
Forsvaret kosteffektivt  moderne 
forsvarsmateriell, som møter 
Forsvarets behov, og utvikling av 
nasjonale teknologiske og indus-
trielle kompetansemiljøer som er 
avgjørende for å understøtte og vi-
dereutvikle Forsvarets kapasiteter 
på mange viktige områder.  

I tillegg til teknologi og kom-
petanse, sikrer eksporten av 

forsvarsmateriell store inntekter 
til Staten. En nylig studie, gjen-
nomført av konsulentselskapet 
Ernst & Young, viser at i perioden 
2009-13 har de tre største bedrift-
ene i Norge som driver utvikling av 
forsvarsmateriell generert inntek-
ter til Staten som er like store som 
verdien av Forsvarets samlede 
anskaffelser fra de samme bed-
riftene i perioden.  Dette skyldes 
at bedriftene, som et resultat av 
samarbeidet med Forsvaret og 
myndighetene, er internasjonalt 
konkurransedyktige og lykkes i 
det internasjonale markedet. Tal-
lene er oppsiktsvekkende gode og 
viser at å legge til rette for å styrke 
samarbeidet mellom Forsvaret og 
industrien, som også vil bidra til 

å sikre industriens internasjonale 
konkurransedyktighet, er bra for 
Forsvaret og bra for Norge.

Derfor ser vi frem til at 
 Stortingsmeldingen om samarbeid 
mellom Forsvaret og industrien, 
som det er varslet blir lagt frem 
rett over sommerferien, også 
 følger opp stortings flertallets 
 ambisjoner om å styrke sam-
arbeidet mellom Forsvaret, for-
sknings og- og utviklingsmiljøene 
og næringslivet. Det vil bidra til å 
sikre at Forsvaret også i årene som 
kommer får dekket sine behov for 
moderne kosteffektivt forsvars-
materiell og industrien kan op-
prettholde eksporten som sikrer 
store inn tekter til Staten.
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The keynote speaker was 
State Secretary Øystein Bø 

from the Ministry of Defence. In 
his address, he announced that 
the procurement function of the 
Defence Logistics Operation - 
the FLO - will be suborned to 
the Ministry of Defence from 1. 
January 2016. The State Secre-
tary further noted that this must 
not be perceived as any kind of 
distrust vs. the FLO.

Mr. Bø continued discuss-

Mangesnes, section head in the 
Intelligence Services.

- We have noted several 
important development traits 
when it comes to the  security 
situation in Norway and  Europe 
The terror threat has increased, 
not least as a result of the 
 emergence of the IS along with 
the general situation in the 
 Middle East. 

A further development trait 
is the increasing number of 

ing the Norwegian contribution 
to the Iraqi situation, explain-
ing that Norway may end up 
 contributing up to 120 expert 
military personnel to Iraq.

- Our people will not take 
part in active operations, but will 
use education and  training to pre-
pare the Iraqi Army  better to face 
the IS warriors, Bø  emphasised.

The threat posed by the IS 
was also among the  subjects 
 addressed by Jon Morgen 

 cyber attacks. Many of these are 
high-tech attacks with resource 
demands of a magnitude  leaving 
little room for doubt that they 
are coming from foreign states.

We are also seeing increased 
espionage directed towards 
Norway, with much of this ac-
tivity targeting industry and 
competence environments in 
particular. We have found the 
most active players on this field 
to be China and Russia.

We have also seen an rever-
sion to inter-state conflicts in 
Europe following the Russian 
advances in the Crimea. The 
will and capability of Russia 
to apply military force against 
neighbouring states give rise to 
serious concern.

THE INFO-ERFA CONFERENCE 2015
This year’s information and experience sharing conference, the Info/ 
Erfa 2015, took place in April, gathering more than 240 representa-
tives from the Armed Forces, the Ministry of Defence and the defence 
industry. The theme for this year’s conference was Technology facing 
the Armed Force’s new challenges.

More than 240 delegates 
took part in this year’s 
INFO-ERFA conference. 

Photo: MilitærTeknikk

HUSK!
Leverandørseminar/FSi-messe på  

Akershus festning 9.–10. september 2015.
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Defence in 30 years 
from now
Jon Mikael Størdal, head of the 
Defence Research Institute, 
opened by underscoring that his 
address was entitled “What the 
Defence could look like in 30 
years”. 

- In the bigger picture, we 
should be prepared for the West 
to lose its technological superi-
ority over the rest of the world, 
said Størdal in his opening, add-
ing as an illustration of this de-
velopment that the counterpart 
of the Defence Research Insti-
tute in India comprises 35,000 
employees. Størdal pointed to a 
series of technological develop-
ment trends, particularly within 
the electronics, information and 
communication technologies. 
This technology is becoming 
cheaper every day, as well as 
more accessible and simpler to 
use, while we are at the same 
time seeing an exponential de-
velopment in computing power. 
This affords even the smaller 
nations the possibility to devel-
op advanced weapons systems 
and military materiel, without 
the barrier of economy, in par-
ticular if mass-produced civilian 
technology can be employed.

capabilities on its own. The 
member states must therefore 
co-operate, bot for economic 
reasons and in order to main-
tain the competence within the 
European defence industries.

But the realities are a bit 
more nuanced than this. The 
defence cutbacks across Europe 
has not been an automatic trig-
ger for added co-operation be-
tween the member states.

Goos added that from the 
point of view of the EDA, there 
is nothing patently wrong with 
all the big defence contracts go-
ing to the biggest companies in 
the strongest member countries, 
as long as this is done through 
an open and fair competitive 
process. For small and medium-
sized businesses over the coming 
years, it will probably be more 
important to focus on their po-
sitioning in the supply chains to 
the major defence enterprises, 
than to keep on basing their 
business on offset contracts.

Jon Gunnheim of the Nor-
wegian Ministry of Defence pre-
sented a slightly different view 
of the EU directive.

At the outset, we must ask 
ourselves what the EU wants to 
do with the defence industry, in a 

Størdal summarised his 
talk by stating that Norway as 
a nation will continue with the 
development of a high-tech 
defence, and that not least the 
command, control and infor-
mation systems of the future will 
be even more important than 
they are today, while further 
emphasising the importance of 
developing good joint solutions 
over the years to come.

At the sharper end of busi-
ness, it is likely that we will 
see a greater occurrence of 
long-range precision controlled 
weapons in the Norwegian 
Armed Forces over the coming 
years.

The European Union’s 
Directive on Defence 
Industry
Rini Goos of the European De-
fence Agency - EDA - gave a few 
comments to the implementa-
tion of the EU Directive on De-
fence Industry.

The goal of the directive is 
to gain more from every euro 
spent on defence, said Goos in 
opening, adding that in the EU 
of today, there is not a single 
nation with the economic abil-
ity to develop all the necessary 

time when the EU member states 
have cut their defence budgets 
by an average of 15 percent, and 
some nations up to a full 30 per-
cent. Nevertheless, there are cur-
rently more than half a million 
people directly employed within 
the European defence industry, 
rising to well over a million if 
tangential business is included 
in the calculation.

We are seeing today that 
the major nations are protect-
ing their own defence industry, 
while small and medium busi-
nesses are struggling for access 
to the market. The EDA, in its 
plan of action for small and 
medium-sized businesses, has 
stated that these will gain access 
to the supply chains providing 
to the major businesses. But will 
this be successful?

I believe that we must 
 acknowledge that the defence 
market is different from the 
EU’s Inner Market. The  defence 
market has strong ties to the 
national interest in terms of 
industrial development as well 
as security policies. We should 
also acknowledge that even the 
smaller nations have a need for 
a defence industry, concluded 
Gunnheim. 

Rini Goos from the EDA (left) and Jon Gunheim from the Norwegian Ministry of 
Defence offered divergent viewpoints on the developments in the Europen defence 
market.  Photo: MilitærTeknikk

Jon Morgen Mangesnes, section head in the Intelligence Services (left), and Jon 
Mikael Størdal, head of the FFI.  Photo: MilitærTeknikk
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Commander-in-Chief for 
Cyfor in Norway, General 

Major Odd Egil Pedersen, wel-
comed more than 100 delegates 
(some 50 plus from industry, 
and over 50 from the defence 
communities). He also present-
ed the tasks currently assigned 
to the Cyber defence.

At the outset, Pedersen 
based his presentation on the 
published ICT strategy from the 
Defence Commander-in-Chief, 

ing and alerting to all attacks in 
the cyber sphere. 

Thirdly, it is a stated goal 
that the developments within 
the cyber defence should be 
sustainable. This implies seve-
ral related things, such as the 
cyber sphere being developed 
in connection with the renewal 
of defence installations as such. 
Sustainability must a the same 
time imply a goal towards a 
simplification of the informa-
tion technology structure cur-
rently employed by the Armed 
Forces of today.

- When it comes to the final 
goal, it is my opinion that we 
must admit to not being able 
to afford perfect, bespoke so-
lutions in every single aspect. 
We must simply accept “good 
enough” as our target level even 
when it comes to important 
solutions within the ICT arena 
of operations. Not least from a 
cost-effectiveness point of view, 

and the three main goals de-
cribed here: 

The first objective is for 
the ICT efforts to provide the 
Armed Forces with increased 
operational ability, a higher rate 
of speed, and increased preci-
sion. This will be achieved pri-
marily through the building of 
networks.

The second objective is to 
have autonomous freedom of 
action, being capable of detect-

we must demonstrate restraint 
when costly tailored ICT solu-
tions provide only marginal op-
erational advantages.

In November of last year, 
the Defence investment budget 
was presented, with cutbacks 
to the ICT investments of 50 
per cent for this year, and 70 
per cent for the following years, 
Pedersen went on to explain, 
adding that the costs for the 
F-35 project and the expan-
sion of the Ørlandet Air Station 
are the main factors behind the 
budget reductions.

- I feel it is unrealistic to ex-
pect that the Armed Forces will 
receive more funds or personnel 
over the next few years to come. 
This calls for us to become more 
clever and achieve more mileage 
out of the resources we actually 
have. We must rethink our ex-
isting solutions, and we will as 
noted earlier be more willing 
to accept “good enough” as our 

INDUSTRY DAYS AT JØRSTADMOEN
Following last year’s success event at Rena, 
this year’s Industry Days took place at Jørstad-
moen close by Lillehammer. Jørstadmoen 
is the centre for CYFOR, or the Norwegian 
Cyber Defence. This year’s Industry Days were 
held on April the 8th and 9th, and came in two 
parts – an exhibition part and a seminar part. 
The core theme for the 2015 Industry Days 
was: ICT (Information and Communications 
Technology) in joint operations. 

Head of Cyfor, General Major Odd Egil Pedersen, wished delegates welcome, 
and explained the challenges facing our cyber defence over the next few years. 

Photo: MilitærTeknikk
Kjell Svensson represented Saab at the Jørstadmoen exhibition.

Photo: MilitærTeknikk
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The GATR SatCom antenna system is a newly designed product for easy set-up 
and rapid deployment in extreme hostile environments. The design integrates an 
inflatable radome with a precision antenna, allowing all of the components to 
fit in a backpack weighing less than 23 kg. The GATR system was presented by 
Christian Sando (left) and Ragnar Gatli, Airbus Defence & Aerospace. 

Photo: MilitærTeknikk

Willem Jan De Vries (left) and Per Egil Engerud of Rodhe & Schwartz Norway presented the computer animation programme that shows the Rodhe & Schwartz 
 installations on various military platform, such as vehicles and navy vessels.  Photo: MilitærTeknikk

Stian Kjensberg from Thales showed the internal communications system which 
is being installed in Norway’s new CV90 armoured combat vehicles, among 
 others.  Photo: MilitærTeknikk
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ambition and target in several 
areas.

This spring, the  consulting 
company McKinsey sub mitted 
a report which indicates there 
may be the potential of  savings 
in the order of 350 to 650 mil-
lion NOK in the defence ICT 
spendings. The McKinsey re-
porte notes among other things 
that the Armed Forces has 
spendt up to 8 years in ICT pro-
curement processes, and this 
time should be cut in half. And 
while Pedersen was unable to 
vouch for all the numbers pre-
sented by McKinsey, the report 
states clearly that there is ample 
opportunity to get significantly 
more out of the existing and 
available resources.

On the operative side, there 
may be hundreds of ICT plat-
forms and application in use by 
the Armed Forces. This makes 
it hard to implement new solu-
tions, while it remains a cost-
intensive challenge to get a 
vast number of old solutions to 
function well together, and to 
co-exist with new systems and 
modern technology.

- We must acknowledge that 
many of the older solutions are 
close to the end of their effec-
tive life span, and needs to be 
scrapped, even if there are still 
isolated solutions that can work 
well. But it is far too costly to 
operate a huge number of dif-
ferent solutions, and a further 
point is that it is much too de-
manding to maintain specialist 
competence on a great number 
of different and old to obsolete 
ICT platforms and solutions. 

-Comrod supplies antenna solutions for a range of different purposes all over the 
world, says Mathias Dybvik (left) and Arne Syversen.  Photo: MilitærTeknikk

Oscar Forssell and Henning Linnebjerg were on hand to show the products from 
Bedriftssystemer.  Photo: MilitærTeknikk

Martin Aas (left) and Arne Magnus 
Nikolaisen presented Kongsberg’s 
communications solutions. 

Photo: MiliitærTeknikk
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FsI ForsVars- og sIKKErhETsIndusTrIEns ForEnIng

  sTyrETs ÅrsBErETnIngfsi.no   

1.    organIsasjon

1.1  Medlemsutvikling

pr 31.12.2014 har Forsvars- og sikkerhets-
industriens forening (Fsi) 124 medlemmer. 
Medlemsoversikt følger som vedlegg 1. Det 
har vært noe rotasjon i medlemsmassen, 
men antall medlemmer er stabilt i overkant 
av 120. Det vurderes fortsatt å være et 
potensiale for nye medlemmer.

1.2  styret

styret har i 2014 avholdt 6 ordinære møter, 
hvorav ett i sammenheng med en ekstra dag 

til styreseminar. 

sMB uTValg

Fsi styre pr. 31. desember 2014:
Konserndirektør ola skrivervik Nammo as (styreleder)
Daglig leder tom Ivar stie applica training systems as (Nestleder)
Markedsirektør Harald aarø KDa as 
Direktør Business Unit  Nils toverud thales Norway as
senior Vice president  roar Langen Vinghøg as
Business Dev. Manager  stein roger Fiskum Kitron as
Dir. forretningsutvikling  ragnhild Hauge sopra steria as
Daglig leder  Gudmund Kjærheim prox Dynamics

Direktør forretningsutvikling  Ivar Flage  KDa as (personlig vararep. for aarø)
Dir. forretningsutvikling Frank Møller  Nammo as (personlig vararep. for skrivervik)
Dir. forretningsutvikling tom tuhus thales Norway as (personligvararep. for toverud)
EVp Business Development Harald Lunde Vinghøg as (personlig vararep. for Langen)

Daglig leder Hans arne Flåto Keytouch technology as (vara Kategori II/III)
adm.dir ola tronrud tronrud Engineering as
styreleder  Carl sejerstedt Bødtker NFM Gruppen 

1.3  Valgkomitéen

Valgkomiteen valgt på generalforsamlingen 2014:
Leder: arb. styreleder  ole Martin Grimsgaard t&G Elektro as 
Medlem:   sales&Marketing Manager  Jerry Hurum,  Chemring Nobel as
Medlem:   Vice president  arne risvik syversen Comrod as

4
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hvorav ett i sammenheng med en ekstra dag 

til styreseminar. 

sMB uTValg

Fsi styre pr. 31. desember 2014:
Konserndirektør ola skrivervik Nammo as (styreleder)
Daglig leder tom Ivar stie applica training systems as (Nestleder)
Markedsirektør Harald aarø KDa as 
Direktør Business Unit  Nils toverud thales Norway as
senior Vice president  roar Langen Vinghøg as
Business Dev. Manager  stein roger Fiskum Kitron as
Dir. forretningsutvikling  ragnhild Hauge sopra steria as
Daglig leder  Gudmund Kjærheim prox Dynamics

Direktør forretningsutvikling  Ivar Flage  KDa as (personlig vararep. for aarø)
Dir. forretningsutvikling Frank Møller  Nammo as (personlig vararep. for skrivervik)
Dir. forretningsutvikling tom tuhus thales Norway as (personligvararep. for toverud)
EVp Business Development Harald Lunde Vinghøg as (personlig vararep. for Langen)

Daglig leder Hans arne Flåto Keytouch technology as (vara Kategori II/III)
adm.dir ola tronrud tronrud Engineering as
styreleder  Carl sejerstedt Bødtker NFM Gruppen 

1.3  Valgkomitéen

Valgkomiteen valgt på generalforsamlingen 2014:
Leder: arb. styreleder  ole Martin Grimsgaard t&G Elektro as 
Medlem:   sales&Marketing Manager  Jerry Hurum,  Chemring Nobel as
Medlem:   Vice president  arne risvik syversen Comrod as
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organisasjonskart for 2014

Fsi’s organisasjon pr. 31. desember 2014

1.4  administrasjon

Fsi administrasjon pr. 31. desember 2014:
adm. direktør  torbjørn svensgård 
Direktør kommunikasjon og forretningsutvikling Mari Ulstein 
seniorrådgiver (Brigader(p))  stein Ivar Eriksen 
seniorrådgiver   svein Harthor andersen
sekretær  anne-Grethe H. Berntzen

sTyrET

ForsVarsIndusTrIEns 
rÅd

adMInIsTrasjonEn

nBF hElIKoPTEr

soldaTsysTEMEr

logIsTIKKsysTEMEr KaMPFlyuTValg

sjØsysTEMEr

u-BÅTuTValgluFTsysTEMEr

landsysTEMEr

noraMB
WashIngTon d.C

sMB uTValg PrograMuTValg ad hoC gruPPEr



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

22

N o rw e g i a N  D e f e N c e  a N D  S e c u r i t y 
i N D u S t r i e S  a S S o c i at i o N  (fS i )

P.O. Box 5250 Majorstuen, NO- 0303 Oslo. NORWAY

MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

1.5  Kampflyutvalg

som ledd i arbeidet med oppfølging av 
kampflyprosjektet har styret opprettet et 
kampflyutvalg som er kontaktpunkt og 
samtalepartner for myndighetene i kampfly-
saken. Utvalget ivaretar Fsis representasjon i 
F-35 industristøttegruppe og F-35 industri-
forum, som begge er opprettet av FD som 
en del av gjennomføringen av industristrate-
gien for F-35.

1.6  Fsis utvalg 

1.6.1  Programutvalgene

Implementeringen av strategien i st. meld 
nr. 38 (2006- 2007) “Forsvaret og Industrien 
– strategiske partnere” forutsetter bl.a støtte-
funksjoner innenfor hvert av FDs 
investeringsprogrammer som bidrag til 
implementering av strategien. 

I denne forbindelse er det opprettet seks 
programutvalg, hvert sammensatt av 
representanter fra Fsis medlemsbedrifter. 
Utvalgene er inndelt etter samme mal som 
FDs investeringsprogrammer og er Fsis 
grensesnitt mot programmene. Utvalgene 
er både et verktøy for å støtte administras-
jonen i dialogen med programområdene og 
en mulighet for interesserte bedrifter til å 
engasjere seg aktivt i foreningens arbeid. 

Mandat for utvalgene og oversikt over  
medlemmene finnes i vedlegg 6 og 7.

1.6.2 utvalg for juridiske og
kontraktsrelaterte spørsmål

Fsi blir i økende grad involvert i saker som 
krever juridisk og/eller kontraktsrelatert 
kompetanse. styret har derfor etablert et 
utvalg for juridiske og kontraktsrelaterte 
spørsmål. Utvalget er lagt under Fsis 
administrasjon som et rådgivende organ og 
trer i funksjon når det er et konkret behov 
etter anmodning fra administrasjonen.

1.6.3  sMB - utvalg

Mange små og mellomstore bedrifter i Fsi 
opplever at det er krevende å få markeds- 
adgang, både overfor Forsvaret og inter-
nasjonalt. Et annet stadig tilbakevendende 
tema er finansiering av utviklingsaktiviteter. 
Derfor besluttet Fsis styre i 2011 å opprette 
et sMB-utvalg. Gjennom sMB-utvalget 
ønsker Fsi at det skal bli satt mer fokus på 
disse problemstillingene, og arbeide med 
konkrete tiltak for å få dette til.
Utvalgets målsetting er å bidra til å bedre 
sMBenes rammebetingelser og på den 
måten øke mulighetene for markedsadgang. 
Utvalget skal også støtte administrasjonen 
i dialogen med Forsvarets organisasjon, 
seg i mellom og mellom sMB bedriftene 
og de store bedriftene, samt bidra til økt 
kompetanse hos sMBene når det gjelder 
Forsvarets investeringskonsept.

Mandat for utvalget finnes i vedlegg 8.

1.7  defence Industrial  
Counsellor ved noraMB 
Washington d.C.

stillingen som Defence Industrial Counsellor 
ved NoraMB, Washington D.C. ble videreført 
i 2014. stillingen finansieres av Forsvars- 
departementet, Innovasjon Norge og Fsi,  
på vegne av 8 medlemsbedrifter, og har som 
formål å støtte norsk industris aktiviteter i 
det amerikanske forsvarsmarkedet. 

Einar Gustavson har hatt stillingen siden 
februar 2012.

1.8  Tilknytning

Fsi er samlokalisert og samarbeider med 
NHo slik at Fsi kjøper tjenester fra NHos 
administrasjon. NHo ivaretar den formelle 
funksjon som arbeidsgiver for administras-
jonens ansatte.

1.9  samarbeidsorganer og 
samarbeidspartnere

Fsi samarbeider med en rekke organisas-
joner og offentlige etater, som f.eks. FD, FFI, 
FLo, UD, NHD og Innovasjon Norge. Fsi har 
inngått en generell samarbeidsavtale med 
Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) og 
med advokatfirmaet arentzen de Besche om 
juridsik bistand til Fsis medlemsbedrifter.

6
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samtalepartner for myndighetene i kampfly-
saken. Utvalget ivaretar Fsis representasjon i 
F-35 industristøttegruppe og F-35 industri-
forum, som begge er opprettet av FD som 
en del av gjennomføringen av industristrate-
gien for F-35.

1.6  Fsis utvalg 

1.6.1  Programutvalgene

Implementeringen av strategien i st. meld 
nr. 38 (2006- 2007) “Forsvaret og Industrien 
– strategiske partnere” forutsetter bl.a støtte-
funksjoner innenfor hvert av FDs 
investeringsprogrammer som bidrag til 
implementering av strategien. 

I denne forbindelse er det opprettet seks 
programutvalg, hvert sammensatt av 
representanter fra Fsis medlemsbedrifter. 
Utvalgene er inndelt etter samme mal som 
FDs investeringsprogrammer og er Fsis 
grensesnitt mot programmene. Utvalgene 
er både et verktøy for å støtte administras-
jonen i dialogen med programområdene og 
en mulighet for interesserte bedrifter til å 
engasjere seg aktivt i foreningens arbeid. 

Mandat for utvalgene og oversikt over  
medlemmene finnes i vedlegg 6 og 7.

1.6.2 utvalg for juridiske og
kontraktsrelaterte spørsmål

Fsi blir i økende grad involvert i saker som 
krever juridisk og/eller kontraktsrelatert 
kompetanse. styret har derfor etablert et 
utvalg for juridiske og kontraktsrelaterte 
spørsmål. Utvalget er lagt under Fsis 
administrasjon som et rådgivende organ og 
trer i funksjon når det er et konkret behov 
etter anmodning fra administrasjonen.

1.6.3  sMB - utvalg

Mange små og mellomstore bedrifter i Fsi 
opplever at det er krevende å få markeds- 
adgang, både overfor Forsvaret og inter-
nasjonalt. Et annet stadig tilbakevendende 
tema er finansiering av utviklingsaktiviteter. 
Derfor besluttet Fsis styre i 2011 å opprette 
et sMB-utvalg. Gjennom sMB-utvalget 
ønsker Fsi at det skal bli satt mer fokus på 
disse problemstillingene, og arbeide med 
konkrete tiltak for å få dette til.
Utvalgets målsetting er å bidra til å bedre 
sMBenes rammebetingelser og på den 
måten øke mulighetene for markedsadgang. 
Utvalget skal også støtte administrasjonen 
i dialogen med Forsvarets organisasjon, 
seg i mellom og mellom sMB bedriftene 
og de store bedriftene, samt bidra til økt 
kompetanse hos sMBene når det gjelder 
Forsvarets investeringskonsept.

Mandat for utvalget finnes i vedlegg 8.

1.7  defence Industrial  
Counsellor ved noraMB 
Washington d.C.

stillingen som Defence Industrial Counsellor 
ved NoraMB, Washington D.C. ble videreført 
i 2014. stillingen finansieres av Forsvars- 
departementet, Innovasjon Norge og Fsi,  
på vegne av 8 medlemsbedrifter, og har som 
formål å støtte norsk industris aktiviteter i 
det amerikanske forsvarsmarkedet. 

Einar Gustavson har hatt stillingen siden 
februar 2012.

1.8  Tilknytning

Fsi er samlokalisert og samarbeider med 
NHo slik at Fsi kjøper tjenester fra NHos 
administrasjon. NHo ivaretar den formelle 
funksjon som arbeidsgiver for administras-
jonens ansatte.

1.9  samarbeidsorganer og 
samarbeidspartnere

Fsi samarbeider med en rekke organisas-
joner og offentlige etater, som f.eks. FD, FFI, 
FLo, UD, NHD og Innovasjon Norge. Fsi har 
inngått en generell samarbeidsavtale med 
Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) og 
med advokatfirmaet arentzen de Besche om 
juridsik bistand til Fsis medlemsbedrifter.
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1.10 Økonomi

I underkant av halvparten av Fsis virksomhet er fi nansiert av årsavgiften. avgiften for 2. halvår ble justert på Generalforsamlingen 30. 
april 2014 med virkning fra 1. juli 2014 og er pr år:

Kategori I medlemmer:
KDa as                      Kr        679 119,-
Nammo as               Kr         528 956,-
thales Norway as               Kr          378 796,-
Vinghøg as               Kr          378 796,-

Kategori II a medlemmer:
antall ansatte over 200 og 10 % eller mer er omsetning i forsvar og samfunnssikkerhet             Kr              91 476,-

Kategori II B medlemmer:
antall ansatte over 80               Kr              60 834,-

Kategori II C medlemmer:
antall ansatte 10 – 80               Kr              37 879,-

Kategori III medlemmer:
Bedrifter med mindre enn 10 ansatte               Kr              22 841,-

hovedtallene for 2014 er:
Driftsinntekter               Kr  16 561 239,-
Finansinntekter               Kr       110 494 ,-

sum inntekter:               Kr   16 671 733,-

sum driftsutgifter:               Kr   16 002 319,-

Årets resultat: Kr              669 414,-

Egenkapital pr. 31.12. 2014: Kr          6 561 000,-

Detaljert regnskap for 2014, revisors beretning, samt styrets budsjett for 2014 følger som vedlegg 3, 4, og 5.

Årets resultat viser et overskudd på  kr            669 414,-

8
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Budsjettet for 2015 legger opp til et 
overskudd på kr 357 163,- Det forutsetter 
at medlemsavgiften økes med 1,5% pr. år 
fra 1. juli 2015. Forutsatt stabil medlems-
masse og god oppslutning om foreningens 
arrangementer, antar styret at det for 2016 
ikke vil være behov for ytterligere økning av 
medlemsavgiften utover generell priskom-
pensasjon.

nøkkeltall 
Forsvarsbedriftenes forsvarsrelaterte omset-
ning i 2013 var på 11,9 milliarder kroner.  
av dette utgjorde leveranser til Forsvaret  
3,9 milliarder kroner. Bedriftene meldte om 
4800 årsverk i forsvarsrelatert virksomhet. 
Forsvarsindustriens direkte bidrag til  
nasjonal verdiskaping var på 4,6 milliarder 
kroner i 2013. I tillegg bidro bedriftene til 
verdiskaping i andre næringer gjennom 
bestillinger av varer og tjenester fra ulike 
underleverandører. 
Forsvarsbedriftenes samlede innkjøpskost-
nader fra norske bedrifter var på 3,1 milliarder 
kroner. Den forsvarsrelaterte eksporten var 
på til sammen 4,4 milliarder kroner, hvorav 
3,9 milliarder er utførsel av varer og tjenester 
som krever eksportlisens. 

til sammen investerte forsvarsbedriftene 
over 1,2 milliard kroner i ulike forsvars- 
relaterte FoU-prosjekter i løpet av 2013. 
Dette utgjør 10 % av omsetningen i forsvars-
markedet. Nesten halvparten var innovas-
jonsaktiviteter bedriftene selv finansierte. 
Den øvrige halvparten ble dekket inn av 
kunder eller offentlige støtteordninger. 

Kilde: FFI-rapport 2014/02199 “Forsvars- 
industrien i Norge - statistikk 2013”.

2.     aKTIVITETEn I 2014

De viktigste aktivitetene i 2014 har vært:

•	 styrkning og videreutvikling av myn-
dighetsdialogen, med særlig vekt på 
forarbeidene til stortingsmelding om 
samarbeid mellom industrien og Forsvaret 

•	 Dialog og informasjonsutveksling  
mellom industrien og Forsvaret gjennom  
programområdenes støttefunksjoner

•	 Bidrag til næringsstrategiske vurderinger/
analyser for investeringsprosjekter i  
Forsvaret og oppfølging av resultatene  
av analysene

•	 oppfølging av forberedelsene til  
anskaffelse av neste generasjons ubåt  
til sjøforsvaret

•	 oppfølgingen av industridelen av  
kampflyprosjektet

•	 INFo/ErFa- konferansen 2014
•	 oppfølgingen av den nasjonale  

implementeringen av EUs forsvarsdirektiv
•	 planlegging og gjennomføring av Nordic 

Defence Industry seminar i samarbeid 
med Forsvarsdepartementet

Dialogen med myndighetene ble videreført 
i 2014. 

I løpet av året er det gjennomført en rekke 
seminarer, kurs og konferanser. I 2014 har 81 
% av medlemsbedriftene deltatt på ett eller 
flere av arrangementene. Vedlegg 9 gir en 
detaljert oversikt over deltagelsen.

organisasjonen er fortsatt i utvikling.  
tilbudet til medlemmene er økende  
og relasjonene med myndighetene er  
ytterligere styrket.

administrasjonen har gjennomført virksom-
heten i samsvar med styrets føringer.

2.1 Myndighetsdialog

Det har i løpet av året vært gjennomført  
flere møter med politisk ledelse i Forsvars- 
departementet og med flere partigrupper  
på stortinget.

I 2014 ble det gjennomført to program- 
konferanser med Forsvarets investerings- 
programmer, h.h.v  sjøsystemer og Luft-/
INI-systemer. programkonferansene har  
befestet sin posisjon som en viktig møteplass. 
Et stort antall av medlemsbedriftene deltar 
på disse arrangementene og Forsvarets 
deltagelse er svært god. Evalueringen Fsi 
gjennomfører i etterkant av disse arrange-
mentene indikerer at nytteverdien vurderes 
som høy både av industriens og Forsvarets 
deltagere.

Fsi sine programutvalg har gjennomført 
regelmessige møter med Forsvarsdeparte-
mentets programområder gjennom året.

Den nasjonale kontaktgruppen for norsk 
forsvarsindustri er videreført. Det ble
gjennomført to møter i 2014.

1. januar 2014 trådte et nytt anskaffelses-
regelverk i kraft. regelverket består av et 
revidert anskaffelsesregelverk for forsvars- 
sektoren og en forskrift, Forskrift om 
forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (Fosa). 
Fosa ivaretar implementeringen av EUs 
direktiv for Forsvars- og sikkerhetsanskaf-
felser i norsk rett. Foreningen følger aktivt 
opp implementeringen av regelverket i lys 
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av hvordan praktiseringen av regelverket 
utvikler seg i EØs. 

Dialogen med Forsvarets logistikkorganisa- 
sjon (FLo) gjennom FLo dialogforum ble
videreført. Det ble gjennomført to møter  
i 2014.

Det ble gjennomført teknologidager i rena 
leir i samarbeid med Hærens våpenskole i 
mars.

I lys av den globale utviklingen i Forsvars-
markedet blir eksportkontrollregelverket, og 
praktiseringen av dette, en stadig viktigere del 
av norsk forsvarsindustris rammebetingelser. 
Fsi legger derfor stor vekt på å ha en dialog 
med Utenriksdepartementet og gjennomførte 
i 2014 flere møter med politisk ledelse og med 
embetsverket i departementet.

I september gjennomførte Fsi et møte med 
Næringsministeren.

2.1.1 stortingsmelding om 
forholdet mellom Forsvarsse-
ktoren og Forsvarsindustrien

regjeringen besluttet i november 2014 at 
det skal utarbeides en ny stortingsmelding 
om forholdet mellom forsvarssektoren og 
forsvarsindustrien, som vil bli lagt frem for 
stortinget i 2015. Foreningen har lagt ned 
mye arbeid i å gi innspill til denne prosessen 
for å sikre at meldingen gir forsvarsindustrien 
best mulig rammebetingelser.

2.1.2 ubåtkapasitet etter 
2020

I november 2014 besluttet regjeringen at 
ULa klassen vil bli erstattet av en ny ubåt-
klasse etter 2020.  Det innebærer at alterna-
tivet, som innebar en levetidsforlengelse av 
ULa-klassen, er lagt bort og at arbeidet med 
å definere et anskaffelsesprosjekt er iverksatt.
 
som en del av arbeidet med prosjekt  
“Undervannsbåtkapasitet etter 2020”,
har Forsvarsdepartementet etablert en 
industrigruppe. UVB Industrigruppe er  
koordinerende forum for kontakten mellom 
norske myndigheter og forsvarsrelatert norsk 
industri i saker som berører myndighetenes 
vurdering av næringsstrategiske aspekter  
i prosjektet. 

som følge av at Ubåtprosjektet går inn i en 
ny fase besluttet Fsis styre, i tråd med eta-
blert praksis fra tidligere store anskaffelser til 
forsvaret å etablere et dedikert U-båt utvalg.

I løpet av året sluttførte FFI, på vegne av 
FD, en næringsstrategisk analyse av de 
industrielle mulighetene i forbindelse med 
ubåtanskaffelsen

2.1.3 støtte til internasjonal
markedsføring

For å kunne hevde seg i konkurransen i det 
internasjonale forsvarsmarkedet og hjemme, 
er det viktigere enn noensinne for industrien 

å fremstå med solid støtte fra egne myndig- 
heter. Bedriftene og foreningen er svært 
tilfreds med støtten norske myndigheter gir 
til markedsføring av norske forsvarsprodukter 
internasjonalt. I lys av en stadig mer krevende 
konkurransesituasjon internasjonalt vil slik 
støtte få økt betydning i årene som kommer 
og behovet forventes også å øke etter hvert 
som nye forretningsmuligheter i nye  
markeder konkretiseres og videreutvikles. 

samarbeidet mellom Fsi og myndighetene 
om markedsstøtte til eksport av forsvarsma-
teriell ble videreført i 2014. representanter fra 
Forsvarsdepartementet og Forsvaret deltok 
på en rekke utstillinger og demonstrasjoner  
i samarbeid med industrien, og på industri- 
seminarer arrangert av Fsi i samarbeid  
utenlandske samarbeidspartnere.

I 2014 støttet myndighetene bl.a. aktiviteter 
i australia, Canada, Frankrike, India, Japan, 
Malaysia, polen, storbritannia, sør-Korea, 
tyrkia og Usa.

2.2  Medlemsarrangementer

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder 
åpningsforedrag på INFO/ERFA 2014.
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av hvordan praktiseringen av regelverket 
utvikler seg i EØs. 
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teriell ble videreført i 2014. representanter fra 
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på en rekke utstillinger og demonstrasjoner  
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seminarer arrangert av Fsi i samarbeid  
utenlandske samarbeidspartnere.
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Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder 
åpningsforedrag på INFO/ERFA 2014.
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2.2.1 InFo/ErFa 2014

INFo/ErFa konferansen ble gjennomført 
8.-9. april 201.  Forsvarsminister Ine Eriksen 
søreide åpnet konferansen som samlet 250 
deltagere fra myndighetene, Forsvaret og 
industrien. temaet for konferansen i 2014 
var: “Forsvarsindustriens rolle i et kunnskaps-
basert Norge” med fokus på forsvarstekno- 
logiske og kunnskapsmessige synergier, 
forsvarsmarkedet og rammebetingelser  
for forsvarsindustrien. Kapasitetsområdene  
i FLo holdt egne presentasjoner om  
anskaffelsesvirksomheten på sine respektive 
områder. Interessen for arrangementet er 
stor og det er økende interesse fra utlandet 
for å delta på konferansen. 

2.2.2  leverandørseminar  
og Fsi-messe

Fsi gjennomførte Leverandørseminar og 
Fsi-messe i Fanehallen og på artilleriloftet på 
akershus festning 10. – 11. september 2014. 
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen søreide 
åpnet arrangementet. Vert for årets  
arrangement var thales Norway as.  
seminaret og messen er en møteplass der 
små og mellomstore bedrifter i foreningen 
kan drøfte samarbeidsmuligheter med de 
store bedriftene og presentere seg  
for hverandre.

71 av Fsi sine medlemsbedrifter deltok på 
arrangementet. av disse hadde 57 bedrifter 
egen stand på utstillingen. på den åpne 
utstillingsdagen var det godt oppmøte av 
representanter fra Forsvarsdepartementet, 
Forsvaret og utenlandske leverandører til 
Forsvaret med interesse for samarbeids- 

Over: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen deltok på INFO/ERFA.
Under: Forsvarsministeren åpner leverandørseminaret/FSi-messen i september.



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

28

N o rw e g i a N  D e f e N c e  a N D  S e c u r i t y 
i N D u S t r i e S  a S S o c i at i o N  (fS i )

P.O. Box 5250 Majorstuen, NO- 0303 Oslo. NORWAY

MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

partnere i Norge. til sammen var mer enn 
400 personer til stede på arrangementet.

Leverandørseminaret inneholdt presenta- 
sjoner fra Kongsberg Defence & aerospace, 
NaMMo, thales Norway og Vinghøg om  
aktuelle prosjekter der det er aktuelt å knytte 
til seg underleverandører og samarbeids- 
partnere. Det var også anledning til delta 
på oppdateringer Forsvarsdepartementet  
og FLo om industrisamarbeidsavtaler i lys  
av EUs forsvarsdirektiv.   

2.2.3 Forsvarsutstillinger  
i 2014

2.2.3.1 dEFEXPo 2014,  
new delhi, India

Fsi, i samarbeid med Innovasjon Norge, 
organiserte første norske fellesstand på 
DEFEXpo i februar. arrangementet var en del 
av oppfølgingen etter industridelegasjonen 
til India i desember 2013, som ble ledet av 

statssekretær Øystein Bø. seks norske  
forsvarsbedrifter deltok.

Utstillingen er den største og viktigste 
forsvarsutstillingen i India og samlet over 600 
utstillere fra 30 nasjoner. Mer enn 500 offisielle 
gjester fra 52 land besøkte utstillingen. Norge 
var representert med en offisiell delegasjon 
med deltagelse fra Forsvarsdepartementet 
og FLo.

Formålet med den norske fellesstanden var 
å gi norsk forsvarsindustri anledning til å 
profilere seg i det indiske forsvarsmarkedet og 
å følge opp og etablere kontakter med indiske 
myndigheter og indisk industri. I tilknytning 
til utstillingen ble det arrangert et seminar om 
industrisamarbeid i India med støtte fra Fsi. 
Forsvarsdepartementet holdt en  
presentasjon på arrangementet og den 
norske ambassadøren til India bidro med et 
innlegg i forbindelse med mottagelsen som 
avsluttet arrangementet.

2.2.3.2 Eurosatory 2014

I juni arrangerte Fsi en fellesstand på 
Eurosatory. Messen arrangeres i paris annen 
hvert år og er den største internasjonale 
messen for land og land-til-luftkapasiteter 
med utstillere og besøkende fra hele verden. 
20 norske bedrifter, flere enn noen gang før, 
deltok som utstillere.  

Forsvarsdepartementet deltok med en 
offisiell delegasjon anført av departements-
råd Erik Lund-Isaksen og materielldirektør 
Morten tiller. Hæren var godt representert 
med en egen delegasjon ledet av GIH, 
støttet av representanter fra Hst og HVs.

2.2.3.3 Farnborough airshow 
2014

For første gang arrangerte Fsi en fellesstand 
på Farnborough airshow i UK i juli. seks 
medlemsbedrifter deltok. Utstillingen var 
godt besøkt med offisielle delegasjoner og 
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partnere i Norge. til sammen var mer enn 
400 personer til stede på arrangementet.

Leverandørseminaret inneholdt presenta- 
sjoner fra Kongsberg Defence & aerospace, 
NaMMo, thales Norway og Vinghøg om  
aktuelle prosjekter der det er aktuelt å knytte 
til seg underleverandører og samarbeids- 
partnere. Det var også anledning til delta 
på oppdateringer Forsvarsdepartementet  
og FLo om industrisamarbeidsavtaler i lys  
av EUs forsvarsdirektiv.   

2.2.3 Forsvarsutstillinger  
i 2014

2.2.3.1 dEFEXPo 2014,  
new delhi, India

Fsi, i samarbeid med Innovasjon Norge, 
organiserte første norske fellesstand på 
DEFEXpo i februar. arrangementet var en del 
av oppfølgingen etter industridelegasjonen 
til India i desember 2013, som ble ledet av 

statssekretær Øystein Bø. seks norske  
forsvarsbedrifter deltok.

Utstillingen er den største og viktigste 
forsvarsutstillingen i India og samlet over 600 
utstillere fra 30 nasjoner. Mer enn 500 offisielle 
gjester fra 52 land besøkte utstillingen. Norge 
var representert med en offisiell delegasjon 
med deltagelse fra Forsvarsdepartementet 
og FLo.

Formålet med den norske fellesstanden var 
å gi norsk forsvarsindustri anledning til å 
profilere seg i det indiske forsvarsmarkedet og 
å følge opp og etablere kontakter med indiske 
myndigheter og indisk industri. I tilknytning 
til utstillingen ble det arrangert et seminar om 
industrisamarbeid i India med støtte fra Fsi. 
Forsvarsdepartementet holdt en  
presentasjon på arrangementet og den 
norske ambassadøren til India bidro med et 
innlegg i forbindelse med mottagelsen som 
avsluttet arrangementet.

2.2.3.2 Eurosatory 2014

I juni arrangerte Fsi en fellesstand på 
Eurosatory. Messen arrangeres i paris annen 
hvert år og er den største internasjonale 
messen for land og land-til-luftkapasiteter 
med utstillere og besøkende fra hele verden. 
20 norske bedrifter, flere enn noen gang før, 
deltok som utstillere.  

Forsvarsdepartementet deltok med en 
offisiell delegasjon anført av departements-
råd Erik Lund-Isaksen og materielldirektør 
Morten tiller. Hæren var godt representert 
med en egen delegasjon ledet av GIH, 
støttet av representanter fra Hst og HVs.

2.2.3.3 Farnborough airshow 
2014

For første gang arrangerte Fsi en fellesstand 
på Farnborough airshow i UK i juli. seks 
medlemsbedrifter deltok. Utstillingen var 
godt besøkt med offisielle delegasjoner og 
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utstillere fra hele verden. Norske myndig- 
heter var representert med en offisiell  
delegasjon fra Forsvarsdepartementet  
og Luftforsvaret.

2.2.4  arrangementer med 
utenlandske leverandører  
til Forsvaret

I september gjennomførte Fsi et industri-
seminar i oslo med Boeing, Us, for å  
identifisere mulige samarbeidsprosjekter 
med norsk industri. 

2.2.5  Øvrige arrangement  
i 2014

I januar gjennomførte foreningen, i  
samarbeid med Forsvarsdepartementet, et 
seminar om det nye anskaffelsesregelverket.

En forsvarsindustridelegasjon arrangert  
av Fsi, ledet av materielldirektøren i  

Forsvarsdepartementet, besøkte i februar 
2014 tyrkia.

Det ble gjennomført et sikkerhetskurs for 
ledere i forsvarsindustrien i samarbeid med 
FLo i mars.

I samarbeid med Hærens våpenskole  
arrangerte Fsi teknologidager i rena leir  
26. og 27. mars 2014. Formålet med  
arrangementet var å skape en arena for 
dialog og informasjonsutveksling mellom 
brukermiljøene i Hæren og forsvarsindus-
trien og å bidra til å øke kompetansen om 
norsk forsvarsindustris teknologi og rolle på 
alle nivåer i Hærens organisasjon. arrange-
mentet besto av en utstilling, orienteringer 
om Hærens organisasjon og planer for frem-
tidig utvikling og presentasjoner av konkrete 
problemstillinger på områder der Hæren ser 
søker nye løsninger for å løse operative  
behov. Mer enn 70 representanter fra 
nærmere 40 medlemsbedrifter deltok. Fra 
brukersiden besøkte anslagsvis mellom 400 

og 500 befal og soldater i Hæren utstillingen, 
som sett fra industrien var svært vellykket. 
Evalueringen i etterkant tilsier at både  
Forsvaret og industriens deltagere hadde 
stort utbytte av arrangementet og det er et 
ønske fra begge sider om å gjenta arrange-
mentet, mest sannsynlig i 2016.

Et forsvarsindustriseminar, med god  
deltagelse fra begge nasjoner, ble  
gjennomført i London i mai i samarbeid  
med den britiske foreningen aDs.

I juni gjennomførte Fsi i samarbeid med  
vår tyske søsterforening BDsV et forsvars- 
industriarrangement i oslo.  Begge nasjoners 
materielldirektører deltok på arrangementet.

I mai besøkte flere bedrifter, ledet av stats- 
sekretær Øystein Bø i FD, Lockheed Martin 
i Ft. Worth, tX for å diskutere samarbeids-
muligheter i forbindelse med anskaffelsen  
av nye kampfly til Forsvaret.

Fra venstre:
FSi fellesstand på DEFEXPO i New Dehli
i februar og Eurosatory i Paris i juni.

Til høyre:
Seminar om det nye anskaffelsesregelverket 
i januar.
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Nordic Defence Industry seminar ble  
arrangert i samarbeid med det norske 
formannskapet i NorDEFCo på sundvollen 
i mai.

Et kurs i kvalitetssikring ble gjennomført i 
oktober med støtte fra Forsvaret.

I samarbeid med advokatfirmaet arntzen de 
Besche ble det gjennomført et seminar om 
eksportkontrollregelverket i desember.

2.3  Informasjonsvirksomheten

samarbeidet med tidsskriftet Militærteknikk 
ble videreført i 2014. Fsi disponerer fire sider 
i hver utgave som benyttes til å profilere 
foreningens virksomhet. på denne måten når 
Fsi frem til om lag 4000 lesere, og dette er et 
viktig supplement til Fsi’s nettsider. 

Fsi’s nettsider www.fsi.no er det viktigste 
mediet for formidling av informasjon til 
medlemmene og offentligheten og er et 

sentralt verktøy for å drive foreningen på en 
effektiv måte. Fsi har ved flere anledninger 
i 2014 fått oppmerksomhet i media i.f.m. 
viktige saker for foreningen, bl.a. kampfly-
prosjektet og eksport av forsvarsmateriell.

I 2014 ble det for fjerde gang publisert 
en statistikk for norsk forsvarsindustri. 
statistikken er utarbeidet av Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI), i samarbeid med 
Fsi. statistikken inneholder viktig infor-
masjon som dokumenterer virksomheten 
i forsvarsindustrien i Norge. statistikken er 
gjenstand for årlig oppdatering. 

Foreningen har bidratt med forelesninger 
på sjefskurset på Forsvarets høyskole og i 
logistikkutdanningen ve Forsvarets stabs-
skole, samt på internseminar i forsvarsdepar-
tementet.  

2.4  Industrielt samarbeid ved 
anskaffelser fra utlandet

Fsi samarbeider med FDs Enhet for Kampfly, 
Industrisamarbeid og Gjenkjøp (EKIG), som 
har et særlig ansvar for å følge opp industri-
dimensjonen i kampflyprosjektet og andre 
store anskaffelser fra utlandet. 
Kampflyprosjektet er gitt en bredere omtale  
i et eget pkt 2.6.

2.5 Internasjonalt samarbeid

2.5.1 Bilateralt samarbeid

Fsi har løpende kontakt med søsterorgani- 
sasjoner i flere nasjoner.

2.5.1.1 usa - norwegian 
american defence and  
homeland security Industry 
Council (nadIC)   

Norwegian-american Defence/Homeland 
security Industry Council (NaDIC) har som 
formål å styrke norsk forsvarsindustris  

Over: Norsk-Tysk forsvarsindustri  
seminar i juni 2014
Til venstre: Norsk fellesstand på  
Farnborough Airshow i juli 2014
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Over: Norsk-Tysk forsvarsindustri  
seminar i juni 2014
Til venstre: Norsk fellesstand på  
Farnborough Airshow i juli 2014

posisjon i det amerikanske forsvarsmarkedet. 
Fsi er medlem i organisasjonen og er kon-
taktpunkt for NaDIC i Norge. Fsi har også en 
fast plass i foreningens styre. NaDIC er åpen 
for alle norske bedrifter som har produksjon 
og/eller leverer tjenester i forsvarsmarkedet 
fra sin virksomhet i Norge.

NaDIC er et viktig supplement til forsvar-
industrirådsstillingen ved ambassaden i 
Washington D.C. som finansieres i felleskap 
av Innovasjon Norge, Forsvarsdepartementet 
og industrien, og samarbeidsavtalen som 
ble inngått mellom Fsi og vår amerikanske 
søsterorganisasjon NDIa for en tid tilbake.

Usa er det viktigste markedet for forsvars-
materiell. Usas anskaffelser utgjør 50%  
av verdensmarkedet. For norsk forsvars-
industri er Usa også det klart største 
eksportmarkedet. Eksporten til Usa utgjør 
om lag 50 % av norsk eksport av lisenspliktig 
materiell. I tillegg har norskeide bedrifter i 
Usa, årlig en omsetning på mellom 2 og 3 
milliarder kroner i det amerikanske forsvars-
markedet. samarbeidet mellom Norge og 
Usa på forsvarsmateriellområdet er i sterk 
vekst.  Hoveddriveren i denne sammenheng 
er F-35 programmet, men det er også 
betydelig aktivitet på andre områder 
som f.eks. ammunisjon, kommunikasjons-
systemer, nano-helikoptre, rakettmotorer, 
luftvern og elektronikk.

2014 var NaDICs andre driftsår. I løpet  
av året arrangerte foreningen et seminar i
Washington D.C. i mai hvor bl.a. senator 
John McCain var en av talerene. NaDIC 
gjennomførte flere mindre seminarer 
og foreningen engasjerte seg overfor 

amerikanske myndigheter i noen enkelt-
saker der norsk forsvarsindustri mente seg 
behandlet i strid med gjeldene regelverk og 
retningslinjer i forbindelse med anskaffelser 
til det amerikanske forsvaret.

Fra juni til september 2014 var fregatten 
Fritjof Nansen deployert til Nord-amerika og 
stillehavet. I denne forbindelse arrangerte 
Fsi, i samarbeid med Innovasjon Norge, 
forsvarsindustriarrangementer i Baltimore, 
MD, Us og Halifax, Canada. 

2.5.2 naTo

2.5.2.1 naTo Industrial  
advisory group (nIag)    

NIaG er en komite i Nato som er 
ansvarlig for å gi råd til alliansen i spørsmål 
av betydning for utvikling av alliansens 
militære kapasiteter og industriens rolle i 
den sammenheng, og for å gjennomføre 
teknologistudier på oppdrag fra kapasitets-
utviklingsmiljøene i Nato. NIaG rapport-
erer til Conference of National armament 
Directors som er materielldirektørenes forum 
i Natos sivile beslutningsstruktur.

Forsvarsindustriens betydning for alliansens 
evne til å løse sine oppdrag blir stadig mer 
vektlagt i Nato. Dette skyldes ikke minst 
at NIaG har nedlagt et betydelig arbeid for 
å formidle informasjon internt i alliansen 
og til medlemslandene. Forståelsen for at 
forsvarsindustrien er en strategisk ressurs 
for alliansen er raskt økende. NIaG blir tatt 
med på råd i utviklingen av alliansens over-
ordnede strategier. arbeidet med å legge 
til rette for et tettere industrisamarbeid 

mellom Europa og Usa ble videreført i 2014. 
Et viktig tema som får stor oppmerksomhet 
i denne sammenheng er den pågående 
revisjonen av det amerikanske regimet 
for eksportkontroll (Itar) (Export Control 
reformer)

Det er flere store investeringsprogrammer 
under planlegging i Nato som f.eks. Missile 
Defence, JIsr, og erstatning for Natos 
luftovervåkningskapasitet som i dag leveres 
av aWaCs flyene der norsk industri tidligere 
har hatt betydelige leveranser. 

studievirksomheten ble videreført i 2014. 
Norske bedrifter deltok i flere av studiene. 
(Vedlegg 10)

2.5.3 aerospace, space  
and defence Industries  
association of Europe (asd) 

asD er en forening for de største fly-,  
romfarts- og forsvarsleverandørene i Europa 
og deres nasjonale interesseorganisasjoner. 
Foreningen har et eget sekretariat som er 
lokalisert i Brussel og har som hovedoppgave 
å påvirke industriens rammebetingelser på 
Europeisk nivå.

asD har vært under omorganisering siden 
2012. I løpet av 2014 har en ny organisa- 
sjonsmodell vært under implementering. 
Den nye modellen innebærer en forenkling 
av beslutningsmodellen ved at det nå kun 
eksisterer ett strategisk beslutningsnivå (asD 
Board). I tillegg til dette ble også finansierin-
gen lagt om slik at enkeltbedrifter, etter 
søknad og godkjenning i asD BoD kan få  
direkte medlemskap i asD og betale 
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Nordic Defence Industry seminar ble  
arrangert i samarbeid med det norske 
formannskapet i NorDEFCo på sundvollen 
i mai.

Et kurs i kvalitetssikring ble gjennomført i 
oktober med støtte fra Forsvaret.

I samarbeid med advokatfirmaet arntzen de 
Besche ble det gjennomført et seminar om 
eksportkontrollregelverket i desember.

2.3  Informasjonsvirksomheten
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foreningens virksomhet. på denne måten når 
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Fsi’s nettsider www.fsi.no er det viktigste 
mediet for formidling av informasjon til 
medlemmene og offentligheten og er et 

sentralt verktøy for å drive foreningen på en 
effektiv måte. Fsi har ved flere anledninger 
i 2014 fått oppmerksomhet i media i.f.m. 
viktige saker for foreningen, bl.a. kampfly-
prosjektet og eksport av forsvarsmateriell.
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en statistikk for norsk forsvarsindustri. 
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forskningsinstitutt (FFI), i samarbeid med 
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i forsvarsindustrien i Norge. statistikken er 
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Foreningen har bidratt med forelesninger 
på sjefskurset på Forsvarets høyskole og i 
logistikkutdanningen ve Forsvarets stabs-
skole, samt på internseminar i forsvarsdepar-
tementet.  

2.4  Industrielt samarbeid ved 
anskaffelser fra utlandet
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2.5 Internasjonalt samarbeid

2.5.1 Bilateralt samarbeid

Fsi har løpende kontakt med søsterorgani- 
sasjoner i flere nasjoner.

2.5.1.1 usa - norwegian 
american defence and  
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Norwegian-american Defence/Homeland 
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formål å styrke norsk forsvarsindustris  

Over: Norsk-Tysk forsvarsindustri  
seminar i juni 2014
Til venstre: Norsk fellesstand på  
Farnborough Airshow i juli 2014
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Usa, årlig en omsetning på mellom 2 og 3 
milliarder kroner i det amerikanske forsvars-
markedet. samarbeidet mellom Norge og 
Usa på forsvarsmateriellområdet er i sterk 
vekst.  Hoveddriveren i denne sammenheng 
er F-35 programmet, men det er også 
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individuell medlemskontingent. som en 
konsekvens av dette er sammensetningen av 
asD BoD endret slik at bedriftsmedlemmene 
har 16 plasser, foreningene i UK, GE, Fr, It og 
sp en plass hver og fem plasser velges for en 
toårs periode blant de øvrige foreningene. 
adm.dir Fsi, torbjørn svensgård har siden 
2013 vært valgt styremedlem i asD. perioden 
utløper i 2015.

I løpet av 2014 har en ny struktur av 
komiteer og arbeidsgrupper blitt utviklet 
under ledelse av asD sekretariatet i Brussel.  
Det er bl.a. opprettet en komite som skal ha 
ansvaret for å utvikle foreningens politikk 
på forsvarsområdet. adm. dir. torbjørn 
svensgård ble valgt inn i denne komiteen 
for en periode på to år fra høsten 2014.

asD har i 2014 vært engasjert i arbeidet 
med å følge opp implementeringen av 
EUs forsvarsdirektiv, forberedelsene til det 
Europeiske toppmøte i juni 2015 i forhold 
til EU-kommisjonen, herunder oppdatering 
av den nyutnevnte kommisjonen, og øvrige 
institusjoner i Brussel som EU-parlamentet 
og European Defence agency.

2.5.4 nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet ble videreført inn-
enfor rammen av samarbeidsavtalen mellom 
de fire foreningene som ble undertegnet 
høsten 2012. Norge hadde formannskapet i 
Joint Nordic Defence Industry Cooperation 
Group (JNDICG) i 2014. samarbeidet mellom 
foreningene har fortsatt en positiv utvikling, 
særlig i forhold til å ta frem og formidle 
felles posisjoner til ulike initiativ i EU på 
forsvarsområdet. Foreningene samarbeider 

også godt for å påvirke omstillingen av den 
Europeiske foreningen asD, se pkt. 2.5.3. 

Dialogen med det nordiske forsvars- 
samarbeidet, NorDEFCo, ble videreført. 
NorDEFCo ble omorganisert under det 
norske formannskapet i 2014. Det innebærer 
bl.a. at materielldirektørene nå formelt er 
en del av NorDEFCos beslutningsstruktur 
og rapporterer gjennom et eget forum 
(psC arMa) direkte til forsvarsministrene. I 
oktober ble det gjennomført et møte mellom 
de nordiske forsvarsindustriforeningene og 
de nordiske og baltiske materielldirektørene 
innenfor rammen av NorDEFCo.

I september 2014 deltok forsvarsindustri-
foreningene for første gang på et møte med 
NorDEFCo Military Coordination Committee 
(MCC). Med dette er også en formell dialog 
mellom de nordiske industriforeningene og 
MCC formalisert. Det innebærer at det nå 
er åpent for dialog mellom industrien og 
NorDEFCo på ett nytt nivå og at arbeidet 
med å utvikle dialogen kan intensiveres bl.a. 
med Military Coordination Committee (MCC) 
og Copa arMa.

2.6 nye Kampfly

Foreningen legger ned mye arbeid for å 
ivareta norsk industris interesser i Kampfly-
prosjektet. 

Det har i løpet av 2014 vært en positiv 
utvikling der flere forespørsler har tilflytt 
norsk industri. Nye kontrakter er blitt inngått 
og Lockheed Martin har kompensert for 
uaktuelle prosjekter i den opprinnelige 
industriplanen ved at leveranser fra norsk 

industri nå er utvidet til også å omfatte 
leveranser til nasjoner utenfor programmet 
som er aktuelle kjøpere ((Foreign Military 
sales (FMs)).  Dette styrker potensialet 
med ca. 600 MUsD. sannsynligheten for å 
realisere potensialet i planen har derfor økt 
det siste året, men det er fortsatt for tidlig, 
med tilfredsstillende grad av sikkerhet, 
å påstå at målsettingen om at norsk industri 
skal få oppdrag som i omfang tilsvarer 
anskaffelseskostnadene blir nådd.

Foreningen har i 2014 arbeidet aktivt overfor 
Forsvarsdepartementet, stortinget og andre 
interessenter for å legge forholdene til rette 
for at norsk industri skal få størst mulig ut-
bytte av anskaffelsen. Gjennom deltagelsen i 
F-35 industriforum har dialogen med FD blitt 
videreført. Det har vært regelmessig kontakt 
mellom foreningen og politisk ledelse i 
Forsvarsdepartementet.

som en del av forberedelsene til innfasing 
av F-35, er Kampflyprosjektet i ferd med å 
utarbeide et nasjonalt konsept for under-
støttelse av flyene. I denne forbindelse 
foretas det en avveining av hvilke oppgaver 
Forsvaret selv skal utføre og hvilke oppgaver 
det er aktuelt å sette bort til industrien. 
Videre er det fortsatt dialog med flere andre 
europeiske brukernasjoner om etablering av 
europeiske kilder for logistikk og vedlikehold 
som del av det verdensomspennende under-
støttelsessystemet for F-35. 
Forsvarsdepartementet har som ambisjon 
å samarbeide tett med andre brukere av 
F-35 i Europa og å legge til rette for at norsk 
industri kan bli en del av det europeiske 
understøttelsesmiljøet for F-35. Fsi er i 
kontinuerlig dialog med FD for å posisjonere 

16
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norsk industri på dette området.

En industridelegasjon ledet av statssekretær 
Øystein Bø i FD besøkte LM aero i mai 2014. 
Formålet var å bidra til å identifisere nye 
muligheter for norsk industri innenfor F-35 
programmet. 

potensialet som Lockheed Martin og 
motorleverandøren har presentert er i 
størrelsesorden 6 mrd. UsD. En stor andel av 
dette potensialet er industrielle muligheter 
som presenteres på tilsvarende måte overfor 
flere av nasjonene i F-35 samarbeidet. Det er 
derfor svært usikkert hvor stor andel av dette 
som vil bli levert av norsk industri.

Derfor er utviklingen av JsM missilet fra 
Kongsberg Defence and aerospace as 
svært viktig. I juni 2014 vedtok stortinget 
å iverksette fase III av utviklingen. Det 
innebærer at utviklingen fullføres frem til 
et produksjonsklart missil. prosjektet er det 
største utviklingsprosjektet i Norge noensinne 
med en økonomisk ramme på 8,2 mrd NoK. 
prosjektet involverer mere enn 100 norske 
underleverandører, de fleste av disse er små 
og mellomstore bedrifter. 

arbeidet med å integrere NaMMos apEX 
ammunisjon hadde også god fremdrift i 
2014. ammunisjonen integreres med midler 
fra utviklingsprogrammet (sDD). Det sikrer 
at apEX blir en del av basiskonfigurasjonen 
for F-35. 

Det at det har vært god fremdrift i både 
apEX og JsM i 2014 betyr ikke at det er 
automatikk i at systemene blir anskaffet av 
F-35 partnerland. Derfor er det er viktig at 

arbeidet videreføres med full kraft. 
også gjennomføringen av Lockheed Martins 
industriplan vil kreve mye arbeid i årene 
som kommer. Her gjenstår det fortsatt mye 
før planen gir det industrielle utbyttet av 
prosjektet som er forventet. De årlige bestill-
ingene av fly i årene som kommer blir viktige 
milepæler for å følge opp implementeringen 
av planen og en mulighet til å avstemme 
fremdriften på industrisiden mot tempoet i 
anskaffelsen av fly.

2.7 Internasjonal handel med 
forsvarsmateriell

For norsk forsvarsindustri er det helt 
avgjørende at det ikke skapes tvil om 
hvordan norske myndigheter vil praktisere 
eksportkontrollregimet. I internasjonal 
sammenheng er norsk forsvarsindustri en 
liten aktør som er helt avhengig av et tett 
og forpliktende samarbeid med andre lands 
industri for å kunne hevde oss i en stadig 
mer krevende konkurranse.

Internasjonal forsvarsindustri er i endring. 
Et fremtredende trekk er at det etableres 
noen få store systemleverandører som er i 
stand til å utvikle og levere tunge komplekse 
våpensystemer og -plattformer. De aller fleste 
av disse hører hjemme i de store europeiske 
landene eller i Usa. Et annet fremtredende 
trekk er at disse aktørene i mye større omfang 
enn tidligere benytter underleverandører, 
også for leveranser av kritiske delsystemer 
og komponenter som er helt avgjørende for 
at det komplette systemet skal fungere som 
forutsatt.

tidligere var det gjerne slik at system-
leverandørene hadde all kritisk kompetanse 
i egen organisasjon. Dersom det allikevel var 
behov for å gå til underleverandører var det 
ikke uvanlig at det ble etablert to alternative 
leverandører for å ivareta leveransesikker-
heten. slik er det ikke lenger. Fordi uviklings-
kostnadene har økt betydelig, volumet av 
anskaffelsene har blitt redusert, budsjettene 
er mindre og kompetanse er et knapphets-
gode i forsvarsindustrien, er det ikke lenger 
mulig å gjennomføre store forsvarsmateri-
ellprosjekter med et sett av overlappende 
underleverandører av kritiske delsystemer 
og komponenter.

Utvikling av nytt forsvarsmateriell tar gjerne 
ti år eller mer og kostnadene er ofte mange 
milliarder kroner. Derfor blir stadig flere 
prosjekter gjennomført som flernasjonale 
prosjekter der industrien i de landene som 
finansierer utviklingen samarbeider. som 
regel er det en leverandør, hjemmehørende 
i ett land som er ansvarlig for å sluttmontere 
og levere det ferdige produktet. Det betyr 
selvsagt også at eksport av det ferdige 
produktet må følge eksportkontrollregimet
i nasjonen der ferdigstillelsen skjer.

Dersom norsk forsvarsindustri i fremtiden 
skal få anledning til å delta i store flernas-
jonale forsvarsmateriellprosjekter, så må vi 
akseptere at våre leveranser av delsystemer 
og komponenter ikke begrenser muligheten 
til å eksportere det ferdige produktet. 
Hvis ikke vil norsk industri bli utelukket fra 
å delta i slike prosjekter. andre nasjoners 
industri vil ikke akseptere å involvere 
partnere der det hersker tvil om hvorvidt 
myndighetene vil sikre stabile og forutsigbare 
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rammebetingelser for eksport. Norsk industri 
må være en troverdig og pålitelig partner og 
leverandør i flernasjonale samarbeid, som 
ofte har tidshorisont på tretti år eller mer fra 
utvikling starter til materiellet avhendes.

Foreningen har løpende dialog med 
Utenriksdepartementet, politiske partier og 
andre interessenter for å ivareta bransjens 
interesser på dette feltet.

2.7.1 un arms Trade  
Treaty (aTT)

Norge hadde en viktig rolle i arbeidet med 
å forhandle frem en våpenhandelsavtale – 
att/arms trade treaty - som ble vedtatt av 
FNs generalforsamling 2. april 2013. avalen 
ble ratifisert av stortinget i januar 2014. Fsi 
og norsk forsvarsindustri bidro til og støttet 
prosessen med å få på plass en slik avtale.  
Fsi ønsker et sterkt internasjonalt samarbeid 
om våpenhandel og håper flest mulig land 
knytter seg til avtalen. Etter vårt syn er et for-
pliktende internasjonalt regelverk og kontroll 
som hindrer ulovlig handel og distribusjon av 
forsvarsmateriell til uønskede mottakere langt 
mer effektivt enn ensidige nasjonale tiltak.

Dersom att skal få betydning i praksis må 
den implementeres på en slik måte at alle 
viktige produsentland både ratifiserer og 
etterlever avtalen. Forsvarsindustrien har 
viktig kunnskap og erfaring som gir et godt 
grunnlag for å gi innspill og råd til myndig-
hetene. Norsk forsvarsindustri ser frem til å 
bli involvert i det videre arbeidet og ta del i 
dialogen om implementeringen av avtalen.

2.8 norwegian aerospace 
Industry Cluster (naIC)/ 
luftfartsklynge

Et antall medlemsbedrifter gikk i januar 2011 
sammen og dannet en ”leverandørklynge” for 
logistikkstøtte, vedlikehold og oppdaterings-
aktivitet i forhold til luftfartøyer. 
Bakgrunnen for etableringen var at de 
tradisjonelle kompetansemiljøene innen sivil 
og militær luftfart var i ferd med å forsvinne 
samtidig som Forsvaret, spesielt ifm nyanskaf-
felser, etterspør industrielle totalløsninger for 
logistikk og teknisk støtte. Leverandørklyngen 
- Norwegian aerospace Industry Cluster (NaIC) 
som består av 12 medlemsbedrifter - har en 
styringsgruppe med medlemmer fra fire av 
Fsis medlemsbedrifter. styringsgruppen som 
sitter ett år ad gangen har siden etableringen 
jobbet med å få på plass nødvendige felles 
initiativer og oversikter over bedriftenes 
relevante kapasiteter for bedre gjensidig 
utnyttelse av hverandre. praktiske samarbeids- 
løsninger mellom bedriftene har imidlertid 
ikke materialisert seg i forventet grad.

2.9 sMB-utvalg

Utvalgets formål er å arbeide for best mulige 
rammebetingelser for små- og mellomstore 
medlemsbedrifter i Fsi. av 6 representanter, 
som sitter i utvalget, har to stilt sin plass til 
disposisjon og en har forlatt utvalget i løpet 
av året. Utvalget  har organisert diverse 
møter med representanter fra Forsvaret 
og andre offentlige organisasjoner, som 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DsB). totalt har utvalget hatt 
fem arbeidsmøter i løpet av året og stått 

som arrangør for et seminar. seminaret ble 
gjennomført august 2014 og hadde tittelen 
“Kvalitetssikring”. totalt var det 39 personer 
fra 17 bedrifter som deltok. tilbakemeldin-
gene var positive og utvalget tar sikte på 
å arrangere en oppfølger i 2015. I tillegg 
deltok flere bedrifter i forbindelse med DsB 
sin årlige samfunnssikkerhetskonferanse i 
februar 2014, hvor Fsi sine medlemmer fikk 
anledning til å profilere seg.

2.10 samfunnssikkerhet

Interessen for samfunnssikkerhetsområdet 
var i 2014 meget stor. sMB utvalget har 
gjennom sitt fokus og møter med DsB 
fortsatt dette som et satsningsområde. 
administrasjonen har også i år deltatt ved 
flere av de arrangementene som er 
gjennomført i 2014. Dette har vært

•	 Universitet i stavangers (Uis) “samfunns-
sikkerhetskonferanse 2014”, med tema 
samfunnssikkerhet i et internasjonalt 
perspektiv, sentraliseringens dilemma og 
risiko- og sårbarhetsanalyse - et nyttig 
verktøy eller rent skuebrød?

•	 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
Beredskaps (DsB) samfunnssikkerhets- 
konferanse 2014”, hvor temaet var Krise-
kommunikasjon og beredskapsarbeid i  
et internasjonalt perspektiv.

•	 ambulanse- og redningsforum  
med tema “Hvordan fungerer norsk 
beredskap?”. 

Foreløpig er det få tiltak innenfor samfunns-
sikkerhetsområdet som retter seg konkret 
mot Fsis medlemsbedrifter. Fsi har knyttet 
kontakter mot arrangøren av ambulanse- og 
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redningskonferansen. I 2014 var flere av våre 
bedrifter med på utstillingen og Fsi har nå 
blitt med som medlem i utstillingskomiteen 
for 2015. arbeidet mot DsB har stagnert litt. 
Fsi ønsker med dette å fortsette arbeidet 
med å legge forholdene til rette for nett- 
verksbygging og etablering av møteplasser 
innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

3 sTraTEgI For 2015

FsIs visjon:

Forsvars- og sikkerhetsindustriens interesse-
organisasjon og en viktig samarbeidspart-
ner for myndighetene og Forsvaret.

3.1 overordnede mål for 
2015

•	 Bidra til å øke medlemsbedriftenes  
forretningsmuligheter i det norske  
forsvarsmarkedet

•	 styrke medlemsbedriftenes eksport- 
potensial

•	 Utvikle nettverket mellom 
medlemsbedriftene

•	 Legge til rette for at små og mellomstore 
medlemsbedrifter blir mer konkurranse- 
dyktige i det norske forsvarsmarkedet.

3.2 rammebetingelser

3.2.1 Myndighetsdialog

Fsi samarbeider tett med Forsvarsdeparte-
mentet, Forsvaret, andre departementer og 
flere av de store interesseorganisasjonene 
i arbeidslivet. Fsi skal videreføre den gode 

dialogen vi har med disse aktørene. Det er et 
mål å styrke dialogen med brukermiljøene i 
Forsvaret ytterligere.

I lys av at forsvarsmarkedet er monopolisert 
på kundesiden er det av særlig viktighet å 
videreutvikle den tette dialogen og samar-
beidet vi har med Forsvarsdepartementet og 
Forsvaret. Det er en forutsetning for å sikre 
at rammebetingelsene til bransjen blir best 
mulig. Ettersom eksport og flernasjonalt 
samarbeid får økende betydning og Norge 
signaliserer øket deltagelse i slikt samarbeid 
er det også viktigere enn før å styrke 
dialogen med Utenriksdepartementet.

Dialogen med myndighetene vil bli 
videreført i 2015.

Prioriterte oppgaver vil være:
•	 Bidra til å videreutvikle Forsvarsindus-

triens rammebetingelser med vekt på å 
påvirke innhold, og implementeringen 
av den bebudede stortingsmeldingen 
om forholdet mellom forsvarssektoren og 
forsvarsindustrien som planlegges lagt 
frem i 2015

•	 Bidra til næringsstrategiske vurderinger/
analyser i.f.m. anskaffelser til Forsvaret

•	 oppfølging av implementeringen av  
nytt anskaffelsesregelverk og EUs  
forsvarsdirektiv

•	 Dialog med brukermiljøet i Forsvaret 
–planlegging og gjennomføring av 
teknologidag med Cyberforsvaret på 
Jørstadmoen

•	 Kampflyanskaffelsen
•	 oppfølging og praktiseringen av  

Eksportkontrollregelverket
•	 Videreutvikle etablerte møteplasser med 

myndighetene
•	 Markedsstøtte til eksport av forsvars- 

materiell
•	 Forberedelse til anskaffelsen av fremtidig 

ubåtkapasitet
•	 Gi innspill FsJs Fagmilitære råd om 

forsvarsindustriens mulige bidrag til 
forsyningssikkerhet og beredskap og til å 
understøtte Forsvarets i krise og krig

3.2.1.1 stortingsmeldingen 
om forholdet mellom 
Forsvarssektoren og 
forsvarsindustrien

regjeringen har besluttet at det skal legges 
frem en ny stortingsmelding om forholdet 
mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien 
i 2015. Hovedformålet med meldingen vil 
være å videreutvikle en strategi for samarbei-
det mellom Forsvaret og industrien i Norge 
som tar hensyn til konsekvensene av EUs 
direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffel-
ser. Da forsvarsministeren i desember 2014 
annonserte at regjeringen vil utarbeide en ny 
stortingsmelding om forholdet mellom fors-
varssektoren og forsvarsindustrien sa hun at: 
“Det er viktig at vår forsvarsindustri beholder 
sin kompetanse, kunnskap og konkurranse-
kraft for å sikre at Forsvaret får nødvendig 
tilgang på materiell og kompetanse.”

Dette føyer seg inn rekken av uttalelser fra 
regjeringspartiene om at forsvarsindustrien er 
viktig. regjeringen har gitt tydelige signaler 
om at den ønsker å legge til rette for en slik 
utvikling. I sundvollenplattformen står det at 
regjeringen vil “bidra til å opprettholde og 
videreutvikle en internasjonalt  
konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.” 
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rammebetingelser for eksport. Norsk industri 
må være en troverdig og pålitelig partner og 
leverandør i flernasjonale samarbeid, som 
ofte har tidshorisont på tretti år eller mer fra 
utvikling starter til materiellet avhendes.

Foreningen har løpende dialog med 
Utenriksdepartementet, politiske partier og 
andre interessenter for å ivareta bransjens 
interesser på dette feltet.

2.7.1 un arms Trade  
Treaty (aTT)

Norge hadde en viktig rolle i arbeidet med 
å forhandle frem en våpenhandelsavtale – 
att/arms trade treaty - som ble vedtatt av 
FNs generalforsamling 2. april 2013. avalen 
ble ratifisert av stortinget i januar 2014. Fsi 
og norsk forsvarsindustri bidro til og støttet 
prosessen med å få på plass en slik avtale.  
Fsi ønsker et sterkt internasjonalt samarbeid 
om våpenhandel og håper flest mulig land 
knytter seg til avtalen. Etter vårt syn er et for-
pliktende internasjonalt regelverk og kontroll 
som hindrer ulovlig handel og distribusjon av 
forsvarsmateriell til uønskede mottakere langt 
mer effektivt enn ensidige nasjonale tiltak.

Dersom att skal få betydning i praksis må 
den implementeres på en slik måte at alle 
viktige produsentland både ratifiserer og 
etterlever avtalen. Forsvarsindustrien har 
viktig kunnskap og erfaring som gir et godt 
grunnlag for å gi innspill og råd til myndig-
hetene. Norsk forsvarsindustri ser frem til å 
bli involvert i det videre arbeidet og ta del i 
dialogen om implementeringen av avtalen.

2.8 norwegian aerospace 
Industry Cluster (naIC)/ 
luftfartsklynge

Et antall medlemsbedrifter gikk i januar 2011 
sammen og dannet en ”leverandørklynge” for 
logistikkstøtte, vedlikehold og oppdaterings-
aktivitet i forhold til luftfartøyer. 
Bakgrunnen for etableringen var at de 
tradisjonelle kompetansemiljøene innen sivil 
og militær luftfart var i ferd med å forsvinne 
samtidig som Forsvaret, spesielt ifm nyanskaf-
felser, etterspør industrielle totalløsninger for 
logistikk og teknisk støtte. Leverandørklyngen 
- Norwegian aerospace Industry Cluster (NaIC) 
som består av 12 medlemsbedrifter - har en 
styringsgruppe med medlemmer fra fire av 
Fsis medlemsbedrifter. styringsgruppen som 
sitter ett år ad gangen har siden etableringen 
jobbet med å få på plass nødvendige felles 
initiativer og oversikter over bedriftenes 
relevante kapasiteter for bedre gjensidig 
utnyttelse av hverandre. praktiske samarbeids- 
løsninger mellom bedriftene har imidlertid 
ikke materialisert seg i forventet grad.

2.9 sMB-utvalg

Utvalgets formål er å arbeide for best mulige 
rammebetingelser for små- og mellomstore 
medlemsbedrifter i Fsi. av 6 representanter, 
som sitter i utvalget, har to stilt sin plass til 
disposisjon og en har forlatt utvalget i løpet 
av året. Utvalget  har organisert diverse 
møter med representanter fra Forsvaret 
og andre offentlige organisasjoner, som 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DsB). totalt har utvalget hatt 
fem arbeidsmøter i løpet av året og stått 

som arrangør for et seminar. seminaret ble 
gjennomført august 2014 og hadde tittelen 
“Kvalitetssikring”. totalt var det 39 personer 
fra 17 bedrifter som deltok. tilbakemeldin-
gene var positive og utvalget tar sikte på 
å arrangere en oppfølger i 2015. I tillegg 
deltok flere bedrifter i forbindelse med DsB 
sin årlige samfunnssikkerhetskonferanse i 
februar 2014, hvor Fsi sine medlemmer fikk 
anledning til å profilere seg.

2.10 samfunnssikkerhet

Interessen for samfunnssikkerhetsområdet 
var i 2014 meget stor. sMB utvalget har 
gjennom sitt fokus og møter med DsB 
fortsatt dette som et satsningsområde. 
administrasjonen har også i år deltatt ved 
flere av de arrangementene som er 
gjennomført i 2014. Dette har vært

•	 Universitet i stavangers (Uis) “samfunns-
sikkerhetskonferanse 2014”, med tema 
samfunnssikkerhet i et internasjonalt 
perspektiv, sentraliseringens dilemma og 
risiko- og sårbarhetsanalyse - et nyttig 
verktøy eller rent skuebrød?

•	 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
Beredskaps (DsB) samfunnssikkerhets- 
konferanse 2014”, hvor temaet var Krise-
kommunikasjon og beredskapsarbeid i  
et internasjonalt perspektiv.

•	 ambulanse- og redningsforum  
med tema “Hvordan fungerer norsk 
beredskap?”. 

Foreløpig er det få tiltak innenfor samfunns-
sikkerhetsområdet som retter seg konkret 
mot Fsis medlemsbedrifter. Fsi har knyttet 
kontakter mot arrangøren av ambulanse- og 
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redningskonferansen. I 2014 var flere av våre 
bedrifter med på utstillingen og Fsi har nå 
blitt med som medlem i utstillingskomiteen 
for 2015. arbeidet mot DsB har stagnert litt. 
Fsi ønsker med dette å fortsette arbeidet 
med å legge forholdene til rette for nett- 
verksbygging og etablering av møteplasser 
innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

3 sTraTEgI For 2015

FsIs visjon:

Forsvars- og sikkerhetsindustriens interesse-
organisasjon og en viktig samarbeidspart-
ner for myndighetene og Forsvaret.

3.1 overordnede mål for 
2015

•	 Bidra til å øke medlemsbedriftenes  
forretningsmuligheter i det norske  
forsvarsmarkedet

•	 styrke medlemsbedriftenes eksport- 
potensial

•	 Utvikle nettverket mellom 
medlemsbedriftene

•	 Legge til rette for at små og mellomstore 
medlemsbedrifter blir mer konkurranse- 
dyktige i det norske forsvarsmarkedet.

3.2 rammebetingelser

3.2.1 Myndighetsdialog

Fsi samarbeider tett med Forsvarsdeparte-
mentet, Forsvaret, andre departementer og 
flere av de store interesseorganisasjonene 
i arbeidslivet. Fsi skal videreføre den gode 

dialogen vi har med disse aktørene. Det er et 
mål å styrke dialogen med brukermiljøene i 
Forsvaret ytterligere.

I lys av at forsvarsmarkedet er monopolisert 
på kundesiden er det av særlig viktighet å 
videreutvikle den tette dialogen og samar-
beidet vi har med Forsvarsdepartementet og 
Forsvaret. Det er en forutsetning for å sikre 
at rammebetingelsene til bransjen blir best 
mulig. Ettersom eksport og flernasjonalt 
samarbeid får økende betydning og Norge 
signaliserer øket deltagelse i slikt samarbeid 
er det også viktigere enn før å styrke 
dialogen med Utenriksdepartementet.

Dialogen med myndighetene vil bli 
videreført i 2015.

Prioriterte oppgaver vil være:
•	 Bidra til å videreutvikle Forsvarsindus-

triens rammebetingelser med vekt på å 
påvirke innhold, og implementeringen 
av den bebudede stortingsmeldingen 
om forholdet mellom forsvarssektoren og 
forsvarsindustrien som planlegges lagt 
frem i 2015

•	 Bidra til næringsstrategiske vurderinger/
analyser i.f.m. anskaffelser til Forsvaret

•	 oppfølging av implementeringen av  
nytt anskaffelsesregelverk og EUs  
forsvarsdirektiv

•	 Dialog med brukermiljøet i Forsvaret 
–planlegging og gjennomføring av 
teknologidag med Cyberforsvaret på 
Jørstadmoen

•	 Kampflyanskaffelsen
•	 oppfølging og praktiseringen av  

Eksportkontrollregelverket
•	 Videreutvikle etablerte møteplasser med 

myndighetene
•	 Markedsstøtte til eksport av forsvars- 

materiell
•	 Forberedelse til anskaffelsen av fremtidig 

ubåtkapasitet
•	 Gi innspill FsJs Fagmilitære råd om 

forsvarsindustriens mulige bidrag til 
forsyningssikkerhet og beredskap og til å 
understøtte Forsvarets i krise og krig

3.2.1.1 stortingsmeldingen 
om forholdet mellom 
Forsvarssektoren og 
forsvarsindustrien

regjeringen har besluttet at det skal legges 
frem en ny stortingsmelding om forholdet 
mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien 
i 2015. Hovedformålet med meldingen vil 
være å videreutvikle en strategi for samarbei-
det mellom Forsvaret og industrien i Norge 
som tar hensyn til konsekvensene av EUs 
direktiv for forsvars- og sikkerhetsanskaffel-
ser. Da forsvarsministeren i desember 2014 
annonserte at regjeringen vil utarbeide en ny 
stortingsmelding om forholdet mellom fors-
varssektoren og forsvarsindustrien sa hun at: 
“Det er viktig at vår forsvarsindustri beholder 
sin kompetanse, kunnskap og konkurranse-
kraft for å sikre at Forsvaret får nødvendig 
tilgang på materiell og kompetanse.”

Dette føyer seg inn rekken av uttalelser fra 
regjeringspartiene om at forsvarsindustrien er 
viktig. regjeringen har gitt tydelige signaler 
om at den ønsker å legge til rette for en slik 
utvikling. I sundvollenplattformen står det at 
regjeringen vil “bidra til å opprettholde og 
videreutvikle en internasjonalt  
konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.” 
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Høyres stortingsvalgprogram for inneværen-
de periode slår fast at partiet vil gi de høy-
teknologiske forsvarsbedriftene konkurranse-
kraft gjennom robuste gjenkjøpsavtaler. 

Dette gir grunn til optimisme i forsvarsindus-
trien og høye forventninger om at den 
bebudede stortingsmeldingen inneholder 
en robust strategi med et tydelig ambisjons-
nivå og konkrete tiltak og virkemidler som 
gir nødvendig forutsigbarhet. strategien må 
sikre norsk forsvarsindustri minst like gode 
rammebetingelser som våre konkurrenter 
har i sine hjemmemarkeder, og bidra til 
å sikre markedsadgang i et internasjon-
alt marked som i økende grad preges av 
proteksjonisme og politiserte beslutnings-
prosesser.

En fremtidsrettet forsvarsindustristrategi må 
derfor bl. a legge til rette for at:
•	 Forsvaret bruker norsk industri når det 

anskaffes materiell og systemer der vi 
har produkter og kompetanse innenfor 
prioriterte teknologiområder.

•	 Norge krever industrisamarbeidsavtaler 
(gjenkjøp) for alle større anskaffels-
er fra utlandet, inkl. fra EU/EØs, på 
samme måte som bl.a. Danmark nå gjør 
etter en metodikk som er avklart med 
EU-kommisjonen. 

•	 Forsvaret fortsatt satser på FoU i 
samarbeid med norsk industri for å ta 
frem løsninger det norske forsvaret har 
behov for innenfor rammer som gjør 
det mulig for norsk forsvarsindustri å 
eksportere løsningene i et krevende 
internasjonalt marked

En industri- og teknologistrategi for 
Forsvaret som viderefører et strategisk 
partnerskap mellom Forsvaret og industrien 
i tråd med regjeringens uttalte intensjon 
og med klare føringer som nevnt ovenfor, 
vil gjøre det mulig å videreføre og styrke 
en internasjonalt konkurransedyktig norsk 
forsvarsindustri.

For Fsi bli det viktig å arbeide for at den nye 
strategien sikrer bransjen rammebetingelser 
som ivaretar våre behov for å samarbeid med 
Forsvaret som en krevende og kompetent 
kunde om utvikling av forsvarsmateriell og å 
sikre konkurransedyktighet internasjonalt.

3.2.2 Internasjonal  
markedsføring

Fsi vil legge stor vekt på å sikre at den 
omfattende myndighetsstøtten til eksport 
av forsvarsmateriell blir videreført i 2015. 
I et internasjonalt forsvarsmarked som 
preges av stadig sterkere konkurranse, 
og der veksten i stor grad skjer i markeder 
som i betydelig grad er politisert, blir støtte 
fra norske myndigheter i forbindelser med 
markedsføring av forsvarsmateriell stadig 
viktigere. I de senere år har Forsvarsde-
partementet og Forsvaret i betydelig grad 
økt sin innsats for å støtte norsk eksport av 
forsvarsmateriell fra Norge. Industrien er 
svært tilfreds med støtten vi får fra norske 
myndigheter. Foreningen vil ha løpende 
dialog om deltagelse og bidrag fra Forsvars-
departementet og Forsvaret i forbindelse 
med internasjonale myndighetsmøter, 
messer, konferanser/seminarer og 
demonstrasjoner.

Det planlegges et statsbesøk av DDKKHH 
Kong Harald V og Dronning sonja til australia 
i 2015. I forbindelse med besøket vil det bli 
arrangert en næringslivsdelegasjon i regi 
av Innovasjon Norge. Innenfor rammen av 
delegasjonens program vil Fsi gjennomføre 
et forsvarsindustri arrangement i Canberra.

3.2.2.1 Messer/utstillinger

I 2015 planlegger foreningen å arrangere 
fellesstands på følgende utstillinger:

paris airshow 2015, I paris, Frankrike
Mspo 2015 i Kielche, polen
DsEI 2015 i London, UK

Norge er “lead nation” for Mspo i polen 2015.  
I samarbeid mellom FD, Forsvaret og Fsi vil 
det bli organisert en norsk paviljong og et 
seminarprogram i forbindelse med messen.

Foreningen vil, avhengig av behov og 
interesse hos medlemsbedriftene, kunne 
gjennomføre fellesstands på andre messer 
i 2015.

3.2.3 anskaffelsesregelverk

Et revidert anskaffelsesregelverk for 
Forsvaret ble implementert 1. januar 2014. 
Det reviderte regelverket er bl.a. en del av 
implementeringen av EUs forsvarsdirektiv i 
norsk rett.

For Fsi blir det viktig å sikre at regelverket 
praktiseres på en slik måte at norsk forsvars-
industris konkurransekraft styrkes både i 
hjemmemarkedet og internasjonalt. 
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3.2.3.1 Eus Forsvarsdirektiv

For Fsi er det en prioritert oppgave i 2015 å 
videreføre arbeidet med å følge opp imple-
menteringen av EU-direktivet slik at det ikke 
bidrar til at industriens rammebetingelser 
blir dårligere verken i hjemmemarkedet eller 
i eksportmarkedene. Dette vil skje gjennom 
dialog med FD og den norske EU-delegas-
jonen, gjennom asD og direkte overfor 
EU-kommisjonen forutsetningsvis gjennom 
felles nordiske posisjoner utarbeidet i samar-
beid mellom de nordiske foreningene.
 
3.2.4 Industrielt samarbeid 
ved anskaffelser fra  
utenlandske leverandører

Et nytt regelverk for industrielt samarbeid 
ved Forsvarets anskaffelser fra utlandet 
trådte i kraft 1. januar 2014 med til dels 
omfattende endringer som i særlig grad 
omfatter anskaffelser som gjennomføres 
under den nye forskriften (Fosa) som 
implementerer EUs forsvarsdirektiv i norsk 
rett. Det blir viktig å følge opp hvordan 
dette blir implementert, særlig hvordan 
EUs medlemsland velger å tolke direktivet i 
forhold til bruk av industrisamarbeidsavtaler 
som ikke er særlig omtalt i direktivet.

Det har vist seg at flere av EUs medlemsland 
har etablert ordninger som gjør det mulig 
å kreve gjenkjøp innenfor rammen av EU-
direktivet. Bl.a. har Danmark, i dialog med 
EU-kommisjonen får på plass en ordning 
der de krever gjenkjøp, med henvisning til 
EU-traktatens unntaksbestemmelse i art. 
346, for anskaffelser som kunngjøres og 

anskaffes etter prosedyrene i direktivet.

I Forsvarsbudsjettet for 2012 ble det slått fast 
at utviklingen av det industrielle samarbeidet 
også skal ses i lys av behovet for å ivareta 
nasjonal forsynings- og informasjonssikker-
het, og at industrielt samarbeid ved kjøp fra 
utenlandske leverandører fortsatt skal bidra 
til å understøtte Forsvarets materiellbehov 
ved at industriens muligheter til å delta i 
internasjonalt materiellsamarbeid styrkes og 
at norsk industri blir satt best mulig i stand til 
å levere materiell og tjenester til Forsvaret.

Det blir derfor viktig å sikre at implemen-
teringen av det reviderte regelverket ut-
formes og praktiseres på en slik måte at det 
gir nødvendig rom for å kreve industrisamar-
beidsavtaler også etter at direktivet er trådt 
i kraft. Dette bør klargjøres i den bebudede 
stortingsmeldingen om forholdet mellom 
Forsvarssektoren og norsk forsvarsindustri.

Vider skal Fsi i samsvar med etablert praksis 
støtte FD i arbeidet med å forhandle frem 
og gjennomføre gjenkjøpsavtaler med 
utenlandske leverandører

3.2.5 Internasjonal handel 
med forsvarsmateriell

Hovedlinjene for norsk eksport av forsvars-
materiell har ligget fast over lang tid. 
Eksporten av forsvarsmateriell mellom 
Nato-land bygger på en langsiktig uten-
riks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, hvor 
leveranser av forsvarsmateriell mellom 
medlemslandene er forankret i avtaler og 
mangeårig praksis.  

Import og eksport av forsvarsmateriell 
bygger tillit mellom nasjoner. Det å anskaffe 
forsvarsmateriell fra en annen nasjon inne-
bærer i mange tilfeller at kjøperen gjør sin 
nasjonale forsvarsevne avhengig av et lang-
siktig forhold til en utenlandsk leverandør. 
En forutsetning for å bli vist denne tilliten er 
at leverandørens nasjonale myndigheter har 
et forutsigbart regime for eksportkontroll, 
slik at kjøperen er sikker på at han gjennom 
materiellets levetid vil kunne få nødvendige 
suppleringer, leveranser av reservedeler 
og vedlikeholdstjenester og tilgang til frem-
tidige oppgraderinger. Enhver usikkerhet om 
fremtidige endringer i nasjonale regelverk, 
eller praktisering av eksportkontrollregimet, 
vil derfor ha betydelige negative konsekven-
ser. Det gir grunnlag for å stille spørsmål 
ved leverandørens evne til å stå ved sine 
forpliktelser gjennom materiellets 
levetid. Ensidige norske tiltak som innebærer 
vesentlig endringer i praktiseringen av 
eksportkontrollregimet, eller signaler fra 
myndighetene om at slike tiltak vurderes, 
vil derfor umiddelbart få negative konse-
kvenser for norsk forsvarsindustri. Det er helt 
avgjørende for norsk forsvarsindustris videre 
vekst i det internasjonale forsvarsmarkedet 
at det ikke iverksettes tiltak eller gis signaler 
fra norske myndigheter som kan bidra til å 
skape slik usikkerhet.

Finanskrisen i Europa og Usas behov 
for å redusere sine budsjettunderskudd, 
innebærer reduserte forsvarsbudsjetter i 
norsk forsvarsindustris viktigste markeder. 
Dette fører til øket proteksjonisme i mange 
nasjoner, og gjør det mer krevende for norsk 
industri å få markedsadgang. Denne ut-
viklingen gjør det enda viktigere at det ikke 
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hersker tvil om hvordan Norge praktiserer 
eksportkontrollen. Utviklingen har også 
forsterket fokuset på flernasjonalt samarbeid 
mellom allierte nasjoner for å utvikle og 
anskaffe forsvarsmateriell. Både innenfor 
rammen av Nato (smart Defence) og EU 
(pooling and sharing) er det initiativ på gang 
for å stimulere til tettere samarbeid. 
Norske myndigheter har gitt sterk politisk 
støtte til disse initiativene og deltar i mange 
prosjekter og aktiviteter som er iverksatt 
for å oppnå en mer effektiv utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser på forsvarsområdet. 
Felles for slike prosjekter er at det bidrar til å 
øke den gjensidige avhengigheten mellom 
nasjonene. Dette betyr også at avhengig-
heten av andre nasjoners industri er raskt 
økende, ettersom samarbeidsprosjektene 
fører til at ingen leveranser kan skje uten alle 
deltagende nasjoners industri leverer sine 
delleveranser som forventet. Dette gjelder 
også ved eksport til tredjeland. Derfor er 
det viktig for industrien at det ikke legges 
geografiske begrensninger på hvor 
forsvarsmyndighetene i Nato-land og 
nærstående land selv kan bruke militært 
materiell importert fra Norge, eller når det 
gjelder retningslinjenes bestemmelser om 
samarbeids- og utviklingsprosjekter, 
flernasjonale produkter eller delleveranser.

samtidig som forsvarsinvesteringene i 
Europa og Usa er på vei ned, er mange av 
nasjonene med raskt voksende økonomier 
i ferd med å øke sine forsvarsinvesteringer 
kraftig. Dette gjelder bl.a. i sør-amerika, 
Midt-Østen, asia og oceania. Flere 
nasjoner her er interessante markeder og 
industrien forventer vekst i disse regionene 
de nærmeste år. Det vil bidra til å styrke 

norsk forsvarsindustri, og til at industrien kan 
forbli en kompetent leverandør og samar-
beidspartner for det norske Forsvaret.

Norsk forsvarsindustri leverer et betydelig 
bidrag til verdiskapning, teknologiutvikling 
og sysselsetting i Norge. For å kunne bevare 
og utvikle denne posisjonen har industrien 
behov for rammevilkår som er forutsigbare 
og på linje med konkurrentenes. Fsi vil 
derfor følge tett opp utviklingen og 
praktiseringen av eksportkontrollregimet 
og bidra til at dette forblir forutsigbart.

3.2.6 European defence 
agency (Eda)

EU fortsetter arbeidet med å utvikle et felles 
europeiske marked for forsvarsmateriell. 
så langt med beskjedne resultater. Et nytt 
toppmøte i juni 2015 for å drøfte utfordringer 
på forsvars- og sikkerhetsområdet er vil 
bl.a. adressere behovet for et regime for 
leveransesikkerhet på EU-nivå, nye initiativer 
for å sikre finansiering til forvarsrelevant 
FoU og status for implementeringen av EUs 
forsvarsdirektiv.  Fsi samarbeider med de 
nordiske forsvarsindustriforeningene og har 
tett dialog med Forsvarsdepartementet om 
evt. innspill til prosessen som leder frem mot 
toppmøtet.

Fsi anser det som viktig at Norge søker 
samarbeid med EDa slik at mulighetene 
et slikt samarbeid gir bl.a. for fremtidig 
deltagelse i EDa finansierte programmer, 
kan utnyttes. samtidig er det viktig å arbeide 
for at Norge ikke liberaliserer det nasjonale 
markedet for forsvarsmateriell i et raskere 
tempo enn det de ledende nasjonene i EU 

gjør. De små nasjonene med begrenset 
forsvarsindustriell kompetanse og kapasitet 
må først tilgodeses gjennom at de store 
nasjonene legger til rette for markedsad-
gang og likeverdig konkurranse.

EU og EDa arbeider for å etablere et 
europeisk regime for leveransesikkerhet. I 
denne forbindelse forsøker flere nasjoner å 
legge inn preferansemekanismer som styrer 
anskaffelser mot europeisk industri og gjør 
det vanskeligere for europeiske nasjoner og 
å anskaffe fra land utenfor EU, som f.eks. Usa. 
på noen områder er det tanker om at dette 
også skal gjelde valg av underleverandører 
for europeisk forsvarsindustri.  Dette er en 
uakseptabel tilnærming for norsk, og mange 
andre lands forsvarsindustri som på lik linje 
med norsk industri er helt avhengige av at 
den transatlantiske linken og samarbeidet 
med Usa videreføres.  Det blir derfor viktig å 
påvirke disse prosessene direkte mot EU/EDa 
og gjennom den europeiske forsvarsindustri-
foreningen asD. Dette vil i stor grad kunne 
skje i et samarbeid mellom de nordiske 
forsvarsindustriforeningene.

I erkjennelse av at den europeiske forsvars-
industrien har store utfordringer i forhold til 
finansiering av nye utviklingsprogrammer 
pågår et arbeid i EU for å utrede mulighetene 
for at forsvarsrelevant FoU kan finansieres 
med midler fra EUs rammeprogrammer. 
I første omgang er det aktuelt å sette av et 
mindre beløp utenfor rammeprogrammene 
for å teste ut hvordan EUs regime kan brukes 
i forsvarsindustrien. programmet som har 
fått betegnelsen preparatory action (pa) skal 
styres av EU. Det pågår et arbeid for å få på 
plass modalitetene for programmet og det 
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for å stimulere til tettere samarbeid. 
Norske myndigheter har gitt sterk politisk 
støtte til disse initiativene og deltar i mange 
prosjekter og aktiviteter som er iverksatt 
for å oppnå en mer effektiv utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser på forsvarsområdet. 
Felles for slike prosjekter er at det bidrar til å 
øke den gjensidige avhengigheten mellom 
nasjonene. Dette betyr også at avhengig-
heten av andre nasjoners industri er raskt 
økende, ettersom samarbeidsprosjektene 
fører til at ingen leveranser kan skje uten alle 
deltagende nasjoners industri leverer sine 
delleveranser som forventet. Dette gjelder 
også ved eksport til tredjeland. Derfor er 
det viktig for industrien at det ikke legges 
geografiske begrensninger på hvor 
forsvarsmyndighetene i Nato-land og 
nærstående land selv kan bruke militært 
materiell importert fra Norge, eller når det 
gjelder retningslinjenes bestemmelser om 
samarbeids- og utviklingsprosjekter, 
flernasjonale produkter eller delleveranser.

samtidig som forsvarsinvesteringene i 
Europa og Usa er på vei ned, er mange av 
nasjonene med raskt voksende økonomier 
i ferd med å øke sine forsvarsinvesteringer 
kraftig. Dette gjelder bl.a. i sør-amerika, 
Midt-Østen, asia og oceania. Flere 
nasjoner her er interessante markeder og 
industrien forventer vekst i disse regionene 
de nærmeste år. Det vil bidra til å styrke 

norsk forsvarsindustri, og til at industrien kan 
forbli en kompetent leverandør og samar-
beidspartner for det norske Forsvaret.

Norsk forsvarsindustri leverer et betydelig 
bidrag til verdiskapning, teknologiutvikling 
og sysselsetting i Norge. For å kunne bevare 
og utvikle denne posisjonen har industrien 
behov for rammevilkår som er forutsigbare 
og på linje med konkurrentenes. Fsi vil 
derfor følge tett opp utviklingen og 
praktiseringen av eksportkontrollregimet 
og bidra til at dette forblir forutsigbart.

3.2.6 European defence 
agency (Eda)

EU fortsetter arbeidet med å utvikle et felles 
europeiske marked for forsvarsmateriell. 
så langt med beskjedne resultater. Et nytt 
toppmøte i juni 2015 for å drøfte utfordringer 
på forsvars- og sikkerhetsområdet er vil 
bl.a. adressere behovet for et regime for 
leveransesikkerhet på EU-nivå, nye initiativer 
for å sikre finansiering til forvarsrelevant 
FoU og status for implementeringen av EUs 
forsvarsdirektiv.  Fsi samarbeider med de 
nordiske forsvarsindustriforeningene og har 
tett dialog med Forsvarsdepartementet om 
evt. innspill til prosessen som leder frem mot 
toppmøtet.

Fsi anser det som viktig at Norge søker 
samarbeid med EDa slik at mulighetene 
et slikt samarbeid gir bl.a. for fremtidig 
deltagelse i EDa finansierte programmer, 
kan utnyttes. samtidig er det viktig å arbeide 
for at Norge ikke liberaliserer det nasjonale 
markedet for forsvarsmateriell i et raskere 
tempo enn det de ledende nasjonene i EU 

gjør. De små nasjonene med begrenset 
forsvarsindustriell kompetanse og kapasitet 
må først tilgodeses gjennom at de store 
nasjonene legger til rette for markedsad-
gang og likeverdig konkurranse.

EU og EDa arbeider for å etablere et 
europeisk regime for leveransesikkerhet. I 
denne forbindelse forsøker flere nasjoner å 
legge inn preferansemekanismer som styrer 
anskaffelser mot europeisk industri og gjør 
det vanskeligere for europeiske nasjoner og 
å anskaffe fra land utenfor EU, som f.eks. Usa. 
på noen områder er det tanker om at dette 
også skal gjelde valg av underleverandører 
for europeisk forsvarsindustri.  Dette er en 
uakseptabel tilnærming for norsk, og mange 
andre lands forsvarsindustri som på lik linje 
med norsk industri er helt avhengige av at 
den transatlantiske linken og samarbeidet 
med Usa videreføres.  Det blir derfor viktig å 
påvirke disse prosessene direkte mot EU/EDa 
og gjennom den europeiske forsvarsindustri-
foreningen asD. Dette vil i stor grad kunne 
skje i et samarbeid mellom de nordiske 
forsvarsindustriforeningene.

I erkjennelse av at den europeiske forsvars-
industrien har store utfordringer i forhold til 
finansiering av nye utviklingsprogrammer 
pågår et arbeid i EU for å utrede mulighetene 
for at forsvarsrelevant FoU kan finansieres 
med midler fra EUs rammeprogrammer. 
I første omgang er det aktuelt å sette av et 
mindre beløp utenfor rammeprogrammene 
for å teste ut hvordan EUs regime kan brukes 
i forsvarsindustrien. programmet som har 
fått betegnelsen preparatory action (pa) skal 
styres av EU. Det pågår et arbeid for å få på 
plass modalitetene for programmet og det 
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planlegges å sende ut en første kunngjøring 
med invitasjon til å fremme prosjekter i 
2016. Det er foreløpig ikke avklart om og i 
hvilken grad programmet bli åpent for norske 
bedrifter, men det er uansett viktig å følge 
programmet i tett samarbeid med norske 
myndigheter som er invitert inn i det for-
beredende arbeidet i EU. pa vil få begrenset 
omfang og varighet, men dersom program-
met er vellykket vil det kunne åpne for at 
det fra 2021 blir gjort midler tilgjengelige til 
forsvarsformål fra EUs rammeprogrammer. I 
så fall blir det viktig for norsk forsvarsindustri 
å være forberedt på dette slik at mulighetene 
som da kan åpne seg blir utnyttet. Fsi vil der-
for i dialog og koordinert med FD følge opp 
utviklingen i EU på dette felte og samarbeide 
med de nordiske forsvarsindustriforeningene 
om felles posisjoner.

Fsi deltar regelmessig i samarbeidsmøtene 
mellom EDa og de europeiske forsvars-
industriforeningene.

3.3 nye Kampfly

anskaffelsen av F-35 er norgeshistoriens 
største anskaffelsesprosjekt. Derfor er det 
viktig for Fsi å bidra til å sikre norsk industris 
interesser i kampflyprosjektet. 

selv om det i løpet av 2014 var en positiv 
utvikling med flere nye kontrakter til norsk 
industri er det fortsatt mye som gjenstår før 
det med rimelig grad av sikkerhet er grunnlag 
for å hevde at det industrielle utbyttet av 
anskaffelse vil bli i samsvar med ambisjonene 
om at verdiskapningen i norsk industri skal 
tilsvare anskaffelseskostnadene. Det er 
krevende for norsk industri å få adgang til 

det amerikanske forsvarsmarkedet. Dette 
er særlig krevende i F-35 programmet fordi 
industrien i parternasjonene, med unntak av 
Usa og UK, kun får anledning til konkurrere 
om utvalgte komponenter og delsystemer. 
Det er leverandørene Lockheed Martin og 
pratt & Whitney som bestemmer hvilke indus-
trielle muligheter de forskjellige 
partnernasjonene skal få anledning til å 
konkurrere om. Industrisamarbeidet blant 
partnernasjonene har fra starten av vært 
basert på prinsippet om «best value» der 
industrien og forsknings- og utviklings-
miljøene i nasjonene må konkurrere om 
oppdrag i prosjektet. 

Fsi er derfor opptatt av norske myndigheter 
identifiserer konkrete tiltak som kan motivere 
leverandørene til å styrke sitt engasjement 
overfor norsk industri, og sørger for at allerede 
etablerte avtaler utvides som forespeilet og at 
både nye og allerede identifiserte, men ikke 
iverksatt muligheter, blir realisert. Dersom 
leverandørene ikke viser reell vilje til å bedre 
situasjonen, bør dette kunne få konsekvenser 
i forhold til kontraheringstempoet for 
kampflyene. 

Norske myndigheter vil viderefører sin 
innsats for å få fortgang i implementerin-
gen av industriplanen og å identifisere nye 
muligheter i 2015. I denne forbindelse kan 
det bli aktuelt å sende en industridelegasjon 
til LM aero i 2015. Dette kan eventuelt skje i 
forbindelse med at Norge får overlevert sitt 
første fly i september 2015.

Dersom leverandørenes industriplan ikke vil 
kunne sikre at de industrielle ambisjonene 
for kampflyprosjektet blir realisert, er de 

nasjonale utviklingsprosjektene for ny 
ammunisjon til flyet, apEX, og nytt missil for 
overflate- og landmålskapasitet, Joint strike 
Missile (JsM) helt avgjørende. Det er først 
når apEX og JsM realiseres at det vil være 
mulig å nå de industrielle ambisjonene som 
er lagt til grunn for kampflyprosjektet, også 
i forhold til å bringe små og mellomstore 
bedrifter inn i prosjektet. prosjektene har 
god fremdrift, flere milepæler skal passeres i 
2015.  For JsMs del blir det viktig å få fullført 
forhandlingene med australske myndigheter 
om samarbeid om den vider utviklingen 
av missilet slik at australia blir en partner i 
programmet.

Det forutsetter et tett og nært samarbeid 
med myndighetene. Foreningen har et tett 
samarbeid med Forsvarsdepartementet om 
kampflyprosjektet. store deler av Forsvarets 
investeringsbudsjett vil om få år går nå til 
kampfly, med den konsekvens at andre 
anskaffelser blir redusert i omfang. For norsk 
forsvarsindustri betyr dette at hjemmemark-
edet i en lang periode blir vesentlig redusert. 
Dersom Norge skal ha en internasjonalt 
konkurransedyktig forsvarsindustri også  
etter at kampflyene er anskaffet, er det derfor 
helt nødvendig at prosjektet fører med seg 
industrielle oppdrag av betydelig omfang.

Det vil derfor også for 2015 være en prioritert 
oppgave for Fsi å bidra til at forholdene 
legges til rette slik at det industrielle utbyttet 
av kampflyprosjektet blir i samsvar med 
de ambisjonene. Den løpende kontakten 
med relevante departementer, det politiske 
miljøet og samarbeidspartnere for å styrke 
det industrielle innholdet i prosjektet, vil bli 
intensivert i 2015.
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Når F-35 anskaffes er planen at Lockheed 
Martin og motorfabrikanten pratt & Whitney 
skal ha totalansvaret for all understøttelse 
utover bruker-/skvadronsnivå gjennom 
kontrakter med F-35 program office i Usa. 
Lockheed Martin er i ferd med å identifisere 
leverandører til driftsfasen. Dette arbeidet er 
av meget langsiktig karakter og spesielt på 
grunn av stadig lav produksjons-/leveranse-
takt, kan det ikke forventes kontrakter til 
industrien av betydelig omfang før om flere 
år. Det vil bli behov for å etablere regionale 
europeiske vedlikeholds-kilder for F-35 i 
Europa. Den opprinnelige løsningen med 
å kanalisere all understøttelse gjennom 
prosjektorganisasjonen i Usa og Lockheed 
Martin vil på grunn av overkapasitet på 
militære amerikanske depoter innebære at 
all “avansert” understøttelse til flyene frem til 
2025 eller senere, må foregå i Usa. Dette er 
ikke en akseptabel løsning for de europeiske 
partnernasjonene.

arbeidet med å posisjonere norsk industri i 
understøttelse av F-35 blir videreført i 2015. 
Dette arbeidet vil i en innledende fase om-
fatte avklarende møter mellom industrien 
og Lockheed Martin/pratt & Whitney. Det 
vil i løpet av 2015 komme flere forespørsler 
fra programkontoret i Usa om vedlikehold/
understøttelse på komponent og delsystem 
nivå.  Flere norske bedrifter er aktuelle som 
leverandører. Fsi vil følge utviklingen og 
legge til rette for at norsk industri blir holdt 
orientert og får anledning til å vurdere de 
mulighetene som blir gjort tilgjengelige.

Foreningen vil i 2015 legge vekt på å aktivt 
følge opp de industrielle mulighetene i 
understøttelse av F-35 og særlig legge 

vekt på å få fortgang i dialogen med 
andre europeiske partnere slik at momentet 
som er skapt ved at Norge har tatt en tidlig 
beslutning om anskaffelse av fly opprett-
holdes. Det blir også en viktig oppgave å 
bidra til at finansiering for å gjennomføre 
helt nødvendige investeringer i anlegg og 
produksjonsutstyr blir tilgjengelig.

3.4 ubåtkapasitet etter 2020

regjeringen besluttet 2. desember 2014 at 
arbeidet med å fremskaffe ubåtkapasitet 
etter 2020 skal videreføres i en definisjons-
fase og utrede en nyanskaffelse av ubåter 
til erstatning for Ula-klassen når den går ut 
på dato. Innen utgangen av 2016 skal det 
fremmes en anbefaling om den fremtidige 
ubåtkapasiteten. Deretter vil et eventuelt 
investeringsprosjekt bli fremmet for stortinget. 
Dette vil muliggjøre leveranser av nye ubåter 
fra midten av 2020-tallet. prosjektet blir en 
av de aller største investeringer i Norge noen 
gang med en ramme som indikeres til å være 
i størrelsesorden 37 mrd. 

prosjektet nå går inn i en kritisk fase som 
blir avgjørende for å legge til rette for å sikre 
norsk forsvarsindustris interesser. 

Det er allerede klart at anskaffelsen vil bli 
gjennomført i.h.t. anskaffelsesregelverk 
for Forsvaret. Det er uaktuelt med et eget 
norsk design av en komplett ubåt, så det kan 
forutsettes at det enten vil bli en nasjonal 
anskaffelse eller en anskaffelse i samarbeid 
med en eller flere andre nasjoner, av et 
eksisterende design. Det betyr at det blir en 
form for industrisamarbeidsavtale i tilknytning 

til anskaffelsen, evt. i kombinasjon med en 
myndighetsavtale som regulerer “cost-share/
work-share” og evt. indirekte følgeanskaffelser.  

Undervannsteknologi generelt, og i forhold 
til ubåt spesielt, er et kompetanseområde 
der norsk forsvarsindustri og myndigheter 
har unik spisskompetanse som er helt i 
verdensklasse, særlig knyttet til forholdene 
langs norskekysten og våre nære havom-
råder. Dette er teknologi og kompetanse 
som det er helt avgjørende at utnyttes og 
gjenbrukes i ubåtprosjektet dersom Norge 
også i fremtiden skal kunne ivareta sine 
vesentlige sikkerhetsinteresser knyttet til 
forholdene under vann. Derfor legger Fsi 
til grunn at en nasjonal strategi for den 
industrielle dimensjonen av ubåtprosjektet 
skal inneholde følgende elementer:

•	 Det legges til grunn at anskaffelsen 
av nye ubåter skal resultere i oppdrag 
til norsk industri som minst tilsvarer 
anskaffelsesverdien av fartøyene.

•	 Det skal inngås juridisk forpliktende 
avtaler mellom norske myndigheter, 
leverandøren og/eller evt. samarbeids-

•	 partnere som sikrer at anskaffelsen 
resulterer i oppdrag til norsk industri 
som minst tilsvarer anskaffelsesverdien 
av fartøyene, før det inngås avtale om 
leveranser av ubåter.

•	 Norsk industri og Forsvaret/FFI 
besitter svært avansert teknologi og 
kompetanse som er direkte relatert 
til ubåtenes evne til å levere den oper-
ative kapasiteten sjøforsvaret trenger.  
Denne teknologien og kompetansen 
er kjernen i det fremtidige kampsys-
temet til ubåten. Derfor skal kjernen i 
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kampsystemet i neste generasjons ubåt 
utvikles og leveres av norsk industri.

•	 Det kan bli aktuelt at nye ubåter får 
kapasiteter som de ikke har i dag, f. eks 
andre typer våpensystemer. Dersom 
det blir aktuelt og det finnes relevant 
teknologi og relevante produkter som 
kan møte de operative kravene og 
som leveres av norsk industri, eller av 
industrielle konsortier der norsk industri 
deltar, skal det legges til rette for at 
norsk industri, evt. i samarbeid med 
utenlandske partnere kan integrere og 
levere slike systemer.

•	 prosjektets omfang tilsier at det ikke på 
noen måte er realistisk å legge til grunn 
at leveransene som er beskrevet over 
vil gi et volum som tilsvarer anskaf-
felsesverdien av ubåtene. Derfor må 
anskaffelsen også aktivt brukes som et 
virkemiddel for å sikre markedsadgang 
for norske produkter og systemer i 
hjemmemarkedet til ubåtleverandøren 
og eventuelt i hjemmemarkedet til 
eventuelle partnere.

I samsvar med etablert praksis fra tidligere 
store nasjonale anskaffelser til Forsvaret, 
som f.eks F-35, Fregatter og NH-90, har Fsis 
styre besluttet å etablere et ubåtutvalg 
som på vegne av styret har fått mandat til 
å forestå dialogen med myndighetene om 
Ubåtkapasitet etter 2020. sammensetningen 
av utvalget besluttes av styret. Ubåtutvalget 
består formelt av Kat I medlemmenes styre-
representanter, styrets nestleder og adm. dir. 
Utvalget kan ved behov involvere ekstern 
kompetanse til støtte i faglige spørsmål.

Utvalget har følgende mandat:

1.  Bakgrunn
regjeringen har besluttet å utrede anskaffelse 
av nye ubåter til sjøforsvaret. Innen utgangen 
av 2016 skal det fremmes en anbefaling 
om den fremtidige ubåtkapasiteten. 
Deretter vil et eventuelt investeringsprosjekt 
bli fremmet for stortinget. prosjektet har en 
foreløpig økonomisk ramme på 37 milliarder 
kroner. Forventet oppstart er i 2017. Kontrakt 
planlegges i 2019 med leveranser fra ca. 2025. 

prosjektet blir det nest største investerings-
prosjektet i Forsvaret så langt og kommer til 
å legge beslag på en stor andel av Forsvarets 
investeringsmidler i perioden 2025-2035.  
Undervannsteknologi og kommando- og 
kontrollsystemer for undervannsoperasjoner 
er to av kjerneområdene til norsk forsvars-
industri. prosjektet er derfor avgjørende viktig 
for å videreføre disse kompetanseområdene 
frem mot 2050. Videre har norsk industri 
våpensystemer og andre delsystemer og 
komponenter som kan være aktuelle for en 
ny ubåt. Ettersom ubåtene vil bli anskaffet 
fra utlandet, kan hende i et flernasjonalt 
samarbeid, vil prosjektet også åpne for 
samarbeid med andre nasjoners industri og 
gi muligheter for leveranser av annet norsk 
forsvarsmateriell til leverandørnasjonen og 
eventuelle utenlandske samarbeidspartnere.

på denne bakgrunn er det viktig at Fsi aktiv 
arbeider for å sikre at medlemsbedriftenes 
får størst mulig forretningsmessig utbytte 
av anskaffelsen. For å bidra til å sikre at 
foreningen på best mulig måte kan bidra 
til dette har styret besluttet å opprette FsI 
ubåtutvalg.

2. Målsetting
sikre at medlemsbedriftenes forretnings-
messige interesser blir ivaretatt på best 
mulig måte ved anskaffelsen av nye ubåter 
til sjøforsvaret. 

sikre kontinuerlig dialog og informasjonsut-
veksling med Forsvarssektoren om anskaf-
felsen av nye ubåter i prosjektets levetid.

3. oppgaver
a.  aktivt bidra til å utforme og     
 påvirke forutsetningene og 
 anskaffelsesstrategien for 
 prosjektet

b.  Informasjonsutveksling og dialog  
 med FD, Forsvaret og FFI 

i. representere Fsi i foreningens  
 dialog med Forsvarssektoren

ii.  Utarbeide forslag til bidrag fra   
 foreningen til beslutningsdoku 
 menter der den industrielle   
 dimensjonen omtales

c.  Utarbeide, oppdatere og foreslå  
 for styret foreningens strategi for  
 ubåtprosjektet 

d.  ta initiativ til tiltak og arrange  
 menter i samarbeid med 
 administrasjonen

4.  sammensetning
Utvalget består av de oppnevnte styremed-
lemmene fra Kategori I bedriftene, en av de 
valgte styremedlemmene og administrerende 
direktør. Utvalget velger selv leder.
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Når F-35 anskaffes er planen at Lockheed 
Martin og motorfabrikanten pratt & Whitney 
skal ha totalansvaret for all understøttelse 
utover bruker-/skvadronsnivå gjennom 
kontrakter med F-35 program office i Usa. 
Lockheed Martin er i ferd med å identifisere 
leverandører til driftsfasen. Dette arbeidet er 
av meget langsiktig karakter og spesielt på 
grunn av stadig lav produksjons-/leveranse-
takt, kan det ikke forventes kontrakter til 
industrien av betydelig omfang før om flere 
år. Det vil bli behov for å etablere regionale 
europeiske vedlikeholds-kilder for F-35 i 
Europa. Den opprinnelige løsningen med 
å kanalisere all understøttelse gjennom 
prosjektorganisasjonen i Usa og Lockheed 
Martin vil på grunn av overkapasitet på 
militære amerikanske depoter innebære at 
all “avansert” understøttelse til flyene frem til 
2025 eller senere, må foregå i Usa. Dette er 
ikke en akseptabel løsning for de europeiske 
partnernasjonene.

arbeidet med å posisjonere norsk industri i 
understøttelse av F-35 blir videreført i 2015. 
Dette arbeidet vil i en innledende fase om-
fatte avklarende møter mellom industrien 
og Lockheed Martin/pratt & Whitney. Det 
vil i løpet av 2015 komme flere forespørsler 
fra programkontoret i Usa om vedlikehold/
understøttelse på komponent og delsystem 
nivå.  Flere norske bedrifter er aktuelle som 
leverandører. Fsi vil følge utviklingen og 
legge til rette for at norsk industri blir holdt 
orientert og får anledning til å vurdere de 
mulighetene som blir gjort tilgjengelige.

Foreningen vil i 2015 legge vekt på å aktivt 
følge opp de industrielle mulighetene i 
understøttelse av F-35 og særlig legge 

vekt på å få fortgang i dialogen med 
andre europeiske partnere slik at momentet 
som er skapt ved at Norge har tatt en tidlig 
beslutning om anskaffelse av fly opprett-
holdes. Det blir også en viktig oppgave å 
bidra til at finansiering for å gjennomføre 
helt nødvendige investeringer i anlegg og 
produksjonsutstyr blir tilgjengelig.

3.4 ubåtkapasitet etter 2020

regjeringen besluttet 2. desember 2014 at 
arbeidet med å fremskaffe ubåtkapasitet 
etter 2020 skal videreføres i en definisjons-
fase og utrede en nyanskaffelse av ubåter 
til erstatning for Ula-klassen når den går ut 
på dato. Innen utgangen av 2016 skal det 
fremmes en anbefaling om den fremtidige 
ubåtkapasiteten. Deretter vil et eventuelt 
investeringsprosjekt bli fremmet for stortinget. 
Dette vil muliggjøre leveranser av nye ubåter 
fra midten av 2020-tallet. prosjektet blir en 
av de aller største investeringer i Norge noen 
gang med en ramme som indikeres til å være 
i størrelsesorden 37 mrd. 

prosjektet nå går inn i en kritisk fase som 
blir avgjørende for å legge til rette for å sikre 
norsk forsvarsindustris interesser. 

Det er allerede klart at anskaffelsen vil bli 
gjennomført i.h.t. anskaffelsesregelverk 
for Forsvaret. Det er uaktuelt med et eget 
norsk design av en komplett ubåt, så det kan 
forutsettes at det enten vil bli en nasjonal 
anskaffelse eller en anskaffelse i samarbeid 
med en eller flere andre nasjoner, av et 
eksisterende design. Det betyr at det blir en 
form for industrisamarbeidsavtale i tilknytning 

til anskaffelsen, evt. i kombinasjon med en 
myndighetsavtale som regulerer “cost-share/
work-share” og evt. indirekte følgeanskaffelser.  

Undervannsteknologi generelt, og i forhold 
til ubåt spesielt, er et kompetanseområde 
der norsk forsvarsindustri og myndigheter 
har unik spisskompetanse som er helt i 
verdensklasse, særlig knyttet til forholdene 
langs norskekysten og våre nære havom-
råder. Dette er teknologi og kompetanse 
som det er helt avgjørende at utnyttes og 
gjenbrukes i ubåtprosjektet dersom Norge 
også i fremtiden skal kunne ivareta sine 
vesentlige sikkerhetsinteresser knyttet til 
forholdene under vann. Derfor legger Fsi 
til grunn at en nasjonal strategi for den 
industrielle dimensjonen av ubåtprosjektet 
skal inneholde følgende elementer:

•	 Det legges til grunn at anskaffelsen 
av nye ubåter skal resultere i oppdrag 
til norsk industri som minst tilsvarer 
anskaffelsesverdien av fartøyene.

•	 Det skal inngås juridisk forpliktende 
avtaler mellom norske myndigheter, 
leverandøren og/eller evt. samarbeids-

•	 partnere som sikrer at anskaffelsen 
resulterer i oppdrag til norsk industri 
som minst tilsvarer anskaffelsesverdien 
av fartøyene, før det inngås avtale om 
leveranser av ubåter.

•	 Norsk industri og Forsvaret/FFI 
besitter svært avansert teknologi og 
kompetanse som er direkte relatert 
til ubåtenes evne til å levere den oper-
ative kapasiteten sjøforsvaret trenger.  
Denne teknologien og kompetansen 
er kjernen i det fremtidige kampsys-
temet til ubåten. Derfor skal kjernen i 
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kampsystemet i neste generasjons ubåt 
utvikles og leveres av norsk industri.

•	 Det kan bli aktuelt at nye ubåter får 
kapasiteter som de ikke har i dag, f. eks 
andre typer våpensystemer. Dersom 
det blir aktuelt og det finnes relevant 
teknologi og relevante produkter som 
kan møte de operative kravene og 
som leveres av norsk industri, eller av 
industrielle konsortier der norsk industri 
deltar, skal det legges til rette for at 
norsk industri, evt. i samarbeid med 
utenlandske partnere kan integrere og 
levere slike systemer.

•	 prosjektets omfang tilsier at det ikke på 
noen måte er realistisk å legge til grunn 
at leveransene som er beskrevet over 
vil gi et volum som tilsvarer anskaf-
felsesverdien av ubåtene. Derfor må 
anskaffelsen også aktivt brukes som et 
virkemiddel for å sikre markedsadgang 
for norske produkter og systemer i 
hjemmemarkedet til ubåtleverandøren 
og eventuelt i hjemmemarkedet til 
eventuelle partnere.

I samsvar med etablert praksis fra tidligere 
store nasjonale anskaffelser til Forsvaret, 
som f.eks F-35, Fregatter og NH-90, har Fsis 
styre besluttet å etablere et ubåtutvalg 
som på vegne av styret har fått mandat til 
å forestå dialogen med myndighetene om 
Ubåtkapasitet etter 2020. sammensetningen 
av utvalget besluttes av styret. Ubåtutvalget 
består formelt av Kat I medlemmenes styre-
representanter, styrets nestleder og adm. dir. 
Utvalget kan ved behov involvere ekstern 
kompetanse til støtte i faglige spørsmål.

Utvalget har følgende mandat:

1.  Bakgrunn
regjeringen har besluttet å utrede anskaffelse 
av nye ubåter til sjøforsvaret. Innen utgangen 
av 2016 skal det fremmes en anbefaling 
om den fremtidige ubåtkapasiteten. 
Deretter vil et eventuelt investeringsprosjekt 
bli fremmet for stortinget. prosjektet har en 
foreløpig økonomisk ramme på 37 milliarder 
kroner. Forventet oppstart er i 2017. Kontrakt 
planlegges i 2019 med leveranser fra ca. 2025. 

prosjektet blir det nest største investerings-
prosjektet i Forsvaret så langt og kommer til 
å legge beslag på en stor andel av Forsvarets 
investeringsmidler i perioden 2025-2035.  
Undervannsteknologi og kommando- og 
kontrollsystemer for undervannsoperasjoner 
er to av kjerneområdene til norsk forsvars-
industri. prosjektet er derfor avgjørende viktig 
for å videreføre disse kompetanseområdene 
frem mot 2050. Videre har norsk industri 
våpensystemer og andre delsystemer og 
komponenter som kan være aktuelle for en 
ny ubåt. Ettersom ubåtene vil bli anskaffet 
fra utlandet, kan hende i et flernasjonalt 
samarbeid, vil prosjektet også åpne for 
samarbeid med andre nasjoners industri og 
gi muligheter for leveranser av annet norsk 
forsvarsmateriell til leverandørnasjonen og 
eventuelle utenlandske samarbeidspartnere.

på denne bakgrunn er det viktig at Fsi aktiv 
arbeider for å sikre at medlemsbedriftenes 
får størst mulig forretningsmessig utbytte 
av anskaffelsen. For å bidra til å sikre at 
foreningen på best mulig måte kan bidra 
til dette har styret besluttet å opprette FsI 
ubåtutvalg.

2. Målsetting
sikre at medlemsbedriftenes forretnings-
messige interesser blir ivaretatt på best 
mulig måte ved anskaffelsen av nye ubåter 
til sjøforsvaret. 

sikre kontinuerlig dialog og informasjonsut-
veksling med Forsvarssektoren om anskaf-
felsen av nye ubåter i prosjektets levetid.

3. oppgaver
a.  aktivt bidra til å utforme og     
 påvirke forutsetningene og 
 anskaffelsesstrategien for 
 prosjektet

b.  Informasjonsutveksling og dialog  
 med FD, Forsvaret og FFI 

i. representere Fsi i foreningens  
 dialog med Forsvarssektoren

ii.  Utarbeide forslag til bidrag fra   
 foreningen til beslutningsdoku 
 menter der den industrielle   
 dimensjonen omtales

c.  Utarbeide, oppdatere og foreslå  
 for styret foreningens strategi for  
 ubåtprosjektet 

d.  ta initiativ til tiltak og arrange  
 menter i samarbeid med 
 administrasjonen

4.  sammensetning
Utvalget består av de oppnevnte styremed-
lemmene fra Kategori I bedriftene, en av de 
valgte styremedlemmene og administrerende 
direktør. Utvalget velger selv leder.
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5.  organisering
Utvalget er underlagt og rapporterer til 
styret. Utvalget støttes av administrasjonen.

3.5 Internasjonalt samarbeid

3.5.1 Bilateralt samarbeid

Fsi skal videreføre samarbeidet med 
europeiske søsterorganisasjoner for å 
legge til rette for samarbeid mellom våre 
medlemsbedrifter og bedrifter i de 
respektive land. Det planlegges å gjennom-
føre 2-3 bilaterale industriseminarer i løpet 
av 2015. så langt foreligger konkrete planer 
for å gjennomføre seminarer med polen og 
Frankrike og Nederland vurderes.

Dersom det blir aktuelt vil Fsi vurdere å 
gjennomføre forsvarsindustriseminarer ifm 
offisielle besøk/statsbesøk når Innovasjon 
Norge arrangerer næringslivdelegasjoner. 
Fsi har ved flere slike anledninger i de senere 
år deltatt ved slike besøk. tilbakemeldingene 
fra bedriftene som deltar er svært positive 
og styret anser det som viktig at foreningen 
aktivt deltar ved slike anledninger.

3.5.1.1 usa - norwegian 
american defence and  
homeland security Industry 
Council (nadIC)  

samarbeidet med Usa vil også i 2015 ha 
høy prioritet. Gjennom medlemskap og 
styrerepresentasjon i NaDIC vil FsI aktivt bidra 
til å styrke samarbeidet og til å sikre norsk 
forsvarsindustri best mulig rammebetingel-
ser i det amerikanske forsvarsmarkedet. Det 

planlegges flere større arrangementer i NaDIC 
regi i 2015. NaDIC stand på forsvarsutstillingen 
air-sea-space og Washingtonseminaret medio 
april og en NaDIC stand på aUsa-utstillingen i 
Washington D.C. medio oktober.

3.5.2 naTo Industrial 
advisory group (nIag)

Utviklingen i NIaG går i retning av at 
samarbeidet utvides til i større grad også 
å omfatte rådgivning og formidling av 
industriens synspunkter i tilknytning til 
alliansens politiske saker. Viktige saker i 2015 
vil være missilforsvar, interoperabilitet og 
cyberdefence og involvering av industrien i 
Natos planprosesser

Forøvrig videreføres den prosjektrettede 
virksomheten gjennom Nato-finansierte 
studiegrupper der norske bedrifter deltar 
etter behov og interesse. Formålet med 
arbeidet er å legge til rette for etablering 
av flernasjonale prosjekter og å ta frem 
underlag for fremtidige Nato standarder 
(staNaGs).

3.5.3 aerospace, space 
and defence Industries 
association of Europe (asd)

asD vil fortsatt være under omstilling i 2015. 
Det er utfordringer med å få organisasjonen 
til å fungere optimalt i forhold til å sikre 
at alle medlemsforeningers interesser blir 
ivaretatt på en god måte. Et nytt regime for 
styring av organisasjonen er fortsatt under 
implementering. Det er fortsatt usikkert om 
foreningen vil bli i stand til å samle medlem-

mene og å opptre koordindert og med styrke 
overfor EU-kommisjonen og andre beslut-
ningsorganer i Brussel som former ramme-
betingelsene for europeisk forsvarsindustri. 
Foreningens arbeid på forsvarsområdet vil i 
stor grad være rettet mot oppfølgingen av 
beslutningene på EUs toppmøte i desember 
2013 og forberedelsene til neste toppmøte 
der forsvarsmarkedet står på agendaen i 
juni 2015. Fsi deltar i dette arbeidet og vil 
være representert i asDs styre frem til frem 
til april 2015. Deretter ivaretas FsIs direkte 
representasjon i asD gjennom medlemskap 
i en av asDs operative enheter, Business Unit 
Defence. Det vil bli lagt stor vekt på å fremme 
felles nordiske posisjoner i det løpende 
arbeidet i asD.

3.5.4 nordisk samarbeid

Det er fortsatt stor usikkerhet om i hvilken 
grad det nordiske forsvarssamarbeidet vil 
få betydning for Fsis medlemsbedrifter. 
NorDEFCos konsept for dialog med nordisk 
forsvarsindustri utvikles fortløpende. Det 
vil i 2015 være dialog mellom de nordiske 
foreningene og NorDEFCo på flere nivåer. 
I 2015 vil det bli gjennomført møter med 
politcal steering Committee (armaments), 
Military Coordination Committee og Copa 
armamment. De nordiske foreningene arbei-
der for at industrien også skal bli invitert inn 
i en dialog med kapabilitetsutviklingsmiljøet 
i NorDEFCo (Copa Capabilities). Fsi skal 
aktivt arbeide for at NorDEFCo legger til 
rette for og bidrar til, på en balansert måte, 
å sikre nordisk industris interesser i det 
videre arbeid med å utvikle felles nordiske 
operative kapasiteter.
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Innenfor rammen av samarbeidsavtalen 
mellom de nordiske forsvarsindustri-
foreningene som ble inngått i november 
2012, vil samarbeidet mellom foreningene 
bli videreutviklet. Bl.a. vil det bli utformet 
felles nordiske posisjoner som innspill til de 
prosessene som pågår i EU for å etablere et 
åpent europeisk marked for forsvarsmateriell 
og i forhold til de pågående omstillingspros-
essene i den europeiske foreningen, asD.

Fsi vil aktivt delta i dialogen med norske 
myndigheter på dette området for å sikre at 
norske industriinteresser blir ivaretatt i den 
videre utviklingen av det nordiske forsvars-
samarbeidet.

3.6 samfunnssikkerhet

sMB utvalget vil i 2015 fortsette dialogen med 
Direktoratet for sivilt beredskap (DsB) om 
deltakelse og utstilling på DsBs samfunns-
sikkerhetskonferanse. Formålet er å skape 
en møteplass for Fsis medlemsbedrifter 
og samfunnssikkerhetsaktørene i Norge. 
Det vil også arbeides videre med å skape 
kontaktpunkter mot Justis- og beredskaps-
departementet og politiet. 

3.7 sMB

I 2015 vil sMB-utvalget fortsette å jobbe 
med følgende oppgaver:
•	 Klynger, da spesielt opp mot austrått 

Innovasjon for å etablere muligheter 
for bedrifter/fagområder i tilknytning 
til etablering av ny kampflybase på 
Ørlandet

•	 arrangere et seminar om kvalitets- 

sikringssystemer i samarbeid med 
Forsvaret

•	 planlegge og gjennomføre et seminar 
om rettigheter i forbindelse med  
offentlige anbud 

•	 Fellesstand på redningskonferansen 
2015

også i 2015 skal foreningen arrangere et 
leverandørseminar og en intern messe for å 
legge til rette for dialog og klyngedannelse 
internt i Fsi nettverket og øket samarbeid 
mellom kategori I bedriftene og de mindre 
bedriftene. til arrangementet vil også 
Forsvaret og andre relevante offentlige 
anskaffelsesmyndigheter bli invitert.

3.8 norwegian aerospace 
Industry Cluster (naIC)/
luftfartsklynge

NaIC, Fsi sin leverandørklynge for logistikk-
støtte, vedlikehold og oppdateringsaktivitet 
for luftfartøy, vil i 2015 fortsette å legge vekt 
på å få til praktiske samarbeidsløsninger 
mellom bedriftene i NaIC. For å få fortgang 
med å oppnå konkrete resultater i form av 
øket samhandel/-arbeid mellom bedriftene, 
vil man etterstrebe prosjektdrevet samar-
beid. Det vil bli utredet hvilke muligheter 
den planlagte anskaffelsen av nye helikoptre 
til Forsvaret vil kunne gi for norsk forsvars-
industri. 

3.9 samarbeidspartnere

Innovasjon Norge er en samarbeidspartner 
for Fsi. Fsi arbeider for å videreutvikle 
samarbeidet.

Innovasjon Norge finansierer en andel av 
stillingen ved ambassaden i Washington D.C. 
Fsi samarbeider tett med Innovasjon Norge 
i forbindelse med gjennomføringen av 
forsvarsindustriarrangementer i tilknytning 
til statsbesøk/offisielle besøk fra Norge.

samarbeidet med Norsk Militært Logistikk-
forum (NMLF) vil bli videreført innenfor 
rammen av den inngåtte samarbeidsavtalen.

samarbeidet med advokatfirmaet arntzen 
de Besche vil bli videreført i 2015. Gjennom 
dette samarbeidet får medlemsbedriftene 
tilgang til juridisk spisskompetanse som 
allerede har vist seg å ha nytteverdi for 
bedriftene og Fsi har ved flere anledninger 
fått bidrag i form av innlegg på seminarer og 
konferanser fra firmaet.

3.10 Informasjon

I forbindelse med at det legges frem en 
ny stortingsmelding om forholdet mellom 
forsvarssektoren og forsvarsindustrien vil Fsi 
gjennomføre rettede informasjonstiltak for å 
bidra til at involverte aktører på myndighets-
siden har oppdatert og relevant informasjon 
om forsvarsindustriens bidrag til Forsvaret 
og samfunnet for øvrig. som en del av dette 
arbeidet vil det bli gjennomført en analyse 
av de største norske forsvarsbedriftenes 
bidrag til norsk økonomi. arbeidet vil bli 
utført av uavhengig ekstern ekspertise 
som ikke er koblet til Fsi eller noen av våre 
medlemsbedrifter

Foreningens nettsider vil bli videreutviklet 
og aktivt benyttet for å formidle informasjon 
om foreningens løpende aktiviteter. 



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI) NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

43MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

THE LEADING ASSOCIATION IN NORWAY ADVOCATING THE INTERESTS OF ITS SECTOR, AND THE PRIMARY 

INTERLOCUTOR  FOR THE GOVERNMENT IN MATTERS OF IMPORTANCE TO THE INDUSTRY. AFFILIATED WITH THE 

CONFEDERATION  OF NORWEGIAN ENTERPRISE (NHO) AND REPRESENTING MORE THAN 100 COMPANIES

Tel: + 47 23 08 80 00  Telefax + 47 23 08 80 18  E-mail: fsi@nho.no  Internet: www.fsi.no

FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

5.  organisering
Utvalget er underlagt og rapporterer til 
styret. Utvalget støttes av administrasjonen.

3.5 Internasjonalt samarbeid

3.5.1 Bilateralt samarbeid

Fsi skal videreføre samarbeidet med 
europeiske søsterorganisasjoner for å 
legge til rette for samarbeid mellom våre 
medlemsbedrifter og bedrifter i de 
respektive land. Det planlegges å gjennom-
føre 2-3 bilaterale industriseminarer i løpet 
av 2015. så langt foreligger konkrete planer 
for å gjennomføre seminarer med polen og 
Frankrike og Nederland vurderes.

Dersom det blir aktuelt vil Fsi vurdere å 
gjennomføre forsvarsindustriseminarer ifm 
offisielle besøk/statsbesøk når Innovasjon 
Norge arrangerer næringslivdelegasjoner. 
Fsi har ved flere slike anledninger i de senere 
år deltatt ved slike besøk. tilbakemeldingene 
fra bedriftene som deltar er svært positive 
og styret anser det som viktig at foreningen 
aktivt deltar ved slike anledninger.

3.5.1.1 usa - norwegian 
american defence and  
homeland security Industry 
Council (nadIC)  

samarbeidet med Usa vil også i 2015 ha 
høy prioritet. Gjennom medlemskap og 
styrerepresentasjon i NaDIC vil FsI aktivt bidra 
til å styrke samarbeidet og til å sikre norsk 
forsvarsindustri best mulig rammebetingel-
ser i det amerikanske forsvarsmarkedet. Det 

planlegges flere større arrangementer i NaDIC 
regi i 2015. NaDIC stand på forsvarsutstillingen 
air-sea-space og Washingtonseminaret medio 
april og en NaDIC stand på aUsa-utstillingen i 
Washington D.C. medio oktober.

3.5.2 naTo Industrial 
advisory group (nIag)

Utviklingen i NIaG går i retning av at 
samarbeidet utvides til i større grad også 
å omfatte rådgivning og formidling av 
industriens synspunkter i tilknytning til 
alliansens politiske saker. Viktige saker i 2015 
vil være missilforsvar, interoperabilitet og 
cyberdefence og involvering av industrien i 
Natos planprosesser

Forøvrig videreføres den prosjektrettede 
virksomheten gjennom Nato-finansierte 
studiegrupper der norske bedrifter deltar 
etter behov og interesse. Formålet med 
arbeidet er å legge til rette for etablering 
av flernasjonale prosjekter og å ta frem 
underlag for fremtidige Nato standarder 
(staNaGs).

3.5.3 aerospace, space 
and defence Industries 
association of Europe (asd)

asD vil fortsatt være under omstilling i 2015. 
Det er utfordringer med å få organisasjonen 
til å fungere optimalt i forhold til å sikre 
at alle medlemsforeningers interesser blir 
ivaretatt på en god måte. Et nytt regime for 
styring av organisasjonen er fortsatt under 
implementering. Det er fortsatt usikkert om 
foreningen vil bli i stand til å samle medlem-

mene og å opptre koordindert og med styrke 
overfor EU-kommisjonen og andre beslut-
ningsorganer i Brussel som former ramme-
betingelsene for europeisk forsvarsindustri. 
Foreningens arbeid på forsvarsområdet vil i 
stor grad være rettet mot oppfølgingen av 
beslutningene på EUs toppmøte i desember 
2013 og forberedelsene til neste toppmøte 
der forsvarsmarkedet står på agendaen i 
juni 2015. Fsi deltar i dette arbeidet og vil 
være representert i asDs styre frem til frem 
til april 2015. Deretter ivaretas FsIs direkte 
representasjon i asD gjennom medlemskap 
i en av asDs operative enheter, Business Unit 
Defence. Det vil bli lagt stor vekt på å fremme 
felles nordiske posisjoner i det løpende 
arbeidet i asD.

3.5.4 nordisk samarbeid

Det er fortsatt stor usikkerhet om i hvilken 
grad det nordiske forsvarssamarbeidet vil 
få betydning for Fsis medlemsbedrifter. 
NorDEFCos konsept for dialog med nordisk 
forsvarsindustri utvikles fortløpende. Det 
vil i 2015 være dialog mellom de nordiske 
foreningene og NorDEFCo på flere nivåer. 
I 2015 vil det bli gjennomført møter med 
politcal steering Committee (armaments), 
Military Coordination Committee og Copa 
armamment. De nordiske foreningene arbei-
der for at industrien også skal bli invitert inn 
i en dialog med kapabilitetsutviklingsmiljøet 
i NorDEFCo (Copa Capabilities). Fsi skal 
aktivt arbeide for at NorDEFCo legger til 
rette for og bidrar til, på en balansert måte, 
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Innenfor rammen av samarbeidsavtalen 
mellom de nordiske forsvarsindustri-
foreningene som ble inngått i november 
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2015
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Det planlegges å øke frekvensen av nyhets-
brev fra foreningen som har mer enn 1100 
abonnenter.

Det er økende etterspørsel etter informasjon 
og data om Forsvars- og sikkerhetsindustriens 
aktiviteter. Behovet for statistikk er stort. 
I 2010 innledet Fsi et samarbeid med FFI 
som på oppdrag fra Forsvarsdepartementet 
utarbeidet en statistikk over forsvarsindus-
trien i Norge. samarbeidet vil bli videreført 
også i 2015.

Det er kun gjennom dokumenterte data 
Fsi kan redegjøre for Forsvars- og sikker-
hetsindustriens betydning i samfunnet.  
Det er avgjørende viktig for å sikre politisk 
oppmerksomhet og støtte for våre saker.

samarbeidet med Militærteknikk videreføres 
i 2015. 

3.11 Medlemmer

Fsi er en medlemsorganisasjon som eksister-
er for å ivareta medlemmenes interesser. 
Fsis medlemsmasse er lite homogen hva 
gjelder størrelse, kompetanse og produkter. 
Fellesskapet er tuftet på at alle medlemmer i 
utgangspunktet har verdiskapende aktivitet 
i Norge og betjener kunder i offentlig sektor 
innenfor forsvar og samfunnssikkerhet. Det 
betyr også at medlemmenes forventninger 
og krav til Fsi varierer. 

Det er viktig at medlemmene er engasjert i 
foreningens aktiviteter. Gjennom deltagelse i 
utvalg og arbeidsgrupper blir medlemmene 
aktivt trukket inn i den daglige drift. Fsis 

programutvalg, kampflyutvalget og utvalget 
for juridiske og kontraktsrelaterte spørsmål 
og sMB-utvalget er eksempel på slike tiltak.

Med nåværende fordeling av 
medlemsbedriftene på medlemskategorier 
bør antallet medlemmer i foreningen ikke 
være under 100. samtidig er det viktig at 
medlemsbedriftene opplever et fellesskap 
gjennom medlemskapet i Fsi, og det er 
derfor ikke i seg selv et mål å rekruttere 
flest mulig medlemmer. som følge bl.a. av 
oppkjøp/fusjoner, strategiske prioriteringer, 
økonomiske vurderinger og evaluering av 
nytteverdien av medlemskapet er det, og 
vil det fortsatt være, bedrifter som velger 
å avvikle medlemskapet. Det vil derfor 
kontinuerlig pågå et arbeid for å rekruttere 
nye medlemmer.

3.12 organisasjon

Fsis organisasjon vil bli kontinuerlig 
utviklet for å kunne møte de utfordringene 
foreningene blir stilt ovenfor.

styret planlegger ingen endringer i nivået 
på bemanningen i 2015. 

4  sTyrETs KonKlusjon

2014 var et år med høy aktivitet i Foreningen. 
Fsi har befestet posisjonen som den eneste 
organisasjonen i Norge som ivaretar interess-
ene til norsk forsvars- og sikkerhetsindustri. 
Videreutvikling av myndighetsdialogen, 
oppfølging av kampflyprosjektet, videre-
utvikling av informasjonsaktiviteten og en 
betydelig økt aktivitet for å styrke forenin-

gens og medlemsbedriftenes internasjonale 
relasjoner har vært prioriterte oppgaver.
Den positive utviklingen i dialogen med 
myndighetene innenfor forsvarssektoren ble 
videreført og samarbeidet ble utvidet i 2014.
styret vil trekke frem følgende aktiviteter i 
2014 som særlig har bidratt til å nå forenin-
gens målsettinger for året:
•	 styrkning og videreutvikling av 

myndighetsdialogen, med særlig vekt 
på forarbeidene til stortingsmelding 
om samarbeid mellom industrien og 
Forsvaret

•	 Bidrag til næringsstrategiske 
vurderinger/analyser for investerings-
prosjekter i Forsvaret

•	 Gjennomføring av teknologidag med 
Hæren på rena

•	 oppfølging av forberedelsene til  
anskaffelse av neste generasjons ubåt 
til sjøforsvaret

•	 Dialog og informasjonsutveksling mel-
lom industrien og Forsvaret gjennom 
programområdenes støttefunksjoner 

•	 Det er gjennomført programkonferans-
er med to programområder 

•	 planlegging og gjennomføring av 
Nordic Defence Industry seminar i 
samarbeid med Forsvarsdepartementet

•	 Fsis programutvalg’s innspill til dialogen 
med myndighetene og deltagelse i 
gjennomføringen av aktiviteter i regi av 
foreningen  

•	 INFo/ErFa- konferansen 2014
•	 Fsi stand på DEFEXpo 2014 i New  

Dehli, Eurosatory 2014 i paris og  
Farnborugh international airshow  
2014 i Farnborough

•	 Forsvarsindustridelegasjon til tyrkia
•	 Bilaterale forsvarsindustriseminarer 

28
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med tyskland og UK
•	 Videreføring av arbeidet i sMB-utvalget 

med øket fokus på samfunnssikkehets- 
området 

•	 Videreføringen av samarbeidet i NaIC
•	 oppfølgingen av den nasjonale imple-

menteringen av EUs forsvarsdirektiv.
•	 oppfølgingen av industridelen av 

kampflyprosjektet 
•	 sikkerhetskurs for ledere i regi av  

FLo og NsM 
•	 Fsi har deltatt aktivt i arbeidet i Nato 

Industrial advisory Group (NIaG). Flere 
medlemsbedrifter i Fsi har gjennom 
året deltatt i studier i regi av NIaG 

•	 Videreføring av dialogen om nordisk  
samarbeid med myndighetene i  
samarbeid med de nordiske forsvars- 
industriforeningene og etablering av 
en permanent dialog med NorDEFCo 
Military Coordination Committee

•	 Videreføring av samarbeidsavtalen 
mellom de nordiske forsvarsindustrifore-
ningene med særlig vekt på koordiner-

ing av nasjonale posisjoner i forhold til 
utfordringene i asD og utviklingen i EU.

•	 samarbeidet med tidsskriftet Militær- 
teknikk 

•	 Leverandørseminar og Fsi-messe på 
akershus Festning 

•	 Industriseminar med Boeing
•	 Bidrag til Norwegian american Defence 

and Homeland security Industry  
Council (NaDIC) 

Fsis økonomiske resultat ble kr 669 500,-. 
styret vurderer foreningens økonomi som 
solid. Den opparbeidede egenkapitalen 
gir foreningen handlefrihet til ved behov å 
kunne engasjere ekstern kompetanse og til 
å gjennomføre aktiviteter der det er risiko for 
negativt økonomisk resultat. styret er av den 
oppfatning at egenkapitalen er tilfredsstil-
lende. 

styret vurderer at resultatene for 2014 gir  
et godt grunnlag for virksomheten i 2015.

Oslo, 25. mars 2015



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

46

N o rw e g i a N  D e f e N c e  a N D  S e c u r i t y 
i N D u S t r i e S  a S S o c i at i o N  (fS i )

P.O. Box 5250 Majorstuen, NO- 0303 Oslo. NORWAY

MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

MEdlEMsBEdrIFTEr
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (Fsi)

Pr. 31. desember 2014 - 124 medlemsbedrifter

Firma Postadresse Postnummer

3M Norge as  postboks 100 2026 skjetten

aIM Norway sF    postboks 30 2027 Kjeller

aircontactgruppen as Karenslyst allé 49 0279 oslo

andøya test Center as postboks 54 8483 andenes

applica training systems as  Østre strandgate 3 4610 Kristiansand 

arctic trucks Norge as postboks 434 3012 Drammen

airbus D&s postboks  433  1327 Lysaker 

airbus Group scandinavian office Grundingen 6 0250 oslo

austrått Innovasjon as  Meieriveien 5 7130 Brekstad 

axnes aviation as postboks 504  4898 Grimstad 

BaE systems Hägglunds aB  postboks 475  2803 Gjøvik

Bedriftssystemer as postboks 184 Økern 0510 oslo

Bergen Group services as  alfabygget 5392 storebø

Berget as semsvegen 51 3676 Notodden

Bertel o. steen Industri as   postboks 52 1470 Lørenskog

Camp supply International as Hangarveien 21 3241 sandefjord

Chemring Nobel as Engeneveien 7 3475 sætre

CHsnor as Brugsvegen 13 2390 Moelv 

Combitech as  postboks 8109 Forus 4068 stavanger 

Compower as postboks 2416 solheimsviken 5824 Bergen

Comrod as Fiskaavegen 1 4120 tau

Conrad Mohr as postboks 1721 Vika 0121 oslo

Corena Norge as Dyrmyrgata 35 3611 Kongsberg

Dacon as Gml. ringeriksvei 6  1369 stabekk

Data respons Norge as  postboks 489 1323 Høvik

DCNs  Bygdøy allé 5 0257 oslo 

Drytech as  postboks 5736 9024 tomasjord

vedlegg 130
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DspNor as  Laksevaagneset 12 5160 Laksevaag

Eidsvoll Electronics as Nedre Vilbergs vei 8 2080 Eidsvoll

Electronicon as Holbergskaien 5005 Bergen

ELop as storgt. 112 2390 Moelv

EMC satcom technologies Norway Vollsveien 21 1366 Lysaker

Fred. olsen Fly og Luftmateriell a/s  postboks 1159 sentrum 0107 oslo

GKN aerospace Norway as postboks 1004 3601 Kongsberg

Gudbrandsdal Industrier as  randkleivsgata 10 2630 ringebu

Gylling teknikk as postboks 103 1309 rud

H. Henriksen as  trælleborgveien 15 3112 tønsberg

Hadelandprodukter as Mohagasvingen 8 2770 Jaren

Heli-one (Norway) as postboks 204 4097 stavanger Lufthavn

Hellstrøm rådgivning  thomas Heftyes gate 56B 0267 oslo 

High Density Devices as Nedre slottsgate 25 0157 oslo 

Hts maskinteknikk as  Ing. rybergsgate 97 3024 Drammen

ID Kongsberg as  postboks 2011 3603 Kongsberg

IMpEtUs afea as strandgaten 32 4400 Flekkefjord 

Indra Navia as  postboks 150 oppsal 0619 oslo

International Business Machines as  postboks 500 1411 Kolbotn

Inventura as  spelhaugen 22 5147 Fyllingsdalen

Ispas as postboks 219 1501 Moss

Jak. J. alveberg as postboks 67 1332 Østerås

Janusfabrikken as  stephansensvei 35 5267 Espeland

Josi tech as postboks 3202 Elisenberg 0208 oslo

Jotne EpM technology as postboks 6629 Etterstad 0607 oslo

Jotron Electronics as postboks 54 3281 tjodalyng

Keytouch technology as  trimveien 41 a 3188 Horten

Kitron as  postboks 799 stoa  4809 arendal

Kjell a. Østnes as olav V`s gt 6 0161 oslo

Kongsberg Defence & aerospace as postboks 1003 3601 Kongsberg

Kongsberg Devotek as postboks 384 3604 Kongsberg

Kongsberg Maritime as  postboks 111 3191 Horten
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Comrod as Fiskaavegen 1 4120 tau

Conrad Mohr as postboks 1721 Vika 0121 oslo

Corena Norge as Dyrmyrgata 35 3611 Kongsberg

Dacon as Gml. ringeriksvei 6  1369 stabekk

Data respons Norge as  postboks 489 1323 Høvik

DCNs  Bygdøy allé 5 0257 oslo 

Drytech as  postboks 5736 9024 tomasjord

vedlegg 130
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  StyretS årSberetnIng

DspNor as  Laksevaagneset 12 5160 Laksevaag

Eidsvoll Electronics as Nedre Vilbergs vei 8 2080 Eidsvoll

Electronicon as Holbergskaien 5005 Bergen

ELop as storgt. 112 2390 Moelv

EMC satcom technologies Norway Vollsveien 21 1366 Lysaker

Fred. olsen Fly og Luftmateriell a/s  postboks 1159 sentrum 0107 oslo

GKN aerospace Norway as postboks 1004 3601 Kongsberg

Gudbrandsdal Industrier as  randkleivsgata 10 2630 ringebu

Gylling teknikk as postboks 103 1309 rud

H. Henriksen as  trælleborgveien 15 3112 tønsberg

Hadelandprodukter as Mohagasvingen 8 2770 Jaren

Heli-one (Norway) as postboks 204 4097 stavanger Lufthavn

Hellstrøm rådgivning  thomas Heftyes gate 56B 0267 oslo 

High Density Devices as Nedre slottsgate 25 0157 oslo 

Hts maskinteknikk as  Ing. rybergsgate 97 3024 Drammen

ID Kongsberg as  postboks 2011 3603 Kongsberg

IMpEtUs afea as strandgaten 32 4400 Flekkefjord 

Indra Navia as  postboks 150 oppsal 0619 oslo

International Business Machines as  postboks 500 1411 Kolbotn

Inventura as  spelhaugen 22 5147 Fyllingsdalen

Ispas as postboks 219 1501 Moss

Jak. J. alveberg as postboks 67 1332 Østerås

Janusfabrikken as  stephansensvei 35 5267 Espeland

Josi tech as postboks 3202 Elisenberg 0208 oslo

Jotne EpM technology as postboks 6629 Etterstad 0607 oslo

Jotron Electronics as postboks 54 3281 tjodalyng

Keytouch technology as  trimveien 41 a 3188 Horten

Kitron as  postboks 799 stoa  4809 arendal

Kjell a. Østnes as olav V`s gt 6 0161 oslo

Kongsberg Defence & aerospace as postboks 1003 3601 Kongsberg

Kongsberg Devotek as postboks 384 3604 Kongsberg

Kongsberg Maritime as  postboks 111 3191 Horten
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Kongsberg target systems as  Heistadmoen Industripark 3608 Heistadmoen/Kongsberg 

Lilltech as Vilbergveien 107 2060 Gardermoen

Maritime robotics as Brattørkaia 11 7010 trondheim

Marshall Norway as  2nd Floor, Hangarveien 21 3241 sandefjord

Medical rescue Equipment Holding as postboks 206 3701 skien 

Metronor as postboks 238 1379 Nesbru

Mjell Consulting postboks 767 2604 Lillehammer

Mobile storage systems as skogryggveien 7a 1360 Fornebu

Nammo as postboks 142 2831 raufoss

Nammo Bakelittfabrikken as Bogstadfeltet 1930 aurskog

NFM Group   Glynitv. 27 1400 ski

NIMtEC as  Johan sverdrupsgt 4 3717 skien 

Norautron as postboks 205 3192 Horten

Nordic Defence supply as rudsletta 97 1351 rud

Nordic shelter as  rosenborgveien 3 1630 Gamle Fredrikstad

NorLense as  Fiskebøl 8317 strønstad

Normeca as postboks 404 1470 strønstad

Norsafe as postboks 115 4852 Færvik

Norsk scania as Hovedkontor postboks 143 skøyen 0212 oslo

Norsk titanium as Flyplassveien 21 3514 Hønefoss

Norwegian special Mission as  postboks 110 2061 Gardermoen 

Notodden technology Group as postboks 203  3672 Notodden

obsima technology as postboks 76 2024 Gjerdrum

oMNI sa rådhusveien 5 4524 sør-audnedal

optec as Nedre Møllenberg gt 32  7014 trondheim

oskar pedersen as postboks 9237 4697 Kristiansand

osWo as postboks 154 3192 Horten 

partnertech as  postboks 765  1599 Moss

patria Helicopters as  Bardufoss Lufthavn 9325 Bardufoss

projectiondesign as Habornveien 53 1630 Gamle Fredrikstad

prox Dynamics as  postboks 22 1378 Nesbru

radionor Communications as  Ingvald Ystgaards veg 23  7047 trondheim

32
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  StyretS årSberetnIng

rigg as tactical Group  arnljot Gellines vei 3 0657 oslo 

ritek as rinnleiret 7609 Levanger

roFI as Gammelseterlia 20 6422 Molde

rohde & schwarz Norge as Østensjøveien 34 0667 oslo

saab technologies Norway as Isebakkeveien 49 1788 Berg i Østfold

safety & security service a/s setra vei 2 B 0786 oslo

sagair as postboks 58  2041 Kløfta

sensonor as  postboks 1004 3194 Horten 

siMiCon as postboks 787 3606 Kongsberg

simpro as Industriveien 4 7332 Løkken Verk

sINtEF  postboks 4760 sluppen  7465 trondheim

sopra steria as postboks 2 0051 oslo 

sørkomp as  skilsøveien 388 4818 Færvik

t&G Elektro as postboks 63 1321 stabekk

taM as andslimoen 9325 Bardufoss

techni as Ynglingeveien 42 a 3184 Borre

teleplan Globe as postboks 69  1324 Lysaker

teleplan Consulting as  postboks 69  1324 Lysaker

terramar as  postboks 438  1327 Lysaker

tGC Harnessing a/s postboks 56 3524 Nes i Ådal

thales Norway as postboks 744 sentrum 0106 oslo

tINEX as Østre aker vei 203 0975 oslo 

tradee telecom Hedmarksgata 13 0658 oslo

trelleborg offshore Norway as postboks a 3051 Mjøndalen 

tronrud Engineering as Flyplassveien 22 3514 Hønefoss

tyco Electronics Norge as postboks 74 1378 Nesbru

Ullandhaug Industrier as postboks 98 4349 Bryne 

Uman as postboks 822 3007 Drammen

Umoe Mandal as Gismerøyveien 205 4515 Mandal

Vinghøg as  postboks 174 Økern 0509 oslo

Vissim as Vollveien 5 3183 Horten 

Widerøes Flyveselskap as postboks 247 8001 Bodø
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FlErnasjonalE Fora dEr Fsi Er rEPrEsEnTErT

1. naTo Industrial advisory group (nIag)
 Delegasjonsleder:  administrerende direktør torbjørn svensgård

2. aerospace and defence Industries association of Europe (asd)
 asD Board of Directors:  adm. direktør torbjørn svensgård

3. norwegian-american defence and homeland security Industry Council (nadIC)
 styremedlem:  adm. direktør torbjørn svensgård

noter til regnskapet 2014

regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
små foretak.

driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet.  
tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres. En overveiende del av inntektene er 
kontingenter, som opptjenes og periodiseres 
per kalenderår. Inntektsføring skjer hver 
måned på bakgrunn av utfakturering foretatt 
av NHo servicepartner.

 

 
omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen. omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost 
og antatt virkelig verdi.

anleggsmidler/langsiktig gjeld
annleggsmidler omfatter eiendeler bestemt 
til varig eie og bruk. anleggsmidler er 
vurdert til anskaffelseskost. anleggsmidler 
nedskrives til virkelig verdi ved verditall som 
forventes ikke å være forbigående. Varige 
driftsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives lineært over driftsmiddelets 
levetid. Langsiktig gjeld omfatter poster som 
forfaller til betaling senere enn ett år etter 
regnskapsårets slutt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer  
oppføres til pålydende etter fradrag for avset-
ning til forventet tap. avsetning til tap gjøres 
på grunnlag av en individuell vurdering av 
de enkelte fordringene.  
I tillegg gjøres det for øvrige kunde-
fordringer en spesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap.

Pensjonsforpliktelser
pensjonsordninger finansiert via sikrede 
ordninger er ikke balanseført. 
pensjonspremien anses i disse tilfeller som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen 
med lønnskostnader. 

vedlegg 2

vedlegg 3

noter til regnskapet 2014 
(Beløp i 1000 kr)
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vedlegg 3

noter til regnskapet 2014 
(Beløp i 1000 kr)
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  sTyrETs ÅrsBErETnIngfsi.no   

Fsi budsjett for 2015

 2014 2015
drIFTsInnTEKTEr
Medlemskontingent 6 461 151 6 590 136
Prosjektinntekter
a Konferanser 1 989 500 2 134 500
b. Kurs/seminar/arrangementer 6 104 000 5 282 400
c. NoraMB Washington DC 525 000 600 000
d. samfunnsikkerhet 0 100 000
e. Fsi Medlemspublikasjoner 0 0
 8 618 500 8 116 900
sum driftsinntekter 15 079 651 14 607 036

drIFTsKosTnadEr
Husleie, lys, renhold 572 250 572 250
It-utst. og pr.vare 250 000 335 000
regnsk.- og rev.-honorarer 113 929 121 904
sekr. kostn.   5 296 481 5 487 720
Prosjektutgifter
a. Konferanser 750 500 862 500
b. Kurs/seminar/arrangementer 4 929 073 4 021 499
c. NoraMB Washington DC 635 000 700 000
d. samfunnsikkerhet 0 50 000
e. Fsi Medlemspublikasjoner 0 
f. Nye Ubåter 0 100 000
g. Kampfl y 150 000 100 000

  6 464 573 5 833 999
Kontorholdsutgifter 160 000 65 000
Informasjonsaktiviteter 500 000 500 000
Møter, kurs 185 000 185 000
Eksterne tjenester 600 000 600 000
reisekostnader 277 000 289 000
representasjonsutgifter 12 000 12 000
Kontingent (årsavg) - asD/NaDIC 200 000 200 000
Gaver og blomster 12 000 12 000
tap på kundefordringer 75 000  75 000
avskrivninger 70 000 70 000
sum driftskostnader 14 788 233 14 358 873
drIFTsrEsulTaT 291 418 248 163

FInansInnTEKTEr  0
renteinntekter 135 000 110 000
Bankomkostninger -1 000 -1 000
sum fi nansinntekter 134 000 109 000

rEsulTaT 426 418 357 163

vedlegg 5

Note 1 Medlemskontigent øker med 3 % fra 1. juli (1,5% på årsbasis) og antall medlemmer er uendret i 2015
 2 Bemanning videreføres uten endringer
 3 NHos interne lønnsoppgjør er estimert (3,84%)
 4 Endringen i prosjektutgifter skyldes at NDIs 2014 var en engangshendelse i 2014. pas 2015 og DsEi 2015 er bruttobudsjettert.
 5 Mspo 2015 er budsjettert som nøytral ifl t årsresultatet
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Fsi PrograMuTValg

landsysTEMEr
Ivar Flage Kongsberg Defence  Leder 

   & aerospace as

Vegard sande  NaMMo as Nestleder

gudmund Kjærheim prox Dynamics as Medlem

dag Wikøren saab technologies Norway as Medlem

jan nyegaarden teleplan Globe as Medlem

stian Kjensberg thales Norway as Medlem

sjØsysTEMEr
Peter reed-larsen Umoe Mandal as Leder

Christian urheim  Kongsberg Defence  Nestleder 

   & aerospace as

Per Erik gøranson NaMMo as Medlem

svein daae Vinghøg as Medlem

dag Eivind huseby thales Norway as Medlem

audun nordeng saab technologies Norway as Medlem

luFTsysTEMEr
Øyvind Thomassen  thales Norway as Leder

roar Bergqvist larsen  Kongsberg Defence Nestleder

    & aerospace as 

roger Vimme Kitron as Medlem

hans Fredrik hansen  NaMMo as Medlem

Tom-Erik Frey aIM Norway Medlem

hans arne Flåto Keytouch technology as Medlem

soldaT og sPEsIalsTyrKEsysTEMEr
nils Toverud thales Norway as Leder

håvard Paulsen Kongsberg Defence  Nestleder

   & aerospace as

Toivo horvei NFM Group as Medlem

Egil andresen teleplan Globe as Medlem

jarle Byberg tGC Harnessing as Medlem

gudmund Kjærheim prox Dynamics as Medlem

nETTVErKsBasErT ForsVar
Ivar Flage  Kongsberg Defence Leder

   & aerospace as

linda sletne  thales Norway as Nestleder

Tage andersen IBM as Medlem

Knut Ellingsen tINEX as Medlem

ragnhild hauge steria as Medlem

geir Morten Flytør teleplan Globe as Medlem

logIsTIKKsysTEMEr
johnny støa Kongsberg Defence Leder

   & aerospace as

stein hagen  rofi as Nestleder

roar langen Vinghøg as Medlem

stian Kjensberg thales Norway as Medlem

steinar Østby  saab technologies Norway  Medlem

vedlegg 6



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI) NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

57MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

THE LEADING ASSOCIATION IN NORWAY ADVOCATING THE INTERESTS OF ITS SECTOR, AND THE PRIMARY 

INTERLOCUTOR  FOR THE GOVERNMENT IN MATTERS OF IMPORTANCE TO THE INDUSTRY. AFFILIATED WITH THE 

CONFEDERATION  OF NORWEGIAN ENTERPRISE (NHO) AND REPRESENTING MORE THAN 100 COMPANIES

Tel: + 47 23 08 80 00  Telefax + 47 23 08 80 18  E-mail: fsi@nho.no  Internet: www.fsi.no

FsI ForsVars- og sIKKErhETsIndusTrIEns ForEnIng

  sTyrETs ÅrsBErETnIngfsi.no   

Fsi budsjett for 2015

 2014 2015
drIFTsInnTEKTEr
Medlemskontingent 6 461 151 6 590 136
Prosjektinntekter
a Konferanser 1 989 500 2 134 500
b. Kurs/seminar/arrangementer 6 104 000 5 282 400
c. NoraMB Washington DC 525 000 600 000
d. samfunnsikkerhet 0 100 000
e. Fsi Medlemspublikasjoner 0 0
 8 618 500 8 116 900
sum driftsinntekter 15 079 651 14 607 036

drIFTsKosTnadEr
Husleie, lys, renhold 572 250 572 250
It-utst. og pr.vare 250 000 335 000
regnsk.- og rev.-honorarer 113 929 121 904
sekr. kostn.   5 296 481 5 487 720
Prosjektutgifter
a. Konferanser 750 500 862 500
b. Kurs/seminar/arrangementer 4 929 073 4 021 499
c. NoraMB Washington DC 635 000 700 000
d. samfunnsikkerhet 0 50 000
e. Fsi Medlemspublikasjoner 0 
f. Nye Ubåter 0 100 000
g. Kampfl y 150 000 100 000

  6 464 573 5 833 999
Kontorholdsutgifter 160 000 65 000
Informasjonsaktiviteter 500 000 500 000
Møter, kurs 185 000 185 000
Eksterne tjenester 600 000 600 000
reisekostnader 277 000 289 000
representasjonsutgifter 12 000 12 000
Kontingent (årsavg) - asD/NaDIC 200 000 200 000
Gaver og blomster 12 000 12 000
tap på kundefordringer 75 000  75 000
avskrivninger 70 000 70 000
sum driftskostnader 14 788 233 14 358 873
drIFTsrEsulTaT 291 418 248 163

FInansInnTEKTEr  0
renteinntekter 135 000 110 000
Bankomkostninger -1 000 -1 000
sum fi nansinntekter 134 000 109 000

rEsulTaT 426 418 357 163

vedlegg 5

Note 1 Medlemskontigent øker med 3 % fra 1. juli (1,5% på årsbasis) og antall medlemmer er uendret i 2015
 2 Bemanning videreføres uten endringer
 3 NHos interne lønnsoppgjør er estimert (3,84%)
 4 Endringen i prosjektutgifter skyldes at NDIs 2014 var en engangshendelse i 2014. pas 2015 og DsEi 2015 er bruttobudsjettert.
 5 Mspo 2015 er budsjettert som nøytral ifl t årsresultatet
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FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

MandaT For FsI PrograMuTValg

Vedtatt av FSi’s styre 20. oktober 2011.

1. Målsetting 
Øke medlemsbedriftenes forretningsmuligheter i Forsvaret innenfor 
sine respektive programområder.
Bistå og forberede dialogen mellom industrien og Forsvarssektoren.

2. oppgaver
a. Informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets programområder.

 i. programutvalget representerer Fsi i dialogen med program- 
  områdenes støttefunksjoner.

 ii. Utvalget fremmer forslag fra industrien om samarbeidspro- 
  sjekter innenfor respektive programområder gjennom  
  områdenes støttefunksjoner.

 iii. Utvalget forbereder og koordinerer industriens innspill til de  
  årlige programkonferansene med Forsvarets programområder  
  på vegne av Fsi.

 iv. Utvalget er ansvarlig for å formidle informasjon fra arbeidet i  
  støttefunksjonene til medlemsbedriftene.

 v. Utvalget er ansvarlig for kontinuerlig å forbedre arbeidet med  
  programutvalg sammen med Fsi og de andre utvalgene.

b. promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom  
 medlemsbedriftene

 i. Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid mellom  
  Fsis medlemsbedrifter i den hensikt å øke forretningspoten- 
  sialet i Forsvaret innenfor programområdet.

 ii. skape best mulige arenaer for etablering av klynger  
  og andre nettverksordninger for å styrke konkurransekraften til  
  medlemsbedriftene overfor Forsvaret.

 
 
 
 
 
c.  planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og arrangementer i  
 samarbeid med Fsis administrasjon.

3. sammensetning 
programutvalget består av seks representanter samt to vararepresent-
anter fra medlemsbedrifter i Fsi.  
Vararepresentanter har møterett i utvalgets interne møter. Når noen 
av de faste medlemmene i utvalget er forhindret fra å møte i støtte-
funksjonen vil vararepresentantene innkalles. alle medlemsbedrifter 
kan nominere representanter til utvalget. Utvalget skal ha en leder 
som er ansvarlig for å samle utvalget ved behov.
Lederen er utvalgets kontaktpunkt.

4. oppnevning 
programutvalget oppnevnes av Fsis styre, som også utpeker  
utvalgsleder og nestleder. 
Vervet som utvalgsmedlem er personlig. 
Utvalgsmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år. 
styret kan oppnevne medlemmer for en kortere periode enn fire år. 
Leder og nestleder oppnevnes i sine verv for en periode på tre år.
Dersom et medlem i utvalget ikke lenger er ansatt i en 
medlemsbedrift, eller en medlemsbedrift som har representant(er) 
i programutvalg går ut av foreningen, oppnevner styret nytt/nye 
medlem(mer). 

5. renominasjon og gjenoppnevning 
Utvalgsmedlemmer kan renomineres og gjenoppnevnes.

vedlegg 742
FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIng

MandaT For sMB-uTValg

Vedtatt av FSi’s styre 20. okt 2011.

1. Målsetting
Bidra til å bedre sMB`enes rammebetingelser og der igjennom få økt 
mulighetene til å få markedsadganger, både overfor Forsvaret og 
internasjonalt.

Bistå i å forberede dialogen mellom sMB`ene og Forsvarets kom-
petansesentre og Forsvarets forsyningsorganisasjon.

Bistå i å forberede dialogen internt mellom Fsis medlemsbedrifter, 
spesielt mellom de 4 store og sMB`ene.

Få økt kunnskapene hos sMB`ene om FoU-prosessen og tidlig  
samarbeid.

2. oppgaver
a. Informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets kompetansesentre.

 i. Utvalget forbereder og koordinerer industriens innspill til  
  symposiene mellom Forsvaret og industrien på vegne av Fsi.

 ii. Utvalget bistår Fsi i å formidle informasjon fra arbeidet i  
  utvalget til medlemsbedriftene.

 iii. Utvalget arbeider for kontinuerlig å utvikle samarbeidet med  
  Forsvarets kompetansesentre sammen med Fsi.

 b.  promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom  
  medlemsbedriftene.

 i. Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid mellom  
  Fsis medlemsbedrifter i den hensikt å øke markedsadgangen i  
  Forsvaret innenfor sMB`enes interesseområder.

 ii. skape best mulige arenaer for etablering av klynger og andre  
  nettverksordninger for å styrke meningsutveksling mellom  
  medlemsbedriftene.

 
 
 
 

c. planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og arrangementer i 
samarbeid med Fsis administrasjon.

 i. Bidra til å fortelle hvilket fokus de enkelte kurs bør ha med  
  tanke på sMB`enes utfordringer.

 ii. Gjennomføre tiltak for å øke sMB`enes kompetanse vedrøren 
  de utviklingsaktiviteter blant annet ved å gjennomføre  
  opplæring i/av prosessen.

3. sammensetning
sMB utvalget består av seks representanter fra medlemsbedrifter i 
Fsi. alle medlemsbedrifter kan nominere representanter til utvalget. 
Utvalget skal ha en leder som er ansvarlig for å samle utvalget minst 
1x i halvåret. Lederen er utvalgets kontaktpunkt.

Fsi administrasjonen har utpekt en person, som er sMB`enes poC i 
tilknyttet dette området.

4. oppnevning
sMB-utvalget oppnevnes av Fsis styre, som også utpeker utvalgs- 
leder og nestleder. 
Vervet som utvalgsmedlem er personlig.

Utvalgsmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år. styret kan 
oppnevne medlemmer for en kortere periode enn fire år. Leder og 
nestleder oppnevnes i sine verv for en periode på tre år.

Dersom et medlem i utvalget ikke lenger er ansatt i en medlems-
bedrift, eller en medlemsbedrift som har representant(er) i sMB utval-
get går ut av foreningen, oppnevner styret nytt/nye medlem(mer).

5. Plassering
Utvalget plasseres som et arbeidsutvalg under Fsis administrasjonen 
og arbeider i henhold til mandat.

vedlegg 8
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FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

MEdlEMMEr sMB-uTValg

sMB uTValgETs MEdlEMMEr
Werner herbert Fuchs tINEX Leder  

Terese hansen Norlense   

Carl henrik Myhre oskar pedersen as   

rune Martini Nordic Defence supply as   

jonas h hogganvik Kongsberg Devotech   

Martin grimsgaard t&G Elektro as   

svein harthor andersen Fsi poC  

vedlegg 8

FsI arrangEMEnTssTaTIsTIKK 2014

Fsi gjennomførte 10 arrangementer i 2013.   
INFo/ErFa 2013 og Leverandørseminar/Minimessen hadde den største deltagelsen.

vedlegg 9

FsI arrangementer 2014 - Medlemsdeltagelse

44
FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIng

studier i regi av naTo Industrial advisory group (nIag) der norsk industri deltar i 2014

sG 173  Low Cost Guided Munitions Concept
 Nammo raufoss

sG177  Industrial contribution to the demonstration of Isr information exchange as part of the joint Isr trial “Unified Vision 2014”
 Kongsberg Defence and aerospace as

sG 184 Nato special operations aviation Battle space awareness
 Kongsberg Defence and aerospace

sG 188 GBaD sensor Mix optimization study for Emerging threats
 Kongsberg Defence and aerospace as

sG 191 standardisation of Nato Universal armament Interface (NUaI) Mission planning (Mp) Interface
 FFI

vedlegg 10

81% av Fsis medlemsbedrifter deltok på ett eller flere  
arrangementer i 2014.  

Det var en betydelig økning i 2014 av antall bedrifter som deltok 
på 8 eller flere arrangementer.

FsI arrangEMEnTssTaTIsTIKK 2014

Medlemsaktivitet i 2014 Aktivitetsfrekvens medlemmer i 2014
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sG 188 GBaD sensor Mix optimization study for Emerging threats
 Kongsberg Defence and aerospace as

sG 191 standardisation of Nato Universal armament Interface (NUaI) Mission planning (Mp) Interface
 FFI

vedlegg 10

81% av Fsis medlemsbedrifter deltok på ett eller flere  
arrangementer i 2014.  

Det var en betydelig økning i 2014 av antall bedrifter som deltok 
på 8 eller flere arrangementer.

FsI arrangEMEnTssTaTIsTIKK 2014

Medlemsaktivitet i 2014 Aktivitetsfrekvens medlemmer i 2014
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3. FSi lykkes i påvirke medlemsbedriftenes rammebetingelser 

I hvor stor grad synes du at:
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2. Hva er din bedrifts hovedinteresse i FSi?
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4. FSi er medlemmenes talerør utad

FSi medlemsundersøkelse 2014
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Fsi MEdlEMsundErsØKElsE 2014

1. Hvilkenmedlemskategori tilhørerdin bedrift?

3. Fsi lykkes i påvirke medlemsbedriftenes rammebetingelser

2. Hva er din bedrifts hovedinteresse i Fsi?

4. Fsi er medlemmenes talerør utad
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7. FSi bidrar til å initiere og legge til rette for etablering av samarbeidsclustre bestående av medlemsbedrifter med 
kompletterende kompetanse/produkter
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6. FSi formidler relevant informasjon mellom medlemmer, relevante myndigheter, andre organisasjoner og 
utenlandske virksomheter/organisasjoner
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8. FSi tilrettelegger for etablering av samarbeid/allianser med utenlandsk industri/systemleverandører
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2. Hva er din bedrifts hovedinteresse i FSi?
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4. FSi er medlemmenes talerør utad
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9. FSi tilrettelegger for etablering av nettverk medlemsbedriftene i mellom i den hensikt å styrke bedriftenes 
posisjon ved å realisere synergier i f.t. markedet, produkter og kompetanse
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11. FSi representeter medlemmene i aktuelle nasjonale og internasjonale samarbeidsfora
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10. FSi støtter medlemmene i arbeidet med å dra nytte av utenlandske leverandørers gjenkjøpsforpliktelser knyttet 
til forsvarsanskaffelser fra utlandet
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12. FSi leverer tjenester og gir råd til medlemmene
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12. Fsi leverer tjenester og gir råd til medlemmene
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13. FSi fremstår som en seriøs, troverdig og aktiv interesseorganisasjon

FSi medlemsundersøkelse 2014
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15. I hvor stor grad har din bedrift nytte av FSi-medlemskapet
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14. FSi arbeider for bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar
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13. Fsi fremstår som en seriøs, troverdig og aktiv interesseorganisasjon

15. I hvor stor grad har din bedrift nytte av Fsi-medlemskapet

14. Fsi arbeider for bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar
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11. FSi representeter medlemmene i aktuelle nasjonale og internasjonale samarbeidsfora
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10. FSi støtter medlemmene i arbeidet med å dra nytte av utenlandske leverandørers gjenkjøpsforpliktelser knyttet 
til forsvarsanskaffelser fra utlandet
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12. FSi leverer tjenester og gir råd til medlemmene
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13. FSi fremstår som en seriøs, troverdig og aktiv interesseorganisasjon
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15. I hvor stor grad har din bedrift nytte av FSi-medlemskapet
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14. FSi arbeider for bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar
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13. Fsi fremstår som en seriøs, troverdig og aktiv interesseorganisasjon

15. I hvor stor grad har din bedrift nytte av Fsi-medlemskapet

14. Fsi arbeider for bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar
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FREMM frigate fires a naval 
cruise missile 
The frigate Aquitaine, the first 
unit in the multi-mission frig-
ate program (FREMM), has 
successfully fired its first mis-
siles: an Exocet MM40 surface-
to-surface missile and a naval 
cruise missile. The missiles were 
fired respectively on 12 and 19 
May on the firing ranges of the 
DGA missile testing centre off 
Levant Island. This is the first 
time that a European surface 
ship has fired a European cruise 
missile. 

Future backbone of the 
French Navy, the FREMMs are 
heavily armed warships, carry-
ing naval cruise missiles, Exocet 
MM40 anti-ship missiles, Aster 
anti-aircraft missiles and MU90 
anti-submarine torpedoes. All 
the FREMMs can accommodate 
a Caiman marine helicopter 
(the naval version of the NH90 
helicopter), as well as Special 
Forces and their equipment. Six 
FREMMs will be delivered be-
fore mid-2019.

Photo: DCNS

First modernised AF-1 fighter  
jet to Brazilian Navy
Embraer Defense & Security has 
delivered its first modernised 
AF-1 (AF-1B) fighter jet to the 
Brazilian Navy at its industrial 
plant in Gavião Peixoto, Brazil.

The AF-1 programme will 
see the revitalisation and up-
grade of 12 subsonic jets, 
including nine AF-1 single-

seaters, and three AF-1A two-
seaters.

As part of the modernisa-
tion, the intercept and attack 
airplane fleet received new nav-
igation, weapons, power, tacti-
cal communications and sensor 
systems, along with computers, 
and multimode art radar.

An AF-1 single-seaters.  Photo: Brazilian Air Force
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WiSENT 2 ARV for Norway
The Norwegian Defence and 
Logistics Organisation (NDLO) 
has ordered six WiSENT 2 
Armoured Recovery Vehicle 
(ARV). The contract was signed 
with the German company 
FFG Flensburger Fahrzeugbau 
Gesell schaft mbH. Comprehen-
sive logistics such as documen-
tation, training and spares com-
plement the vehicle delivery. 
Simultaneously a framework 
agreement for the “Contractor 
Logistics Support” was signed 
for the life time support of the 
ARV system.

An international tender 
for Leopard 2 based ARVs was 
ann ounced in the beginning of 
2014. The order was gained in a 
competitive environment. 

WiSENT 2 ARVs are based 
on the well-known Leopard 
2 Main Battle Tank. The de-
sign started in 2008 with the 
mindset to create the modular 
 Armoured Support Platform 
WISENT 2. The conversion 
from an ARV into an AEV and 
vice versa is possible within a 
few hours. 

Key features of the WiSENT 
2 are the intelligent hydraulic 
system and the electronic archi-
tecture. The platform can sup-
port a Full Width Mineplough 
(FMWP) in both configurations. 

Norway is besides Canada, 
Qatar and the UAE the fourth 
customer for the WiSENT 2 in 
the last four years. The WiSENT 
2 has been contracted both as 
newly build vehicles (Qatar 
and UAE) and as a conversion 
of used refurbished Leopard 
2 MBT chassis (Canada and 
 Norway).

In the theatre the WISENT 2 
ARV’s role is to recover and tow 
damaged equipment. The Com-
bat Recovery System (CRS®) 
enables recovery and towing of 
objects under armoured pro-
tection. The main winch has a 
pulling force of 40 tons – re-
gardless of the required cable 
length. FFG’s WISENT 2 ARV 
has a crane designed for loads 
up to 32 tons. It is used for lift-
ing loads such as engines and 
turrets and for field support. 

The WiSENT 2 ARV for 
Norway is protected and 
equipped with an MLC 80 run-
ning gear providing growth po-
tential fit for next generation 
mission tasks. A further system 
enhancement is the ordered 
FIDDS/ICS system from Kongs-
berg, which is already integrat-
ed in the Norwegian CV 90.

The delivery of the first Wi-
SENT 2 ARV for the Norwegian 
Armed Forces will start in 2017. 

WiSENT 2 ARVs are based on the well-known Leopard 2 Main Battle Tank.
Photo FFG
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Bell 407GT 

BNS Holding acquires Nordic 
Shelter group of companies

Bell Helicopter, a Textron Inc. 
company, announced sale and 
delivery of the first Bell 407GT to 
the private company BBM Inc. to 
operate in the Middle East and Af-
rica. The Bell 407GT is the armed 
version of the Bell 407GX, and 
will be used to perform a variety 
of missions including law enforce-
ment and homeland security.

BBM Inc. has purchased 16 
Bell 407GXs earlier this year, 
and has signed a letter of intent 
for a Bell 505 and a Bell 525 
and is  focused on providing 
their customers with industry-
leading products.

BNS Holding AS acquires 
the companies in the Nordic 
 Shelter (NoSh) group. The 
group  includes Nordic Shelter 
AS,  Nordic Modul AS, Nordic 
Shelter Production OÜ and the 
majority of the shares in SeaBox 
Europe AB. 

NoSh has approximately 40 
employees combined in  Norway, 
Sweden and Estonia. Annual 
sales total about 80-120  million 
NOK (2013) with positive 
 bottom line results.

NoSh owners and employees 
look forward to become part of 
the BNS Group. The new com-
pany is financially solid and pos-
sess the expertise and resources 
required to grow and succeed in 
their demanding markets.

NoSh has a solid market po-
sition with unique products and 
services. Particularly in Defense, 
the Transport industry and Resi-
dential modular concepts. Over 
the last few years, NoSh has 
gained considerable expertise in 
concept development, technical 
construction and production 
technology. 

The Bell 407GT is the armed 
version of the best-selling Bell 
407GX, qualified for a range of 
weapons from light munitions 
to advanced laser-guided mu-
nitions. The light commercial 
helicopter brings together the 
Garmin G1000HTM flight deck 
with precision weapons capa-
bility. Standard specifications 
include a multi-sensor camera 
system, weapons management 
system, universal weapons py-
lons, tactical radio suite, target 
sight system, sliding doors for 
rapid egress and ingress and 
high-visibility windows for the 
cockpit and cabin.

 NoSh designs, develops and 
builds special containers at its 
own factory in Estonia and with 
selected subcontractors. 

Recent project examples: 
a. Mobile command posts, 

briefing rooms, planning cells and 
workshops in expandable con-
tainers for United Arab  Emirates.

b. Mobile tire repair shops 
in expandable containers for the 
Swedish Army.

c. Environmental Containers 
for the Swedish Armed Forces.

d. Mobile Shooting Range 
Containers for the Norwegain 
Armed Forces.

BNS is one of Scandinavia’s 
leading companies in containers, 
swap body, and modular solu-
tions for various purposes.

BNS offers standard and cus-
tomized products to military and 
industrial customers. 

BNS’ headquarter is located 
in Oslo, Norway. The company 
recently built a new and modern 
depot and production facility 
a few miles south of Oslo. BNS 
emphasize quality, functional-
ity, safety and the environment 
throughout the value chain. 

A Bell 407GT  Photo: Bell Helicopter

BNS holding Nordic Shelter

New technologies to reduce 
 convoys to FOBs
The US Army is evaluating 60 
new technologies to help reduce 
fuel and water usage at forward 
operating bases (FOBs), as part 
of efforts to lower the number of 
convoys and hours soldiers are 
exposed to threats.

Validated as part of the 
Army’s Sustainability Logistics 
Basing-Science and Technology 
Objective Demonstration, the 
technologies include a system 

that pulls drinking water from 
the air, a nanogrid power man-
agement system, bidirectional 
onboard vehicle power systems 
and shading systems to reduce 
the amount of power required 
to cool shelters.

The army is seeking to re-
duce fuel resupply to FOBs by 
25%, water resupply by 75%, 
and lower waste generation and 
waste backhaul by 50%.

Harpoon missiles for Japan
The US State Department has 
approved a possible foreign mil-
itary sale to Japan for UGM-84L 
Harpoon Block II Missiles and 
associated equipment, parts, 
training and logistical support.

The Defense Security Co-
operation Agency has notified 
Congress about the possible sale 
that is estimated at $199m.

Under this proposed deal, 
Japan is expected to receive 48 
UGM-84L Harpoon Block II 
Missiles, containers, spare and 
repair parts, support equipment 
and publications as well as tech-
nical documentation.

Principal contractor for this 
proposed deal will be Boeing.

The Harpoon Block II 
 missiles are all-weather, over-
the-horizon, anti-ship weapons 
that are designed to execute 
both land-strike and anti-ship 
missions against a range of 
 targets.

Capable of offering precise 
long-range guidance for land 
and ship targets, the missile 
also protects coastal defence 
sites, surface-to-air missile sites, 
 exposed aircraft, port / indus-
trial facilities and ships within 
the port.

A Harpoon missile is being launched  Photo: US Navy



BULLETIN BOARD FOR DEFENCE, INDUSTRY AND TRADE

69MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

Protector remote weapon  
systems to Australia

First test flight of  
S-97 Raider helicopter

Australian vehicle manufacturer 
Supacat has awarded a contract 
to Kongsberg for the delivery of 
M151 Protector remote weapon 
systems (RWS).

Under the terms of Nkr40m 
($5.2m) contract, the company 
will manufacture and deliver an 
undisclosed number of Protec-
tor dual RWS systems to the 
Commonwealth of Australia 
(CoA).

Claimed to be first contract 
between Supacat and Kongs-
berg, the deal will see the first 
integration of Protector RWS in 
an open vehicle.

Both companies aim to fur-
ther develop their cooperation 
into this segment of vehicles.

Currently offered in six dif-
ferent variants, including M151, 
M153, Sea, Lite, Super Lite, and 

Sikorsky Aircraft has successful-
ly completed the first flight test 
of the S-97 Raider light tactical 
helicopter prototype at its De-
velopment Flight Center (DFC) 
in Jupiter, Florida, US.

During the one-hour test 
flight, the aircraft, flown by pi-
lot Bill Fell and co-pilot Kevin 
Bredenbeck, underwent a se-
ries of manoeuvres designed to 
validate its hover and low-speed 
capability.

The trial transitions the he-
licopter into more progressive 
flight testing, which will dem-
onstrate key performance pa-
rameters critical to future com-
bat operations, including armed 
reconnaissance, light assault, 
light attack, and special opera-
tions.

Medium Caliber RWS, the Pro-
tector line-up allows operation 
from within the vehicle to im-
prove the gunner’s safety.

The remotely-controlled 
system has worldwide army de-
ployments, including Switzer-
land, Australia, Canada, Czech 
Republic, Finland, France, Ire-
land, Kuwait, Luxembourg, the 
Netherlands, Norway, Portugal, 
Slovenia, Sweden, as well as the 
US, and the UK.

According to the company, 
Australia was one of the first 
export countries to acquire the 
system in 2004.

Production work under the 
contract will begin immedi-
ately at the company’s facility 
in Norway, while deliveries are 
expected to commence by this 
year end.

Supported by a team of 53 
industry partners, Sikorsky has 
been developing two Raider 
prototypes since October 2010 
for the US Army’s armed aerial 
scout (AAS) programme.

Based on the company’s rig-
id X2 rotor coaxial design, the 
Raider is suitable for armed re-
connaissance and a spectrum of 
special operations missions, and 
features a unique multi-mission 
configuration that can carry six 
troops and external weapons.

The helicopter has coaxial 
counter-rotating main rotors 
and a pusher propeller that 
provides cruise speeds of more 
than 400km/t (220kn), a com-
posite airframe, and a maxi-
mum gross weight of just more 
than 5.000kg.

Protector remote weapon systems will be integrated in an open vehicle for the 
first time.  Photo: Kongsberg Group

The S-97 Raider helicopter is designed to demonstrate a game-changing 
 combination of manoeuvrability, hover ability, range, speed, endurance, and 
survivability.  Photo: Sikorsky

Developing a new wheeled 
 armoured vehicle for Poland
Rheinmetall MAN Military 
Vehicles GmbH (RMMV) has 
signed a cooperation agreement 
with Polish defence contractor 
Polska Grupa Zbrojeniowa SA 
(PGZ) and its subsidiary  Obrum 
sp. z o.o. The centrepiece of 
the cooperation agreement is a 
new amphibious vehicle for the 
 Polish military. 

Specifically, Rheinmetall 
and its Polish partners have 
agreed to develop a state-of-
the-art 6x6 wheeled armoured 
vehicle, oriented to the require-

ments of the Polish Army’s 
LOTR (light  armoured recon-
naissance  vehicle) procurement 
programme.

Fully amphibious, the 
LOTR will feature a high level of 
protection and an excellent pay-
load-to-total weight ratio. With 
an authorized total weight of up 
to 20 tonnes, the new  vehicle 
will have a carrying capacity of 
3.5 tonnes, opening up a wide 
variety of options during recon-
naissance missions and other 
military operations. 

German corvettes for Israel
The Israel Ministry of Defense 
(MoD) has signed an estimated 
430m EURO contract with Ger-
man shipyard ThyssenKrupp 
Marine Systems (TKMS) to 
purchase four advanced surface 
vessels for the Israeli Navy.

The new corvettes, which 
will be constructed at the Ger-
man Naval Yards in Kiel, and the 
vessels are expected to be deliv-
ered over the next five years.

For this project, Germany 
will provide a special grant of 
115m EURO, a third of the total 
cost.

Israel will manufacture the 
combat systems of these vessels, 
which according to the MoD 
will guarantee the flow of new 
orders in significant quantities 
for the country’s defence indus-
try.

The new vessels are expect-
ed to be smaller than the 1840t 
displacement featured in stan-
dard Blohm + Voss-class 130 
corvettes, however, they will be 
able to accommodate a utility 
helicopter and two medium-
altitude, long-endurance UAVs.
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Series production on Mi-26T2 
helicopter

Bergen Group wins Norwegian 
frigate maintenance contract

New F-35 order for Kongsberg First Hobart-class air warfare 
destroyer

Russian Helicopters has started 
the series production on the 
heavy Mi-26T2 helicopter, a 
modernised version of the Mi-
26T, at Rostvertol facility.

Rostvertol has been produc-
ing the military Mi-26 helicop-
ter and its commercial variant 
Mi-26T since 1980.

The Mi-26T2 aircraft fea-
tures the latest avionics that en-
ables it to operate during night-
time and allows the operator to 
reduce the number of crew.

The Norwegian Defence Lo-
gistics Organization (FLO) has 
awarded a one-year extension 
contract to Bergen Group for 
the technical maintenance of 
the navy’s frigate class vessels.

Valued at Nkr 70 m 
($9.41m), the contract has 
 validity until July 2016.

In June 2012, Bergen re-
ceived a comprehensive con-
tract from FLO for maintenance 
and repair of frigate class.

The initial contract carried 
an option for annual renewal 
of up to three additional years 

Kongsberg Defence Systems 
has secured two orders worth 
NOK135m ($17.85m) to de-
liver structural components for 
the F-35 Joint Strike Fighter 
aircraft.

The first order includes 
the supply of structural parts 
to Northrop Grumman for the 
Center Fuselage of the aircraft 
for production Lot 10. This or-
der is in conjunction with the 
ongoing frame agreement with 
Northrop.

On the other hand, the sec-
ond order will see the delivery 
of main landing gear panels 
(MLG) to Lockheed Martin for 
production Lots 10 and 11. 
The MLG panels are built using 
composite materials. They form 
structural parts of the aircraft.

The company will be the 
single source producer for the 
MLG parts.

The sales potential for deliv-

The Australian Royal Navy 
(RAN) has launched the first of 
three destroyers, Hobart, at the 
Port River wharf in Adelaide, 
marking a milestone in the Air 
Warfare Destroyer (AWD) pro-
gramme.

The $8bn AWD pro-
gramme, one of the largest de-
fence projects ever undertaken 
in Australia, aims to deliver an 
affordable, effective, flexible, 
and sustainable air warfare de-
stroyer platform to the RAN.

Built by AWD Alliance, the 
Hobart-class vessels are based 
on the Navantia-designed F100 
frigate, which is in service with 
the Spanish Navy.

Once operational, Hobart 
will be capable of cruising at 
a speed of 28k and will have a 

The helicopter is capable of 
carrying cargo up to 20t inside 
its cabin or on an external sling. 
It is also equipped with a glass 
cabin, five multifunction LCD 
displays, control board, dupli-
cate electromechanical instru-
ments, and an upgraded digital 
communications suite.

In addition, the helicopter is 
installed with special features to 
ease the loading and unloading 
of the transport cabin. until summer 2017. This con-

tract marks the second renewal 
ordered by the navy.

Under the contract, Bergen 
is responsible for planning, co-
ordination and implementation 
of scheduled maintenance, cor-
rective maintenance and other 
additional work on the navy’s 
five frigates.

Work under this project will 
be carried out at the navy’s main 
naval base at Haakonsvern.

The Norwegian Navy oper-
ates five Fridtjof Nansen-class 
frigates.

ery of MLG panels for the en-
tire programme is expected to 
be about NOK1bn ($132.2m), 
which is in addition to the 
NOK15bn ($1.98bn) sales 
potential of the existing F-35 
scope of work associated with 
delivery of structural parts for 
the aircraft.

Kongsberg has received 
orders worth more than 
NOK700m ($92.59m) for the 
delivery of structural parts to 
the F-35 aircraft so far.

In April this year, Kongs-
berg received a contract to 
modernise the Royal Norwegian 
Air Force’s (RNoAF) national 
advanced surface-to-air missile 
system (NASAMS).

Under the terms of 
NOK168m ($20.7m) con-
tract, the company will supply 
and integrate communications 
equipment into the NASAMS 
air defence system.

capacity to accommodate 186 
crew members.

The Hobart-class vessels 
will provide air defence for 
vessels, land-based forces and 
infrastructure in coastal lines. 
They will be capable of defend-
ing and destroying missiles 
and aircraft within a range of 
150km.

The vessels will be the first 
RAN warships to be equipped 
with the Aegis combat system, 
which includes a SPY-1D(V) 
radar, Mk 41 vertical launch 
system (VLS), SM-2 standard 
missile, as well as an open ar-
chitecture (OA) combat system.

The commissioning of Hobart 
is expected to take place next year.

The remaining two vessels 
are Brisbane and Sydney.

The Mi-26T2 helicopter is a modernised version of the Mi-26T. 
Photo: Russian Helicopters

RAN Hobart under construction in April 2015  Photo: Australian Navy
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MiG-29 fighters to Egypt

MH-60R helicopters for  
Saudi Arabia

Russia has reportedly agreed on 
a contract worth approximately 
$2bn with Egypt to supply 46 
MiG-29 air superiority fighters.

The new Russian MiG-29 
fighter bomber aircraft would 
replace Egypt’s aging fleet of 
MiG-21s and Chinese J-7s.

Both the countries started 
talks over this deal earlier in 
2014, and if finalised, it would 
be the largest MiG-29 order for 
Russia since the fall of the Soviet 
Union.

Currently, Egypt operates a 
fleet of US F-16 fighters, French 
Mirage 2000 jets and Russian 
MiG-21s, as well as its Chinese 
derivatives, J-7s.

The MiG-29 fighter bomber 
aircraft is designed to destroy 
hostile air targets within radar 
coverage limits, and to destroy 
ground targets using unguided 

The US Defense Security Co-
operation Agency (DSCA) has 
notified Congress of a potential 
foreign military sale (FMS) of 
MH-60R multi-mission helicop-
ters and associated equipment 
to the Kingdom of Saudi Arabia.

Under the estimated $1.9bn 
sale, the Saudi Arabian Govern-
ment has requested for the sup-
ply of ten MH-60R multi-mis-
sion helicopters, along with 14 
APS-153(V) multi-mode radars, 
including ten installed, and 
two each for spares and testing, 
24 T-700 GE 401 C engines, 
and 12 APX-123 identification 
friend or foe transponders, in-
cluding ten installed, and two 
spares.

The package also includes 
14 AN/AAS-44C(V) multi-

weapons in visual flight condi-
tions.

The MiG-29 fighter can 
carry up to two R-27 air-to-
air medium-range missiles, six 
R-73 and R-60 air-to-air short 
range missiles, four pods of S-5, 
S-8, S-24 unguided rockets, air 
bombs weighing up to 3,000kg 
and a 30mm built-in aircraft 
gun with 150 rounds of ammu-
nition.

Around 1,600 MiG-29s are 
currently operational world-
wide, and approximately 600 
MiG-29s and its variants are in 
service within the Russian Air 
Force.

Meanwhile, Russia have 
started sending S-300VM ‘An-
tey-2500’ long-range missile de-
fence systems to Egypt in March, 
under a contract signed in 2014, 
reported the news agency.

spectral targeting systems for-
ward looking infrared radars, 
26 embedded global position-
ing system/inertial navigation 
systems with selective availabil-
ity/anti-spoofing module, and 
Link-16 capability, 1,000 AN/
SSQ-36/53/62 Sonobuoys, 38 
AGM-114R Hellfire II missiles, 
five AGM-114 M36-E9 captive 
air training missiles, four AGM-
114Q Hellfire training missiles, 
and 380 advanced precision kill 
weapons system rockets.

The helicopters will provide 
the capability to identify, en-
gage, and defeat maritime secu-
rity threats, as well as the ability 
to perform secondary missions 
including vertical replenish-
ment, search and rescue, and 
communications relay.

A MiG-29AS of the Slovak Air Force  Photo: Slovak Air Force

A US Navy MH-60R helicopter  Photo: US Navy

Saab Receives Order for  
Artillery Ammunition
Defence and security company 
Saab has received an order for 
explosive training artillery am-
munition. The order amounts 
to approximately SEK 114 mil-
lion and delivery will take place 
during 2015-2016.

Work on this order will be 
performed by Saab’s subsidiary 
Saab Bofors Dynamics Swit-
zerland (SBDS), and includes 
the manufacture and delivery 
of explosive training artillery 

grenades. The work includes 
conversion of live rounds into 
training rounds with SBDS per-
forming the technical alteration, 
the filling of the target marking 
and explosive components as 
well as the final assembling.

The industry’s nature is 
such that due to circumstances 
concerning the product and 
customer, further information 
about the customer will not be 
announced.

Stabile French defence expenditure
Overall defence spending in 
France will remain flat in 2015, 
with an estimated expenditure 
of US$48.5 billion in 2015. 
This is due to the French gov-
ernment’s plan to reduce and 
stabilise its defence expenditure 
in order to control the country’s 
increasing fiscal deficit. 

 In the coming years de-
mand for equipment is mainly 
expected to revolve around 
land-based C4ISR, multi-role 
aircraft, transport aircraft, nu-

clear attack submarine and mil-
itary IT such as biometric data 
acquisition systems or simula-
tors for ground force and air 
crews. According to the six-year 
defence spending programme 
France will make investments 
in the procurement of multi-
role armoured vehicles, nuclear 
attack submarines, Rafale multi-
role fighter, Telemos UAV, Sper-
wer tactical drones and the up-
grade of Mirage 2000D fighters, 
among others. 
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Bofors 40 Mk4 naval guns for 
Brazilian Navy

V22 Osprey for Japan

BAE Systems has received a 
contract to manufacture and 
deliver five Bofors 40 Mk4 Na-
val Guns for the Brazilian Navy’s 
500T Macae-class patrol vessels.

Production work under the 
contract will start immediately, 
with delivery expected to begin 
in 2016, and continue through 
up to 2018.

The Bofors 40 Mk4 Naval 
Gun is the latest version of the 
successful Bofors 40mm gun, 
which has been used many 
navies and coast guards world-
wide.

According to the company 
production of parts, subsys-

The US State Department has 
made a determination approv-
ing a possible Foreign Military 
Sale to Japan for V-22B Block C 
Osprey aircraft and associated 
equipment, parts and logistical 

tems, testing, and final assem-
bly will take place in Brazil.

The firm recently joined 
forces with Ares Aeroespacial 
e Defensa of Rio de Janeiro for 
manufacturing, assembly, and 
installation, as well as after-sales 
activities for the 40 Mk4 guns.

The company has delivered 
approximately 100, 40mm guns 
to the Brazilian Navy, Marine 
Corps, and army, as well as 
thousands of rounds of 40mm 
ammunition.

Customers of 40mm guns 
also include Japan, Sweden, 
Finland, Iceland, Estonia, Uru-
guay, Indonesia, and Malaysia.

support for an estimated cost of 
$3 billion. 

The Government of Japan 
has requested a possible sale of 
17 V-22B Block C Osprey air-
craft.

The 40 Mk4 Naval gun is the latest version of the successful Bofors 40mm Gun. 
Photo: BAE Systems

A US V-22 Osprey  Photo: US Armed Forces

Kongsberg Gallium display 
 technology to help enable 
 commercial drone use 
Kongsberg Gallium, an Ottawa 
company that produces geospa-
tial visualization software has 
developed a new safety display 
technology that could dramati-
cally expand the capabilities 
of Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs), in ordinary commercial 
use

Currently, UAVs can only be 
flown for commercial purposes 
within the visual range, or “Line 
of Sight” of the operator. This 
restriction places a severe limit 
on the range and usefulness of 
UAVs for ordinary commercial 
purposes such as pipeline in-
spection or mineral exploration.

Kongsberg Gallium provides 
the geospatial visualization 
technology used in several large 
military UAV programs, and has 
created a software  platform that 
can give UAV operators operat-

ing at ranges Beyond Visual Line 
of Sight (BLOS), the same level 
of spatial awareness they would 
have when actually piloting a 
light plane visually - what pilots 
refer to as “Visual Flight Rules”. 
Providing real-time awareness 
of other aircraft, airspace and 
terrain will be critical to allow-
ing UAV operators to gain regu-
latory approval to conduct com-
mercial operations beyond Line 
of Sight.

When it comes, regulatory 
approval will open up thou-
sands of new applications for 
UAVs and have an enormous 
impact on the burgeoning UAV 
industry – which has seen a ten-
fold growth since 2008.

Kongsberg Gallium is a sub-
sidiary of Kongsberg Defence 
Systems.

Germany, France and Italy to 
 conduct definition study of 
 European MALE drone
Germany, France and Italy have 
signed a declaration of intent 
(DoI) to carry out a definition 
study worth up to 1bn EURO 
into the European developed 
medium altitude / long endur-
ance (MALE) unmanned aerial 
system.

This new development is 
part of a proposed European 
drone programme planned in 
2013 to minimise dependence 
on the US and Israeli Military 
technology.

With this new step, the first 
European drone is expected to 
be operating by 2025.

French Defence Minister 
Jean-Yves Le Drian was quoted 
by Reuters as saying: “It’s a very 
important step for European 
co-operation, a critical co-op-
eration, which we must have at 
our disposal in many theatres of 
operation.”

The officials have also added 

that Spain and Poland have ex-
pressed interest to join the plan.

As part of this, aerospace 
companies such as Airbus, Ale-
nia Aermacchi and Dassault will 
conduct a two-year definition 
study of MALE drone.

Airbus Defence and Space 
CEO Bernhard Gerwert said: 
“This important step by indus-
try and government clearly rec-
ognises that sovereignty in de-
velopment of new systems, and 
specifically in military recon-
naissance and unmanned avia-
tion is of strategic importance 
for European security.

European armed forces are 
currently using large drones 
that are mostly developed by 
the US and Israel.

With this new programme, 
EU is planning to develop a 
MALE drone, which will be ca-
pable of flying at an altitude of 
up to 9,000m for 24 hours.
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USAF deploys F-15C Eagles in 
Bulgaria

Militarized H145M receives 
EASA certification 

The US Air Force (USAF) has 
deployed its first European the-
atre security package (TSP) of 
F-15C Eagles to Graf Ignatievo 
Air Base, near Plovdiv in Bul-
garia.

As part of the development, 
a troop of 200 Airmen of the 
159th Expeditionary Fighter 
Squadron arrived in Europe, 
where they will fly with Nato 
allies and support Operation 
Atlantic Resolve (OAR).

USAFE-AFAFRICA com-
mander general Frank Gorenc 
said: “These 200 Airmen and 
12 F-15s, led by the Florida 

Airbus Helicopters’ H145M has 
been certified by the European 
EASA (European Aviation Safety 
Agency) airworthiness author-
ity, clearing the way for the mili-
tary type approval and initial 
two deliveries of this multi-role 
twin-engine military rotorcraft 
before year-end. Its first cus-
tomer is the Bundeswehr (Ger-
man Armed Forces), who has 
ordered 15 rotorcraft to be op-
erated by the German Air Force. 
First deliveries for the second 
H145M customer, the Royal 
Thai Navy, will begin in 2016. 

The H145M is based on 
Airbus Helicopters’ enhanced 
H145 civilian and parapublic 
rotorcraft (previously desig-
nated the EC145 T2). It has an 

National Guard and comprised 
of Airmen and equipment from 
several National Guard units, 
provide a strategic symbol as 
they represent the United States’ 
commitment to European secu-
rity and stability.”

In February this year, the 
USAF deployed 12 A-10 Thun-
derbolt II aircraft to Spang-
dahlem Air Base, Germany, to 
improve interoperability with 
its Nato allies. The A-10 Thun-
derbolt will be accompanied by 
300 airmen and support equip-
ment.

increased maximum take-off 
weight of 3.7 metric tons, and 
can be equipped with mis-
sion equipment that includes a 
pintle-mounted door gun and 
the ability to carry weapons on 
external pylons; electro optical/
infrared sensors with targeting 
capability; as well as military 
avionics for communications, 
navigation and flight manage-
ment. 

A rope-down system is 
available for special operations, 
and overall survivability is en-
hanced by the H145M’s crew 
ballistic protection, its self-seal-
ing fuel tanks, and electronic 
warfare self-protection against 
missile threats.

A F-15  Photo: US Air Force

H145M  Photo: Airbus

South Korea launches new type 
214 Yu Gwan Sun Ham submarine
Daewoo Shipbuilding Engineer-
ing has launched a new type 
214 submarine for the South 
Korean Navy, enhancing the 
underwater capabilities of the 
country.

Named Yu Gwan Sun Ham, 
the submarine represents the 
sixth underwater capability of 
the Korean navy and is claimed 
to be the first female-named 
warship in navy history.

The vessel has been named 
in honour of a patriotic martyr 
of South Korea, Yu Gwan-sun, 
who participated in the inde-
pendence movement.

With a displacement capac-
ity of 1,800t, the 65.3m-long 
and 63.m-wide Yu Gwan Sun 
Ham will be capable of cruising 
at a maximum speed of 20k.

Designed to accommodate 
arpproximately 40 sailors, the 
submarine is capable of making 
a round-trip from South Korea 
to Hawaii in the US without re-
fuelling.

In addition, Yu Gwan Sun 
Ham will have a capacity to deal 
with 300 targets at the same time 
from under the water, using a 
domestic submarine-to-ground 
cruise missile,  Haeseong.

This new submarine will 
feature detection sensors, such 
as sailing radar, periscope, so-
nar and a decoy system that 
avoids enemy torpedoes.

Yu Gwan Sun Ham is ex-
pected to be delivered to the 
navy in November 2016.

US to sell AIM 9X Block II 
 Sidewinder missiles to Norway
The US State Department has 
approved a possible foreign 
military sale (FMS) to Norway 
for AIM 9X Block II Sidewinder 
missiles and associated equip-
ment, parts, training and logis-
tical support.

The Defense Security Co-
operation Agency has notified 
Congress about the possible 
sale, which is valued at approxi-
mately $345m.

The US will deliver 200 
AIM-9X Block II Sidewinder 
Tactical Missiles, two AIM-9X 
Special Air Training Missiles 

(NATMs), 40 CATM-9X Block 
II Captive Air Training Missiles 
(CATMs), ten AIM-9X Block II 
Tactical Guidance Units, and 20 
AIM-9X Block II CATM Guid-
ance Units.

Principal contractor will be 
Raytheon Missile Systems Com-
pany in Tucson, Arizona, US.

Recently, the US State De-
partment has approved a FMS 
to Malaysia of AIM-120C7 ad-
vanced, medium-range, air-to-
air missiles (AMRAAM) for an 
estimated amount of $21m.
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Ten years’ anniversary for the 
CBRN symposium

Arthur Upgrade for Norway 

For the tenth time, JosiTech is 
arranging its CBRNe sympo-
sium. This year’s event will take 
place on the 8th of September 
in Oslo. The venue is Oslo Mil-
itære Samfund, and the sympo-
sium is entitled “Readiness and 
societal responsibility”.

- We are even this year aim-
ing to attract recognized key-
note speakers from this country 

Saab has received an order from 
the Norwegian Defence Logis-
tic Organisation (NDLO) for a 
prototype of Mid-Life Upgrade 
of their current Arthur weapon-
location radar system. The or-
der amounts to approximately 
SEK115 million.

Arthur (ARTillery HUnting 
Radar) is a radar system that 
locates enemy artillery fire and 
determines the weapon position 
with high accuracy. The Nor-
wegian Army took Arthur into 
service in 1999 integrated on a 
Hägglunds BV-206 tracked ve-
hicle designed to support light 
infantry brigades. 

The recent order includes 
upgrading the sensor to Saab’s 
current production version of 
Arthur (ModC), development 
of new Command, Control 
and Communication functions 
and integration in a new 10ft 
container. The container has 
ISO corners for easy and flex-

and abroad, and the schedule 
holds place for debate and dis-
cussions between the various 
discourses, says Siri Andresen, 
General Manager for JosiTech. 
She adds that there will also be 
opportunities for exhibit space 
for businesses and organisations 
in connection with the sympo-
sium.

ible use on many vehicle types. 
The Norwegian Army will use 
M113F4 Armoured Tracked 
Vehicle as the main carrier for 
Arthur.

The sensor upgrade will sig-
nificantly improve the detection 
range and accuracy, increase the 
operational flexibility and pro-
vide mobility and protection 
in a highly mobile manoeuvre 
warfare environment. Delivery 
will take place in 2017.

 The development and pro-
duction of this prototype will be 
done at Saab in Halden, Nor-
way, and Gothenburg, Sweden. 

Arthur mounted on BV206 vehicle (top). In the future the Norwegian Army 
will use the M113F4 Armoured Tracked Vehicle (above) as the main carrier for 
 Arthur.  Photo: FMS

Three UK companies to develop 
new anti-UAV defence system
British technology firms Blight-
er Surveillance Systems, Chess 
Dynamics and Enterprise Con-
trol Systems have collaborated 
to develop a fully integrated an-
ti-UAV defence system (AUDS).

The UK companies will de-
velop this new system to pre-
vent the threat of malicious mi-
cro, mini and larger unmanned 
aerial vehicles (UAV) or drones.

The new AUDS will com-
bine the Blighter A400 Series 
Ku band electronic scanning air 
security radar, Chess Dynamics’ 
stabilised electro-optic director, 
infrared and daylight cameras 
and target tracking software.

In addition, it will be 
equipped with Enterprise Con-
trol Systems’ directional radio 
frequency (RF) inhibitor / jam-
mer system, which will help to 

detect, track, classify, disrupt 
and neutralise UAVs at ranges 
of up to 8km.

The AUDS system is devel-
oped to counter UAV operations 
both in remote border sites or 
urban areas, operating from 
fixed locations and from mobile 
platforms.

The new technology has 
been tested in South Korea 
along the 250km demilitarised 
zone (DMZ).

Moreover, the AUDS team 
participated in multi-supplier 
French Government trials in 
March this year. During the 
trail, the counter UAV system 
proved successful in detecting 
and neutralising a range of fixed 
and rotary wing micro, compact 
and standard UAVs.
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their transponders, according to interna-
tional regulations, no radio contact could 
be established with the transitting aircraft 
prompting immediate response by NATO 
BAP-fighters and the various Scandinavian 
Baltic-air forces. Finally -late October- the 
presumed/suspected presence of an un-
identified foreign sub-water object in the 
Stockholm’s Kanholmsfjarden-archipelago 
triggered a ‘full resource’ search by the 
Swedish Navy, combined with the creation 
of a ‘no fly zone’ over the search area, and 
clearly illustrates Sweden’s unease with 
‘resurrecting’ ColdWar-era like military 
tensions over the Baltic Sea. One of its 
main assets to deter any foreign annoyance 
is its capable -but gradually downsided- 
air force flying fourth generation JAS39 
Gripen -fighters with four operational 
fighter squadrons based at Lulea-Kallax (in 
the north) and Ronneby-Kallinge (in the 
south of Sweden).

By Stefan Degraef - Edwin Borremans

In response to the increasing air- activity 
by the Russian Air Force in the  Baltic 

area and high number of air policing 
 missions flown NATO’s Baltic Air Polic-
ing fighters, based in Lithuania and Es-
tonia, Finnish and Swedish Air Force, 
the Flyg vapnet (aka Swedish Air Force) 

deployed two JAS39C Gripens to Visby 
Airport on Gotland, Sweden’s largest is-
land in the  Baltic Sea. On 28/10/2014 a 
large Russian Air Force-formation, com-
posed of two MiG31 Foxhounds, Su34 
Fullbacks, one Su27 Flanker and finally 
two Sukhoi Su-24 Fencers transited over 
the Baltic Sea to  Kaliningrad. Although a 
flightplan was filed and all aircraft used 

RONNEBY’S JAS-PLAYERS
SWEDEN’s No,171 SQUADRON AND ITS JAS39 GRIPENS

On September 17, 2014, two Sukhoi Su-24 Fencer fighter-
bombers-operating out of the Russian enclave of Kaliningrad- 
violated the Swedish aeropace close to the island of Oland 
in the Baltic Sea, having previously skimmed at long level 
 altitude the Polish international waters. While flying for about 
30 seconds one kilometre within Swedish aerospace, this 
 incident was immediately perceived by the Swedish Foreign 
Ministry and Government as the most serious violation by 
Russia of its national aerospace in eight years.

Gripen – Although the Swedish Air Force initially planned and paid for 204 JAS39’s, it nowadays aims at an operational Gripen-fleet of 100 (i.e. 75 ‘C’ single-seaters 
and 25 ‘D’-trainers) aircraft. Out of its original 120 delivered A/B-models, a total of 18 JAS39A and 13 JAS39B (trainer) Gripens were modified into more-advanced 
C/D-models. Sixteen additional A/B-models were used to rebuild Hungary’s fourteen C/D-Gripens. Furthermore the loss -in April 2007- of a JAS39C Gripen near 
Vidsel, reduced the total number of Gripens in SwAF-service to 99.  Photo: Degraef/ Borremans
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-trained chain of defensive events... un-
fortunately no single Swedish Air Force 
JAS-39C  Gripen was scrambled to inter-
cept the incoming aircraft...!

Negative response in the  national 
press and public criticism urged the 
 Swedish Air Force to rethink its oper-
ational doctrine with its focal shift once 
more on national defence. 

The Swedish Air Force’s four ope-
rational JAS39C Gripen-squadrons, based 
at Ronneby (F17) and Lulea (F21) but 
once more operating out of dispersed air-
fields during crisis situations, will remain 
 Sweden’s most important aerial deterrent.

171 SQUADRON:  
aka 1° Divison/F17
Formed on 01/07/1944 as the 1st Division 
(codenamed Qvintus Röd) of the Ronneby-
Kallinge based F17 Blekinge Flygflottillj as 
a maritime attack unit, 171 squadron was 
reroled several times in its operational 
 history, becoming a JA37 Viggen equipped 
fighter unit in 1993.

From the start of Swedish JAS39 
Gripen-operations planned to become an 
operational Gripen-unit, the introduction 
within F17 of the JAS39 was accelerated 
after Swedish budgetary cutbacks reduced 
the number of Gripen-fighterwings.

Since 2005 171 squadron, later 
joined by the colocated 172 squadron, 
operates Sweden most-modern JAS39C/D 
Gripen variant as part of the ‘Blekinge Flyg-
flottilj’ F17 at Ronneby-Kallinge air base.

Cold war status, peace  dividend 
and multinational  operations
Being neutral during World War II, the 
Svenska Flygvapnet (Swedish Air Force) 
developed in the post-war era a unique 
but powerfull fighting armada. In the six-
ties the Swedish Air Force had some fifty 
frontline squadrons, dispersed all over 
Sweden and equipped with a large number 
of indigenious designed and manufactured 
fighter aircraft, like the of SAAB-aircraft, 
J32 Lansen, J35 Draken and J37 Viggen.

The end of the ColdWar, disfusion 
of the military situation in the Baltic Sea 
area after the independence of the Baltic 
States, with whom all Scandinavian coun-
tries quickly established good political and 
military contacts, and the huge financial 
peace-dividend, triggered by armed  forces 
cutbacks all over Europe and Sweden, 
gradually decimated the overall size of the 
Swedish Armed Forces (and air force).

Countless airbases and Flygflottilj 
(AirWings), including six AJ/JA37 Viggen 
fighter wings, were disbanded and a large 

number of reserve-bases were de-activated. 
Initially five fighter wings (F4, F7, F10, 
F17 and F21) were planned to receive 
Sweden’s last ColdWar-fighter SAAB JAS39 
Gripen. Eventually only two operational 
wings (F17-Ronneby and F21-Lulea in 
northern Sweden) and one training wing 
(F7 at Satenas) operationally operate these 
fourth-generation fighters.

Similar to other European air 
 forces, the Swedish Air Force -in an reflex 
to justify its existence in a changing world 
and looking for new challenges-  gradually 
looked outside its national borders by 
 joining multinational peacekeeping and 
-enforcing operations (f.i. Unified Pro-
tector over Libya) with a great tactical and 
military success.

Becoming at the same time leaner 
and meaner, by optimising the  technical 
capabilities of its ground-based and air-
borne assets (Command Control Cen-
ter and Gripen-upgrades) and more and 
more ‘out-of-area’ orientated, the Swedish 
Armed Forces and Air Force were taken 
cold in January 2013 when the Russian 
Air Force sent waves of bombers over 
the  Baltic Sea in a large scaled simulated 
 attack on  Sweden and Stockholm. During 
the ColdWar a similar attack-simulation 
would have triggered a well-oiled and 

SK60 – During the advanced operational training course, young Gripen-pilots of 171 squadron often train with experienced colleague-Gripen pilots, flying Ronneby-
based SAAB SK60A light trainer and light attack aircraft of F17’s Sambandsflygrupp (Liaison Flight). Both pilots -to an uneven degree- familiar with each other´s 
aircraft, the ‘bandit’-pilot will use the superior slow-speed horizontal manoeuvring capabilities of the ‘old’ Sk60 ‘slow mover’ to force the young Gripen-pilot to exploit 
its technically far-superior and more capable Gripen to make this aerial ‘fight’ a three dimensional battle by climbing out and diving into the Sk60’s ‘to be killed’ and 
‘kill-zone’. These individual aerial fights quickly over, both aircraft return to their starting position for similar DACT-engagements.  Photo: Saab



77MILITÆRTEKNIKK 2-3/2015

GRIPEN

In 2002 both F17-squadrons 
 started their conversion on the JAS39, re-
ceiving aircraft from the disbanded F10 
Wing at Angelholm, which was finally dis-
banded on 31/12/2002 having operated 
the initial A-model Gripens from 2000 on.

In 2005 F17 received more modern 
and multirole JAS39C/D Gripen-models 
which were since then continuously up-
graded. Nowadays 171 squadron oper-
ates the MS19-avionics upgrade variant of 
the Gripen, allowing the use of the most 
 modern weaponry ‘on the market’ and in 
Swedish Air Force-service: IRIS-T IR short-
range air/air missile, GBU-49 LGB and 
-most likely- in the near future the MBDA 
Meteor beyond visual range air/air missile.

The multirole capabilities of the 
JAS39C enables 171 squadron to perform 
a wide scale of operational missions: air de-
fence, air/ground, anti-ship and reconnais-
sance. For air defense/policing missions the 
Gripens are armed with the capable wingtip-
mounted IRIS-T heathseeking missiles and 
AIM-120C AMRAAM’s, supplementing their 
internal singll barrel Mauser BK27 20mm 
cannon. The new Diehl BGT IRIS-T replaced 
the wellknown AIM-9L Sidewinder-missiles 
(aka Rb74 in SwAF-service). To gain and re-
tain their air/air gunnery qualifications, fre-
quent gunnery sessions are organised over 

Saab 100D – For air/air missions the Swedish Air Force JAS39 Gripen force is supplemented by two SAA-
B100D Argus ASC (Airborne Surveillance & Control) aircraft, equipped with the performant ASC-890 
Erieye system, operated by 72 squadron based at Linkoping-Malmen. These airborne surveillance aircraft 
(as are all JAS39 Gripens) are linked to the Swedish Air Force ‘StriC’ command and control system which 
is the hearth of a forces-wide web of information gathering assets, ranging from UAV’s, SAAB 102B Korpen 
SIGINT-aircraft, ground based air defence radar to deskbound information warfare units. This ‘Advanced 
Air Battle 2020’ concept, triggered by ‘Swedish Armed Forces Dominant Battlespace Awareness’ (DBA)-
doctrine, is based on network-based information gathering by the high-capacity data fusion network ASIS 
and free access to this tactical information at all levels.  Photo: Swedish Air Force

the Baltic Sea using acoustic and wooden tar-
get darts towed by yellow-coloured Learjet 
35A of Saab Nyge Aero, based at Nyköping.

To allow active participation in 
 international military operations and to 
improve interperability with its ‘coalition’ 
air forces, the Swedish Air Force decided 

in October 2005 to install -in addition to 
the Swedish TIDLS (Tactical Information 
 Datalink System)-datalink- the  within 
NATO-air forces omnipresent MIDS 
Link 16 tactical datalink terminals in the 
 majority of its Gripen-fighters and S100B 
 early-warning and surveillance aircraft. 

 Pilots of 171 squadrons frequently train air/air refuellings by SwAF’s C-130H Hercules (aka TP84T) of the Satenas-based TSFE (Transport & Specialflygenhet) 
over the SwAF-training areas over the Baltic Sea.. The Gripen air/air-refueling capability was operationally gained in Summer 2009 to be able to join international 
 out-of-area operations and boost the flexibility of the Gripen-fleet. Nowadays, most Gripen-pilots are qualifed to receive fuel from the Swedish SK84T Hercules, USAF 
KC-135, KDC-10 of the Dutch Koninklijke Luchtmacht and Luftwaffe’s Airbus MRTT-tankers.  Photo: Degraef/ Borremans
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Hornet of the Finnish Air Force, staging 
complex but realistic airwar-scenarios. 
When possible Ronneby-squadrons try 
to participate in these weekly-airwars to 
 complement their regular training  exercises 
with the Royal Danish Air Force F-16AM 
Fighting Falcon squadrons and the NATo 
Baltic Policing contingent, based at Siauliai 
air base (Lithuania).

The Swedish Gripen’s attack-role is 
supplemented by an important maritime 
strike and anti-ship warfare role, safe-
guarding Sweden from maritime invasion 
and safeguarding its maritime sea lanes 
of communication. Prime weapon is the 
Saab Bofors Dynamics Rbs15F subsonic 
fire-and-forget sea-skimming missiles, 
 mounted under the wings of the Gripen. 
Capable of being dropped and launched 
at very low level, these Rbs15F’s allow the 
Gripen pilots, often operating by a four-
ship attack formation, to stay undetected 
before and after launching their lethal ‘sea-
skimmers’ at their maritime targets.

In 2004 Saab Bofors started to 
 develop a land-attack version of the Rbs15 
using GPS and a derivative of the JAS39 

Air/ground capabilities
For air/ground missions, the SwAF  Gripen 
squadrons uses modern weaponry to 
 execute its offensive counter air, air inter-
diction and close air support missions 
in support of the Swedish Army: 250 kg 
GBU-12 laser- and more modern GBU-
49 dual-guided (GPS/Laser) Paveway II 
bombs, ‘painted’ to their intended  targets 
by state-of-the-art Rafael Litening III 
 targeting pods, mounted below the right 
air-intake. These modern LGB’s replace the 
older AGM-65A/B (Rb75 in SwAF service) 
Maverick air/ground missiles.

Frequently pair of 171-pilots 
take-off from Ronneby for air/air gunnery 
 practise shooting at the nearby sea-side 
Ravlunda Army-gunnery range. Guided 
by a forward air controller on the ground, 
one Gripen will attack the target with his 
 Mauser-gun while his colleague wil scan 
the area for ground and air threaths.

Further gunnery ranges can be fund 
near Hammaren and Älvdalen in middle 
Sweden. Live LGB’s can also be dropped 
during dedicated air/ground  deployment to 
the vaste Vidsel air base,  located in north-

ern Sweden. Vidsel Air Base and its 1650 
km2 uninhabited forested and marshland 
area houses the North European Aerospace 
Testrange, owned by the civiilian-runned 
Swedish Defence Material Administration, 
houses frequent deployments of Swedish 
and international fighter squadrons (and 
military aviation aerospace companies) 
testing their air/ground weaponry in as re-
alistical tactical conditions.

In these remote and scarsely unin-
habited areas, Gripen-pilots are allowed to 
fly as low as 600 feet during summertime 
and 100 feet during snow-covered winter-
time. These tactical flying conditions are 
allowed in most parts of Sweden, although 
both Ronneby-squadrons frequently send 
pilots ‘up north’ to their colleagues of F21 
at Lulea-Kallax, located ‘close’ to Vidsel for 
low-level training to reduce noise com-
plaints in the more populated ‘southern’ 
areas.

The vast almost unlimited airspace 
over Sweden’s ‘high north’ allows F21 to 
organise weekly cross-border training with 
the F16AM Fighting Falcons of the Royal 
Norwegian Air Force and the F/A-18C/D 

Totalleverandør av produkter og tjenester for luft, land og sjøoperasjoner
Les mer på www.equipnor.no eller besøk vår nettbutikk på www.equipnorshop.no
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(2013-2026) sixty C-model Gripen would 
be converted to E-standard: new active 
electronically scanned array (AESA)-radar, 
more advanced avionics, an more powerfull 
 General Electric F414G turbofan engine and 
increased stores capabilities and fuel tanks 
for further range. The air force’s JAS39D 
models will remain in service until the com-
pletion of the E-conversion programme in 
2026, pending decision on their suitability 
to act as lead-in trainers for the E-Gripens. 
Later on the number of C-upgrades was 
raised to seventy. Finally on 11/06/2014, the 
Swedish Parlement decided to cancel the C-
upgrades and to make the E-programme 
out of new-build airframes.

For years to come the capable, 
 nimble and continuously updated JAS39 
Gripen will remain Sweden’s and 171 
squadron’s main airborne fighter asset. 
Easy to operate from its peace-time airbases 
and war-time nationwidely dispersed 600 
meter long road-bases, the Gripen-force, 
well-linked into the country’s sensor-net-
work, will be a force to reckon with... and a 
valuable partner during joint international 
operations with allied air forces. 

terrain-referenced navigation system, im-
proving overall accuracy.

To complement its J(akt) and 
A(ttack) capabilities, the JAS39 Gripen is 
also used for S(paning) (i.e. Reconnais-
sance) missions within the SwAF using 
the modern centreline-mounted SPK39 
(Spanings kapsel 39) tactical reconnais-
sance pod. Developed by Saab Avionics 
and the Danish Terma A/S, SPK39  houses 
electro-optical and infra-red capable 
 sensors, solid data recorder and a data-
link to upload the generated images within 
SwAF’s datalink-network. Since only eight 
pods were purchased by the Swedish Gripen 
pilots also use the Litening III targeting 
pods for target reconnaissance. The JAS39’s 
excellent reconnaissance and battlefield 
awareness capabilities were well proven 
during Sweden’s participation in Unified 
Protector-operations over Libya,  shooting 
countless vital reconnaissance pictures 
with their SPK39- and Litening III-pods

JAS39 Gripen future
Upgrading its fighter-aircraft to remain ‘top 
of class’ is an omnipresent desire by all air 

forces, stricken by ominpresent financial 
cutbacks. The Swedish Air Force is, since 
the introduction of the first version of the 
JAS39 Gripen, continuously reshaping its 
fighter fleet by a combination of pur chasing 
factory-fresh aircraft and  rebuilding/con-
verting older Gripen-variants into updated 
state-of-the-art aircraft.

The Swedish Air Force is nowadays 
starting to upgrade its current C/D-force 
to the MS20-Block standard by inte grating 
the new MBDA Meteor BVR (Beyond 
 Visual Range) air/air missile and Boeing’s 
GBU-39 Small Diameter Bomb. Nighttime 
operations with the SPK39 modular recon-
naissance pod will be made possible and 
new chemical, biological, radiological and 
nuclear (CBRN) protection for the pilot 
will be integrated together with a ground 
collision avoidance system.

In December 2013, the  Swedish 
 Defence Material Administration, respon-
sible for all purchases by the Swedish 
Armed Forces, contracted Saab by  signing 
a USD 2,5 billion-contract to start the  serial 
production of the advanced JAS39 Gripen 
E-variant. During a thirteen year span 
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By Andreas Krog

The Israeli defence manufacture Elbit’s ATMOS system came 
out as the best bid in the Danish tender for new artillery 

ahead of K9 Thunder from Samsung and CAESAR from Nexter. 
But as luck would have it, the Danish politicians decided to cancel 
the tender at the finishing line.

The official reason for the cancellation has to do with a 
Danish EH-101 tactical troop transport helicopter crashing in 

 Afghanistan in October last year. The politicians wanted to create 
financial flexibility in the military budget to be able to rebuild the 
helicopter or buy a new one. And this flexibility could only be 
 created by not spending money on new artillery.

Political turmoil
Unofficially, the cancellation was a convenient way to avoid 
 political turmoil. The Socialist People’s Party and The Danish  Social 
Liberal Party both objected to the procurement of  equipment from 
a Israeli defence company. The two parties are part of the defence 
settlement. If Elbit was turned down for political reasons, they 
would have had a very good complaint case.

The planned procurement of between nine and 21 artillery 
system was valued at around DKK 1bn. The price tag on a new 
EH-101 helicopter is under DKK 300 million. 

ELBIT WINS CANCELLED  
DANISH ARTILLERY COMPETITION
The Danish military found Elbit’s ATMOS 
system to be the best artillery system for the 
country - but the politicians  cancelled the 
competition at the finishing line. 

The ATMOS artillery system from Israeli 
defence company Elbit  Photo: Elbit
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Returadresse: 

MilitærTeknikk, 
Prinsens gate 22, 
N-0157 OSLO
Norway


