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The President of the United States George W. Bush declared a 
“War on Terror” in 2001 one week after the attacks of September 
11th, using all means including combat.

Some years earlier however, in 1996, Osama Bin Laden issued 
a fatwa in which he declared war on the United States and Israel. 
Those who took notice of the fatwa at the time probably thought 
it absurd that a private person declared war on sovereign states.

When the American President “declared war back”, he was 
not only exerting power over his own population. He was also 
sending an implicit signal that terrorists had now become a party 
at war. Even if few people probably saw the importance of that 
aspect of the rhetoric, terrorist organisations and their  supporters 
 experienced the declaration of war by the United States as 
an  exaltation of their status from private individuals to legal 
 opponents in a war. 

The other aspect how Bush used language is the way in which 
most people understand the word “War”. By declaring war, one 
also creates an illusion that “one day the war will be won, and 
the war will end and soldiers will come home”, such as we saw 
 growing up in pictures from the Second World War. But  today, 
15 years later, there is no indication that the War on Terror is 
 going to end. Terror, or violence as a political  instrument, has 
always  existed in world history, either as an attack on  civilians, 
 assassination  attempts on political leaders or as other forms of 
attack. What  distinguishes modern terror to some degree from 
earlier forms of terror is the globalisation of terror, in a globalised 
world. In  addition to an increase in the use of terror in recent 
 decades around the world, this is the result of a sharp rise in 
 radicalised Islam to a very significant degree. 

The word “war” leads to the question, “When does the war 
end?”. The phrase “the fight against terrorism” would probably be 
more accurately defined as a battle that has been going more or 
less continuously throughout the history of mankind. The means 
are in many ways similar to that of a war; attack the enemy, 
 meaning the terrorists, and protect your own citizens and society 
in the best possible way.

We will never be able to declare that the fight against  terrorism 
has been won. There has always been and will always be a need 
to combat people and groups that aim to use violence to achieve 
political goals. But the fight against terrorism has produced and 
will continue to produce results in the form of fewer terrorist 
 attacks, - making the world safer.

“WAR ON TERROR”  
- THE POWER OF WORDS

Editor-in-Chief:
M.Sc. Bjørn Domaas Josefsen
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- It is important to emphasise that 
we are still in the planning phase, and we 
have yet to make a decision to go ahead 
with a procurement program, nor have we 
made a decision regarding a final supplier. 
Significant work remains before a procure-
ment program can be presented to the 
Norwegian Parliament, says the Minister 
of Defence.

The Ministry of Defence has for 
 several years worked to achieve co operation 
with other nations with the aim of  reducing 
the acquisition costs and in-service costs for 
future submarines. In parallel with work to-
wards the shipyards, the process of  seeking 
cooperation with non-submarine  building 
nations planning a submarine  acquisition 
will continue,  primarily towards the 
 Netherlands and  Poland.

Cooperation is very important 
to secure a robust capability and enable 
 burden sharing on in- service support and 
future upgrades. Several factors must be in 
place for such a cooperation to  succeed. 
This includes having a common set of 
 requirements and synchronised timelines 
for acquisition. The cooperating nations 
will also have to seek common solutions 
in the areas of logistics and in-service 
 support. 

Norwegian industry is world leading 
in key technology areas for submarines, and 
the Norwegian Government will seek to 

- France and Germany are 
amongst the largest nations 
in Europe. A submarine 

 cooperation with one of these nations 
will secure that Norway acquires the sub-
marines we need, whilst contributing 
to Smart Defence and a more effective 
 cooperation on defence materiel in NATO, 
says the Minister of Defence Ine Eriksen 
Søreide.

DCNS and TKMS are the largest 
manufacturers of submarines in Western 
Europe. They have extensive experience in 
building advanced submarines and a large 
industrial capacity. The submarine designs 
offered by these two companies will be a 
good starting point for Norway’s future 
submarines.

- Norway’s approach is to base an 
potential acquisition on an existing sub-
marine design. We want to avoid a large 
development project with the risk, un-

certainty and cost such a project entails. 
Our  criteria is therefore that Norway’s 
 future submarines shall be built by a 
 shipyard that has a long and continuous 
experience in building submarines, says 
the Minister of Defence.

The Norwegian Government de-
cided in 2014 to investigate options for new 
submarines. This process is near 
its conclusion, and a recom-
mendation is planned to be 
presented to the  Norwegian 
Government during 2016. 
Pending governmental de-
cision, a formal procure-
ment program will be 
presented to the 
Norwegian Par-
liament for 
approval.

STRATEGIC PARTNERS FOR  
NORWAY’S FUTURE SUBMARINES
Based on economic, industrial and military assessments, 
the Norwegian Ministry of Defence has concluded that the 
French company Direction des Constructions Navales  Services 
(DCNS) and the German company ThyssenKrupp Marine 
 Systems (TKMS) are the strongest candidates if Norway 
 decides to procure new submarines. The Ministry of Defence 
has decided to focus our future efforts towards these two 
 companies and their respective national authorities. 

SUBMARINES FOR NORWAY
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continue large submarine construction 
and to focus on the development of small 
submarines. Kockums answer was that 
there is no market for “so-called small 
submarines”. Meanwhile, anonymous 
sources from inside Kockums claimed 
that ThyssenKrupp’s goal in acquiring 
Kockums was never to reach synergies 
with HDW, but only to eliminate its main 
competitor.

This was from Kockum’s point 
of view confirmed when Singapore in 
2013 signed a contract for two new 
sub marines with ThyssenKrupp, and 
the  decision was made that these sub-
marines were to be built in Germany. 
Kockums and the Swedish Navy have 
worked with the Royal Singapore Navy 
(RSN) for  decades, transferring know-
how on submarines and submarine 
warfare. In 1995 the RSN acquired a 

The time after 1999 was fraught 
with conflicts between  Kockum’s 
only Swedish  customer, the 

 Defence Materiel Administration 
( Sweden) (FMV), and Kockum’s  German 
owners. The Swedish view was that 
the technical advancements made in 
 collaboration between Kockums and 
FMV ought to be used to create a new 
generation of submarines for  lucrative 
export: the A26 submarine. On the 
 German side, the A26 project was re-
garded as a high-risk project that could 
lead to uncontrollably growing costs. For 
ThyssenKrupp this was probably a valid 
argument, as the 15 years ownership of 
Kockums is said to have created sever 
financial losses for the German owners.

The conflict also concerned the 
general business strategy. ThyssenKrupp 

insisted that Kockums ought to dis-

 utilize the planned submarine procurement 
to help strengthen their market  access. 
 Export and international cooperation is 
 necessary to maintain a viable  national de-
fence  industry, and an investment in sub-
marines will be used actively in talks with 
inter national partners to help ensure the 
continued development of a competent and 
competitive Norwegian defence industry. 
The Norwegian Parliament expects that a 
potential future procurement will ensure 
contracts for Norwegian defence industry 
equal to the procurement cost, and that 
these contracts will provide access to the 
home market of the chosen supplier. 

KOCKUMS RULED OUT
  Norway’s six Ula-class submarines were 
commissioned between 1989–1992. The 
submarines were designed to last for 30 
years, and will reach the end of their life 
in the mid-2020s.

  The current plans are to operate the Ula-
class until the mid-2020s. A procurement 
program for new submarines is expected 
to take more than ten years with first 
delivery approximately seven years after 
signing a contract, with subsequent 
delivery of one submarine per year.

  The 59 m long Ula class has a displace-
ment (submerged) of about 1,150 tonnes. 
The new Norwegian submarines is 
 expected to be somewhat bigger, 
 probably between 1700–2000 tonnes. 
While the Ula class are diesel electric 
submarines, the new submarines are 
in addition expected to have an AIP 
element onboard. The numbers of new 
submarines has not yet been decided.

FACTS

The criterion by the Norwegian Ministry of Defence of a 
long and continuous experience in building submarines, 
is  expected to be the reason why Sweden’s Submarine 
 shipyard, Saab Kockums, is ruled out. Kockums delivered 
its last submarine in 1996 (HSwMS Halland, the third and 
final vessel of the Gotland class) for the Swedish Navy. 
In 1999, Kockums’ main competitor on the submarine 
 market, the German ship-building company HDW,  acquired 
 Kockums. In 2005 HDW was bought by the  German 
 industrial conglomerate Thyssen Krupp, and renamed 
 ThyssenKrupp Marine Systems.

Two Gotland class submarines.
Kockums delivered the third and last 
Gotland Class submarine in 1996. 
After almost 20 years Kokums are 
again building submarines; the two 
A-26 submarines for the Swedish 
navy. 

Photo: Swedish Navy

SUBMARINES FOR NORWAY
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SUBMARINES FOR NORWAY

program execution, through-life support and 
Australian industry involvement.”

Subject to discussions on commer-
cial matters, the design of the future sub-
marine with DCNS will begin this year. The 
first of the 12 submarines is not  expected 
to be operational in the Australian Navy for 
at least 15 years. The new DCNS  designed 
submarines will replace the Australian 
Navy Collins Class sub marines that are 
 already in service. 

Australia has selected the DCNS 
Shortfin Barracuda 1A 4700-tonne 
conventionally powered vessel for 

its future submarine. The submarine is a 
derivate of DCNS´ 5300-tonne  Barracuda 
nuclear powered submarine. The 97m 
long boat will be equipped with four 
 diesel alternators to generate electricity, 
for charging the lead-acid batteries. The 
vessels will have pump-jet propulsors (in 
place of propellers) that will significantly 
reduce the level of radiated noise generated 
from wake and cavitation bubbles.

The contract has an estimated value 
of approximate USD 38bn.

The contract was won in 
compe tition with Germany´s Thyssen-
Krupp  Marine Systems that proposed 
a 4000-tonne type 216, and Japan´s 
 Mitsubishi Heavy  Industries that proposed 

DCNS SUBMARINE FOR AUSTRALIANS

an advanced evolution of the 4000-tonne 
Soryu Class.

The announcement was made 
by the Australian Prime Minister the 
Hon. Malcolm Turnbull, the Minister for 
 Defence, Senator the Hon. Marise Payne, 
The Minister for Industry, Innovation 
and Science, the Hon. Christopher Pyne 
and The Chief of Navy, Vice Admiral 
Tim  Barrett.  Turnbull stated further that 
all 12 submarines will be constructed in 
 Adelaide, Australia.

According to Australian officials, 
“the decision was driven by DCNS’s ability to 
best meet all of the Australian Government’s 
 requirements. These included superior sensor 
performance and stealth characteristics, as 
well as range and endurance similar to the 
Collins Class submarine. The Government’s 
considerations also included cost, schedule, 

experience in building submarines”, it is 
another “slap in the face” of Kockums. Not 
at least since the lack of continues building 
experience is due to the previous owner 
ThyssenKrupp both keeping Kockums out 
of the market for anything but “small sub-
marines” and finally placing the  Singapore 
contract in Germany, after 20 years of 
Swedish efforts in Singapore. 

The fact that ThyssenKrupp re-
mains as one of two candidates for the 
Norwegian submarines, makes it probably 
not any better for the Swedes, but is hardly 
a surprise.

But the fact that Norway by this has 
ruled out one of two submarine builders 
that deliver well proven and reliable AIP 
systems is probably more surprising. For 
decades, both Swedish Stirling AIP and the 
German Fuels Cell based AIP have been in 
operations on a number of submarines in 
several countries’ navies around the globe. 
However, the French shipyard DCNS that 
is one of the remaining candidates in the 
Norwegian program, has not yet delivered 
a submarine with AIP in operational use as 
of today. 

 Challenger class (formerly known as Sjö-
ormen class) sub marine from the Swedish 
Navy and  another three in 1997, making 
them  Singapore’s first underwater plat-
forms. As the submarines were designed 
by the Swedish for operations in the Baltic 
Sea, various modifications were required to 
adapt them to tropical waters. It is believed 
that the Challenger class was purchased to 
develop the required submarine operations 
expertise before selecting a modern class of 
submarines to replace them. In this, the 
Swedish navy was a key partner to the 
 Singapore Navy.

In 2005 Singapore signed an agree-
ment with Kockums for the supply of two 
Archer class (formerly known as Väster-
götland class) submarines to the RSN. More 
than 20 years old and previously in reserve 
with the Swedish Navy, the submarines 
were transferred to the RSN on completion 
of the modernisation and conversion for 
 operation in tropical waters. RSS Archer was 
relaunched on 16 June 2009 and recommis-
sioned on 2 December 2011. The Archer 
class submarines are equipped with Stirling 
AIP (Air Independent Propulsion).

When then Singapore finally in 
2013 contracted new submarines, and 
the ThyssenKrupp decided that the sub-
marines were to be built in Germany, it 
may have felt like Germany was “stealing” 
the customer Kockums and Sweden have 
been working with for more than 20 years.

The hostility towards Thyssen-
Krupp reached a new level during the 
 Kockums equipment repossession  incident 
on 8 April 2014. As per protocol, two 
 military trucks accompanied by armed 
soldiers entered the Kockums shipyard in 
Malmö to reclaim all materiel and equip-
ment belonging to the Defence Materiel 
Administration (Sweden), FMV, as well as 
all secret blueprints and images. The main 
technology asset Sweden wanted to secure 
was assumed to be connected the Steriling 
AIP engine.

ThyssenKrupp initiated discus-
sions to sell Kockums to Saab. The deal 
was finalized on 22 July 2014, making 
Saab the new owner of Kockums.

When the Norwegian MOD now 
have decided to rule out Saab Kockums, 
because they “have not had continuous 

The Australian Government has selected DCNS as its 
 preferred international partner for the design of 12 future 
 submarines for the Royal Australian Navy.

Artistic rendering, DCNS Shortfin Barracuda 1A 
Ill. DCNS
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DANISH FIGHTER PROGRAM

The primary objection from  Boeing 
and Airbus was related to the number of 
flight hours per fuselage being used in 
the calculations in the evaluation report. 
The program office calculations was based 
on 6,000 flight hours for the Eurofighter 
 Typhoon and the Boeing F/A-18F Super 
Hornet and 8,000 flight hours per fuselage 
for the F-35A. 

Both Airbus and Boeing argued that 
their aircraft have many more flight hours 
in it than that. Airbus estimated that the 
Eurofighter Typhoon airframe can handle 
at least 8,300 hours if flying the missions 
and patterns that the Danes outlined in the 
Request for Binding Information. Boeing 
argued that the 6,000 hours is US Navy’s 
official number when the F/A-18F operates 
from aircraft carriers. Land based F/A-18F 
aircraft can fly at least 9,500 hours.

Higher life cycle cost
The lower number of available flight hours 
led to the conclusion that Denmark would 
need 34 Eurofighters and 38  F/A-18F 
 Super Hornet to be able to produce the 
same number of flight hours as 27 F-35A 
aircraft. And the higher number of required 
aircraft led to higher acquisition costs and 
higher life cycle cost.

The New Fighter Program Office 
estimated the acquisition cost for 34 Euro-
fighters to be DKK 30.6 (EUR 4.1bn / USD 

By Andreas Krog

Nearly 11 years after the first 
 Request for Information (RFI) 
was issued Denmark finally made 

a down selection and chose the F-35A 
from Lockheed Martin as the replacement 
for the country’s aging F-16 aircraft.

On June 9th five parties with a 
vast majority in the Danish Parliament 
agreed on an aircraft type, the number of 
planes and how to finance it. 27  F-35A’s 
financed within the defence budget and 
by  additional spending cuts within the 
military - just as proposed by Danish 
Prime Minister Lars Løkke Rasmussen and 
Defence Minister Peter Christensen four 
weeks before on May 12th. 

All seven parties behind the de-
fence settlement from 2012 were part of 
the negotiations to begin with. But the 
left-wing Socialist People’s Party and the 
Conservative People’s Party couldn’t accept 
the agreement. The Socialist People’s Party 
because they thought 27 was too many 
aircraft. The conservatives on the other 
hand thought 27 were too few and that the 
 financing wasn’t sufficient. 

Denmark plans to buy the 27  F-35A 
Lightning II (Joint Strike Fighter) for a 
 total price of approximate DKK 20 billion  
(EUR 2.7bn / USD 3.05bn). The total life 
cycle cost over 30 years is expected to be 
DKK 56.4 billion (EUR 7.6 / USD 8.6bn).

The first Danish F-35A will be 
 delivered to Luke Air Force Base in  Arizona 
in 2021. The last aircraft will arrive in 
 Denmark in 2026 and the fleet will be fully 
operational in 2027. This time schedule 
creates a fighter gap from 2022 to 2024. 
In this timeframe Denmark will not have 
sufficient numbers of operational aircraft 
to send them on international missions. It 
will only be possible to do air policing.

Many more hours
Boeing and Airbus also participated in 
the Danish competition with the F/A-18F 
 Super Hornet and the Eurofighter Typhoon 
respectively. Both companies were very 
 upset with the results in the evaluation 
report made by the New Fighter Program-
office at the Danish Ministry of Defence. 
The report was made public when the 
 government announced their proposal on 
May 12th.

LOSERS MAKING NOISE AT 
DANISH FIGHTER SELECTION
Denmark has chosen the F-35A from Lockheed Martin as 
the country’s new fighter aircraft despite strong objections 
 towards the evaluation made by the Defence Ministry.

MILITARY  VEHICLES
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DANISH FIGHTER PROGRAM

4.7bn) and the total life cycle cost to be 
DKK 93bn (EUR 12.5bn / USD 14.2bn). 
The office estimated the acquisition cost 
for 38 F/A-18F Super Hornets to be DKK 
33.8bn (EUR 4.5bn / USD 5.2bn) and the 
total life cycle cost to be DKK 77.8bn (EUR 
10.5bn / USD 11.9bn).

The total acquisition cost per air-
craft was calculated to DKK 617.8 million 
(EUR 83m / USD 94.2m) for the F-35A, 
DKK 900m (EUR 121m / USD 137.3m) for 
the Eurofighter Typhoon and DKK 889m 
(EUR 119.5m / USD 135.6m) for the 
 F/A-18F Super Hornet.

The number of required F/A-18F 
aircraft was higher than the number of 
 required Eurofighters. This was due to the 
fact that Denmark has been evaluating the 
two-seat F-model and not the one-seater 
 F/A-18E. According to the New Fighter 
 Program office it is necessary to have more 
Super Hornet aircraft to be able to train 
both the pilot and the weapon systems  
operator in the back seat. The personnel 
cost also gets higher when the Air Force 
needs to employ a number of weapon 
 systems operators.

Media attention
Boeing and Airbus both voiced their 
 discontent with the evaluation report, but 
did it very differently. Boeing appeared 
in front of the Defence Committee in the 
 Danish Parliament, Folketinget, only a 
week after the Government’s announce-
ment. They made their case very strongly 
and voiced their dissatisfaction with the 
work of the New Fighter Program Office. 

Boeing’s appearance drew a lot 
of media attention and forced Defence 

 Minister Peter Christensen to defend the 
work of the New Fighter Program  Office. 
Airbus chose a totally different  approach. 
They wrote a letter to the Defence 
 Minister and the Program Office with 43 
 clarification questions. 

The objections from the two un-
selected participants delayed the political 
process. But a thorough presentation of the 
evaluation report by the New Fighter Program 
Office seems to have convinced the politicians 
that F-35 is the right choice for Denmark. 

The largest player in the Danish defence 
industry, Terma, is going to be the big winner 
now that Denmark has chosen the F-35A from 
Lockheed Martin.

Terma is already a supplier to the F-35 
 program and this will be ramped up now.  
And Terma is ready.

“Production for the aircraft will ramp up 
significantly in the years to come, and we 
have initiated an extensive expansion of 
our production capacity. This is the second 
major investment which we implement at 
the Grenaa facility which today is among the 
most advanced facilities in Europe within 
production of aerostructures in carbon fibre 
and composite materials,” says Jens Maaløe, 
CEO of Terma. 

He expects the number of employees at 
Terma’s facility in Grenaa will increase from 
the current level of approx. 300 to approx. 500 
within a few years.

DOMINANT ROLE
Avionics and aerostructures for aircraft 
 constitute 49 percent of Terma’s revenue. 
Radar systems, naval systems, and command 
and control systems constitute 34 percent; 
space systems 10 percent; while the service 
and support business constitutes 7 percent.

A look at the industry plan suggested by 
 Lockheed Martin also underlines Terma’s 
dominant role. Almost 75 percent of the value of 
the work in Lockheed Martin’s proposed package 
for the Danish industry is within production of 
advanced carbon and fibre composite materials. 
Exactly the kind of work Terma is doing in Grenaa. 

TERMA THE BIG WINNER IF DENMARK CHOOSES F-35 
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GRIPEN

selected in Slovakia. Besides that, Empire 
Test Pilots’ School (ETPS) uses Gripen as 
the platform for test pilot training.

Saab has a new customer in their 
sights for the C/D variant. 

Jerker Ahiqvist, the head of the 
Gripen program, said a deal with Slovakia 
for eight of the single-seat C-variant of the 
Gripen was the nearest to being closed.

Also Croatia, Bulgaria and maybe 
even Botswana, if media reports are to be 
believed, are among the possible  customers 
for Gripen, most likely in the C/D version. 

Saab has also discussed a third 
batch of six Gripens for Thailand, where 
the company hopes eventually to sell 36. 
Indonesia is “still a prospect” and Malaysia 
had been offered a lease of 16 aircraft.

Saab also intends to continue up-
grading and building the C/D version 
alongside the more powerful E/F version. 
The Swedish jets are receiving an extensive 
update known as MS20, the centerpiece 
of which is the introduction of the  potent 
 Meteor beyond visual range air-to-air 
 missile made by MBDA. 

Gripen E (also referred to as  Gripen 
E/F) builds on the design of  earlier 
versions. Compared to  previous 

versions of the Gripen, Gripen E has a 
 significantly improved  avionics  system. 
The capability to carry more  weapons 
and the improved range  per formance is 
 possible due to a more powerful engine 
and the  ability to carry more fuel.  Gripen 
E is equipped with an integrated and 
 highly  sophisticated  sensor suite in cluding 
an  Active Electronically Scanned Array 
(AESA) radar, Infra-Red Search and Track 
(IRST), Electronic  Warfare (EW) suite, 
and  datalink technology, which when 
 combined gives the pilot and  co-operating 
forces  exactly the  information needed at all 
times.

The Gripen E has already secured 
deals for 60 aircraft from Sweden and a 
further 36 machines for the Brazilian Air 
Force, including eight twin-seat  F-versions. 

This gives the company a backlog of about 
USD 13.5bn. Deliveries of Gripen E for 
Sweden and Brazil will begin in 2019.

A further two batches of aircraft are 
expected to be ordered by Brazil, although 
the timing is unclear.

In addition to Brazil and Sweden, 
India, Finland, Belgium, Switzerland and 
Columbia are seen as possible customers 
for the Gripen E. But even Mexico, Chile, 
Uruguay, Peru and Canada are expected to 
be possible targets for Saab and Gripen E.

The sales goal for Gripen E is said to 
be “at least 300 aircraft or more”  according 
to Saab officials.

Continues upgrading the C/D 
version
Five nations currently operate Gripen: 
Sweden, South Africa, Czech Republic, 
Hungary and Thailand. Brazil has ordered 
Gripen, and Gripen has also been down-

ROLLING OUT GRIPEN E
At a spectacular ceremony on the 18th of May, Saab unveiled 
its newest and most capable version of Gripen, the Gripen E.

More than 500 guests were present at the Gripen E roll-out ceremony in Linköping  Photo: Saab
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MAJIIC

and adopted by the alliance and its 
 members. The  project has produced blue-
prints and specifications for very complex 
processes resulting in  virtually full ISR 
inter operability between the participating 
nations, concludes Veum.

Text and photo: Knut J Støvne

The program is about command 
and control of sensors and 
 analysis assets, as well as  sharing 

of  intelligence. To make this possible, 
 coalition partners must agree on common 
standards and procedures for the entire 
JISR cycle. This includes developing a 
collection task list, collecting, processing, 
exploiting and disseminating surveillance 
and sensor data, as well as intelligence. The 
systems and services developed through 
MAJIIC will simplify and improve the 
workflow in this entire chain. 

Dynamic, flexible and auto-
mated exchange of data
– MAJIIC has been a success, says Kurt 
Veum, one of the Norwegians on the 
 project. MAJIIC was Smart Defence  before 
the term was invented. Together with 
Trond Skaar, he has worked on this project 
for years. – NATO has almost no collection 
and analysis assets. They are owned by 
member nations, says Skaar. – Therefore, 
the development of a common collection 
plan requires comprehensive and complex 
negotiations, he explains.

One of the tasks of the MAJIIC 
systems and services is to simplify these 
time-consuming and manpower-intensive 
processes. A lot of information is still  being 
exchanged through manual pro duction 
of spread-sheets, presentations and text 
documents, made available through web 
portals, or distributed by email. The 
 MAJIIC tools will enhance this process by 
dynamic, flexible and automated exchange 
of data, rather than files. – This will also 
improve visibility and accountability, and 

make it easier to prioritize the collection 
requirement. In the end, information and 
intelligence can be provided to decision 
makers faster than today, says Veum.

The MAJIIC concept requires that 
coalition nations participating in multi-
national operations use their own IT- systems. 
 MAJIIC tools will make it  possible to share 
information between the national systems. 
The participants in the ISR- processes can 
monitor what has been planned, what 
 collection operations are  being executed, 
and what infor mation requirements have 
been answered. Further more, a collection 
request from one nation´s ISR-system can 
be transmitted to other  nations´  collection 
 assets. Live video  streaming from one 
nation´s UAV, and tracks from another 
 nation’s radar, can be made available in 
multi national and  national headquarters.

Implementing the results
MAJIIC is a coalition project. Together 
with Canada, France, The Netherlands, 
 Italy, UK and USA, Norway was amongst 
the founding nations in 2005. Spain and 
Germany joined later. The initiative was 
continued through MAJIIC 2 in 2011. This 
final part of the programme was  terminated 
in December 2015. Mr Veum and Mr Skaar 
both hope the achievements in the project 
will be brought forward to the benefit of 
the alliance. 

– Norway has been involved from 
the start and made a very good  effort, says 
Veum. Norwegian Lieutenant  Colonel 
Arle Brustad was the chairman of the 
 nine- nation Project Team in MAJIIC 2.  
– What is important now is to de termine 
the owner ship of the results MAJIIC have 
achieved, so that they can be  inte grated 

STREAMLINING  
THE JISR-PROCESS
NATO´s future Communication and Information infra structure 
is being developed in NCI Agency´s location outside The 
Hague. Five Norwegians with backgrounds from defence 
 industry and The Defence Research Establishment (FFI) work 
permanently at the agency. One of the programs with a strong 
involvement from Norway is MAJIIC (Multi-Intelligence 
 All-Source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance 
Interoperability Coalition).

Kurt Veum has worked on the MAJIIC 2 project 
until its completion in December 2015. 

Trond Skaar.

  MAJIIC tools will enhance technological 
interoperability, and simplify and improve 
the workflow in the JISR-cyclus.
  MAJIIC systems and services will 
 eliminate time-consuming and 
 man power intensive processes.
  MAJIIC tools make it possible to share 
information between the national 
 ISR-systems.
  Information and intelligence can be 
provided to decision makers faster  
than today.

MAJIIC



MAJIIC

– Several other nations, including Italy, 
UK, Denmark and Sweden, have shown in-
terest for the new tool, concludes Flytør. 

Cyber Defence satisfied
Colonel Knut Ivar Rønning from the 
 Norwegian Armed Forces Cyber Defence 
(CYFOR) has been Norway’s representative 
in the international MAJIIC Management 
Team. He says Norway is pleased with 
the results, and underlines that CYFOR 
is confident that the results will be taken 
well care of in the NATO system. – What 
the nine nations and the NCI Agency have 
developed is standards and specifications. 
Physical solutions and applications must 
now be produced based on these. The 
 respective nations have to decide how 
they want to implement this capability, 
says Rønning. He adds that Norwegian 
 industry has been involved in the effort 
to develop prototype solutions, which can 
be  produced as soon as funding has been 
made available. 

– Our ambition is to use MAJIIC 
compliant products also nationally, and 
we are having a very good cooperation 
with Norwegian industry, says Rønning. 
– From the Norwegian side, we want the 
 distribution and usage of MAJIIC systems 

to be as wide as possible in NATO, he 
said, adding that it remains to clarify some 
 details with respect to the ownership to the 
standards and specifications.

New Norwegian ISR Planning 
Tool
Teleplan Globe is one of the Norwegian 
enterprises using MAJIIC-developed 
 standards in the production of solutions 
and applications. Geir Morten Flytør has 
 followed the evolution of MAJIIC since 
2005, and is the Product Manager for a 
new planning tool within ISR (Intelligence, 
Sur veillance and Reconnaissance). - ISR 
Collection Management Tool (ICMTA) 
has been sold to NATO and installed as an 
 interim  solution in the permanent head-
quarters in Brunssum, Naples, Northwood, 
Ramstein and Izmir, says Flytør.

In Norway, the plan is to adopt 
ICMTA in several headquarters and 
 commands. – Initially we are talking about 
the Intelligence Service, the Joint Head-
quarters and the Brigade North Command 
among others, says Geir Morten Flytør.  

Colonel Knut Ivar Rønning was the Norwegian 
national representative in the MAJIIC inter-
national management team.  Photo: CYFOR

When Versatility 
is not an 
option

CREATING NEW REFERENCES IN DEFENCE I WWW.NEXTER-GROUP.COM

CaesarNorway_210x145_VA.indd   1 10/05/16   20:47



DCNS believes that the sea is this planet’s future. DCNS is inventing high-tech solutions to sustai-
nably secure and develop its potential. DCNS is a world leader in naval defence and an innovative 
player in energy. DCNS designs, builds and supports submarines and surface combatants. It also 
proposes services for naval shipyards and bases. Last but not least, DCNS offers a range of solutions 
in civil nuclear engineering and marine renewable energy.

www.dcnsgroup.com

For more than one century, DCNS has designed, built and maintained conventional and 
nuclear submarines for partner navies. DCNS has the experience and technical capability 
to deliver the highest quality submarines thanks to its unique industrial means.

DCNS is the only company in the world to be competent in the construction of both 
conventional and nuclear submarines, delivering vessels of between 2,000 tonnes to 
14,000 tonnes for navies all around the world. 

With such a diverse range of submarines, DCNS can meet any and all market requirements. 

de
sig

n:
 D

CN
S 

co
rp

or
at

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
- p

ho
to

: D
CN

S

DCNS. Your naval partner.

For more information visit 
www.dcnsgroup.com



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

13MILITÆRTEKNIKK 2–3/2016

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:

NYE UBÅTER - INDUSTRIELLE AMBISJONER
Anskaffelsen av nye ubåter til 
Sjøforsvaret er den viktigste an-
skaffelsen for norsk forsvars industri 
de nærmeste årene. Riktignok 
legges ikke langtidsplanen for 
 Forsvaret frem før 17. juni, men det 
synes å være liten tvil om at ubåt-
våpenet vil få tilført nye ubåter fra 
rundt 2025. Ettersom antallet ikke 
er kjent, kjenner vi følgelig heller 
ikke anskaffelsens omfang. Det er 
imidlertid ikke urealistisk å anta at 
nye ubåter kan komme til å koste 
skattebetalerne rundt 30 milliarder 
kroner. I så fall blir anskaffelsen av 
nye ubåter vesentlig større enn an-
skaffelsen av nye fregatter i 2000, 
og den nest største anskaffelse til 
Forsvaret noen gang, etter F-35.

For forsvarsindustrien er det 
avgjørende at store forsvars-
anskaffelser bidrar til å sikre at 
industrien kan utvikle sin kompe-
tanse og teknologi innenfor de åtte 
teknologiområdene som Stor tinget 
ved behandlingen av Nasjonal Fors-
varsindustriell Strategi (Innst. 185 S 
(2015-2016)) slo fast at er vesentlige 
for Forsvarets behov og  nasjonale 
sikkerhetsinteresser. I samme inn-
stilling forutsetter Stortinget at når 
Forsvaret anskaffer materiell fra 
utlandet, som har relevans for norsk 
forsvarsindustris evne og muligheter 
til å opprettholde og videreutvikle 

kompetanse og teknologi innen-
for de åtte teknologi områdene, 
skal det stilles krav til utenland-
ske leverandører til For svaret om 
forpliktende industrisamarbeids-
avtaler. Dette er i tråd med den til-
nærmingen som ble lagt til grunn 
ved anskaffelsen av nye fregatter 
fra spanske Navantia i 2000 og som 
på det tids punktet var den største 
enkelt anskaffelsen til Forsvaret 
noen gang.

Fregattanskaffelsen ble svært 
vellykket. Norsk forsvarsindustri fikk 
anledning til å delta med utvikling 
og produksjon av avanserte kommu-
nikasjons-, kommando- og kontroll-
systemer som senere er levert på 
tilsvarende fartøyer i andre nasjoner. 
Det åpnet det spanske markedet for 
bl.a. leveranser av norske missiler, 
luftvernsystemer, radarer, ammuni-
sjon m.m. Spanias an skaffelse av det 
norske luftvernsystemet  NASAMS 
var et internasjonalt gjennom brudd 
og helt avgjørende for at det så langt 
er eksportert luftvern fra Norge til en 
verdi av 12-13 milliarder kroner til en 
rekke nasjoner. 

Anskaffelsen av fregattene var 
også utløsende for at Norge midt på 
1990-tallet besluttet å utvikle et nytt 
sjømålsmissil, NSM. NSM er i dag 
det mest avanserte missilet av sitt 
slag i verden og er i bruk i det norske 

og polske forsvaret. Malaysia har 
besluttet å anskaffe NSM. I  løpet 
året planlegger den amerikanske 
marinen å installere systemet på et 
av sine fartøyer. 

Fregattprosjektet ble en indus-
triell suksess fordi alle relevante 
aktører i begge nasjoner forstod 
viktigheten av det industrielle inn-
holdet i prosjektet og evnet å ta 
beslutninger og iverksette tiltak som 
var nødvendige for at norsk  industris 
potensial i prosjektet kunne bli re-
alisert.
1.  Leverandøren aksepterte en 

forpliktende industrisamarbeids-
avtale som sikret norsk industri 
leveranser til en verdi tilsvarende 
kontraktsverdien i løpet av 10 år 
fra kontraktsinngåelse.

2.  Norske myndigheter stilte krav til 
leverandøren om at konkrete del-
systemer, som f.eks. undervanns-
delen av fartøyenes kampsystem, 
skulle være norsk.

3.  Det var et ufravikelig krav 
at NSM skulle integreres på 
fartøyet.

4.  Spanske myndigheter inngikk 
betingede kontrakter med norsk 
industri om leveranser av bl.a. 
missiler, luftvern, radarer m.m., 
som ble juridisk forpliktende i det 
Norge signerte kontrakten om 
kjøp av fregatter.

Denne løsningen la grunnlaget 
for et samarbeid som resulterte i at 
leverandøren innfridde sine industri-
elle forpliktelser i god tid før fristen.

Utenriks og forsvarskomitéen 
avga nylig sin innstilling om invester-
inger i Forsvaret (Innst. 353 S (2015–
2016)). I en enstemmig merknad 
slutter alle partiene seg til at før det 
eventuelt skal inngås kontrakt om 
leveranse av ubåter, skal det inngås 
en overordnet strategisk og lang-
siktig industri samarbeidsavtale hvor 
leverandøren/leverandør nasjonen 
forplikter seg til ulike former for 
industrisamarbeid tilsvarende 
ubåt enes anskaffelsesverdi. Sam-
arbeidet skal styrke den fremtidige 
ubåtkapasiteten samtidig som den 
sikrer norske industrileveranser, med 
målsetting om en betydelig nasjonal 
verdiskaping. 

Med det har Stortinget lagt for-
holdene til rette for at en tilsvarende 
tilnærming som den som ble lagt til 
grunn ved anskaffelsen av fregat-
tene også kan legges til grunn ved 
anskaffelsen av nye ubåter. Nå må 
modellen implementeres. Det er 
god modell med dokumentert effekt. 
Den vil bidra til å sikre at ubåtene 
leveres med de løsningene brukeren 
har behov for og til at de industrielle 
ambisjonene for anskaffelsen blir 
opp fylt.

DCNS believes that the sea is this planet’s future. DCNS is inventing high-tech solutions to sustai-
nably secure and develop its potential. DCNS is a world leader in naval defence and an innovative 
player in energy. DCNS designs, builds and supports submarines and surface combatants. It also 
proposes services for naval shipyards and bases. Last but not least, DCNS offers a range of solutions 
in civil nuclear engineering and marine renewable energy.

www.dcnsgroup.com

For more than one century, DCNS has designed, built and maintained conventional and 
nuclear submarines for partner navies. DCNS has the experience and technical capability 
to deliver the highest quality submarines thanks to its unique industrial means.

DCNS is the only company in the world to be competent in the construction of both 
conventional and nuclear submarines, delivering vessels of between 2,000 tonnes to 
14,000 tonnes for navies all around the world. 

With such a diverse range of submarines, DCNS can meet any and all market requirements. 
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France has long tradition 
of military operations 
abroad. France currently 

has soldier  stationed in conflict 
areas in Chad and in Central 
Africa. 

The French Army has 
77,000 personnel participating 
in major operative missions, 
which have capacity to  execute 
military actions across the 
world, in addition to defending 
their own country. 

The Army’s major materiel 
development projects in recent 
years, as Oliveau explained, are 
the Tigre fighter helicopters, 
NH 90 TTH cargo transport 
helicopters and VBCI armoured 
personnel vehicles.

The French Navy’s  major 
development projects are  
the FREMM Multiple-Purpose 
Frigates and the FTI Mid-
Size Frigates. In addition, the  
Navy has also acquired Rafale 
fighter aircraft for its aircraft 
carrier Charles the Gaulle.

Development and procure-
ment of the Rafale fighter air-
craft is of course one of the 

most signifi cant projects for 
the French Air Force in recent 
years. They are also devel oping 
the A330 MRTT for air-to- 
air re fuelling. Oliveau also 
 mentioned the  Future Air 
 Combat System, a collabo-
ration between French and 
Great Britain, which, if all goes 
as planned, will  replace their  
current fighter jets. The un-
manned aspects of this  project 
is an important part of the  
project.

The French defence indus-
try employs approx. 165,000 
 people, mostly high-tech 
 posi tions, and I would like the 
Norwegian defence  industry 
to consider all these 165,000 
 employees as  collaborators, 
Oliveau said, adding that 
 collabo ration between the 
French and the Norwegian 
Armed Forces has always been 
good.

We are currently seeing 
a rise in French-Norwegian 
 collaborations in areas of 
 submarines, satellites, artillery 
and mines. 

BREAKFAST MEETING WITH  
THE FRENCH DEFENCE ATTACHÉ
The Norwegian Defence and Security Industries  
Association arranged a second breakfast 
 meeting in mid-March. This time the French 
Defence Attaché, Capitaine de Frégate Tanguy 
Oliveau, was invited to present the partici-
pants with an outline of French Defence and 
Security policies.

Capitaine de Frégate Tanguy Oliveau  Photo : MilitærTeknikk

HUSK! LEVERANDØRSEMINAR/ 
FSI-MESSE PÅ AKERSHUS FESTNING  
14.–15. SEPTEMBER 2016
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Text and photo: Jan Hanchen Michelsen

Uncertain financial cli-
mates, currency fluc-
tuations and massive 

looming investments formed the 
backdrop for the Program Con-
ference on Sea Systems in Bergen, 
on the 8th of March this year. 

The F-35 will be a key cost 
factor, while also the purchase of 
helicopters and the need for new 
materiel in the Army contribute 
to the investment raise. But if 
the fighter plane procurement is 
kept out of the picture, it is the 
investments in the sea military 
sector that are expanding the 
most. New coast guard vessels, 
submarines and mine clearing 
systems are in various stages of 
planning or procurement.

- The perspective plans for 
materiel tend to have a time 
 horizon of one or four years. But 
even though the budgets are set 
year by year, we have to try to 
look ahead over a period of 20 
to 25 years, said Ben  Henning 
Lofstad from FD4. 

Sober purchasing according 
to the “good enough” principle, 
as well as standard off-the-shelf 

products and joint procurement 
will contribute to defining the 
development. Nevertheless, the 
calculation does not add up.

– From 2015 until 2035, the 
desired defence capability will 
have a total cost of 975  billion 
2015-NOK, or 100 billion 
 euros, over this 20-year period. 
Based on a projection from to-
day’s defence budgets and frame 
increases, we are looking at a 
deficit of 175 billion NOK, or 
19 billion euros, said research 
manager for the Norwegian 
 Defence Research Establish-
ment FFI, Steinar Gulichsen. 

This can be resolved by 
 either increasing the budgets or 
reducing our ambition levels. 
Gulichsen can also envision the 
possibility for optimization and 
greater effectiveness, while the 
Defence Commander regards 
this possible prize as having 
been cashed in already.

Mine clearing decision 
in 2017
By the end of 2017, a decision is 
due regarding what mine clearing 
principles should be follow ed for 
the Norwegian Navy.

– The current fleet of vessels 
have a technical lifespan that 
will expire in 2021. Should we 
build from scratch, or upgrade 
existing materiel, reflected 
Bengt Berdal from the Naval 
Defence Staff.

Berdal pointed out that 
mines are cheap to buy, but 
complex to combat. And al-
though mine weapons are often 
referred to as the “poor coun-
tries’ Navy”, more advanced 
military powers such as Russia 
has probably stockpiled a quar-
ter of a million mines. Mines are 
also a temptation for terrorists, 
and nobody knows exactly how 
many mines are in existence in 
the world, or even where they 
are located. At the same time, 
NATO had reduced its mine 
clearing capacity by half since 
the days of the Cold War. 

FFI researcher Morten 
 Nakjem agreed with the  ana lysis 
given by Berdal:

– Mines will remain a threat 
over the next 20-year period, 
and combating them will still 
be demanding. In consider-
able parts of the Norwegian 
 littoral areas, it is to all intents 
and  purposes to perform mine 
 clearing, and the work is made 
even more difficult as many 
of the several hundred types 
of mines in use today are very 
 advanced technically.

The trend in counter- 
measures runs towards  lighter, 
unmanned systems that can be 
deployed swiftly, and  Nakjem 
described the  following 
 scenarios: On the one hand, 
using vessels operating within 
the mine hazard area, with 
USV and AUV support. On 
the other hand, it is possible to 
use ships that remain outside 
the danger zone, and operate 
remote- controlled or automatic 
measures. The final solution is 
to use exclusively autonomous 
systems that can be deployed 
from many types of vessels. This 
would add the possibility of 
leasing capacities from  civilian 
shipping companies. 

- FFI, the Navy, and the pro-
fessional milieu at Kongsberg 
are all heavily into the investiga-
tive and projecting work, but a 
lot of research and development 
is still to come, said Nakjem.

Furthermore, several NATO 
countries are currently involved 
in a number of parallel collabo-
rative projects for the develop-
ment and procurement of mine 
clearing systems. Countries out-
side the NATO family are also 
taking part in this. 

– A lot will be  happening 
in this field during 2016 here 
at home, and the  industry 
is  heavily involved, Morten 
 Nakjem emphasised. 

Program Conference Sea Systems:
DEFENCE DEVELOPMENT IN TURBULENT TIMES 
For the Defence to proceed with the planned 
investments, the budgets need to be expanded 
significantly over the next 20-year period.

With the existing tasks and the 
 current level of defence spending, the 
Norwegian Armed Forces will have 
a deficit of some 175 billion NOK 
over the coming 20 years, explained 
Ben Henning Lofstad (left) from 
FD4 and research manager Steinar 
Gulichsen from the FFI.  

Photo: Jan Hanchen Michelsen
By 2017, important decisions will be made the future mine clearing capabilities of the Norwegian Navy, explained Bengt 
Berdal from the Naval Defence Staff and Morten Nakjem from the FFI  Foto: Jan Hanchen Michelsen
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The main event  sponsor at 
this time was Thyssen -
Krupp Marine Systems, 

which is one of two candidates 
for the delivery of new sub-
marines to the  Nor wegian Navy.

The opening address was 
given by Secretary of State for the 
Ministry of Defence, Mr  Øystein 
Bø, who said that  Norway must 
be capable of managing its own 
security- political  challenges. 
This means that the Defence 
needs reinforcement, Bø em-
phasised. He noted further that 
after a number of years of imbal-
ance, where there is no confor-
mity between the tasks assigned 

to the  Defence and the means 
 appropriated to their  execution, 
work is now in progress to-
wards achieving a balance. 
The  Government will assume 
its share of the  responsibility, 
and allocate more funds to 
the Armed Forces, while the 
Defence has its own responsi-
bility to implement measures 
to ensure more defence for the 
money.

Bø underscored in  closing 
that the Government will seek 
to achieve a broad political 
agreement on the Defence and 
the military spending. This is 
important in order to  ensure 

the economic framework 
 conditions for the defence over 
the years to come.

In her introduction, pro-
fessor Janne Haaland  Matlary 
also addressed the  security 
 political development in 
 Norway, with a basis on the 
Chief of Defence study where 
the ability of the defence to 
respond rapidly to threats was 
 emphasised, alongside in-
creased intelligence gathering 
and more visible presence in the 
Northern region. In this  strategy, 
submarines are  indispensable, 
stated Haaland.

Anders Melheim, Deputy 
Director General from  Ministry 
of Defence, presented in his 
address what the new defence 
industrial strategy seeks to 
 accomplish, and underscored 
in his introduction that the de-
fence industry is an important 

partner to the armed forces. The 
armed forces needs a national 
industrial competence to be in 
place, for preparedness reasons 
as well as security reasons.

The key element in the 
strategy is collaboration be-
tween the armed forces and the 
defence industry, whereby it is 
essential that the armed forces 
enables the industry to under-
stand their needs. And even 
though the basic premise is to 
procure standard, off-the-shelf 
materiel, there will still be a 
need for research and develop-
ment co-operation in singular 
materiel projects.

The Ministry is currently 
working on the implemen-
tation of the new strategy, where 
every body is welcome with sug-
gestions on how we should 
make the plan work in practice, 
 Melheim emphasised. On behalf 

THE INFO-ERFA CONFERENCE ANNO 2016
The new defence industry strategy was 
the main topic on the agenda. This year’s 
 information and experiences conference is 
the biggest ever, with attendance booked to 
 capacity with more than 280 delegates.

The hall was packed to capacity. This year’s Info Erfa Conference is the largest one every hosted, with more than 280 participants.  Photo: MilitærTeknikk
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of the Ministry, Melheim also 
wanted to take the initiative to 
establishing a high-level forum 
for top managers in the defence 
industry. The forum will be by 
the armaments director.

This year the new  Nor wegian 
Defence  Materiel  Agency was 
formed. The Agency is  directly 
suborned to the  Ministry of 
Defence, and employs a staff of 
some 1300 people. The main 
tasks are  concerning  materiel 
investments and  materiel 

 management in the defence 
sector, and the agency has had 
transferred to it both task, re-
sources and personnel for-
merly organised as a part of the 
Defence Logistics Operation 
(FLO).

Ms Mette Sørfonden is 
 managing the new Agency. 
 Sørfonden comes from a  position 
as senior advisor for the restruc-
turing unit at the  Norwegian 
Railway Admini stration. She 
has extensive management 

experience from positions in 
 Hålogaland Helseforetak, Norsk 
Helikopter AS, Widerøe flyve-
selskap AS and NSB.

Mette Sørfonden empha-
sised the long-term perspective 
that needs to be adopted by the 
new agency.

– We are in the process of 
procuring new artillery, while 
we are already starting to think 
about the artillery for the next 
generation, said Sørfonden, 
and continued to explain that 

This spring, the Norwegian de-
fence company Kongsberg pur-
chased 49.9 % of the shares in 
the Finnish Patria. The seller 
was the Finish Government, who 
remains the owner of 50.1 % of 
Patria. Patria also owns 50 % of 
the shares in Nammo.

On the Norwegian side, 
the Norwegian Government 
owns 50.001 % of the shares 
in Kongsberg, and 50 % of the 
shares in Nammo. 

With this, the three major 
players in Finnish and Nor wegian 
defence industry are being tightly 
knit together, with the Finnish 
and Norwegian  governments 
substantial owners.

– This purchase makes it 
easier to convince our custom-
ers that we will still be around 
in 20 years, says Vice President 

From the Patria side, the new 
owner is welcomed with open 
arms. For Kongsberg,  building 
own competence where we 
are already strong, will not be 
 profitable. Collaboration will be 
far more favourable, and we feel 

several new materiel projects 
are in planning for the time 
to come, while there is also a 
lack of maintenance of existing 
 materiel. 

In her closing, Sørfonden 
underscored the need for inter-
operability between the defence 
units when materiel is procured 
or upgraded. – We are not 
 talking about a revolution here, 
but land, sea and air forces must 
get better at communicating 
with each other. 

for Business Development, 
Harald Aarø from Kongsberg 
Defence & Aerospace. At the 
same time, we can work together 
towards international markets 
such as Poland, where both 
 Patria, Nammo and Kongsberg 
are each well-established today. 

Patria, Kongsberg and 
 Nammo are also not compe-
titors on the product side.  Patria 
is strong in armoured vehicles, 
maintenance, aviation and 
 mortar systems. Kongsberg is 
focussed on air defence, remote 
weapon stations, strike missiles, 
naval combat systems, tactical 
communications and F-35 aero-
structures. The Nammo main 
market is full range ammuni-
tion, space and missile pro-
ducts, shoulder fired systems 
and industrial demilitarization.

we have a partnership of strong 
companies with complementary 
products and clear synergies 
that we can bring with us into 
the export markets, says Chief 
Strategy Officer Jukka Holkeri 
from Patria. 

KONGSBERG BUYS PATRIA

Harald Aarø (left) and Jukka Holkeri are envisioning considerable synergies 
when Kongsberg is now the owner of 49.9 % of the shares in Patria. 

Photo: MilitærTeknikk

Professor Janne Haaland Matlary
 Photo: MilitærTeknikk

Deputy Director General Anders Melheim (left) from the Ministry of Defence, and Director Mette Sørfonden from The 
Norwegian Defence Materiel Agency  Photo: MilitærTeknikk
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The seminar part of the 
technology days was in-
troduced by Col. Torger 

Gillebo presenting the main 
tasks and the organisation of the 
Weapons School. The Weapons 
School is  professionally re-
sponsible for the land domain, 
 Gillebo explained, adding that 
the weapons school is also 
 involved in materiel projects.

The Army’s organisational 
structure and tasks were pre-
sented by Lt. Col. Hans Jørgen 
Oland, who said that just over 
the last few year, there has been 
considerable shifting of focus 
towards the national efforts, 
which has the result of influ-
encing how the Army performs 
its exercises. Oland could also 
point out that the army is in the 
process of introducing a non-
commissioned officer system, 
with an increasing number of 
enlisted personnel.

While Gillebo and Oland 
presented the Army of today, Lt. 
Col. Alexander Jankov focussed 
on the future in his presen-
tation of “Vision 2035”. The 
year of 2035 was chosen be-
cause this is the time when a lot 
of our  current equipment will 
be  coming up for replacement, 
Jankov explained.

The basic premise for Vision 
2035 is accordingly that we will 
need land forces in the  future 
as well. It is likely that the 
land forces of the future will be 
based in a manoeuvre-oriented 
concept, said Jankov, adding 
that topographical features like 
mountains, fjords and narrow 
valleys will still be key to the de-
velopment of the military force 
of the future.

Colonel Trond Nilsen pre-
sented a selection of viewpoints 
concerning the Army’s future 
command and control systems, 
and based his views on the new 
CV 90 armoured attack vehicle. 
The new CV 90’s stand as a 
prime example of fully digital 
and wholly integrated solution. 
This is what we should bring 
into the entire Armed Forces.

A future vision is naturally 
a holistic management system, 
where the various integrated 
systems are talking to one an-
other. 

In this picture, robustness is 
a key element. Our systems need 
to function when  nothing else 
does, i.e. when civilian  systems 
have been  incapacitated. In this 
respect, a core element is the 
threat from electronic warfare, 
and in my view, we need to be 
able to scale our robustness for 
great capacity on lower threat 
levels, while higher threat  levels 
should give us considerably 
more security and robustness, 
while we need to accept lower 
capacity.

At the same time, it is 
 important when consider-
ing the integrated solutions of 
the future, that systems can be 
presented with a high degree 
of recog nition from the users’ 
viewpoint. This will facilitate 
easier, faster and better training, 
thus reducing costs.

Col. Nilsen also commented 
upon the importance of giving 
the users and the industry a 
chance to talk things through. 
There can be little doubt that 
the best solutions are found 
by users and industry working 
 together. 

TECHNOLOGY DAYS AT RENA
This year’s Technology Days event at the Rena 
encampment was held on April 5 and 6, and 
was like previous years split into a seminar 
part and an exhibition part. One of the main 
purposes for the technology days is to offer 
the users and the industry a chance to meet 
and exchange information. 

Precision controlled 70 millimetre missile. Kongsberg and Nammo have 
developed the 70 millimetre defence missile further. From the left; Eirik Joakim 
Steinli and Thor Christian Helgerud from Kongsberg Defence & Aerospace. To 
the right, Bjørn H. Biserød from Nammo Raufoss AS.  Photo: MilitærTeknikk

Trond Bergerud and Jan-Ove Bråthen from Nammo Bakkelittfabriken are showing 
the Plastic Short Range Training ammunition (5.56 millimeter x 45) which is 
currently in testing with the American Armed Forces.  Photo: MilitærTeknikk

Black Hornet 2, the second generation of the micro UAV from Prox  Dynamics. 
Jarl Eirik Straume (left) from Prox Dynamics and Anders Ystmark from 
 Norwegian Army Weapons School  Photo: MilitærTeknikk
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The Army also showed some of its material. The picture shows a new CV 90 engineering vehicle.  Foto: MilitærTeknikk

BAE systems have developed BattleView 360, offering the crew the ability to “see” a 360 
degree view around the vehicle. From the left; Tommy Sundin and Peder Sjölund from 
BAE Systems Häggunds. At the right, Lars Inge Solhaug from the co-operating partner 
Augmenti AS.  Photo: MilitærTeknikk

From the left; Lt. Col. Hans Jørgen Oland, Col. Torger Gillebo and Lt. Col Alexander 
Jankov  Photo: MilitærTeknikk

Oberst Trond Nilsen presented his viewpoints concerning the Army’s 
future command and control systems.  Photo: MilitærTeknikk
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Text and photo: Tor Husby

Certain platforms de-
generate quite rapidly. 
The technological de-

velopment advances just so 
quickly, and has decisive effect 
on the tempo and the work 
methods. A  further principle is 
that the Armed Forces are re-
quired to share as much infor-
mation as  possible with lower 
entities, rather than securing 
the maximum  protection.

These were some of the key 
summaries from the industry 
days held 8th and 9th of June at 
Jørstadmoen near Lille hammer. 

The industry days event is a 
 collaborative effort between the 
Cyber Defence and FSI, and was 
held for the second time following 
up on a similar seminar in 2015. 

Repeating the success
– Seminars such as these are 
usually held every other year, 
but last year’s seminar was such 
a success that it was decided 
to arrange the sequel this year. 
The turnout at Jørstadmoen, 
which is one of the oldest army 
 encampments in Norway, was 
excellent, and it was a clear 
advantage to have all the im-
portant players present under 

INDUSTRY DAYS AT JØRSTADMOEN

Colonel Knut Ivar Rønning, Cyber Defence, coordinated the seminar

Dag Eivind Huse-
by and Frode 
Narum Hansen, 
Thales Norway. 
There are many 
products within 
secure communi-
cation. Pro jects 
can have a time 
horizon of five 
years into the fu-
ture. The oppor-
tunities of turning 
”short cuts” into 
contracts are few.

Gaute Haga An-
dersen (left) and 
Magne Killings-
tad of Kongsberg 
Communications 
provide tactical 
communications 
systems to both 
the Air Force 
(NASAMS) and 
the Army. The 
solutions have 
been sold to more 
than ten coun-
tries.

We are on board all Norwegian naval vessels with communications equipment, 
said Gunnar Hellerslien, Rohde & Schwartz, providers of secure communication 
and cyber security.

The Armed Forces are not known for their 
strict requirements to the industry when 
it comes to ICT and cyber security. If new 
 solutions are delibe rated and examined  
for a period of years, chances are that the 
 solution is already outdated when the time  
for implemen tation comes.
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he same roof, emphasised Col. 
Knut Ivar Rønning, Chief of 
Strategy and Planning at the 
Cyber Defence.

More than 70 persons from 
the military industry ad vari-
ous Defence units took part. 
A notable absentee was Com-
mander-in-Chief of Cyber De-
fence,  General Major Odd Egil 
Pedersen, who was on the way 
to NATO to assume a new com-
mand position there. In his 
absence, Colonel  Rønning co-
ordinated the two-day seminar, 
com prising a series of discourses 
at a high technical level. Incor-
porated was also an exhibition 
part, where 10 businesses were 
able to promote their products 
and services on the first day. 

The Armed forces needs a 
national defence industry for 
reasons of both spinoff and spin-
in effects, such as to the offshore 
industry where FSI businesses 
have contributed to dynamic 
placement of oil installations. 
Norwegian defence industries 
have total annual revenues of 
12-14 BNOK, or 1.3 to 1.5 

 billion euro, the export share of 
which is some 70 percent. The 
R&D share is 100 percent. The 
sector numbers 140 companies 
in 17 regions, totalling over 
5000 employees. The  potential 
for further growth is sub stantial. 
The good results can be im-
proved further through more 
efficient  organising: 

Good tips
– The seminar was good, but 
we still have an opportunity 
 challenging us to achieve good 
processes for informal infor-
mation exchange between the 
defence industry and the Armed 
Forces, says Managing Director 
Torbjørn Svensgaard for the FSI. 
In particular, the industry must 
be more active both in relation 
to NATO and to the collabo-
ration with the authorities. As of 
yet, we do not have systems for 
this in Norway. Even so, it has 
worked well for singular projects 
with NATO, such as AWACS 
and AGS (Allied Ground Sur-
veillance), Svensgaard points 
out. 

Ronny Ledang of Wireless Communication AS, which is 100 percent Norwegian 
and a part of the VHF Group – and providers of all Icom to the Armed forces 
since 1982. The company is also the main provider to the emergency services 
network in Norway (Seura terminals).

Aage Skov Clausen, Ragnar Garli and Jan Möller of Airbus & Space have great 
faith in their new walkie-talkie providing comms via satellite, thereby offering a 
much creater area of coverage.

The EU will soon gain the 
power to give  businesses 
fines of up to one  billion 
NOK (close to 100  million 
euros), alternatively 2 per
cent of their annual reve
nues, for  breaches of the 
upcoming data protection 
 directive. This obligates 
every one who is  holding 
data on EU citizens (in
cluding EEC citizens) to 
 invoke security measures 
to  prevent theft or loss of 
 personal infor mation data. 
The  regulation is a response 
to the  growing incidence 
of  identity theft. Loss of 
 identity can have a ruinous 
 effect on business entities as 
well as individual  persons. 

The information is 
 presented by Chief Sales 
 Officer Hans Willy Flisnes 
during the  Industry Days at 
the Jørstadmoen encamp
ment. Flisnes maintains that 
his company is capable of 
protecting against tragedies 
of this nature. The company 
 Hiddn  Security already has a 
cooperative agreement with 
the authorities for security 
in the Netherlands. 

For these reasons, all 
 entities operating in the 
 public  sector should be 
 using encryption. Hiddn 
 Security, who took part in 
the first seminar in 2015, is 
the sole remaining company 
at this level in Scandinavia.

BILLION-KRONER FINES LOOMING

Hans Willy Flisnes from Hiddn Security
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  sTYrETs ÅrsBErETnIngfsi.no   

1.    organIsasjon

1.1  Medlemsutvikling

Pr 31.12.2015 har Forsvars- og sikkerhets-
industriens forening (FSi) 123 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 2015 avholdt 5 ordinære møter, 
hvorav ett i sammenheng med en ekstra dag 
til styreseminar. 

sMB UTValg

Fsi styre pr. 31. desember 2015:
SVP Business Development Kjell Kringså Nammo AS (styreleder)
Adm. dir Gudmund Kjærheim Prox Dynamics AS (Nestleder)
Markedsirektør Leiv Inge Steig KDA AS
Direktør Business Unit Nils Toverud Thales Norway AS
CEO Rune Johannessen Vinghøg AS
Business Dev. Manager Stein Roger Fiskum Kitron AS
Styreleder Carl Fr. Sejersted Bødtker NFM Group AS
Daglig leder Ola Tronrud Tronrud Engineering AS
Vara
Dir. forretningsutvikling Ivar Flage KDA AS (personlig vararep. for Steig)
VP Business Development Frank Stølan Nammo AS (personlig vararep. for Kringså)
Adm. dir  Tom Tuhus Thales Norway AS (personligvararep. for Toverud)
SVP Sales & Marketing Roar Langen Vinghøg AS (personlig vararep. for Johannessen)
Daglig leder Hans Arne Flåto Keytouch Technology AS (vara Kategori II/III)
QA Sjef  Aage Vernegg TGC Harnessing AS (vara Kategori II/III)
Marketing manager Christian Fuchs TINEX AS (vara Kategori II/III)
 

1.3  Valgkomitéen

Valgkomiteen valgt på generalforsamlingen 2015:
Leder: Arb. styreleder  Ole Martin Grimsgaard T&G Elektro AS 
Medlem:   Sales&Marketing Manager  Jerry Hurum  Chemring Nobel AS
Medlem:   Vice President  Arne R. Syversen  Comrod AS
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organisasjonskart for 2015

FSi’s organisasjon pr. 31. desember 2015

1.4  administrasjon

Fsi administrasjon pr. 31. desember 2015:
Adm. direktør Torbjørn Svensgård
Direktør kommunikasjon og forretningsutvikling Mari Ulstein
Seniorrådgiver (Brigader(p)) Stein Ivar Eriksen
Seniorrådgiver Tom Ivar Stie
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)

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 2-3/2016

FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

1.5  ad hoc grupper

1.5.1 anskaffelsesprosjekter

Som et ledd i arbeidet med oppfølging av 
Forsvarets anskaffelse av F-35 kampfly og 
nye ubåter, har FSi opprettet egne utvalg 
for kampfly og ubåter som er kontaktpunkt 
og samtalepartner for myndighetene når 
det gjelder industriplanen for anskaffelsene. 
Utvalgene ivaretar FSi sin representasjon i 
Forsvarsdepartementets ulike fora for å påse 
gjennomføringen av industristrategiene for 

F-35 og nye ubåter.

1.5.2 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  Programutvalgene

St. meld nr. 38 (2006- 2007) “Forsvaret og 
Industrien – Strategiske partnere” hadde 
som forutsetning at det skulle etableres 
støttefunksjoner innenfor hvert av FDs 
investeringsprogrammer.

Det ble derfor 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 administra- 
sjonen i dialogen med programområdene, 
og en mulighet for interesserte bedrifter til 
å engasjere seg aktivt i foreningens arbeid. 
Den nye stortingsmeldingen om nasjonal 
forsvarsindustrielle strategi, Meld. St. nr 9 
(2015-2016), viderefører og tydeliggjør 
strategien fra den forrige meldingen på 
dette området. Implementeringen av 
strategien vil gi eventuelle føringer for den 
videre utviklingen av programutvalgene og 
deres støttefunksjon.

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

1.7  sMB - utvalg

Mange små og mellomstore bedrifter 
opplever at det er utfordrende å få markeds- 
adgang til forsvarsmarkedet, både nasjonalt 
og internasjonalt. Samtidig er det krevende å 
få finansiering av utviklingsaktiviteter. FSi har 
derfor opprettet et eget utvalg for små og 
mellomstore bedrifter i foreningen. 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 om Forsvarets investerings- 
konsept. Mandat for utvalget finnes i 
vedlegg 8.

1.8  defence Industrial 
Counsellor ved noraMB 
Washington d.C.

Stillingen som Defence Industrial 
Counsellor ved NORA MB, Washington D.C. 
ble videreført  i 2015. Stillingen finansieres 
av Forsvarsdepartementet, Innovasjon Norge 
og FSi, på vegne av 8 medlemsbedrifter. 
Formålet er å støtte norsk industris aktiviteter 
I det amerikanske forsvarsmarkedet. 
Einar Gustavson har hatt stillingen siden 
februar 2012.

1.9  Tilknytning

FSi er samlokalisert og samarbeider med 
NHO slik at FSi kjøper tjenester fra NHOs 
administrasjon. NHO ivaretar den formelle 
funksjon som arbeidsgiver for administra- 
sjonens ansatte.

1.10  samarbeidsorganer 
og samarbeidspartnere

FSi samarbeider med en rekke organisa- 
sjoner 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 Arntzen de Besche om 
juridsik bistand til FSis medlemsbedrifter.

6
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1.11  Økonomi

Medlemsavgiften for 2. halvår ble justert på Generalforsamlingen 30. april 2015 med virkning fra 1. juli 2015 og er pr år:

Kategori I medlemmer:
KDA AS Kr 699 492,-
Nammo AS Kr 544 824,-
Thales Norway AS  Kr 390 159,-
Vinghøg AS Kr 399 159,-

Kategori II a medlemmer:
Antall ansatte over 200 og 10 % eller mer er omsetning i forsvar og samfunnssikkerhet Kr 94 220-

Kategori II B medlemmer:
Antall ansatte over 80 Kr 62 659,-

Kategori II C medlemmer:
Antall ansatte 10 – 80 Kr 39 015,-

Kategori III medlemmer:
Bedrifter med mindre enn 10 ansatte Kr 23 526,-

hovedtallene for 2015 er:
Driftsinntekter Kr 20 535 661,-
Finansinntekter Kr 11 726 ,-
Sum inntekter: Kr 20 547 387,-
Sum driftsutgifter: Kr 18 996 061,-
Årets resultat: Kr 1 551 326,-

Egenkapital pr. 31.12. 2015: Kr 8 112 000,-

Detaljert regnskap for 2015, revisors beretning, samt styrets budsjett for 2016 følger som vedlegg 3, 4, og 5.

Budsjettet for 2016 legger opp til et overskudd på kr 481 249,- Det forutsetter at medlemsavgiften økes med 1,0% pr. år
fra 1. juli 2016. Forutsatt stabil medlemsmasse og god oppslutning om foreningens arrangementer, antar styret at det for 2017 ikke vil 
være behov for ytterligere økning av medlemsavgiften utover generell priskompensasjon.
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nøkkeltall
Forsvarsbedriftenes forsvarsrelaterte om-
setning i 2014 var på 11 milliarder kroner. 
Av dette utgjorde leveranser til Forsvaret 
3,7 milliarder kroner. Bedriftene meldte om 
4800 årsverk i forsvarsrelatert virksomhet. 
Forsvarsindustriens direkte bidrag til 
nasjonal verdiskaping var på 4,2 milliarder 
kroner i 2014. I tillegg bidro bedriftene til 
verdiskaping i andre næringer gjennom 
bestillinger av varer og tjenester fra ulike 
underleverandører. Den forsvarsrelaterte 
eksporten var på til sammen 4,15 milliarder 
kroner, hvorav 3,1 milliarder er utførsel av 
varer og tjenester som krever eksportlisens. 
Til sammen investerte forsvarsbedriftene 
over 1,15 milliard kroner i ulike forsvars- 
relaterte FoU-prosjekter i løpet av 2014. 
Dette utgjør 10 % av omsetningen i 
forsvarsmarkedet. 

Kilde: FFI-rapport 2015/01798 
“Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2014”.

Over: Black Hornet.
Foto: Prox Dynamics

Til høyre: CV90.
Foto: BAE Hägglunds
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2.    aKTIVITETEn I 2015

De viktigste aktivitetene i 2015 har vært:

• Løpende dialog med Forsvarsdeparte-
mentet for å gi innspill til arbeidet med 
Stortingsmelding om nasjonal forsvars- 
industriell strategi

• Videreutvikling av dialogen mellom 
industrien og Forsvaret gjennom 
programområdenes støttefunksjoner, 
FLO-dialogforum og teknologidager med 
forsvarsgrenene

• Bidrag til å utarbeide en industriell strategi 
for den kommende anskaffelse av nye 
ubåter til Sjøforsvaret

• Bidrag til næringsstrategiske vurderinger/
industrielle analyser for investerings-
prosjekter i Forsvaret og oppfølging av 
resultatene

• Innspill til Forsvarssjefens Fagmilitære råd 
(FMR) og til FDs arbeide med ny langtids- 
plan for Forsvaret

• Oppfølgingen av industridelen av 
kampflyprosjektet

• INFO/ERFA- konferansen 2015
• Planlegging og gjennomføring av 

næringslivsdelegasjon med forsvars- 
industriarrangementer i Canberra og 
Sydney i forbindelse med kongeparets 
statsbesøk til Australia i februar 2015 i 
samarbeid med Innovasjon Norge

• Planlegging og gjennomføring av norsk 
fellesstand på forsvarsutstillingen MSPO 
2015 i Kielce i Polen i samarbeid med 
Forsvarsdepartementet

• Planlegging og gjennomføring av 
fellesstands på de internasjonale 
forsvarsutstillingene Paris Airshow 2015 
og DSEI 2016 i London

I løpet av året er det gjennomført en rekke 
seminarer, kurs og konferanser. I 2015 har
85 % 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 virksomheten i samsvar med 
styrets føringer.

2.1 Myndighetsdialog

Det har i løpet av året vært gjennomført flere 
møter med politisk ledelse i Forsvarsde- 
partementet og partigrupper på Stortinget. 

I 2015 ble det arrangert fire program- 
konferanser med Forsvarets investerings- 
programmer, Land-/ soldat-/ og logistikk- 
systemer, 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. Nytteverdien vurderes som høy 
både av industriens og Forsvarets deltagere.

FSi sine programutvalg har gjennomført 
regelmessige møter med Forsvarsdepar- 
tementets programområder gjennom året.

Den nasjonale kontaktgruppen for norsk 
forsvarsindustri er videreført. Det ble 
gjennomført to møter i 2015. 

Dialogen med Forsvarets logistikk- 
organisasjon (FLO) gjennom FLO 
dialogforum ble videreført. Det ble 
gjennomført to møter i 2015.

Det ble gjennomført teknologidager på 
Jørstadmoen med Cyberforsvaret i april 
og i Horten med Forsvarets spesialstyrker i 
november.

I lys av den globale utviklingen i Forsvars-
markedet blir eksportkontrollregelverket, og 
praktiseringen av dette, en stadig viktigere 
del av norsk forsvarsindustris ramme- 
betingelser. FSi legger derfor stor vekt på å 
ha en dialog med Utenriksdepartementet 
og gjennomførte i 2015 flere møter med 
embetsverket i departementet.

2.1.1 stortingsmelding om nasjonal 
forsvarsindustriell strategi (Meld s nr. 9 
(2015 - 2016))

I oktober la regjeringen fram en stortings- 
melding om nasjonal forsvarsindustriell 
strategi. I meldingen presenteres et forslag 
til oppdatert strategi for samarbeid mellom 
Forsvaret og forsvarsindustrien som vil 
erstatte strategien som ble lagt frem i 
St. meld. nr. 38 (2006-2007) “Forsvaret og 
industrien – Strategiske partnere”. 

Strategien tar som utgangspunkt at 
nasjonale løsninger for utvikling, produksjon
og/eller vedlikehold av enkelte typer 
materiell er et nødvendig tiltak fordi det 
kan ikke forventes at det internasjonale 
forsvarsmarkedet alltid vil være i stand til fullt 
ut å levere materiell som dekker særegne 
norske behov. Det vil derfor være nødvendig 
å opprettholde og videreutvikle kompetanse 
innenfor norsk forsvarsindustri på områder 
av betydning for vår nasjonale sikkerhet.

Meldingen bekrefter at norsk forsvarsindustri 
styrker forsvarsevnen og bidrar til å ivareta 
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nøkkeltall
Forsvarsbedriftenes forsvarsrelaterte om-
setning i 2014 var på 11 milliarder kroner. 
Av dette utgjorde leveranser til Forsvaret 
3,7 milliarder kroner. Bedriftene meldte om 
4800 årsverk i forsvarsrelatert virksomhet. 
Forsvarsindustriens direkte bidrag til 
nasjonal verdiskaping var på 4,2 milliarder 
kroner i 2014. I tillegg bidro bedriftene til 
verdiskaping i andre næringer gjennom 
bestillinger av varer og tjenester fra ulike 
underleverandører. Den forsvarsrelaterte 
eksporten var på til sammen 4,15 milliarder 
kroner, hvorav 3,1 milliarder er utførsel av 
varer og tjenester som krever eksportlisens. 
Til sammen investerte forsvarsbedriftene 
over 1,15 milliard kroner i ulike forsvars- 
relaterte FoU-prosjekter i løpet av 2014. 
Dette utgjør 10 % av omsetningen i 
forsvarsmarkedet. 

Kilde: FFI-rapport 2015/01798 
“Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2014”.

Over: Black Hornet.
Foto: Prox Dynamics

Til høyre: CV90.
Foto: BAE Hägglunds
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2.    aKTIVITETEn I 2015

De viktigste aktivitetene i 2015 har vært:

• Løpende dialog med Forsvarsdeparte-
mentet for å gi innspill til arbeidet med 
Stortingsmelding om nasjonal forsvars- 
industriell strategi

• Videreutvikling av dialogen mellom 
industrien og Forsvaret gjennom 
programområdenes støttefunksjoner, 
FLO-dialogforum og teknologidager med 
forsvarsgrenene

• Bidrag til å utarbeide en industriell strategi 
for den kommende anskaffelse av nye 
ubåter til Sjøforsvaret

• Bidrag til næringsstrategiske vurderinger/
industrielle analyser for investerings-
prosjekter i Forsvaret og oppfølging av 
resultatene

• Innspill til Forsvarssjefens Fagmilitære råd 
(FMR) og til FDs arbeide med ny langtids- 
plan for Forsvaret

• Oppfølgingen av industridelen av 
kampflyprosjektet

• INFO/ERFA- konferansen 2015
• Planlegging og gjennomføring av 

næringslivsdelegasjon med forsvars- 
industriarrangementer i Canberra og 
Sydney i forbindelse med kongeparets 
statsbesøk til Australia i februar 2015 i 
samarbeid med Innovasjon Norge

• Planlegging og gjennomføring av norsk 
fellesstand på forsvarsutstillingen MSPO 
2015 i Kielce i Polen i samarbeid med 
Forsvarsdepartementet

• Planlegging og gjennomføring av 
fellesstands på de internasjonale 
forsvarsutstillingene Paris Airshow 2015 
og DSEI 2016 i London

I løpet av året er det gjennomført en rekke 
seminarer, kurs og konferanser. I 2015 har
85 % 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 virksomheten i samsvar med 
styrets føringer.

2.1 Myndighetsdialog

Det har i løpet av året vært gjennomført flere 
møter med politisk ledelse i Forsvarsde- 
partementet og partigrupper på Stortinget. 

I 2015 ble det arrangert fire program- 
konferanser med Forsvarets investerings- 
programmer, Land-/ soldat-/ og logistikk- 
systemer, 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. Nytteverdien vurderes som høy 
både av industriens og Forsvarets deltagere.

FSi sine programutvalg har gjennomført 
regelmessige møter med Forsvarsdepar- 
tementets programområder gjennom året.

Den nasjonale kontaktgruppen for norsk 
forsvarsindustri er videreført. Det ble 
gjennomført to møter i 2015. 

Dialogen med Forsvarets logistikk- 
organisasjon (FLO) gjennom FLO 
dialogforum ble videreført. Det ble 
gjennomført to møter i 2015.

Det ble gjennomført teknologidager på 
Jørstadmoen med Cyberforsvaret i april 
og i Horten med Forsvarets spesialstyrker i 
november.

I lys av den globale utviklingen i Forsvars-
markedet blir eksportkontrollregelverket, og 
praktiseringen av dette, en stadig viktigere 
del av norsk forsvarsindustris ramme- 
betingelser. FSi legger derfor stor vekt på å 
ha en dialog med Utenriksdepartementet 
og gjennomførte i 2015 flere møter med 
embetsverket i departementet.

2.1.1 stortingsmelding om nasjonal 
forsvarsindustriell strategi (Meld s nr. 9 
(2015 - 2016))

I oktober la regjeringen fram en stortings- 
melding om nasjonal forsvarsindustriell 
strategi. I meldingen presenteres et forslag 
til oppdatert strategi for samarbeid mellom 
Forsvaret og forsvarsindustrien som vil 
erstatte strategien som ble lagt frem i 
St. meld. nr. 38 (2006-2007) “Forsvaret og 
industrien – Strategiske partnere”. 

Strategien tar som utgangspunkt at 
nasjonale løsninger for utvikling, produksjon
og/eller vedlikehold av enkelte typer 
materiell er et nødvendig tiltak fordi det 
kan ikke forventes at det internasjonale 
forsvarsmarkedet alltid vil være i stand til fullt 
ut å levere materiell som dekker særegne 
norske behov. Det vil derfor være nødvendig 
å opprettholde og videreutvikle kompetanse 
innenfor norsk forsvarsindustri på områder 
av betydning for vår nasjonale sikkerhet.

Meldingen bekrefter at norsk forsvarsindustri 
styrker forsvarsevnen og bidrar til å ivareta 



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

32

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 2-3/2016

FsI ForsVars- og sIKKErhETsIndUsTrIEns ForEnIng

  sTYrETs ÅrsBErETnIngfsi.no   

vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser. 
Norske forhold krever ofte tilpasset materiell 
for at Forsvaret skal kunne løse sin viktigste 
oppgave - å forsvare Norge. Derfor er en 
nasjonal forsvarsindustri som har kunnskap 
om norske forhold, og som kan utvikle
materiell og systemer som er tilpasset 
Forsvarets behov, nødvendig for å ivareta 
nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser.

En uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon 
gjør at leveransesikkerhet igjen blir viktig. 
Oppstår en sikkerhetspolitisk krise som 
berører en eller fl ere nasjoner som leverer 
materiell til Norge, er det sannsynlig at 
nasjonen det gjelder vil prioritere egne 
behov. Det svekker vår forsvarsevne. Derfor 
er forsvarsindustrien også viktig for nasjonal 
forsyningssikkerhet og beredskap.
Strategien legger til grunn at det etablerte 
trekantsamarbeidet mellom Forsvaret,
Forsvarets forskningsinstitutt og forsvars-
industrien skal videreføres.  Modellen
har vært utgangspunktet for alle større

vellykkede utviklingsprosjekter i norsk
forsvarsindustri siden 1950-tallet.

Innenfor åtte prioriterte teknologiske
kompetanseområder legger stortings-
meldingen opp til å samarbeide med norsk 
industri. På disse områdene har norsk industri 
unik kompetanse om mye av Forsvarets 
materiell og betydelig produksjonskapasitet. 
Derfor kan forsvarsindustrien yte et viktig 
bidrag til å ivareta behovet for leveranse-
sikkerhet og støtte drift og vedlikehold av 
Forsvarets materiell i fred, krise og krig. 

Meldingen slår tydelig fast at EØS-avtalens 
artikkel 123, som gir hjemmel til å “treffe 
tiltak”, altså unnta helt heller delvis fra
anskaffelsesregelverket, anskaffelser som 
berører beskyttelse av vesentlige sikkerhets-
interesser eller handel med forsvarsmateriell 
vil komme til anvendelse for å sikre nasjonal 
kompetanse innenfor de åtte teknologi-
områdene.

En forutsetning for en levedyktig nasjonal 
forsvarsindustri er eksport. Leveranser til 
utlandet sikrer videreutvikling av teknologi 
og systemer og at industriens kompetanse 
opprettholdes og forblir relevant. Det er en 
forutsetning for at industrien skal kunne
understøtte Forsvaret i krise og krig. 
Leveranser til utenlandske kunder gir også 
stordriftsfordeler som bidrar til å redusere 
Forsvarets driftskostnader og til å redusere 
kostnadene ved oppgraderinger av materiell. 
Derfor er eksport av forsvarsmateriell
avgjørende for å ivareta nasjonens vesentlige 
sikkerhetsinteresser. Derfor legges det opp til 
å videreføre den etablerte praksisen med at 
Forsvarsdepartementet og Forsvaret støtter 
norsk markedsføring av norsk forsvars-
materiell i utlandet.

I et internasjonalt forsvarsmarked der 
proteksjonisme er hovedregelen, er det også 
helt avgjørende at Forsvarets anskaffelser i 
utlandet konsekvent brukes til å bryte ned 
handelshindringer og sikre markedsadgang 

PrIorITErErTE UTValgTE TEKnologIsKE KoMPETansEoMrÅdEr soM Er
VEsEnTlIgE For ForsVarETs BEhoV og nasjonalE sIKKErhETsInTErEssEr:

1. Kommando-, kontroll- og informasjons-, beslutningsstøtte- og
kampsystemer (inkludert radarsystemer)

2. systemintegrasjon
3. autonome systemer
4. Missilteknologi
5. Undervannsteknologi
6. ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner og militært sprengstoff
7. Materialteknologi spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål
8. levetidsstøtte for militære land-, sjø- og luftsystemer

Melding til Stortinget om
Nasjonal forsvarsindustriell strategi.
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for norske systemer og løsninger, gjennom at 
det stilles krav om forpliktende industri-
samarbeidsavtaler ved alle store anskaffelser 
til Forsvaret fra utenlandske leverandører. 
Meldingen er tydelig på at dette virkemidlet 
vil bli videreført.

Meldingen legger også vekt på at i tillegg til 
forsvarsevne, bidrar forsvarsindustrien
til økonomisk vekst, arbeidsplasser og
industriell utvikling i lokalsamfunn mange 
steder i Norge. Forsvarsindustrien er en 
lønnsom fastlandsbasert høyteknologisk 
eksportindustri. 

Stortinget vil behandle meldingen i løpet 
av vårsesjonen 2016.  Forutsetningene er på 
plass for at behandlingen vil gi forsvars-
industrien stabile og forutsigbare ramme-
betingelser som både sikrer at industrien 
fortsatt kan bidra til å styrke forsvarsevnen
og til å skape verdier og interessante
arbeidsplasser i en høyteknologisk industri 
som er internasjonalt konkurransedyktig.

2.1.2 Forsvarssjefens fagmilitære råd 
(FMr)/ny langtidsplan for Forsvaret 
(lTP)

Etter anmodning har FSi gitt innspill til både 
FMR og FDs arbeid med LTP.

FSi har i sine innspill lagt vekt på at Norsk 
industri har kompetanse og kapasitet på 
mange områder som kan støtte Forsvaret 
også i krise og krig.  Det forutsetter
imidlertid at forholdene legges til rette
gjennom langsiktig strategisk samarbeid 
mellom Forsvaret og industrien innenfor 
prioriterte områder. Det innebærer at
industrien også i fredstid understøtter

Forsvaret på de samme områdene som 
forutsatt i krise og krig.  Langsiktige gjensidig 
bindene strategiske samarbeidsavtaler som 
gjør det mulig for industrien å foreta
nødvendige investeringer i infrastruktur,
kompetanse og kapasitet må da etableres og 
Forsvaret må forholde seg til norsk industri 
som en strategisk partner.

På denne bakgrunn har foreningen
anbefalt at den kommende langtidsplanen 
for Forsvaret:

• Slår fast at å opprettholde og videre-
utvikle nasjonal industriell kompetanse 
innenfor de åtte teknologiområdene 
som er identifi sert i Meld. St. nr. 9 (2015-
2016) er en del av nasjonens vesentlige 
sikkerhetsinteresser og avgjørende for 
å ivareta Forsvarets behov for nasjonal 
kompetanse på disse områdene.
Det forutsetter at nødvendige unntak 
i relevante regelverk, som f.eks EØS-
avtalens art.123, aktivt skal benyttes for å 
legge til rette for dette.

• Erkjenner at ved anskaffelser av materiell 
der norsk industri har forutsetninger for å 
levere kosteffektive løsninger som møter 
Forsvarets behov, og som er relevante for
å opprettholde industriell kompetanse
innenfor de åtte teknologiske kompe-
tanseområdene, skal Forsvaret benytte
nasjonal industri, og videre at når
Forsvaret anskaffer materiell fra utlandet 
som har direkte relevans for noen av de 
åtte teknologiske kompetanse-
områdene, skal det konsekvent stilles krav
til utenlandske leverandører til Forsvaret 
om forpliktende industrisamarbeidsavtaler.

• Legger opp til en systematisk gjennom-
gang av eksisterende materiell og 

systemer i Forsvaret for å konkretisere på 
hvilke områder og i hvilket omfang det 
er aktuelt å innlede langsiktig strategisk 
samarbeid med norsk industri om
forvaltning og drift.  Arbeidet må
resultere i konkrete forslag til tiltak.

• Foreskriver en systematisk vurdering 
av alle nye, og planlagte og godkjente, 
men ikke iverksatte (kontraherte), større 
anskaffelser, for å avklare om, og i hvilket 
omfang, nasjonale industrielle ressurser
skal integreres i fremtidig drift og
forvaltning.

• Oppfordrer til tett og kontinuerlig
dialog mellom brukere og anskaffelses-
myndigheter i Forsvaret og nasjonal
industri som er en forutsetning for å 
kunne utnytte industriens kompetanse 
og kapasitet på en effektiv måte i
forvaltning og drift av Forsvaret materiell 
og systemer.

Forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefens 
innspill til ny Langtidsplan for Stortinget.
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vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser. 
Norske forhold krever ofte tilpasset materiell 
for at Forsvaret skal kunne løse sin viktigste 
oppgave - å forsvare Norge. Derfor er en 
nasjonal forsvarsindustri som har kunnskap 
om norske forhold, og som kan utvikle
materiell og systemer som er tilpasset 
Forsvarets behov, nødvendig for å ivareta 
nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser.

En uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon 
gjør at leveransesikkerhet igjen blir viktig. 
Oppstår en sikkerhetspolitisk krise som 
berører en eller fl ere nasjoner som leverer 
materiell til Norge, er det sannsynlig at 
nasjonen det gjelder vil prioritere egne 
behov. Det svekker vår forsvarsevne. Derfor 
er forsvarsindustrien også viktig for nasjonal 
forsyningssikkerhet og beredskap.
Strategien legger til grunn at det etablerte 
trekantsamarbeidet mellom Forsvaret,
Forsvarets forskningsinstitutt og forsvars-
industrien skal videreføres.  Modellen
har vært utgangspunktet for alle større

vellykkede utviklingsprosjekter i norsk
forsvarsindustri siden 1950-tallet.

Innenfor åtte prioriterte teknologiske
kompetanseområder legger stortings-
meldingen opp til å samarbeide med norsk 
industri. På disse områdene har norsk industri 
unik kompetanse om mye av Forsvarets 
materiell og betydelig produksjonskapasitet. 
Derfor kan forsvarsindustrien yte et viktig 
bidrag til å ivareta behovet for leveranse-
sikkerhet og støtte drift og vedlikehold av 
Forsvarets materiell i fred, krise og krig. 

Meldingen slår tydelig fast at EØS-avtalens 
artikkel 123, som gir hjemmel til å “treffe 
tiltak”, altså unnta helt heller delvis fra
anskaffelsesregelverket, anskaffelser som 
berører beskyttelse av vesentlige sikkerhets-
interesser eller handel med forsvarsmateriell 
vil komme til anvendelse for å sikre nasjonal 
kompetanse innenfor de åtte teknologi-
områdene.

En forutsetning for en levedyktig nasjonal 
forsvarsindustri er eksport. Leveranser til 
utlandet sikrer videreutvikling av teknologi 
og systemer og at industriens kompetanse 
opprettholdes og forblir relevant. Det er en 
forutsetning for at industrien skal kunne
understøtte Forsvaret i krise og krig. 
Leveranser til utenlandske kunder gir også 
stordriftsfordeler som bidrar til å redusere 
Forsvarets driftskostnader og til å redusere 
kostnadene ved oppgraderinger av materiell. 
Derfor er eksport av forsvarsmateriell
avgjørende for å ivareta nasjonens vesentlige 
sikkerhetsinteresser. Derfor legges det opp til 
å videreføre den etablerte praksisen med at 
Forsvarsdepartementet og Forsvaret støtter 
norsk markedsføring av norsk forsvars-
materiell i utlandet.

I et internasjonalt forsvarsmarked der 
proteksjonisme er hovedregelen, er det også 
helt avgjørende at Forsvarets anskaffelser i 
utlandet konsekvent brukes til å bryte ned 
handelshindringer og sikre markedsadgang 
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kampsystemer (inkludert radarsystemer)
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5. Undervannsteknologi
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for norske systemer og løsninger, gjennom at 
det stilles krav om forpliktende industri-
samarbeidsavtaler ved alle store anskaffelser 
til Forsvaret fra utenlandske leverandører. 
Meldingen er tydelig på at dette virkemidlet 
vil bli videreført.

Meldingen legger også vekt på at i tillegg til 
forsvarsevne, bidrar forsvarsindustrien
til økonomisk vekst, arbeidsplasser og
industriell utvikling i lokalsamfunn mange 
steder i Norge. Forsvarsindustrien er en 
lønnsom fastlandsbasert høyteknologisk 
eksportindustri. 

Stortinget vil behandle meldingen i løpet 
av vårsesjonen 2016.  Forutsetningene er på 
plass for at behandlingen vil gi forsvars-
industrien stabile og forutsigbare ramme-
betingelser som både sikrer at industrien 
fortsatt kan bidra til å styrke forsvarsevnen
og til å skape verdier og interessante
arbeidsplasser i en høyteknologisk industri 
som er internasjonalt konkurransedyktig.

2.1.2 Forsvarssjefens fagmilitære råd 
(FMr)/ny langtidsplan for Forsvaret 
(lTP)

Etter anmodning har FSi gitt innspill til både 
FMR og FDs arbeid med LTP.

FSi har i sine innspill lagt vekt på at Norsk 
industri har kompetanse og kapasitet på 
mange områder som kan støtte Forsvaret 
også i krise og krig.  Det forutsetter
imidlertid at forholdene legges til rette
gjennom langsiktig strategisk samarbeid 
mellom Forsvaret og industrien innenfor 
prioriterte områder. Det innebærer at
industrien også i fredstid understøtter

Forsvaret på de samme områdene som 
forutsatt i krise og krig.  Langsiktige gjensidig 
bindene strategiske samarbeidsavtaler som 
gjør det mulig for industrien å foreta
nødvendige investeringer i infrastruktur,
kompetanse og kapasitet må da etableres og 
Forsvaret må forholde seg til norsk industri 
som en strategisk partner.

På denne bakgrunn har foreningen
anbefalt at den kommende langtidsplanen 
for Forsvaret:

• Slår fast at å opprettholde og videre-
utvikle nasjonal industriell kompetanse 
innenfor de åtte teknologiområdene 
som er identifi sert i Meld. St. nr. 9 (2015-
2016) er en del av nasjonens vesentlige 
sikkerhetsinteresser og avgjørende for 
å ivareta Forsvarets behov for nasjonal 
kompetanse på disse områdene.
Det forutsetter at nødvendige unntak 
i relevante regelverk, som f.eks EØS-
avtalens art.123, aktivt skal benyttes for å 
legge til rette for dette.

• Erkjenner at ved anskaffelser av materiell 
der norsk industri har forutsetninger for å 
levere kosteffektive løsninger som møter 
Forsvarets behov, og som er relevante for
å opprettholde industriell kompetanse
innenfor de åtte teknologiske kompe-
tanseområdene, skal Forsvaret benytte
nasjonal industri, og videre at når
Forsvaret anskaffer materiell fra utlandet 
som har direkte relevans for noen av de 
åtte teknologiske kompetanse-
områdene, skal det konsekvent stilles krav
til utenlandske leverandører til Forsvaret 
om forpliktende industrisamarbeidsavtaler.

• Legger opp til en systematisk gjennom-
gang av eksisterende materiell og 

systemer i Forsvaret for å konkretisere på 
hvilke områder og i hvilket omfang det 
er aktuelt å innlede langsiktig strategisk 
samarbeid med norsk industri om
forvaltning og drift.  Arbeidet må
resultere i konkrete forslag til tiltak.

• Foreskriver en systematisk vurdering 
av alle nye, og planlagte og godkjente, 
men ikke iverksatte (kontraherte), større 
anskaffelser, for å avklare om, og i hvilket 
omfang, nasjonale industrielle ressurser
skal integreres i fremtidig drift og
forvaltning.

• Oppfordrer til tett og kontinuerlig
dialog mellom brukere og anskaffelses-
myndigheter i Forsvaret og nasjonal
industri som er en forutsetning for å 
kunne utnytte industriens kompetanse 
og kapasitet på en effektiv måte i
forvaltning og drift av Forsvaret materiell 
og systemer.

Forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefens 
innspill til ny Langtidsplan for Stortinget.
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2.1.3  EY rapport - Økonomisk 
konsekvensanalyse av et utvalg store 
selskaper i norsk forsvarsindustri

På oppdrag fra FSi gjennomførte
rådgivingsselskapet EY i mars en 
økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg 
store selskaper i norsk forsvarsindustri.

Analysen tar utgangspunkt i de tre 
bedriftene som har omsatt mer enn 90% 
av investeringene i utvikling av nytt forsvars-
materiell i Norge de siste 20-25 år. Kongsberg 
Defence & Aerospace, Nammo AS og Thales 
Norway AS. Konklusjonen er at for hver 
krone Forsvaret kjøper materiell for fra disse 
tre virksomhetene, får staten tilbake 99 øre i 
form av skatter, avgifter og utbytte. Analysen 
som det internasjonale rådgivingsselskapet 
EY la frem i mars 2015, er basert på regn-
skapstall i perioden 2009-2013. 
Når EY har målt statens inntekter er ikke 
positive ringvirkningseffekter som nasjonal 
teknologiutvikling, kompetanseutvikling, 
verdiskaping i næringsklynger og regional 
utvikling inkludert. Slik at de positive 
effektene av å investere i utvikling av 
forsvarsmateriell er vesentlig større en 
det som fremgår av analysen.

Analysen viser at den norske staten får 
tilbakeført en relativt sett større andel av 
sine kostnader til utvikling og anskaffelse 
av forsvarsmateriell, sammenlignet med 
andre land. Eksempelvis viser studier fra USA 
og Storbritannia at anskaffelser fra egen 
forsvarsindustri genererer henholdsvis 10 og 
36 prosent av anskaffelsesverdien tilbake til 
staten i form av skatter og avgifter.

Det er den høye eksportandelen til norsk 
forsvarsindustri som sikrer at norske myn-
digheter får tilbake tilnærmet hver krone 
av sine kjøp. Dette synliggjør verdien av det 
nære samarbeidet mellom forsvarssektoren 
og forsvarsindustrien. Samarbeidet bidrar til 
utvikling av teknologi på et meget høyt nivå, 
noe som gjør produktene attraktive også 
i andre markeder. Innovasjonen gir også 
betydelige ringvirkninger i sivil industri og 
hos underleverandørene.

Økonomisk analysemodell av statens kostnader og 
inntekter mot norsk forsvarsindustri

2.1.4 Ubåtkapasitet etter 2020

Dialogen med myndighetene om industrielle 
muligheter i tilknytning til den forestående 
anskaffelsen av nye ubåter ble videreført i 
2015.  FSi deltar sammen med bl.a. NFD, LO. 
Fellesforbundet m.fl. i Industrigruppe ubåt 
som ledes av Forsvarsdepartementet. Ut
over dette har foreningen en løpende dialog 
med prosjektet for å sikre at industriens 
interesser ivaretas best mulig i forbindelse 
med anskaffelsen. Internt drives arbeidet 
av FSis ubåtutvalg som består av styre- 
representantene fra KAT I bedriftene, styrets 
nestleder og administrerende direktør.

I 2015 har det vært fokus på å få på plass en 
overordnet industristrategi for prosjektet. 
Ved behandlingen av Innst. 337 S (2014-2015) 
sluttet Stortinget seg til en industriell strategi 
for anskaffelsen av nye ubåter som skal erstatte 
ULA-klassen etter 2025.  En enstemmig 
komite har avgitt følgende merknad til saken:

«Komiteen forutsetter at anskaffelse av nye 
ubåter sikrer industriavtaler med ambisjon 
om at avtalene skal sikre oppdrag til norsk 
industri til en verdi som tilsvarer anskaffelses- 
verdien. Før det inngås kontrakt om leveranse 
av ubåter, skal det inngås forpliktende 
industriavtaler som sikrer norske leveranser, 
med en industriell målsetting om å sikre en 
betydelig nasjonal verdiskaping innenfor 
rammen av denne store anskaffelsen.

Komiteen viser til at norsk industri og 
Forsvaret/FFI besitter svært avansert 
teknologi og kompetanse som er direkte 
relatert til ubåtenes evne til å levere den 
operative kapasiteten Sjøforsvaret trenger.

Komiteen forutsetter at prosjektet utnytter 
denne kompetansen slik at norsk industri 
sikres best mulig grunnlag for å kunne ut-
vikle og levere kampsystemet til ubåtene.
Komiteen legger til grunn at ubåtanskaf-
felsen sikrer gode industriavtaler som sikrer 
markedsadgang for norsk forsvarsindustri i 
leverandørnasjonen, og at norske delsystemer 
som integreres på de norske ubåtene, også 
blir best mulig posisjonert for å inngå i 
eventuelle leveranser til leverandørnasjonens 
forsvar ved eventuell eksport av samme type 
ubåt til tredjeland.»

Utover dette har FSi jevnlig kontakt med 
aktuelle leverandører av ubåter og søster- 
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organisasjoner i de respektive nasjonene for 
å legge til rette for fremtidig industrisam- 
arbeid i tilknytning til anskaffelsen. 

2.1.5 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 myn-
digheter. Bedriftene og foreningen er svært 
tilfreds med støtten norske myndigheter 
gir til markedsføring av norske forsvarspro-
dukter internasjonalt. I lys av en stadig mer 
krevende konkurransesituasjon internasjon-
alt vil slik støtte få økt betydning i årene som 
kommer og behovet forventes også å øke et-
ter 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 2015. Representanter 
fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret 

deltok på en rekke utstillinger og demon-
strasjoner i samarbeid med industrien, og 
på industriseminarer arrangert av FSi i 
samarbeid utenlandske samarbeidspartnere.
I 2015 støttet myndighetene bl.a. aktiviteter 
i Australia, Canada, Frankrike, Japan, Malaysia, 
Polen, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland
og USA.

2.2 Fsi-arrangementer

2.2.1 InFo/ErFa 2015

INFO/ERFA konferansen ble gjennomført 
21-22 april. Statssekretær Øystein Bø åpnet 
konferansen som samlet 250 deltagere fra 
myndighetene, Forsvaret og industrien. 
Temaet for konferansen var: “Teknologi i 
møte med Forsvarets nye utfordringer.” med 
fokus på forsvarsteknologiske og kunnskaps-
messige synergier, forsvarsmarkedet og 
rammebetingelser for forsvarsindustrien. 
Kapasitetsområdene i FLO holdt egne 
presentasjoner om anskaffelsesvirksom- 
heten 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 9. – 10. september 2015 
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet 
arrangementet. Vert for årets arrangement 
var NAMMO AS. Seminaret og messen er en 
møteplass der små og mellomstore bedrifter 
i foreningen kan drøfte samarbeids- 
muligheter med de store bedriftene og 
presentere seg for hverandre.

75 av FSi sine medlemsbedrifter deltok på 
arrangementet. Av disse hadde 59 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- 
partnere i Norge. Til sammen om lag 500 
personer til stede på arrangementet. 

Statssekretær Øystein Bø,  Forsvarsdepartementet, 
åpnet INFO/ERFA 2015
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2.1.3  EY rapport - Økonomisk 
konsekvensanalyse av et utvalg store 
selskaper i norsk forsvarsindustri

På oppdrag fra FSi gjennomførte
rådgivingsselskapet EY i mars en 
økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg 
store selskaper i norsk forsvarsindustri.

Analysen tar utgangspunkt i de tre 
bedriftene som har omsatt mer enn 90% 
av investeringene i utvikling av nytt forsvars-
materiell i Norge de siste 20-25 år. Kongsberg 
Defence & Aerospace, Nammo AS og Thales 
Norway AS. Konklusjonen er at for hver 
krone Forsvaret kjøper materiell for fra disse 
tre virksomhetene, får staten tilbake 99 øre i 
form av skatter, avgifter og utbytte. Analysen 
som det internasjonale rådgivingsselskapet 
EY la frem i mars 2015, er basert på regn-
skapstall i perioden 2009-2013. 
Når EY har målt statens inntekter er ikke 
positive ringvirkningseffekter som nasjonal 
teknologiutvikling, kompetanseutvikling, 
verdiskaping i næringsklynger og regional 
utvikling inkludert. Slik at de positive 
effektene av å investere i utvikling av 
forsvarsmateriell er vesentlig større en 
det som fremgår av analysen.

Analysen viser at den norske staten får 
tilbakeført en relativt sett større andel av 
sine kostnader til utvikling og anskaffelse 
av forsvarsmateriell, sammenlignet med 
andre land. Eksempelvis viser studier fra USA 
og Storbritannia at anskaffelser fra egen 
forsvarsindustri genererer henholdsvis 10 og 
36 prosent av anskaffelsesverdien tilbake til 
staten i form av skatter og avgifter.

Det er den høye eksportandelen til norsk 
forsvarsindustri som sikrer at norske myn-
digheter får tilbake tilnærmet hver krone 
av sine kjøp. Dette synliggjør verdien av det 
nære samarbeidet mellom forsvarssektoren 
og forsvarsindustrien. Samarbeidet bidrar til 
utvikling av teknologi på et meget høyt nivå, 
noe som gjør produktene attraktive også 
i andre markeder. Innovasjonen gir også 
betydelige ringvirkninger i sivil industri og 
hos underleverandørene.

Økonomisk analysemodell av statens kostnader og 
inntekter mot norsk forsvarsindustri

2.1.4 Ubåtkapasitet etter 2020

Dialogen med myndighetene om industrielle 
muligheter i tilknytning til den forestående 
anskaffelsen av nye ubåter ble videreført i 
2015.  FSi deltar sammen med bl.a. NFD, LO. 
Fellesforbundet m.fl. i Industrigruppe ubåt 
som ledes av Forsvarsdepartementet. Ut
over dette har foreningen en løpende dialog 
med prosjektet for å sikre at industriens 
interesser ivaretas best mulig i forbindelse 
med anskaffelsen. Internt drives arbeidet 
av FSis ubåtutvalg som består av styre- 
representantene fra KAT I bedriftene, styrets 
nestleder og administrerende direktør.

I 2015 har det vært fokus på å få på plass en 
overordnet industristrategi for prosjektet. 
Ved behandlingen av Innst. 337 S (2014-2015) 
sluttet Stortinget seg til en industriell strategi 
for anskaffelsen av nye ubåter som skal erstatte 
ULA-klassen etter 2025.  En enstemmig 
komite har avgitt følgende merknad til saken:

«Komiteen forutsetter at anskaffelse av nye 
ubåter sikrer industriavtaler med ambisjon 
om at avtalene skal sikre oppdrag til norsk 
industri til en verdi som tilsvarer anskaffelses- 
verdien. Før det inngås kontrakt om leveranse 
av ubåter, skal det inngås forpliktende 
industriavtaler som sikrer norske leveranser, 
med en industriell målsetting om å sikre en 
betydelig nasjonal verdiskaping innenfor 
rammen av denne store anskaffelsen.

Komiteen viser til at norsk industri og 
Forsvaret/FFI besitter svært avansert 
teknologi og kompetanse som er direkte 
relatert til ubåtenes evne til å levere den 
operative kapasiteten Sjøforsvaret trenger.

Komiteen forutsetter at prosjektet utnytter 
denne kompetansen slik at norsk industri 
sikres best mulig grunnlag for å kunne ut-
vikle og levere kampsystemet til ubåtene.
Komiteen legger til grunn at ubåtanskaf-
felsen sikrer gode industriavtaler som sikrer 
markedsadgang for norsk forsvarsindustri i 
leverandørnasjonen, og at norske delsystemer 
som integreres på de norske ubåtene, også 
blir best mulig posisjonert for å inngå i 
eventuelle leveranser til leverandørnasjonens 
forsvar ved eventuell eksport av samme type 
ubåt til tredjeland.»

Utover dette har FSi jevnlig kontakt med 
aktuelle leverandører av ubåter og søster- 
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organisasjoner i de respektive nasjonene for 
å legge til rette for fremtidig industrisam- 
arbeid i tilknytning til anskaffelsen. 

2.1.5 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 myn-
digheter. Bedriftene og foreningen er svært 
tilfreds med støtten norske myndigheter 
gir til markedsføring av norske forsvarspro-
dukter internasjonalt. I lys av en stadig mer 
krevende konkurransesituasjon internasjon-
alt vil slik støtte få økt betydning i årene som 
kommer og behovet forventes også å øke et-
ter 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 2015. Representanter 
fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret 

deltok på en rekke utstillinger og demon-
strasjoner i samarbeid med industrien, og 
på industriseminarer arrangert av FSi i 
samarbeid utenlandske samarbeidspartnere.
I 2015 støttet myndighetene bl.a. aktiviteter 
i Australia, Canada, Frankrike, Japan, Malaysia, 
Polen, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland
og USA.

2.2 Fsi-arrangementer

2.2.1 InFo/ErFa 2015

INFO/ERFA konferansen ble gjennomført 
21-22 april. Statssekretær Øystein Bø åpnet 
konferansen som samlet 250 deltagere fra 
myndighetene, Forsvaret og industrien. 
Temaet for konferansen var: “Teknologi i 
møte med Forsvarets nye utfordringer.” med 
fokus på forsvarsteknologiske og kunnskaps-
messige synergier, forsvarsmarkedet og 
rammebetingelser for forsvarsindustrien. 
Kapasitetsområdene i FLO holdt egne 
presentasjoner om anskaffelsesvirksom- 
heten 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 9. – 10. september 2015 
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpnet 
arrangementet. Vert for årets arrangement 
var NAMMO AS. Seminaret og messen er en 
møteplass der små og mellomstore bedrifter 
i foreningen kan drøfte samarbeids- 
muligheter med de store bedriftene og 
presentere seg for hverandre.

75 av FSi sine medlemsbedrifter deltok på 
arrangementet. Av disse hadde 59 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- 
partnere i Norge. Til sammen om lag 500 
personer til stede på arrangementet. 

Statssekretær Øystein Bø,  Forsvarsdepartementet, 
åpnet INFO/ERFA 2015



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

36

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 2-3/2016

FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIngfsi.no   

Leverandørseminaret inneholdt presenta- 
sjoner fra Kongsberg Defence & Aerospace,
NAMMO, Thales Norway, Vinghøg, AIM 
Norway, Heli-One og KDS/Aerostructures om 
aktuelle prosjekter der det er aktuelt å knytte 
til seg underleverandører og samarbeids-
partnere.  I løpet av arrangementet ble det 
gjennomført 118 planlagte møter mellom 
disse bedriftene og interesserte potensielle 
leveerandører

Det ble også gitt en kort oppdatering fra FD 
om iverksatte organisasjonsendringer i FLO 
og FD og hvilken betydning dette kan få for 
industrien. 

2.2.3 Forsvarsutstillinger i 2015

2.2.3.1 Paris air show 2015, Paris, Frankrike
For andre gang arrangerte FSi en norsk 
paviljong på Paris Airshow.  Dette er den 
største og viktigste utstillingen for fly-, 
luftfarts og romindustri.  Seks FSi bedrifter 
deltok på standen som var godt besøkt av 

representanter fra både industri og 
myndigheter.  Forsvarsdepartementet deltok 
med en offisiell delegasjon støttet av FLO 
og ambassaden i Paris.

2.2.3.2 MsPo 2015, Kielce, Polen
Norge var “Lead Nation” på forsvarsmateriell- 
utstillingen MSPO i Kielce, Polen, i 
september 2015. I samarbeid med FD og 
Forsvaret, organiserte FSi en norsk paviljong 
på utstillingen. FD, FFI og elleve FSi-bedrifter, 
gikk sammen om en tung markering av 
polsk-norsk samarbeid på forsvars- og 
forsvarsmateriellområdet.  Paviljongen på 
MSPO 2015 er den største FSI noen gang har 
arrangert md et totalt areal på over 700 km.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok 
ved den offisielle åpningen av utstillingen 
og besøkte alle utstillerne på den norske 
paviljongen på åpningsdagen. Den polske 
forsvarsministeren Tomasz Siemoniak avla 
også paviljongen et besøk. På utstillingens 
siste dag fikk Polens president Andrzej Duda 
en omvisning på den norske paviljongen.

I tilknytning til utstillingen ble det 
gjennomført flere arrangementer for å 
styrke samarbeidet mellom Norge og Polen. 
2. september gjennomførte FSi et seminar 
om norsk-polsk forsvarsmateriell- og 
industrisamarbeid, der statssekretær Øystein 
Bø i Forsvarsdepartementet og hans polske 
kollega deltok. Seminaret samlet omlag 100 
deltagere fra Polen, Norge og andre nasjoner. 
Statssekretæren var også vert for en mot-
tagelse i tilknytning til seminaret.

2.2.3.3 dEsi 2015, london UK
Norsk forsvarsindustri var tungt representert 
på Defence Services Exhibiton International 
(DSEi) som ble arrangert i ExCEL messesenter 
i Docklands, London i tiden 
15. -18. September 2015. Messen er en viktig 
møteplass for industri og myndigheter på 
forsvarsområdet fra hele verden. Mer enn 
1500 bedrifter deltok som utstillere og mer 
enn 30 000 besøkte arrangementet.
Fra Norge deltok 17 bedrifter, de fleste av 
disse på en fellesstand organisert av FSi. En 
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rekke offisielle delegasjoner besøkte den 
norske standen. Norge er representert på 
utstillingen med en offisiell delegasjon ledet 
av Forsvarsdepartementet og med deltagere 
fra Forsvarets logistikkorganisasjon og 
Hærstaben. I tilknytning til messen 
arrangerte FSI i samarbeid med vår partner 
Tripolus et miniseminar om muligheter og 
utfordringer i det indiske forsvarsmarkedet.

2.2.4 statsbesøk til australia.
– Forsvarsindustriarrangementer 
i Canberra og sydney

I anledning kongeparets statsbesøk til 
Australia i februar arrangerte FSi og vår 
australske søsterorganisasjon AI group et 
seminar om forsvarsindustrisamarbeid i 
Canberra.  Kong Harald V deltok og holdt 
sluttinnlegget på seminaret.

Arrangementet var en integrert del av 
programmet til Innovasjon Norges nærings- 
livdelegasjon i tilknytning til besøket. 

Mer enn 70 deltagere fra begge nasjoner 
deltok, inkludert representanter fra 10 
medlemsbedrifter og en offisiell delegasjon 
fra Forsvarsdepartementet, ledet av stats- 
sekretær Øystein Bø som bl.a. ble ledsaget 
av Generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
Kontreadmiral Lars Saunes. Seminaret 
ga et innblikk i norske og australske 
anskaffelsesplaner og mulighet til å diskutere 
fremtidige muligheter for samarbeid mellom 
norsk og australsk forsvarsindustri.
I forbindelse med at kongeparet besøkte 
Sydney fikk Kongen en demonstrasjon av 
simulatorsystemer levert av norsk industri 
ved den australske marinens treningssenter.

2.2.5 arrangementer med utenlandske 
leverandører til Forsvaret

I oktober gjennomførte FSi et industri- 
seminar i Oslo med Airbus Defence and 
Space for å identifisere mulige samarbeids- 
prosjekter med norsk industri med særlig 
vekt på den felles europeiske anskaffelsen 

av tankfly som forberedes under ledelse av 
European Defence Agency.

2.2.6 Teknologidager med 
forsvarsgrenene

I samarbeid med Cyberforsvaret arrangerte 
FSi teknologidager på Jørstadmoen i april   
Det ble også arrangert en teknologidag med 
Forsvarets Spesialstyrker i Horten i november. 
Formålet med teknologidagene er å skape en 
arena for dialog og informasjonsutveksling 
mellom brukermiljøene i forsvarsgrenene 
og forsvarsindustrien, og å bidra til å øke 
kompetansen om norsk forsvarsindustris 
teknologi og rolle på alle nivåer i Forsvartes 
organisasjon. Arrangementene besto av en 
utstilling, orienteringer om forsvarsgrenenes 
organisasjon og planer for fremtidig utvikling 
og presentasjoner av konkrete problem- 
stillinger på områder der Forsvaret søker 
nye løsninger for å løse operative behov. 

Til venstre, forrige side: 
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte den norske paviljongen 
under MSPO 2015

Til høyre, forrige side: 
Polens president Andrzej Duda blir vist rundt på den norske paviljongen

Denne siden:
Statsbesøk til Australia februar 2015
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Leverandørseminaret inneholdt presenta- 
sjoner fra Kongsberg Defence & Aerospace,
NAMMO, Thales Norway, Vinghøg, AIM 
Norway, Heli-One og KDS/Aerostructures om 
aktuelle prosjekter der det er aktuelt å knytte 
til seg underleverandører og samarbeids-
partnere.  I løpet av arrangementet ble det 
gjennomført 118 planlagte møter mellom 
disse bedriftene og interesserte potensielle 
leveerandører

Det ble også gitt en kort oppdatering fra FD 
om iverksatte organisasjonsendringer i FLO 
og FD og hvilken betydning dette kan få for 
industrien. 

2.2.3 Forsvarsutstillinger i 2015

2.2.3.1 Paris air show 2015, Paris, Frankrike
For andre gang arrangerte FSi en norsk 
paviljong på Paris Airshow.  Dette er den 
største og viktigste utstillingen for fly-, 
luftfarts og romindustri.  Seks FSi bedrifter 
deltok på standen som var godt besøkt av 

representanter fra både industri og 
myndigheter.  Forsvarsdepartementet deltok 
med en offisiell delegasjon støttet av FLO 
og ambassaden i Paris.

2.2.3.2 MsPo 2015, Kielce, Polen
Norge var “Lead Nation” på forsvarsmateriell- 
utstillingen MSPO i Kielce, Polen, i 
september 2015. I samarbeid med FD og 
Forsvaret, organiserte FSi en norsk paviljong 
på utstillingen. FD, FFI og elleve FSi-bedrifter, 
gikk sammen om en tung markering av 
polsk-norsk samarbeid på forsvars- og 
forsvarsmateriellområdet.  Paviljongen på 
MSPO 2015 er den største FSI noen gang har 
arrangert md et totalt areal på over 700 km.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok 
ved den offisielle åpningen av utstillingen 
og besøkte alle utstillerne på den norske 
paviljongen på åpningsdagen. Den polske 
forsvarsministeren Tomasz Siemoniak avla 
også paviljongen et besøk. På utstillingens 
siste dag fikk Polens president Andrzej Duda 
en omvisning på den norske paviljongen.

I tilknytning til utstillingen ble det 
gjennomført flere arrangementer for å 
styrke samarbeidet mellom Norge og Polen. 
2. september gjennomførte FSi et seminar 
om norsk-polsk forsvarsmateriell- og 
industrisamarbeid, der statssekretær Øystein 
Bø i Forsvarsdepartementet og hans polske 
kollega deltok. Seminaret samlet omlag 100 
deltagere fra Polen, Norge og andre nasjoner. 
Statssekretæren var også vert for en mot-
tagelse i tilknytning til seminaret.

2.2.3.3 dEsi 2015, london UK
Norsk forsvarsindustri var tungt representert 
på Defence Services Exhibiton International 
(DSEi) som ble arrangert i ExCEL messesenter 
i Docklands, London i tiden 
15. -18. September 2015. Messen er en viktig 
møteplass for industri og myndigheter på 
forsvarsområdet fra hele verden. Mer enn 
1500 bedrifter deltok som utstillere og mer 
enn 30 000 besøkte arrangementet.
Fra Norge deltok 17 bedrifter, de fleste av 
disse på en fellesstand organisert av FSi. En 
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rekke offisielle delegasjoner besøkte den 
norske standen. Norge er representert på 
utstillingen med en offisiell delegasjon ledet 
av Forsvarsdepartementet og med deltagere 
fra Forsvarets logistikkorganisasjon og 
Hærstaben. I tilknytning til messen 
arrangerte FSI i samarbeid med vår partner 
Tripolus et miniseminar om muligheter og 
utfordringer i det indiske forsvarsmarkedet.

2.2.4 statsbesøk til australia.
– Forsvarsindustriarrangementer 
i Canberra og sydney

I anledning kongeparets statsbesøk til 
Australia i februar arrangerte FSi og vår 
australske søsterorganisasjon AI group et 
seminar om forsvarsindustrisamarbeid i 
Canberra.  Kong Harald V deltok og holdt 
sluttinnlegget på seminaret.

Arrangementet var en integrert del av 
programmet til Innovasjon Norges nærings- 
livdelegasjon i tilknytning til besøket. 

Mer enn 70 deltagere fra begge nasjoner 
deltok, inkludert representanter fra 10 
medlemsbedrifter og en offisiell delegasjon 
fra Forsvarsdepartementet, ledet av stats- 
sekretær Øystein Bø som bl.a. ble ledsaget 
av Generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
Kontreadmiral Lars Saunes. Seminaret 
ga et innblikk i norske og australske 
anskaffelsesplaner og mulighet til å diskutere 
fremtidige muligheter for samarbeid mellom 
norsk og australsk forsvarsindustri.
I forbindelse med at kongeparet besøkte 
Sydney fikk Kongen en demonstrasjon av 
simulatorsystemer levert av norsk industri 
ved den australske marinens treningssenter.

2.2.5 arrangementer med utenlandske 
leverandører til Forsvaret

I oktober gjennomførte FSi et industri- 
seminar i Oslo med Airbus Defence and 
Space for å identifisere mulige samarbeids- 
prosjekter med norsk industri med særlig 
vekt på den felles europeiske anskaffelsen 

av tankfly som forberedes under ledelse av 
European Defence Agency.

2.2.6 Teknologidager med 
forsvarsgrenene

I samarbeid med Cyberforsvaret arrangerte 
FSi teknologidager på Jørstadmoen i april   
Det ble også arrangert en teknologidag med 
Forsvarets Spesialstyrker i Horten i november. 
Formålet med teknologidagene er å skape en 
arena for dialog og informasjonsutveksling 
mellom brukermiljøene i forsvarsgrenene 
og forsvarsindustrien, og å bidra til å øke 
kompetansen om norsk forsvarsindustris 
teknologi og rolle på alle nivåer i Forsvartes 
organisasjon. Arrangementene besto av en 
utstilling, orienteringer om forsvarsgrenenes 
organisasjon og planer for fremtidig utvikling 
og presentasjoner av konkrete problem- 
stillinger på områder der Forsvaret søker 
nye løsninger for å løse operative behov. 

Til venstre, forrige side: 
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte den norske paviljongen 
under MSPO 2015

Til høyre, forrige side: 
Polens president Andrzej Duda blir vist rundt på den norske paviljongen

Denne siden:
Statsbesøk til Australia februar 2015
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2.3 Informasjonsvirksomheten

Samarbeidet med tidsskriftet Militærteknikk 
ble videreført i 2015. 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 nett-
sider 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 2015 blitt 
omtalt i media i.f.m. viktige saker for 
foreningen, bl.a. kampflyprosjektet og 
eksport av forsvarsmateriell.

I 2015 ble det for femte gang publisert en 
statistikk for norsk forsvarsindustri. 
Statistikken er utarbeidet av Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI), i samarbeid med FSi. 
Statistikken inneholder viktig informasjon 
som dokumenterer virksomheten i forsvars- 
industrien i Norge. Statistikken er gjenstand 
for årlig oppdatering.

Foreningen har bidratt med forelesninger 
på sjefskurset på Forsvarets høyskole og i 
logistikkutdanningen ved Forsvarets 
stabsskole. 

På den årlige samlingen for de norske 
forsvarsattacheene i utlandet holdt FSi en 
orientering om norsk forsvarsindustri og det 
ble arrangert møter mellom attachéene og 
interesserte bedrifter.

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. Kampfly-
prosjektet er gitt en bredere omtale i et 
eget pkt 2.6. I 2015 har aktiviteten bl.a. vært 
rettet mot forberedelsene til anskaffelser 
av nytt artilleri og oppdatering av Leopard 
stridsvogn til Hæren, anskaffelsen av nytt 
logistikkfartøy til Sjøforsvaret og oppfølging 
av inngåtte avtaler.

2.5 Internasjonalt samarbeid

2.5.1 Bilateralt samarbeid

FSi har løpende kontakt med søsterorganisa- 
sjoner i flere nasjoner for å bidra til å legge 
til rette for dialog og informasjonsutveksling 
mellom norske og utenlandske bedrifter.

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 
posisjon i det amerikanske forsvarsmarkedet. 
FSi er medlem i organisasjonen og er 
kontaktpunkt 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 fors-
varsmarkedet 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 forsvarsindustri 
er USA også det klart største eksportmark-
edet. 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 forsvarsmarkedet. 
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, kommunikasjonssystemer, 
nano-helikoptre, rakettmotorer, luftvern 
og elektronikk.

2015 var NADICs tredje driftsår. I løpet av året 
arrangerte foreningen et seminar i Washing-
ton D.C. i mai hvor bl.a. general Bogdan som 
leder programkontoret for F-35, utenrik-
sminister Børge Brende og materielldirektør 
Morten Tiller, FD holdt presentasjoner.

Utenriksminister Børge Brende deltok på 
Norwegian – American Defence Conference i mai 2015
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NADIC arrangerte også fellesstands på 
forsvar materiellutstillingene Navy League 
Sea - Air – Space 2015 og AUSA 2015. NADIC 
gjennomførte også 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.

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 rapporterer 
til Conference of National Armament 
Directors som er materielldirektørenes 
forum i NATO s 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 2015. 

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.
De viktigste oppgavene i 2015 utover 
oppfølging av aktuelle programmer har 
vært videreutvikling av dialogen med Allied 
Command Transformation (ACT) om et 
rammeverk for dialog mellom industrien og 
ACT, inkl. muligheter for industrien til å delta 
på øvelser i regi av ACT, samt forberedelser
til å gi innspill til det forestående NATO 
toppmøtet i Warszawa i juli 2016.

Studievirksomheten i regi av NIAG ble 
videreført i 2015. 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. Restruktureringen og omorgani- 
seringen av ASD pågår fortsatt.  Arbeidet 
gir resultater og ASD har kommet mer på 
offensiven i Brussel med flere innspill til 
Kommisjonen og andre aktører som påvirker 
rammebetingelsene til Europeisk forsvars- 
industri. Det er fortsatt utfordringer knyttet 
til kostnadsfordeling og avstemningsregler.  
Det arbeides videre med disse problemene 
med sikte på å finne løsninger i løpet av ett 
til to år.

Forsvarsdimensjonen får prioritet i ASD 
sekretariatet. Dette skyldes ikke minst at 
ASD har styrket kompetansen på området.  
Som følge av dette blir ASD nå involvert i de 
uformelle dialogene som går i forkant av nye 
initiativ fra kommisjonen.  ASD har også 
produsert en rekke policydokumenter det 
siste året som øker forståelsen for forsvars- 
industriens utfordringer i Europa.
Som følge av at ASD har blitt mer aktive på 
forsvarsområdet har også arbeidet i ASD 
Business unit Defence blitt revitalisert.  Dette 
har ble resultert i at det er etablert en «task 
force» som skal følge opp relasjonen mellom 
NATO og ASD for å avklare om det ligger til 
rette for en tettere dialog.  ASD BU/Defence 
er også invitert inn i en uformell dialog med 
Kommisjonen om den forestående 
evalueringen av Forsvarsdirektivet og 
har etablert en ad-hoc gruppe som skal 
gi innspill og møte kommisjonens 
representanter til uformelle konsultasjoner.

Adm. dir. FSi, Torbjørn Svensgård er siden 
høsten 2014 medlem i ASD Business unit 
Defence.

2.5.4 nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet ble videreført 
innenfor rammen av samarbeidsavtalen 
mellom de fire foreningene som ble under-
tegnet høsten 2012. Sverige hadde formann-
skapet i Joint Nordic Defence Industry 
Cooperation Group (JNDICG) i 2015. 
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.
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2.3 Informasjonsvirksomheten

Samarbeidet med tidsskriftet Militærteknikk 
ble videreført i 2015. 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 nett-
sider 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 2015 blitt 
omtalt i media i.f.m. viktige saker for 
foreningen, bl.a. kampflyprosjektet og 
eksport av forsvarsmateriell.

I 2015 ble det for femte gang publisert en 
statistikk for norsk forsvarsindustri. 
Statistikken er utarbeidet av Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI), i samarbeid med FSi. 
Statistikken inneholder viktig informasjon 
som dokumenterer virksomheten i forsvars- 
industrien i Norge. Statistikken er gjenstand 
for årlig oppdatering.

Foreningen har bidratt med forelesninger 
på sjefskurset på Forsvarets høyskole og i 
logistikkutdanningen ved Forsvarets 
stabsskole. 

På den årlige samlingen for de norske 
forsvarsattacheene i utlandet holdt FSi en 
orientering om norsk forsvarsindustri og det 
ble arrangert møter mellom attachéene og 
interesserte bedrifter.

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. Kampfly-
prosjektet er gitt en bredere omtale i et 
eget pkt 2.6. I 2015 har aktiviteten bl.a. vært 
rettet mot forberedelsene til anskaffelser 
av nytt artilleri og oppdatering av Leopard 
stridsvogn til Hæren, anskaffelsen av nytt 
logistikkfartøy til Sjøforsvaret og oppfølging 
av inngåtte avtaler.

2.5 Internasjonalt samarbeid

2.5.1 Bilateralt samarbeid

FSi har løpende kontakt med søsterorganisa- 
sjoner i flere nasjoner for å bidra til å legge 
til rette for dialog og informasjonsutveksling 
mellom norske og utenlandske bedrifter.

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 
posisjon i det amerikanske forsvarsmarkedet. 
FSi er medlem i organisasjonen og er 
kontaktpunkt 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 fors-
varsmarkedet 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 forsvarsindustri 
er USA også det klart største eksportmark-
edet. 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 forsvarsmarkedet. 
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, kommunikasjonssystemer, 
nano-helikoptre, rakettmotorer, luftvern 
og elektronikk.

2015 var NADICs tredje driftsår. I løpet av året 
arrangerte foreningen et seminar i Washing-
ton D.C. i mai hvor bl.a. general Bogdan som 
leder programkontoret for F-35, utenrik-
sminister Børge Brende og materielldirektør 
Morten Tiller, FD holdt presentasjoner.

Utenriksminister Børge Brende deltok på 
Norwegian – American Defence Conference i mai 2015
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NADIC arrangerte også fellesstands på 
forsvar materiellutstillingene Navy League 
Sea - Air – Space 2015 og AUSA 2015. NADIC 
gjennomførte også 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.

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 rapporterer 
til Conference of National Armament 
Directors som er materielldirektørenes 
forum i NATO s 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 2015. 

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.
De viktigste oppgavene i 2015 utover 
oppfølging av aktuelle programmer har 
vært videreutvikling av dialogen med Allied 
Command Transformation (ACT) om et 
rammeverk for dialog mellom industrien og 
ACT, inkl. muligheter for industrien til å delta 
på øvelser i regi av ACT, samt forberedelser
til å gi innspill til det forestående NATO 
toppmøtet i Warszawa i juli 2016.

Studievirksomheten i regi av NIAG ble 
videreført i 2015. 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. Restruktureringen og omorgani- 
seringen av ASD pågår fortsatt.  Arbeidet 
gir resultater og ASD har kommet mer på 
offensiven i Brussel med flere innspill til 
Kommisjonen og andre aktører som påvirker 
rammebetingelsene til Europeisk forsvars- 
industri. Det er fortsatt utfordringer knyttet 
til kostnadsfordeling og avstemningsregler.  
Det arbeides videre med disse problemene 
med sikte på å finne løsninger i løpet av ett 
til to år.

Forsvarsdimensjonen får prioritet i ASD 
sekretariatet. Dette skyldes ikke minst at 
ASD har styrket kompetansen på området.  
Som følge av dette blir ASD nå involvert i de 
uformelle dialogene som går i forkant av nye 
initiativ fra kommisjonen.  ASD har også 
produsert en rekke policydokumenter det 
siste året som øker forståelsen for forsvars- 
industriens utfordringer i Europa.
Som følge av at ASD har blitt mer aktive på 
forsvarsområdet har også arbeidet i ASD 
Business unit Defence blitt revitalisert.  Dette 
har ble resultert i at det er etablert en «task 
force» som skal følge opp relasjonen mellom 
NATO og ASD for å avklare om det ligger til 
rette for en tettere dialog.  ASD BU/Defence 
er også invitert inn i en uformell dialog med 
Kommisjonen om den forestående 
evalueringen av Forsvarsdirektivet og 
har etablert en ad-hoc gruppe som skal 
gi innspill og møte kommisjonens 
representanter til uformelle konsultasjoner.

Adm. dir. FSi, Torbjørn Svensgård er siden 
høsten 2014 medlem i ASD Business unit 
Defence.

2.5.4 nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet ble videreført 
innenfor rammen av samarbeidsavtalen 
mellom de fire foreningene som ble under-
tegnet høsten 2012. Sverige hadde formann-
skapet i Joint Nordic Defence Industry 
Cooperation Group (JNDICG) i 2015. 
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.
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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. Det 
ble gjennomført møter med Political Steering 
Committe i materielldirektørkonfirgurasjon 
og Cooperation Area Armaments.

I mars tok de nordiske foreningen et initiativ 
overfor de nordiske forsvarsministrene i håp 
om å få bevegelse i arbeidet med å utvikle et 
tettere forsvarsmateriell/-industri samarbeid.

I et brev til det svenske formannskapet i 
NORDEFCO ble det foreslått fem konkrete 
tiltak for å legge til rette for økt nordisk 
forsvarsindustrisamarbeid.

Det har så langt vist seg krevende å få til et 
omfattende nordisk forsvarsindustri- 
samarbeid. Årsaksbildet er sammensatt, men 
en forutsetning for at slikt samarbeid skal 
utvikle seg er at rammebetingelsene er 
riktige. Derfor foreslår de nordiske forsvars- 
industriforeningene fem tiltak som vil kunne 
bidra til å gjøre det mer fordelaktig å søke 
samarbeid mellom forsvarsbedrifter på tvers 
i Norden: NORDEFCO har utviklet et konsept 
for dialog med industrien, dette bør så raskt 
som mulig implementeres fullt ut.
• Nordiske myndigheter, i samråd med 

industrien, bør definere produkt- og 
teknologiområder som det er av felles 
interesse å opprettholde og videreutvikle 
i Norden. Industrien bør etablere dialog 
med kapabilitetsutviklingsmiljøet i 
NORDEFCO.

• Harmoniserte krav til materiell og 
systemer bør, i dialog med industrien, 

utvikles som et grunnlag for å 
gjennomføre felles anskaffelser.

• Anskaffelsesplanene bør harmoniseres 
for å legge til rette for felles anskaffelser.

• For å videreutvikle industriell kompetanse 
innenfor strategisk teknologi og produkt- 
områder, bør det legges til rette for felles 
finansiering av industrielle studier og 
utvikling av teknologidemonstratorer.

2.6 nye Kampfly

Foreningen legger ned mye arbeid for å 
ivareta norsk industris interesser i 
Kampflyprosjektet.

Foreningen har i 2015 arbeidet aktivt overfor 
Forsvarsdepartementet, Stortinget og andre 
interessenter for å legge forholdene til rette 
for at norsk industri skal få størst mulig 
utbytte 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.

Den positive utviklingen i implementeringen 
av industriplanene fortsatte i 2015. Det ble 
i løpet av årete inngått nye kontrakter til en 
verdi av om lag 800 MNOK. Sannsynligheten 
for å realisere potensialet i planene 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.

Derfor er utviklingen av JSM missilet til F-35 
hos Kongsberg Defence and Aerospace AS 
svært viktig for å sikre at den industrielle 
ambisjonen i programmet vil bli realisert. 

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.  
Prosjektet nådde to svært viktige milepæler i 
2015. I februar besluttet Australia å akseptere 
en invitasjon til å bli partner i utviklings-
prosjektet og bidra til finansieringen av 
utviklingen. I november ble missilet for første 
gang sluppet fra fly i et av det amerikanske 
luftforsvarets testsentre i Utah.

Arbeidet med å integrere NAMMOs APEX 
ammunisjon hadde god fremdrift i 2015. 
Ammunisjonen integreres med midler fra 
utviklingsprogrammet for F-35 (SDD). 
Det sikrer at APEX blir en del av 
basiskonfigurasjonen for F-35.

Det at det har vært god fremdrift i bade APEX 
og JSM i 2015 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.

I løpet av 2015 har flere norske bedrifter 
vunnet nye kontrakter om leveranser til F-35. 
Bl. a. gjelder dette leveranser av kompositt- 
paneler og komponenter til haleror fra 
Kongsberg Defence and Aerospace AS. Kitron 
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ASA utvidet sine kontrakter om leveranser av 
elektroniske delsystemer. I juli vant Berget AS 
på Notodden sin første kontrakt med 
Lockheed Martin om leveranser av maskinerte 
komponenter til F-35. I løpet av året begynte 
leveransene av vertikale og horisontale 
haleflater fra AIM Norway sitt anlegg på 
Kjeller som er spesialbygd for montasje og 
overflatebehandling av disse komponentene.

I forbindelse med overleveringen av det 
første flyet til norske myndigheter hos 
Lockheed Martin i Ft. Worth, TX i september 
ble norsk industris deltagelse i programmet 
viet betydelig oppmerksomhet.  I forbindelse 
med selve overleveringsseremonien ble 
det arrangert en presentasjon av de norske 
bedriftene som deltar i programmet og det 
norske industrielle bidraget til programmet 
var en del av Lockheed Martins profilerings-
videoer som ble vist under arrangementet.

Som en del av forberedelsene til innfasing 
av F-35, er Kampflyprosjektet fortsatt i ferd 
med å utarbeide et nasjonalt konsept for 

understøttelse 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 vedlike-
hold som del av det verdensomspennende 
understøttelsessystemet for F-35. Forsvarsde-
partementet 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 norsk industri på dette om-
rådet.  I løpet av 2015 har programkontoret i 
USA arbeidet med å ferdigstille forespørsler 
til industrien om leveranser av reservedeler 
og reparasjons- og vedlikeholdstjenester.  
Disse forespørslene forventes å komme i 
2016.  Som en del av forberedelsene til dette 
inngikk Kitron ASA en kontrakt med 
Lockheed Martin om å utvikle et testsett 
for kontroll og feilsøking på avionik- 
komponenter til F-35. 

2.7 Internasjonal handel med 
forsvarsmateriell

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 underlev-
erandører, 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 leveranse- 
sikkerheten. Slik er det ikke lenger. 

Overlevering av det første 
norske F-35 kampflyet , 
Forth Worth i september 
2015. Representanter for de 
norske bedriftene som deltar i 
programmet var til stede.
Foto: Lockheed Martin
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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. Det 
ble gjennomført møter med Political Steering 
Committe i materielldirektørkonfirgurasjon 
og Cooperation Area Armaments.

I mars tok de nordiske foreningen et initiativ 
overfor de nordiske forsvarsministrene i håp 
om å få bevegelse i arbeidet med å utvikle et 
tettere forsvarsmateriell/-industri samarbeid.

I et brev til det svenske formannskapet i 
NORDEFCO ble det foreslått fem konkrete 
tiltak for å legge til rette for økt nordisk 
forsvarsindustrisamarbeid.

Det har så langt vist seg krevende å få til et 
omfattende nordisk forsvarsindustri- 
samarbeid. Årsaksbildet er sammensatt, men 
en forutsetning for at slikt samarbeid skal 
utvikle seg er at rammebetingelsene er 
riktige. Derfor foreslår de nordiske forsvars- 
industriforeningene fem tiltak som vil kunne 
bidra til å gjøre det mer fordelaktig å søke 
samarbeid mellom forsvarsbedrifter på tvers 
i Norden: NORDEFCO har utviklet et konsept 
for dialog med industrien, dette bør så raskt 
som mulig implementeres fullt ut.
• Nordiske myndigheter, i samråd med 

industrien, bør definere produkt- og 
teknologiområder som det er av felles 
interesse å opprettholde og videreutvikle 
i Norden. Industrien bør etablere dialog 
med kapabilitetsutviklingsmiljøet i 
NORDEFCO.

• Harmoniserte krav til materiell og 
systemer bør, i dialog med industrien, 

utvikles som et grunnlag for å 
gjennomføre felles anskaffelser.

• Anskaffelsesplanene bør harmoniseres 
for å legge til rette for felles anskaffelser.

• For å videreutvikle industriell kompetanse 
innenfor strategisk teknologi og produkt- 
områder, bør det legges til rette for felles 
finansiering av industrielle studier og 
utvikling av teknologidemonstratorer.

2.6 nye Kampfly

Foreningen legger ned mye arbeid for å 
ivareta norsk industris interesser i 
Kampflyprosjektet.

Foreningen har i 2015 arbeidet aktivt overfor 
Forsvarsdepartementet, Stortinget og andre 
interessenter for å legge forholdene til rette 
for at norsk industri skal få størst mulig 
utbytte 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.

Den positive utviklingen i implementeringen 
av industriplanene fortsatte i 2015. Det ble 
i løpet av årete inngått nye kontrakter til en 
verdi av om lag 800 MNOK. Sannsynligheten 
for å realisere potensialet i planene 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.

Derfor er utviklingen av JSM missilet til F-35 
hos Kongsberg Defence and Aerospace AS 
svært viktig for å sikre at den industrielle 
ambisjonen i programmet vil bli realisert. 

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.  
Prosjektet nådde to svært viktige milepæler i 
2015. I februar besluttet Australia å akseptere 
en invitasjon til å bli partner i utviklings-
prosjektet og bidra til finansieringen av 
utviklingen. I november ble missilet for første 
gang sluppet fra fly i et av det amerikanske 
luftforsvarets testsentre i Utah.

Arbeidet med å integrere NAMMOs APEX 
ammunisjon hadde god fremdrift i 2015. 
Ammunisjonen integreres med midler fra 
utviklingsprogrammet for F-35 (SDD). 
Det sikrer at APEX blir en del av 
basiskonfigurasjonen for F-35.

Det at det har vært god fremdrift i bade APEX 
og JSM i 2015 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.

I løpet av 2015 har flere norske bedrifter 
vunnet nye kontrakter om leveranser til F-35. 
Bl. a. gjelder dette leveranser av kompositt- 
paneler og komponenter til haleror fra 
Kongsberg Defence and Aerospace AS. Kitron 
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ASA utvidet sine kontrakter om leveranser av 
elektroniske delsystemer. I juli vant Berget AS 
på Notodden sin første kontrakt med 
Lockheed Martin om leveranser av maskinerte 
komponenter til F-35. I løpet av året begynte 
leveransene av vertikale og horisontale 
haleflater fra AIM Norway sitt anlegg på 
Kjeller som er spesialbygd for montasje og 
overflatebehandling av disse komponentene.

I forbindelse med overleveringen av det 
første flyet til norske myndigheter hos 
Lockheed Martin i Ft. Worth, TX i september 
ble norsk industris deltagelse i programmet 
viet betydelig oppmerksomhet.  I forbindelse 
med selve overleveringsseremonien ble 
det arrangert en presentasjon av de norske 
bedriftene som deltar i programmet og det 
norske industrielle bidraget til programmet 
var en del av Lockheed Martins profilerings-
videoer som ble vist under arrangementet.

Som en del av forberedelsene til innfasing 
av F-35, er Kampflyprosjektet fortsatt i ferd 
med å utarbeide et nasjonalt konsept for 

understøttelse 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 vedlike-
hold som del av det verdensomspennende 
understøttelsessystemet for F-35. Forsvarsde-
partementet 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 norsk industri på dette om-
rådet.  I løpet av 2015 har programkontoret i 
USA arbeidet med å ferdigstille forespørsler 
til industrien om leveranser av reservedeler 
og reparasjons- og vedlikeholdstjenester.  
Disse forespørslene forventes å komme i 
2016.  Som en del av forberedelsene til dette 
inngikk Kitron ASA en kontrakt med 
Lockheed Martin om å utvikle et testsett 
for kontroll og feilsøking på avionik- 
komponenter til F-35. 

2.7 Internasjonal handel med 
forsvarsmateriell

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 underlev-
erandører, 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 leveranse- 
sikkerheten. Slik er det ikke lenger. 

Overlevering av det første 
norske F-35 kampflyet , 
Forth Worth i september 
2015. Representanter for de 
norske bedriftene som deltar i 
programmet var til stede.
Foto: Lockheed Martin
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Fordi utviklingskostnadene har økt betydelig, 
volumet av anskaffelsene har blitt redusert, 
budsjettene er mindre og kompetanse er 
et knapphetsgode i forsvarsindustrien, er 
det ikke lenger mulig å gjennomføre store 
forsvarsmateriellprosjekter 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 fler- 
nasjonale forsvarsmateriellprosjekter, så 
må vi akseptere at våre leveranser av del- 
systemer 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 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.

Eksport av forsvarsmateriell er en for- 
utsetning for en nasjonal forsvarsindustri 
fordi det norske markedet er for lite til å 
kunne gi lønnsomhet dersom industrien 
skal være internasjonalt konkurransedyktig. 
Eksport er derfor viktig for forsvarsevnen, 
forsyningssikkerhet og –beredskap. Det er en 
klar kobling mellom nasjonale sikkerhets- 
interesser, Forsvarets evne og kapasitet til å 
ivareta disse interessene og norsk forsvars- 
industris kompetanse og kapasitet til å 
understøtte Forsvaret. Derfor er et stabilt 
og forutsigbart eksportkontrollregime, som 
det er størst mulig tverrpolitisk tilslutning til, 
avgjørende for å opprettholde en nasjonal 
forsvarsindustri.

Hovedlinjene for norsk eksport av forsvars-
materiell har ligget fast over lang tid. 
Eksporten av forsvarsmateriell mellom 
NATO-land bygger på en langsiktig 
utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 
hvor leveranser av forsvarsmateriell mellom 
medlemslandene er forankret i avtaler og 
mangeårig praksis. Ved eksport til land 
utenfor NATO og gruppen av nærstående 
land, kreves særskilt dokumentasjon som 
bekrefter sluttbrukeren og garanterer at 
materiellet ikke skal videreselges uten norske 
myndigheters samtykke.
Import og eksport av forsvarsmateriell 
bygger tillit mellom nasjoner. Det å 
anskaffe forsvarsmateriell fra en annen 
nasjon innebærer i mange tilfeller at 

kjøperen gjør sin nasjonale forsvarsevne 
avhengig av et langsiktig forhold 
(ofte 20 - 40 år) 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 konse- 
kvenser. Det gir grunnlag for å stille spørsmål 
ved leverandørens evne til å stå ved sine 
forpliktelser gjennom materiellets levetid.

Flernasjonalt samarbeid mellom allierte 
nasjoner for å utvikle og anskaffe forsvars- 
materiell blir viktigere. Både innenfor 
rammen av NATO (Smart Defence) og EU 
(Pooling and Sharing), legges det til rette for 
et 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 de bidrar til å 
øke den gjensidige avhengigheten mellom 
nasjonene. Normalt vil sluttmontasje og 
ferdigstillelse av det endelige produktet 
kun foregå i en nasjon, og det er da denne 
nasjonens eksportkontrollregime som vil 
regulere eksporten av sluttproduktet, med 
mindre det ved etableringen av prosjektet er 
inngått avtale mellom alle deltagende 

20



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

43MILITÆRTEKNIKK 2-3/2016

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   

Fordi utviklingskostnadene har økt betydelig, 
volumet av anskaffelsene har blitt redusert, 
budsjettene er mindre og kompetanse er 
et knapphetsgode i forsvarsindustrien, er 
det ikke lenger mulig å gjennomføre store 
forsvarsmateriellprosjekter 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 fler- 
nasjonale forsvarsmateriellprosjekter, så 
må vi akseptere at våre leveranser av del- 
systemer 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 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.

Eksport av forsvarsmateriell er en for- 
utsetning for en nasjonal forsvarsindustri 
fordi det norske markedet er for lite til å 
kunne gi lønnsomhet dersom industrien 
skal være internasjonalt konkurransedyktig. 
Eksport er derfor viktig for forsvarsevnen, 
forsyningssikkerhet og –beredskap. Det er en 
klar kobling mellom nasjonale sikkerhets- 
interesser, Forsvarets evne og kapasitet til å 
ivareta disse interessene og norsk forsvars- 
industris kompetanse og kapasitet til å 
understøtte Forsvaret. Derfor er et stabilt 
og forutsigbart eksportkontrollregime, som 
det er størst mulig tverrpolitisk tilslutning til, 
avgjørende for å opprettholde en nasjonal 
forsvarsindustri.

Hovedlinjene for norsk eksport av forsvars-
materiell har ligget fast over lang tid. 
Eksporten av forsvarsmateriell mellom 
NATO-land bygger på en langsiktig 
utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 
hvor leveranser av forsvarsmateriell mellom 
medlemslandene er forankret i avtaler og 
mangeårig praksis. Ved eksport til land 
utenfor NATO og gruppen av nærstående 
land, kreves særskilt dokumentasjon som 
bekrefter sluttbrukeren og garanterer at 
materiellet ikke skal videreselges uten norske 
myndigheters samtykke.
Import og eksport av forsvarsmateriell 
bygger tillit mellom nasjoner. Det å 
anskaffe forsvarsmateriell fra en annen 
nasjon innebærer i mange tilfeller at 

kjøperen gjør sin nasjonale forsvarsevne 
avhengig av et langsiktig forhold 
(ofte 20 - 40 år) 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 konse- 
kvenser. Det gir grunnlag for å stille spørsmål 
ved leverandørens evne til å stå ved sine 
forpliktelser gjennom materiellets levetid.

Flernasjonalt samarbeid mellom allierte 
nasjoner for å utvikle og anskaffe forsvars- 
materiell blir viktigere. Både innenfor 
rammen av NATO (Smart Defence) og EU 
(Pooling and Sharing), legges det til rette for 
et 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 de bidrar til å 
øke den gjensidige avhengigheten mellom 
nasjonene. Normalt vil sluttmontasje og 
ferdigstillelse av det endelige produktet 
kun foregå i en nasjon, og det er da denne 
nasjonens eksportkontrollregime som vil 
regulere eksporten av sluttproduktet, med 
mindre det ved etableringen av prosjektet er 
inngått avtale mellom alle deltagende 

20
FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIng

nasjoner om noe annet. Avhengigheten av 
andre nasjoners industri øker, da det normalt 
kun finnes en leverandør innenfor slike 
samarbeidsprosjekter som kan levere kritiske 
komponenter og delsystemer. M.a.o. ingen 
leveranser av det endelige produktet kan 
finne sted uten at alle deltagende nasjoners 
industri leverer sine delleveranser som 
forutsatt. Dette gjelder i stor grad f.eks. for 
F-35 prosjektet.

Konkurransekraft skapes gjennom større 
internasjonale enheter og samarbeid mellom 
bedrifter som gjør det mulig å delta i større 
teknologiprosjekter bl.a. innenfor NATO. 
Dette er et område hvor norsk forsvarsindustri 
har vist seg svært konkurransedyktig og hvor 
potensialet for enda større verdiskapning og 
teknologiutvikling i Norge er til stede.

På denne bakgrunn er det avgjørende 
for industrien fastlagt politikk for bruk av 
sluttbrukererklæringer videreføres, slik at det 
ikke legges geografiske begrensninger på 
hvor forsvarsmyndighetene- og industrien 
i NATO-land og andre nærstående land kan 
eksportere forsvarsmateriell.

2.8 norwegian aerospace 
Industry Cluster (naIC)/ 
luftfartsklynge

Et antall medlemsbedrifter gikk i januar 2011 
sammen og dannet en «leverandørklynge» 
for logistikkstøtte, vedlikehold og opp- 
dateringsaktivitet 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 nyanskaffelser, 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 medlems- 
bedrifter. 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 samarbeidsløsninger mellom 
bedriftene har imidlertid ikke materialisert 
seg i forventet grad og i 2016 vil videreføring 
av NAIC bli vurdert.

2.9 sMB-utvalg

Utvalgets formål er å arbeide for best 
mulige rammebetingelser for små- og
mellomstore medlemsbedrifter i FSi. 
Utvalget har seks representanter, og har 
fått to nye medlemmer i 2015 til erstatning 
for to som har forlatt utvalget.  Utvalget har 
organisert diverse møter med representanter 
fra Forsvaret. 
Totalt har utvalget hatt fire arbeidsmøter 
i løpet av året.  Sentrale tema har vært 
oppfølging av kvalitetsseminaret fra 2014, 
utarbeidelsen av en mal for en kvalitetsplan 
og planer for oppfølging av Politiet. Arbeidet 
med kvalitetsplanen er noe forsinket, men 
utvalget tar sikte på å arrangere en 
oppfølger i 2016.

2.10 samfunnssikkerhet

Det har vært liten aktivitet innenfor 
Samunnssikkerhet i 2015.

Til venstre:
Krypto fra Thales Norway

Til høyre: 
Leopard stridsvogn
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3 sTraTEgI For 2016

FsIs visjon:

Forsvars- og sikkerhetsindustriens interesse-
organisasjon og en viktig samarbeids- 
partner for myndighetene og Forsvaret.

3.1 overordnede mål for 2016

• Sikre at Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) styrker 
forsvarsindustrien og gir stabile og forut-
sigbare rammebetingelser for bransjen

• Bidra til å øke medlemsbedriftenes 
forretningsmuligheter i det norske 
forsvarsmarkedet

• Styrke medlemsbedriftenes 
eksportpotensial

• Utvikle nettverket mellom medlems- 
bedriftene

• 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 dialo-
gen med Utenriksdepartementet. 

1. januar ble Forsvarsmateriell etablert som 
en etat underlagt Forsvarsdepartementet 
med ansvar for anskaffelse og forvaltning av 
materiell.  FSi skal etablere og utvikle dialog 
med den nye etaten. 

Forsvarets forskningsinstitutt spiller en 
viktig rolle i utvikling og anskaffelse av 
materiell til Forsvaret.  Instituttet driver også 
teknologisk forskning som er relevant for 
forsvarsindustrien.  Det er derfor en 
ambisjon å styrke dialogen med FFI.

Regjeringen har signalisert at det vil komme 
en “Industrimelding” i inneværende stortings- 
periode.  Det er viktig at Forsvarsindustrien 
blir profilert i denne meldingen. Derfor skal 
FSi intensivere dialogen med Nærings- og 
fiskeridepartementet i 2016 og gi innspill til 
arbeidet med meldingen.

Dialogen med myndighetene vil bli 
videreført i 2016.

Prioriterte oppgaver vil være:
• Bidra til å styrke og videreutvikle 

Forsvarsindustriens rammebetingelser 
gjennom innspill til Stortingsbehand- 
lingen av Nasjonal forsvarsindustriell 
 

strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) og følge 
opp implementeringen av strategien i 
etterkant av Stortingets behandling 

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

• Dialog med brukermiljøet i Forsvaret
• Planlegging og gjennomføring av 

teknologidager med Hæren, Cyber- 
forsvaret og evt. Sjøforsvaret

• Avklare behov og muligheter for en 
møteplass mellom industrien og 
Forsvarets forskningsinstitutt 

• Kampflyanskaffelsen
• Oppfølging av praktiseringen av regel- 

verket for eksportkontroll
• Videreutvikle etablerte møteplasser med 

myndighetene
• Markedsstøtte til eksport av forsvars- 

materiell
• Forberedelser til anskaffelse av neste 

generasjons ubåt
• Gi innspill til Stortingets behandling av 

langtidsplanen for Forsvaret og til iverk-
setting/gjennomføring av planen

• Følge opp og gi innspill til Nærings- og 
fiskeridepartementets arbeid med 
utarbeidelse av industrimeldingen

3.2.1.1 nasjonal forsvarsindustriell strategi 
(Meld. st. 9 (2015-2016)) 
I løpet av første halvår skal Stortinget 
behandle Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)).

FSi skal arbeide for at Stortinget følger opp 
regjeringens forslag og presiserer poltikken 
på noen utvalgte områder. Det kan bidra til 
å sikre forsvarsindustrien rammebetingelser 
som gjør det mulig å forbli en viktig 
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1. januar ble Forsvarsmateriell etablert som 
en etat underlagt Forsvarsdepartementet 
med ansvar for anskaffelse og forvaltning av 
materiell.  FSi skal etablere og utvikle dialog 
med den nye etaten. 

Forsvarets forskningsinstitutt spiller en 
viktig rolle i utvikling og anskaffelse av 
materiell til Forsvaret.  Instituttet driver også 
teknologisk forskning som er relevant for 
forsvarsindustrien.  Det er derfor en 
ambisjon å styrke dialogen med FFI.

Regjeringen har signalisert at det vil komme 
en “Industrimelding” i inneværende stortings- 
periode.  Det er viktig at Forsvarsindustrien 
blir profilert i denne meldingen. Derfor skal 
FSi intensivere dialogen med Nærings- og 
fiskeridepartementet i 2016 og gi innspill til 
arbeidet med meldingen.

Dialogen med myndighetene vil bli 
videreført i 2016.

Prioriterte oppgaver vil være:
• Bidra til å styrke og videreutvikle 

Forsvarsindustriens rammebetingelser 
gjennom innspill til Stortingsbehand- 
lingen av Nasjonal forsvarsindustriell 
 

strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) og følge 
opp implementeringen av strategien i 
etterkant av Stortingets behandling 

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

• Dialog med brukermiljøet i Forsvaret
• Planlegging og gjennomføring av 

teknologidager med Hæren, Cyber- 
forsvaret og evt. Sjøforsvaret

• Avklare behov og muligheter for en 
møteplass mellom industrien og 
Forsvarets forskningsinstitutt 

• Kampflyanskaffelsen
• Oppfølging av praktiseringen av regel- 

verket for eksportkontroll
• Videreutvikle etablerte møteplasser med 

myndighetene
• Markedsstøtte til eksport av forsvars- 

materiell
• Forberedelser til anskaffelse av neste 

generasjons ubåt
• Gi innspill til Stortingets behandling av 

langtidsplanen for Forsvaret og til iverk-
setting/gjennomføring av planen

• Følge opp og gi innspill til Nærings- og 
fiskeridepartementets arbeid med 
utarbeidelse av industrimeldingen

3.2.1.1 nasjonal forsvarsindustriell strategi 
(Meld. st. 9 (2015-2016)) 
I løpet av første halvår skal Stortinget 
behandle Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)).

FSi skal arbeide for at Stortinget følger opp 
regjeringens forslag og presiserer poltikken 
på noen utvalgte områder. Det kan bidra til 
å sikre forsvarsindustrien rammebetingelser 
som gjør det mulig å forbli en viktig 
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bidragsyter til forsvarsevnen og at industrien 
kan fortsette å bidra med verdiskapning, 
arbeidsplasser og inntekter til Staten, ved 
å slå fast at:

• En nasjonal forsvarsindustriell strategi 
skal ha som mål å videreføre og styrke en 
internasjonalt konkurransedyktig norsk 
forsvarsindustri med evne til helt eller 
delvis å utvikle, produsere og understøtte 
forsvarsmateriell og systemer innenfor 
prioriterte teknologi- og produktområder 
som er viktige for å ivareta nasjonale 
sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov.

• Norske leverandører skal som hovedregel 
foretrekkes når Forsvaret skal utvikle og/
eller anskaffe materiell og systemer som 
er innenfor de teknologiske kompetanse- 
områdene meldingen definerer som del 
av nasjonens vesentlige sikkerhets- 
interesser. 

• Forsvarets anskaffelser i utlandet må 
sikre markedsadgang for norske systemer 
og løsninger som faller innenfor de 
nevnte kompetanseområdene, ved at 
det skal stilles krav om forpliktende 
industrisamarbeidsavtaler ved alle større 
anskaffelser til Forsvaret fra utenlandske 
leverandører.

3.2.2 Internasjonal markedsføring

FSi legger stor vekt på å sikre at den om-
fattende myndighetsstøtten til eksport av 
forsvarsmateriell blir videreført i 2016. I et 
internasjonalt forsvarsmarked som preges av 
stadig sterkere konkurranse, og der veksten 
i stor grad skjer i markeder som i betyde-
lig grad er politisert, blir støtte fra norske 

myndigheter i forbindelser med markeds-
føring av forsvarsmateriell stadig viktigere. I 
de senere år har Forsvarsdepartementet 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. Fore-
ningen vil ha løpende dialog om deltagelse 
og bidrag fra Forsvarsdepartementet og 
Forsvaret i forbindelse med internasjonale 
myndighetsmøter, messer, konferanser/ 
seminarer og demonstrasjoner.

Det forventes at det i løpet av året vil bli 
gjennomført statsbesøk/offisielle besøk av 
Kongehus og regjering.  Når det er relevant 
vil FSi delta i planlegging og gjennomføring 
av aktiviteter for å promotere norsk forsvars- 
industri innenfor rammen av programmet til 
næringslivsdelegasjoner i regi av Innovasjon 
Norge. 

3.2.2.1 Messer/utstillinger
I 2016 planlegger foreningen å arrangere 
fellesstands på følgende utstillinger:

• DEFEXPO 2016 i Goa, India
• Eurosatory 2016 i Paris, Frankrike
• Farnborough Airshow, Farnborough UK
• MSPO 2016 i Kielce, Polen

Foreningen vil, avhengig av behov og 
interesse hos medlemsbedriftene, også 
kunne gjennomføre fellesstands på andre 
messer i 2016.

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 er det viktig å sikre at regel- 
verket praktiseres på en slik måte at norsk 
forsvarsindustris konkurransekraft styrkes 
både i hjemmemarkedet og internasjonalt. 
I denne forbindelse er det en viktig oppgave 
i 2016 å arbeide for å sikre at tolkningen av 
regelverket legger til rette for å realisere mål 
og ambisjoner i Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi.

3.2.3.1 EUs Forsvars- og sikkerhetsdirektiv
I løpet av 2016 skal EUs forsvars-  og sikker- 
hetsdirektiv evalueres. Evalueringen vil bli 
gjennomført i regi av EU-kommisjonen.  
Utfallet av evalueringen vil få betydning for 
hvordan EU vil innrette det videre arbeidet 
med å utvikle et europeisk marked for fors-
vars- og sikkerhetsmateriell.  FSi vil gjennom 
arbeidet i ASD og i samarbeid med de 
nordiske forsvarsindustriforeningene bidra 
til å gi innspill til evalueringen.

For FSi er det fortsatt en prioritert oppgave 
å arbeide for å følge opp implementeringen 
av EU-direktivet slik at det ikke bidrar til at 
industriens rammebetingelser blir dårligere 
verken i hjemmemarkedet eller i eksport-
markedene. Dette vil skje gjennom dialog 
med FD og den norske EU-delegasjonen, 
gjennom ASD og direkte overfor EU- 
kommisjonen, forutsetningsvis gjennom  
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felles nordiske posisjoner utarbeidet i 
samarbeid mellom de nordiske foreningene.

3.2.4 Industrielt samarbeid ved 
anskaffelser fra utenlandske 
leverandører

Nasjonal forsvarsindustriell strategi slår 
fast at industrielle samarbeidsavtaler ved 
anskaffelser fra utlandet forblir et viktig 
virkemiddel for å sikre norsk forsvars- 
industri markedsadgang internasjonalt. 
Det legges også opp til at dette virkemidlet 
kan benyttes når anskaffelser gjennomføres 
i henhold til bestemmelsene i EUs forsvars- 
og sikkerhetsdirektiv. 

Et nytt regelverk for industrielt samarbeid 
ved Forsvarets anskaffelser fra utlandet 
trådte i kraft 1. januar 2014. Det er fort-
satt viktig å følge opp hvordan dette blir 
implementert, særlig i lys av hvordan EUs 
medlemsland velger å tolke direktivet i 
forhold til bruk av industrisamarbeids- 
avtaler som ikke er særlig omtalt i forsvars- 
og sikkerhetsdirektivet.

Videre 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

Eksport av forsvarsmateriell er en forutset-
ning for en nasjonal forsvarsindustri fordi 
det norske markedet er for lite til å kunne 
gi lønnsomhet dersom industrien skal være 

internasjonalt konkurransedyktig. Eksport 
er derfor viktig for forsvarsevnen, forsynings- 
sikkerhet og –beredskap.  Det er en klar 
kobling mellom nasjonale sikkerhetsinteresser, 
Forsvarets evne og kapasitet til å ivareta 
disse interessene og norsk forsvarsindustris 
kompetanse og kapasitet til å understøtte 
Forsvaret. 
Derfor er et stabilt og forutsigbart eksport-
kontrollregime, som det er størst mulig 
tverrpolitisk tilslutning til, avgjørende for å 
opprettholde en nasjonal forsvarsindustri.
Import og eksport av forsvarsmateriell 
bygger tillit mellom nasjoner. Det å anskaffe 
forsvarsmateriell fra en annen nasjon 
innebærer i mange tilfeller at kjøperen gjør 
sin nasjonale forsvarsevne avhengig av 
et langsiktig forhold (ofte 20 - 40 år) 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 le-
vetid vil kunne få nødvendige suppleringer, 
leveranser av reservedeler og vedlikehold-
stjenester og tilgang til fremtidige oppgra-
deringer. Enhver usikkerhet om fremtidige 
endringer i nasjonale regelverk, eller prak-
tisering av eksportkontrollregimet, vil derfor 
ha betydelige negative konsekvenser.  Det 
gir grunnlag for å stille spørsmål ved lever-
andørens evne til å stå ved sine forpliktelser 
gjennom materiellets levetid. 
Ensidige norske tiltak som innebærer vesen-
tlige endringer i praktiseringen av eksport-
kontrollregimet, eller signaler fra myndig- 
hetene om at slike tiltak vurderes, vil derfor 
umiddelbart få negative konsekvenser 
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.

Flernasjonalt samarbeid mellom allierte 
nasjoner for å utvikle og anskaffe forsvars- 
materiell blir viktigere.   Både innenfor 
rammen av NATO (Smart Defence) og EU 
(Pooling and Sharing), legges det til rette for 
et 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 de bidrar til å 
øke den gjensidige avhengigheten mellom 
nasjonene. Normalt vil sluttmontasje og 
ferdigstillelse av det endelige produktet 
kun foregå i en nasjon, og det er da denne 
nasjonens eksportkontrollregime som vil 
regulere eksporten av sluttproduktet, med 
mindre det ved etableringen av prosjektet 
er inngått avtale mellom alle deltagende 
nasjoner om noe annet. Avhengigheten av 
andre nasjoners industri øker, da det normalt 
kun finnes en leverandør innenfor slike 
samarbeidsprosjekter som kan levere kritiske 
komponenter og delsystemer. M.a.o. ingen 
leveranser av det endelige produktet 
kan finne sted uten at alle deltagende 
nasjoners industri leverer sine delleveranser 
som forutsatt. 

På denne bakgrunn er det avgjørende 
for industrien at fastlagt politikk for bruk 
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av sluttbrukererklæringer, der det ikke 
legges geografiske begrensninger på hvor 
forsvarsmyndighetene- og industrien i 
NATO-land og andre nærstående land kan 
eksportere forsvarsmateriell, videreføres

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 prakti- 
seringen av eksportkontrollregimet for å 
bidra til at dette forblir forutsigbart.

3.2.6  EU og European defence agency 
(Eda )

EU fortsetter arbeidet med å utvikle et felles 
europeisk marked for forsvarsmateriell. Fort-
satt med beskjedne resultater. Som en del 
EUs “Global Strategy”, som skal vedtas av EUs 
stats- og regjeringssjefer sommeren 2016, 
legges det opp til å utarbeide en hvitebok 
om den videre utviklingen av forsvars- og 
sikkerhetsdimensjonen i unionen og en 
handlingsplan for forsvarsområdet (European 
Defence Action Plan (DAP)).  FSi samarbeider 
med de nordiske forsvarsindustriforeningene 
gjennom ASD og direkte mot relevante 
miljøer i Brussel for å påvirke prosessen. 

Det viktigste arbeidet i regi av EU på forsvars- 
området i 2016 er forberedelsene til å iverk- 
sette et program for å prøve ut EU- finansiering 
av forsvarsforskning.  Initiativet, som har 
fått betegnelsen “Preparatory Action” (PA), 
vil starte opp i 2017 og vil ha som formål å 
prøve ut i hvilken grad mekanismene i EUs 

rammeprogram for forskning og utvikling 
kan anvendes på forsvarsområdet. Det pågår 
et arbeid for å få på plass modalitetene for 
programmet og det planlegges å sende 
ut en første kunngjøring med invitasjon 
til å fremme prosjekter i 2016.  Det initiale 
programmet vil være av relativt beskjeden 
størrelse, anslagsvis 30-50 millioner Euro, 
men dersom dette viser seg å være vellykket 
kan det åpne for at forsvarsforskning blir en 
del av EUs rammeprogram for FoU, der neste 
program skal starte i 2021 med en forventet 
ramme på om lag 100 mrd. Euro.

I så fall blir det viktig for norsk forsvars- 
industri å være forberedt på dette slik at 
mulighetene som da kan åpne seg blir 
utnyttet. FSi vil derfor i dialog og koordinert 
med FD følge opp utviklingen i EU på dette
feltet og samarbeide med de nordiske forsvars- 
industriforeningene om felles posisjoner.

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 markeds- 
adgang 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 underleveran- 
dører for europeisk forsvarsindustri.  Dette 
er uakseptabelt 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 og om mulig styrkes. Det er 
også debatt om bruken av mekanismer for 
myndighetssalg, som f. eks. det amerikanske 
FMS systemet og anskaffelser til nasjonale 
formål gjennom internasjonale organisa- 
sjoner som f. eks. NATO.

Det blir derfor viktig å påvirke disse
prosessene direkte mot EU/EDA og gjennom 
den europeiske forsvarsindustriforeningen 
ASD. Dette vil også i stor grad kunne skje i et 
samarbeid mellom de nordiske forsvars- 
industriforeningene.

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. Det er fortsatt 
mye som gjenstår før det med rimelig grad 
av sikkerhet er grunnlag for å hevde at det 
industrielle utbyttet av anskaffelsen vil bli i 
samsvar med ambisjonene om at verdi- 
skapningen i norsk industri skal tilsvare 
anskaffelseskostnadene. Det er krevende for 
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norsk industri å få adgang til det 
amerikanske forsvarsmarkedet. Dette er 
særlig krevende i F-35 programmet fordi 
industrien i partnernasjonene, 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 industrielle 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 fore- 
speilet og at både nye og allerede identi-
fiserte, men ikke iverksatt muligheter, blir 
realisert. Dersom leverandørene ikke viser 
reell vilje til å bedre situasjonen, bør dette 
få konsekvenser i forhold til kontraherings- 
tempoet for kampflyene.

Norske myndigheter vil videreføre sin inn-
sats for å få fortgang i implementeringen 
av industriplanen og å identifisere nye 
muligheter i 2016. I denne forbindelse kan 
det bli aktuelt å sende en industridelegasjon 
til LM Aero i 2016. 

De nasjonale utviklingsprosjektene for ny 
ammunisjon til flyet, APEX, og nytt missil for 
overflate- og landmålskapasitet, Joint Strike 
Missile (JSM) helt avgjørende for at kamp-

flyanskaffelsen skal bli en industriell suksess. 
Det er først når APEX og JSM realiseres at det 
vil være mulig å nå de industrielle ambi- 
sjonene som er lagt til grunn for kampfly-
prosjektet, også i forhold til å bringe små 
og mellomstore bedrifter inn i prosjektet. 
Prosjektene har god fremdrift, flere viktige 
milepæler skal passeres i 2016. 

I motsetning til hva som tidligere har vært 
antatt, planlegger nå det amerikanske 
programkontoret (JPO) å selv stå for inn- 
gåelse av kontrakter om understøttelse av 
F-35 utover bruker-/skvadronsnivå. Tidligere 
har det blitt kommunisert at Lockheed 
Martin og motorfabrikanten Pratt & Whitney 
skulle ha denne rollen. JPO er i ferd med å 
identifisere leverandører til driftsfasen og i 
2016 vil det komme flere forespørsler for å 
kartlegge hvilke alternativer som finnes i 
Europa på komponent- og delsystem nivå 
Det er signalisert at programmet vil be om 
innspill fra leverandører og/eller lever-
andørkonstellasjoner som kan ta ansvar 
for å levere større “pakker” av tjenester og 
reservedeler.  Dersom norsk industri skal 
kunne komme i betraktning betyr det at det 
må etableres samarbeid og/eller partnerskap 
mellom norske og/eller europeiske bedrifter 
som er involvert i F-35. Dette arbeidet er 
av meget langsiktig karakter og spesielt på 
grunn av stadig lav produksjons-/ 
leveransetakt, kan det ikke forventes 
kontrakter til industrien av betydelig omfang 
før om flere år. Det vil bli behov for å etablere 
regionale europeiske vedlikeholdskilder for 
F-35 i Europa. 

Arbeidet med å posisjonere norsk industri 
i understøttelse av F-35 er en prioritert 

oppgave i 2016.  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.  

3.4 Ubåtkapasitet etter 2020

Ubåtanskaffelsen er en unik strategisk 
mulighet for norsk industri. Prosjektet blir 
det nest største investeringsprosjektet i 
Forsvaret noen gang med en forventet 
levetid på 40 – 50 år.

Farvannet langs norskekysten byr på helt 
spesielle utfordringer i forhold til under- 
vannskrig, derfor har det historisk vært 
ansett som helt avgjørende å besitte
nasjonal teknologisk og industriell kompetanse 
på dette området. Dette er et svært sensitivt 
område av stor betydning for nasjonens 
forsvarsevne og sikkerhet. Som et resultat av 
langsiktig samarbeid mellom Sjøfor- 
svaret, FFI og norsk industri om KOBBEN- og 
ULA-klassen har Norge har verdens beste 
kampsystem til konvensjonelle ubåter. 
Dersom ikke norsk industri blir ansvarlig for 
kampsystemet på nye ubåter er det sann-
synlig at kompetansen går tapt, ikke bare 
i industrien, men også i FFI. Derfor er det 
svært viktig at norsk industri blir leverandør 
av kampsystemet til Sjøforsvarets nest ubåt.

Norsk industri har også annen forsvars- 
teknologi og -produkter som er aktuell for 
neste generasjons ubåt som f. eks.:

• Langtrekkende presisjonsstyrte missiler 
for bekjempelse av overflate- og landmål
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• Sonarer
• Ubemannede undervannsfarkoster
• Våpensystem for bekjempelse av 

helikopter

Dersom neste generasjons ubåt skal ha slike 
kapasiteter må forholdene legges til rette for 
at norsk industri får levere.

Anskaffelsene av ubåt gir Norge stor 
kundemakt og ubåtanskaffelsen må sikre 
markedsadgang for norsk forsvarsindustri til 
leverandørnasjonenes forsvar og muligheter 
for leveranse til tredjeland i samarbeid med 
leverandørnasjonens forsvarsindustri.

Ubåtprosjektet går inn i en avgjørende fase.  
Det forventes at Forsvarsdepartementet 
i løpet av 1. halvår 2016 vil ta beslutning 
om å velge bort et antall kandidater og 
innlede forhandlinger med et mindre antall 
leverandører.  Det innebærer at tempo og 
intensitet i dialogen med de mulige lever-
andørene og norske myndigheter vil øke.  I 
samsvar med den industrielle strategien for 
ubåtanskaffelsen som Stortinget fastla ved 
behandlingen av Innst. 337 S (2014-2015) 
vil FSis administrasjon fortløpende følge 
opp dialogen med norske myndigheter, 
mulige leverandører og eventuelt relevante 
utenlandske myndigheter om den industri-
elle dimensjonen i ubåtprogrammet.  FSIs 
ubåtutvalg vil representere FSi i etablerte 
samarbeidsfora ledet av norske myndigheter 
som Industriforum ubåt og Arbeidsgruppe 
ubåt.

FSis ambisjon er å bidra til å sikre at 
anskaffelsen av nye ubåter sikrer industri-
avtaler med ambisjon om at avtalene skal 

sikre oppdrag til norsk industri til en verdi 
som tilsvarer anskaffelsesverdien og at før 
det inngås kontrakt om leveranse av ubåter, 
skal det inngås forpliktende industriavtaler 
som sikrer norske leveranser, med en 
industriell målsetting om å sikre en betydelig 
nasjonal verdiskaping innenfor rammen av 
denne store anskaffelsen.  Det betyr bl.a. at 
norsk industri skal sikres best mulig grunn- 
lag for å kunne utvikle og levere kamp- 
systemet til ubåtene.  Videre skal arbeidet 
bidra til å sikre gode industriavtaler som 
sikrer markedsadgang for norsk forsvars- 
industri i leverandørnasjonen, og at norske 
delsystemer som integreres på de norske 
ubåtene, også blir best mulig posisjonert for 
å inngå i eventuelle leveranser til leverandør-
nasjonens forsvar ved eventuell eksport av 
samme type ubåt til tredjeland.  Dette er 
i samsvar med det Stortinget vedtok ved 
behandlingen av Innst. 337 S (2014-2015).

Ut over de industrielle muligheten som 
følger av selve anskaffelsen er det viktig 
også å følge opp industrielle muligheter 
knyttet til fremtidig drift og vedlikehold av 
ubåtene. Selv om dette er svært langsiktig 
arbeid, er det nødvendig å inkludere dette i 
dialogen allerede nå, da en rekke prinsipielle 
avklaringer som har betydning for indu- 
striens fremtidige mulighetsrom på dette 
området gjøres i forbindelse med defini- 
sjonen av prosjektet. Fra et industrielt stå- 
sted er det viktig å sikre et mulighetsrom for 
å introdusere modeller for drift og vedlike-
hold som kan gi nye muligheter for norsk 
industri.  Dette er særlig interessant i lys av 
at myndighetene er tydelige på at det er en 
forutsetning for å anskaffe nye ubåter at det 
skjer gjennom et flernasjonalt samarbeid.  

Uavhengig av hvilken leverandør som til 
slutt blir valgt må det vurderes på om det 
kan etableres modeller innenfor rammen 
av et ubåtsamarbeid som legger til rette 
for en arbeidsdeling mellom samarbeidene 
nasjoner hva gjeler vedlikehold, reparasjoner 
og fremtidige oppgraderinger.

Det forventes at det vil bli aktuelt å 
gjennomføre bilaterale arrangementer med 
nasjoner som har potensielle leverandører 
av ubåter og at disse arrangementene i 
betydelig grad vil dreie seg om industrielle 
muligheter for norsk industri i tilknytning til 
anskaffelsen.

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 2016. Så langt foreligger konkrete planer 
for å gjennomføre seminarer med Tyskland.  
Frankrike, Finland og Sverige 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.
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3.5.1.1 Usa – norwegian american defence 
and homeland security Industry Council 
(nadIC)
Samarbeidet med USA vil også i 2016 ha 
høyeste prioritet. Gjennom medlemskap og 
styrerepresentasjon i NADIC vil FSi aktivt 
bidra til å styrke samarbeidet og til å sikre 
norsk forsvarsindustri best mulig ramme- 
betingelser i det amerikanske forsvars- 
markedet. Det planlegges flere større 
arrangementer i NADIC regi i 2016. NADIC 
stand på forsvarsutstillingene Navy League
Air-Sea-Space, Special Operations Forces 
Industrial Conference (SOFIC) og AUSA. I mai 
planlegger NADIC å arrangere den årlige 
norsk - amerikanske forsvars og sikkerhets 
konferansen i Washington DC. 

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 2016 
vil være missilforsvar, interoperabilitet og 
cyberdefence og involvering av industrien 
i NATO s 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)

Omstillingen av ASD er inne i en avsluttende 
fase.  Organisatorisk er mye på plass og på 
kort sikt er finansieringen også ivaretatt. Det 
er fortsatt utfordringer med å få organisa- 
sjonen til å fungere optimalt i forhold til å 
sikre at alle medlemsforeningers interesser 
blir ivaretatt på en god måte. 

Det er positiv utvikling hva gjelder ASDs 
arbeid på forsvarsområdet.  Foreningen har 
styrket sin posisjon i Brussel det siste året 
og dialogen med både EU og EDA er stryket 
betydelig.  Det betyr bl.a. at ASD nå spiller en 
aktiv rolle i den forberedende fasen av 
evalueringen av EUs forsvarsdirektiv.  For 
øvrig vil ASDs arbeid på forsvarsområdet 
i stor grad dreie seg om å gi innspill til 
forberedelsene til EUs topp møte i juni der 
Unionen skal behandle “Global Strategy” 
og den tilhørende Defence Action Plan.  I 
nær tilknytning til dette arbeider ASD også 
med å påvirke utformingen av EUs pilot 
for EU-finansierte utviklingsprosjekter 
på forsvarsområdet. (Preparatory Action 
(PA)). FSi følger arbeidet gjennom direkte 
representasjon i ASD som medlem i en 
av ASDs operative enheter, Business Unit 
Defence.  Det er et godt samarbeid mellom 
de nordiske foreningene om det som skjer i 
ASD for å avklare felles posisjoner og å holde 
hverandre løpende oppdatert.  FSi skal følge 
opp og påvirke utviklingen av forsvarsindus-
triens rammebetingelser i Europa gjennom 
aktiv deltagelse i ASD og dialog med EDA og 
EU-kommisjonen i 2016.

3.5.4 nordisk samarbeid

Det er fortsatt uklart i hvilken grad det 
nordiske forsvarssamarbeidet vil få 
betydning for FSis medlemsbedrifter. 
NORDEFCOs konsept for dialog med nordisk 
forsvarsindustri utvikles fortløpende. 
Det vil i 2016 være dialog mellom de 
nordiske foreningene og NORDEFCO på flere 
nivåer. I 2016 vil det bli gjennomført møter 
med Politcal Steering Committee (Arma-
ments), Military Coordination Committee og 
COPA Armament. De nordiske foreningene 
fortsetter arbeidet for at industrien også skal 
bli invitert inn i en dialog med kapabilitets- 
utviklingsmiljøet 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.

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 arbeidet 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.
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3.6 samfunnssikkerhet

SMB utvalget vil i 2016 fortsette dialogen 
med justissektoren med formål om å skape 
en møteplass for FSis medlemsbedrifter og 
samfunnssikkerhetsaktørene i Norge. 

3.7 sMB

I 2016 vil SMB-utvalget fortsette å jobbe 
med følgende oppgaver:
• Kvalitetsfokus: Utarbeide en mal for en 

prosjektkvalitesplan og arrrangere et 
seminar om kvalitetssikringssystemer i 
samarbeid med Forsvaret

• Profilering mot og kontakt med aktuelle 
beredskapsetater, særlig Politiet.

 
Foreningen arrangerer også i 2016 
Leverandørseminar og FSi-messen 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, herunder Politiet, 
bli invitert.

3.8 norwegian aerospace 
Industry Cluster (naIC)/ 
luftfartsklynge

Det har vist seg svært vanskelig å oppnå 
konkrete resultater gjennom samarbeidet i 
NAIC, FSi sin leverandørklynge for logistikk- 
støtte, vedlikehold og oppdateringsaktivitet 
for luftfartøy. På denne bakgrunn må 
klyngen i løpet av 2016 ta stilling til om 
den skal revitalisere sitt arbeid eller 
anbefale overfor styret at NAIC legges ned.

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 2016. 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 Stortingets behandling av 
Nasjonal forsvarsindustriell strategi vil FSi 
legge opp til at det iverksettes målrettede 
informasjonstiltak for å bidra til at strategien 
sikrer best mulige rammebetingelser for 
forsvarsindustrien.

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

Det planlegges å øke bruken av nyhetsbrev 
fra foreningen, som nå har mer enn 1300 
abonnenter.

Det er fortsatt 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 forsvarsindustrien i Norge. 
Samarbeidet vil bli videreført også i 2016. 
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 2016.

3.11 Medlemmer

FSi er en medlemsorganisasjon som 
eksisterer for å ivareta medlemmenes 
interesser. FSis medlemsmasse er variert i 
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.
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Med nåværende fordeling av medlems- 
bedriftene 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 forening- 
ene blir stilt ovenfor. I løpet av 2016 vil 
foreningens behov for administrativ støtte 
bli gjennomgått for å vurdere alternative 
måter å dekke dette behovet på.  Målet er å 
frigjøre ressurser som kan omdisponeres til 
å styrke foreningens evne til å levere bedre 
tjenester til medlemmene. 

4  sTYrETs KonKlUsjon

FSi har styrket sin posisjon som den eneste 
organisasjonen i Norge som ivaretar 
interessene til norsk forsvars- og sikkerhets- 
industri i 2015. Intensivering av myndighets-
dialogen, oppfølging av ubåtprosjektet, 
videreutvikling av informasjonsaktiviteten 
og en betydelig økt aktivitet for å styrke 
foreningens og medlemsbedriftenes inter- 
nasjonale relasjoner har vært prioriterte 
oppgaver. Den positive utviklingen i dialogen 
med myndighetene innenfor forsvarssektoren
ble videreført og samarbeidet ble utvidet 
i 2015. Styret vil trekke frem følgende som 
særlig har bidratt til å nå foreningens 
målsettinger for året:

• Styrkning og videreutvikling av 
myndighetsdialogen, med særlig vekt 
på å gi innspill til Stortingsmelding om 
samarbeid mellom industrien og 
Forsvaret og Forsvarssjefens 
fagmilitære råd

• INFO/ERFA – konferansen 2015
• EYs rapport om Økonomisk konse- 

kvensanalyse av forsvarsindustrien
• Stortingets strategi for industri- 

samarbeid i ubåtprosjektet
• Oppfølging av industridelen av 

kampflyprosjektet
• Dialog og informasjonsutveksling 

mellom industrien og Forsvaret 
gjennom programområdenes 
støttefunksjoner

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

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

• Det er gjennomført program- 
konferanser med alle programområder

• Gjennomføring av teknologidag med 
Cyberforsvaret på Jørstadmoen og 
Forsvarets Spesialstyrker i Horten

• Oppfølgingen av den nasjonale 
implementeringen av EUs 
forsvarsdirektiv

• Videreføring av arbeidet i SMB-utvalget 
med øket fokus på samfunnssikker- 
hetsområdet

• Leverandørseminar og FSi-messe på 
Akershus Festning

• Viderføringen av samarbeidet i NAIC
• Bidrag til Norwegian American Defence 

and Homeland Security Industry 
Council (NADIC)

• Planlegging og gjennomføring av 
Norges bidrag som lead nation til MSPO 
utstillingen i Polen i samarbeid med 
Forsvarsdepartementet og Forsvaret

• Planlegging og gjennomføring av 
forsvarsindustriseminar i Canberra og 
Sydney i forbindelse med statsbesøket 
til Australia i februar 2015

• FSi stand på forsvarsmateriell- 
utstillingene Paris Airshow 2015 
(Frankrike), MSPO 2015 (Polen) og 
DSEI 2015 (UK)

• Bilateralt forsvarsindustriseminar 
med Frankrike

• FSi har deltatt aktivt i arbeidet i NATO 
Industrial Advisory Group (NIAG). Flere 
medlemsbedrifter i FSi har gjennom 
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Med nåværende fordeling av medlems- 
bedriftene 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 forening- 
ene blir stilt ovenfor. I løpet av 2016 vil 
foreningens behov for administrativ støtte 
bli gjennomgått for å vurdere alternative 
måter å dekke dette behovet på.  Målet er å 
frigjøre ressurser som kan omdisponeres til 
å styrke foreningens evne til å levere bedre 
tjenester til medlemmene. 

4  sTYrETs KonKlUsjon

FSi har styrket sin posisjon som den eneste 
organisasjonen i Norge som ivaretar 
interessene til norsk forsvars- og sikkerhets- 
industri i 2015. Intensivering av myndighets-
dialogen, oppfølging av ubåtprosjektet, 
videreutvikling av informasjonsaktiviteten 
og en betydelig økt aktivitet for å styrke 
foreningens og medlemsbedriftenes inter- 
nasjonale relasjoner har vært prioriterte 
oppgaver. Den positive utviklingen i dialogen 
med myndighetene innenfor forsvarssektoren
ble videreført og samarbeidet ble utvidet 
i 2015. Styret vil trekke frem følgende som 
særlig har bidratt til å nå foreningens 
målsettinger for året:

• Styrkning og videreutvikling av 
myndighetsdialogen, med særlig vekt 
på å gi innspill til Stortingsmelding om 
samarbeid mellom industrien og 
Forsvaret og Forsvarssjefens 
fagmilitære råd

• INFO/ERFA – konferansen 2015
• EYs rapport om Økonomisk konse- 

kvensanalyse av forsvarsindustrien
• Stortingets strategi for industri- 

samarbeid i ubåtprosjektet
• Oppfølging av industridelen av 

kampflyprosjektet
• Dialog og informasjonsutveksling 

mellom industrien og Forsvaret 
gjennom programområdenes 
støttefunksjoner

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

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

• Det er gjennomført program- 
konferanser med alle programområder

• Gjennomføring av teknologidag med 
Cyberforsvaret på Jørstadmoen og 
Forsvarets Spesialstyrker i Horten

• Oppfølgingen av den nasjonale 
implementeringen av EUs 
forsvarsdirektiv

• Videreføring av arbeidet i SMB-utvalget 
med øket fokus på samfunnssikker- 
hetsområdet

• Leverandørseminar og FSi-messe på 
Akershus Festning

• Viderføringen av samarbeidet i NAIC
• Bidrag til Norwegian American Defence 

and Homeland Security Industry 
Council (NADIC)

• Planlegging og gjennomføring av 
Norges bidrag som lead nation til MSPO 
utstillingen i Polen i samarbeid med 
Forsvarsdepartementet og Forsvaret

• Planlegging og gjennomføring av 
forsvarsindustriseminar i Canberra og 
Sydney i forbindelse med statsbesøket 
til Australia i februar 2015

• FSi stand på forsvarsmateriell- 
utstillingene Paris Airshow 2015 
(Frankrike), MSPO 2015 (Polen) og 
DSEI 2015 (UK)

• Bilateralt forsvarsindustriseminar 
med Frankrike

• FSi har deltatt aktivt i arbeidet i NATO 
Industrial Advisory Group (NIAG). Flere 
medlemsbedrifter i FSi har gjennom 
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året deltatt i studier i regi av NIAG
• Videreføring av samarbeidsavtalen 

mellom de nordiske forsvarsindustri- 
foreningene med særlig vekt på 
koordinering av nasjonale posisjoner 
i forhold til utfordringene i ASD og 
utviklingen i EU

• Videreføring av dialogen om nordisk 
samarbeid med NORDEFCO i samarbeid 
med de nordiske forsvarsindustri- 
foreningene

• Samarbeidet med tidsskriftet 
Militærteknikk

•  Industriseminar med Airbus

FSis økonomiske resultat ble kr 1 551 326,-. 
Resultatet er vesentlig høyere enn budsjet-
tert. Årsaken til dette er at administrasjonen 
som følge av personellutskiftninger har hatt 
noe  mindre bemanning enn forutsatt i 2015 
og at responsen på foreningens aktiviteter 
har vært vesentlig større enn forutsatt. Styret 
vurderer foreningens økonomi som solid. 
Den opparbeidede egenkapitalen gir 
foreningen handlefrihet til ved behov 
å kunne engasjere ekstern kompetanse, 
til å gjennomføre aktiviteter der det er risiko 
for negativt økonomisk resultat og handle- 
frihet i forhold til å gjøre tilpasninger i
 

bemanningen ved behov. Styret er av 
den oppfatning at egenkapitalen er 
tilfredstillende. 

Styret vurderer at resultatene for 2015 gir  
et godt grunnlag for virksomheten i 2016.

Oslo, 17. mars 2016
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MEdlEMsBEdrIFTEr
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (Fsi)

Pr. 31. desember 2015 - 123 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

Arctic Trucks Norge AS Postboks 474 3012 Drammen  

Astrium Services Enterprises AS Postboks 433 1327 Lysaker

Axnes Aviation AS Postboks 504 4898 Grimstad

BAE Systems Hägglunds AB, c/o Visma Services Gjøvik Postboks 475 2803 Gjøvik

Barco Fredrikstad AS (tidl. Projectiondesign AS) Habornveien 53 1630 Gamle Fredrikstad 

Bedriftssystemer AS Postboks 6161 Etterstad 0602 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 - High Energy Materials 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

CSUB (tidl. Sørkomp AS) Skilsøveien 388 4818 Færvik

Dacon AS Gml. Ringeriksvei 6 1369 Stabekk

Data Respons Norge AS Sandviksveien 26 1363 Høvik 

DCNS Bygdøy Allé 5 0257 OSLO

Drytech AS Evjenveien 130 9024 Tomasjord  

DSG Technology AS Postboks 103 3791 Kragerø

dspnor as Laksevaagneset 12 5160 Laksevaag

Eidsvoll Electronics AS Nedre Vilberg vei 8 2080 Eidsvoll
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Electronicon AS Holbergskaien 5005 Bergen

Flatirons Norge AS (tidl. Corena Norge AS) Dyrmyrgata 35 3611 Kongsberg 

Fosen Innovasjon AS Verkstedvegen 4 7125 Vanvikan  

Fosstech AS Borgeskogen 7 3160 Stokke 

Fred. Olsen Fly og Luftmateriell A/S Postboks 1159 Sentrum 0107 Oslo 

GKN Aerospace Norway AS Postboks 1004 3601 Kongsberg 

Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX) Randkleivsgata 10 2630 Ringebu 

Gylling Teknikk AS Postboks 103 1351 Rud

H. Henriksen AS Trælleborgveien 15 3112 Tønsberg

HABU Technology Teknologiveien 4 8517 Narvik 

Hadelandprodukter AS (HAPRO) 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 211 3603 Kongsberg

IKM Haaland Postboks 23 4369 Vigrestad

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 Trollåsveien 36 1414 Trollåsen  

Janusfabrikken AS Stephansensvei 35 5267 Espeland

Josi Tech as Postboks 3202 Elisenberg 0280 Oslo

Jotne EPM Technology AS Postboks 6629 Etterstad 0607 Oslo

K. Lerøy Metallindustri AS  5282 Lonevåg 

Keytouch Technology AS Postboks 164 3672 Notodden

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 (tidl. Kongsberg Mikroelektronikk AS) Heistadmoen Industripark 3608 Heistadmoen/Kongsberg

Lilltech AS Vilbergveien 107 2060 Gardermoen 

Malm Orstad as Vollveien 66 4354 Voll

Maritime Robotics AS Brattørkaia 11 7010 Trondheim

Marshall Norway AS 2nd Floor, Hangarveien 21 3241 Sandefjord

Medical Rescue Equipment Holding AS Løvenskiold Fossum Hovedgård

  Jernverksveien 52 3721 Skien 

Metronor AS Postboks 238 1379 Nesbru 

Mobile Storage Systems AS (MSS) Widerøveien 1 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 & Security AS (tidl. Nordic Defence Supply AS) Rudsletta 97 1351 Rud 

Nordic Shelter AS Rosenborgveien 3 1630 Gamle Fredrikstad

Nordic Unmanned AS Havnegata 5B 4306 Sandnes  

Nordisk Aviation Products AS Postboks 173 3081 Holmestrand 

NorLense AS Fiskebøl 8317 Strønstad

Normeca AS Postboks 404 1470 Lørenskog

Norsafe AS Postboks 115 4852 Færvik

Norsk Scania AS Postboks 143 Skøyen 0212 Oslo 

NORTHROP GRUMMAN Sperry Marine, Norway Branch Damsgårdsveien 167 5162 Laksevåg  

Norwegian Special Mission AS Postboks 110 2061 Gardermoen

Notodden Technology Group AS Postboks 203 3672 Notodden

O. B. Linaae AS Rudsletta 97 1351 Rud 

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 Solgaard Skog 132 1599 Moss 

Patria Helicopters AS Bardufoss Lufthavn 9325 Bardufoss
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Prox Dynamics AS Smedsvingen 4 1395 Hvalstad     

Radionor Communications AS Ingvald Ystgaards veg 23 7047 Trondheim

Rigg AS Arnljot Gellines vei 3 0657 Oslo

Ritek AS Rinnleiret 7609 Levanger  

Rohde & Schwarz Norge AS Østensjøveien 34 0667 Oslo 

Rud Pedersen Public Affairs Kronprinsens gate 1 0251 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

Simpro AS Industriveien 4 7332 Løkken Verk 

SINTEF Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim 

Sopra Steria AS Postboks 2 0051 Oslo

Tamek AS Postboks 60 2017 Frogner

T&G Elektro AS Postboks 63 1321 Stabekk  

TAM AS Andslimoen 9325 Bardufoss 

Techni AS Ynglingeveien 42 A 3184 Borre

Teleplan Consulting AS Postboks 69 1324 Lysaker

Teleplan Globe AS Postboks 69 1324 Lysaker

TGC Harnessing AS 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 - Defence Postboks A 3051 Mjøndalen

Tronrud Engineering AS Flyplassveien 22 3514 Hønefoss

Tyco Electronics Norge AS Postboks 74 1360 Nesbru

Ullandhaug Industrier AS Postboks 98 4349 Bryne 

Umoe Mandal AS Gismerøyveien 205 4515 Mandal

Vinghøg AS Postboks 174 Økern 0509 Oslo

  Postboks 143 Teie 3106 Tønsberg 

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 2015

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 opp- 
tjenes og periodiseres per kalenderår. 
Inntektsføring skjer hver måned på bak-
grunn 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 for-
bigående. Varige driftsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives lineært over 
driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld om-
fatter poster som forfaller til betaling senere 
enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning 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 2015 
(Beløp i 1000 kr)

36



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

59MILITÆRTEKNIKK 2-3/2016

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   

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 2015

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 opp- 
tjenes og periodiseres per kalenderår. 
Inntektsføring skjer hver måned på bak-
grunn 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 for-
bigående. Varige driftsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives lineært over 
driftsmiddelets levetid. Langsiktig gjeld om-
fatter poster som forfaller til betaling senere 
enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning 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
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Fsi budsjett for 2016

 2015 2016
drIFTsInnTEKTEr
Medlemskontingent 6 590 136 6 699 693
Prosjektinntekter
a Konferanser 2 134 500 2 058 000
b. Kurs/Seminar/Arrangementer 5 282 400 7 220 722
c. NORAMB Washington DC 600 000 525 000
d. Samfunnsikkerhet 100 000 0
e. FSi Medlemspublikasjoner 0 100 000
 8 116 900 9 903 722
sum driftsinntekter 14 607 036 16 503 414

drIFTsKosTnadEr
Husleie, lys, renhold 572 250 600 863
IT-utst. og pr.vare 335 000 350 000
Regnsk.- og rev.-honorarer 121 904 130 437
Sekr. kostn.   5 487 720 5 823 940
Prosjektutgifter
a. Konferanser 862 500 916 500
b. Kurs/Seminar/Arrangementer 4 021 499 5 185 426
c. NORAMB Washington DC 700 000 700 000
d. Samfunnsikkerhet 50 000 50 000
e. FSi Medlemspublikasjoner  
f. Nye Ubåter 100 000 100 000
g. Kampfl y 100 000 50 000

  5 833 999 7 001 926
Kontorholdsutgifter 65 000 65 000
Informasjonsaktiviteter 500 000 600 000
Møter, kurs 185 000 185 000
Eksterne tjenester 600 000 700 000
Reisekostnader 289 000 305 000
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 14 358 873 16 131 166
drIFTsrEsUlTaT 248 163 372 249

FInansInnTEKTEr 0 0
Renteinntekter 110 000 110 000
Bankomkostninger -1 000 -1 000
sum fi nansinntekter 109 000 109 000

rEsUlTaT 357 163 481 249

Note 1 Medlemskontigent øker med 2 % fra 1. juli (1,0% på årsbasis) og antall medlemmer er uendret i 2016
 2 Sekretariatet budsjettert med 4,6 årsverk
 3 Endringen i Prosjektutgifter skyldes bruttobudsjettering av Fellesstands på
    DEFEXPO 2016, Eurosatory 2016 og Farnborough Airshow 2016

42
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  StyretS årSberetnIng

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 AS Medlem
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Medlemskontingent 6 590 136 6 699 693
Prosjektinntekter
a Konferanser 2 134 500 2 058 000
b. Kurs/Seminar/Arrangementer 5 282 400 7 220 722
c. NORAMB Washington DC 600 000 525 000
d. Samfunnsikkerhet 100 000 0
e. FSi Medlemspublikasjoner 0 100 000
 8 116 900 9 903 722
sum driftsinntekter 14 607 036 16 503 414

drIFTsKosTnadEr
Husleie, lys, renhold 572 250 600 863
IT-utst. og pr.vare 335 000 350 000
Regnsk.- og rev.-honorarer 121 904 130 437
Sekr. kostn.   5 487 720 5 823 940
Prosjektutgifter
a. Konferanser 862 500 916 500
b. Kurs/Seminar/Arrangementer 4 021 499 5 185 426
c. NORAMB Washington DC 700 000 700 000
d. Samfunnsikkerhet 50 000 50 000
e. FSi Medlemspublikasjoner  
f. Nye Ubåter 100 000 100 000
g. Kampfl y 100 000 50 000

  5 833 999 7 001 926
Kontorholdsutgifter 65 000 65 000
Informasjonsaktiviteter 500 000 600 000
Møter, kurs 185 000 185 000
Eksterne tjenester 600 000 700 000
Reisekostnader 289 000 305 000
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 14 358 873 16 131 166
drIFTsrEsUlTaT 248 163 372 249

FInansInnTEKTEr 0 0
Renteinntekter 110 000 110 000
Bankomkostninger -1 000 -1 000
sum fi nansinntekter 109 000 109 000

rEsUlTaT 357 163 481 249

Note 1 Medlemskontigent øker med 2 % fra 1. juli (1,0% på årsbasis) og antall medlemmer er uendret i 2016
 2 Sekretariatet budsjettert med 4,6 årsverk
 3 Endringen i Prosjektutgifter skyldes bruttobudsjettering av Fellesstands på
    DEFEXPO 2016, Eurosatory 2016 og Farnborough Airshow 2016
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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
  programområdenes støttefunksjoner.

 II. Utvalget fremmer forslag fra industrien om samarbeids-
  prosjekter 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 forretnings- 
  potensialet 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 vara- 
representanter 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 744
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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
  programområdenes støttefunksjoner.

 II. Utvalget fremmer forslag fra industrien om samarbeids-
  prosjekter 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 forretnings- 
  potensialet 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 vara- 
representanter 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.
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  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 kompetansesentre 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

gudmundur Einarsson High Density Devices AS  

rune Martini Nordic Defence Supply AS   

Tormod holmslet Kongsberg Devotek AS 

Martin grimsgaard T&G Elektro AS   

Tom Ivar stie FSI POC

vedlegg 8

FsI arrangEMEnTssTaTIsTIKK 2014

FSi gjennomførte 14 arrangementer i 2015.   
INFO/ERFA 2015 og Leverandørseminar/Minimessen hadde den største deltagelsen.

vedlegg 9

FsI arrangementer 2015 - Medlemsdeltagelse

46
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FSI ForSvarS- og SIkkerhetSInduStrIenS ForenIng

  StyretS årSberetnIng

studier i regi av naTo Industrial advisory group (nIag) der norsk industri deltar i 2015

vedlegg 10

FsI arrangEMEnTssTaTIsTIKK 2014

85% av FSis medlemsbedrifter deltok på ett eller flere  
arrangementer i 2015.  

Det var en betydelig økning i 2015 av antall bedrifter som deltok 
på 8 eller flere arrangementer.

Medlemsaktivitet i 2015 Aktivitetsfrekvens medlemmer i 2015

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

SG 189 Concepts for future NATO surveillance and
 control capability
 Kongsberg Defence and Aerospace

SG 190 Underwater Digital Acoustic Communications
 and Networking
 Kongsberg Maritme

SG 191  NATO Universal Armaments Interface (NUAI)
 Mission Planning Demonstration
 Forsvarets forskningsinstitutt

SG 198  NATO Universal Armaments Interface (NUAI)
 Capability Roadmap and Assessment
 Forsvarets forskningsinstitutt

SG 200  NIAG study on Effector Mix to Counter Low,
 Slow and Small (LSS) Threats
 Kongsberg Defence and Aerospace

SG 204  NIAG study on System of Interest (SOI) Maturity
 Assessment through NATO System
 Life Cycle Management (SLCM) Perspective (SG204)
 Jotne EPM Technology
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US Navy intention to install   
Naval Strike Missile (NSM) on a 
US Navy LCS for deployment

High-speed support vessel for 
Oman

Kongsberg Defence Systems 
 enters into agreement with PGZ 
(Polish Armaments Group)

With this, the US Navy con-
tinues the testing of NSM on 
US Navy’s Littoral Combat 
Ship (LCS). KONGSBERG will 
 supply missiles, ship equip-
ment including deck mounted 
launchers, installation and in-
tegration. The FCT Phase II 
program also provides for train-
ing and a training facility. This 
NSM FCT Phase II test effort is 

The Royal Navy of Oman 
(RNO) has taken delivery of the 
first high-speed support vessel 
(HSSV), RNOV Al Mubshir, from 
Australian shipbuilder Austal.

The RNOV Al Mubshir has 
been built under a $124.9m 
 contract, awarded by RNO to 
Austal to design, build and 
 provide logistics support for two 
HSSVs.

The 72m-long RNOV Al 
Mubshir has a vehicle deck 
 measuring 900m², a carrying 
 capacity of 395t and can operate 
at a speed of 38 knots. (70km/h)

The vessel is based on 
 Austal’s expeditionary fast trans-

Kongsberg Defence Systems 
(KONGSBERG) has entered 
into agreement with PGZ 
( Polish Armaments Group) to 
develop business oppor tunities 
across the two  organizations. 
 KONGSBERG with its 7.500 
employees and PGZ with 
17.500 are both significant 
 European defence industries.

KONGSBERG and PGZ 
have a long successful co-

schedu led to be completed by 
the final quarter of Fiscal Year 
2018 (July-September 2018).

The NSM has been demon-
strated in a live fire event from the 
Royal Norwegian Navy’s Fridtjof 
Nansen-class frigate during the 
Rim of the Pacific in July 2014 
followed by a firing in September 
2014 from USS Coronado of the 
Independence-class LCS.

port (EPF) platform developed 
for the US Navy, and features an 
all-aluminium structure.

It has been designed 
to deliver a high level of 
 manoeuvrability and offers 
multiple-mission capability and 
operational flexibility.

Equipped with a medium - 
lift aviation capability for a 
 NH-90 helicopter, RNOV 
Al Mubshir can be deployed 
to conduct a range of naval 
 missions, including helicopter 
operations, rapid deployment 
of military personnel and cargo, 
and search-and-rescue opera-
tions.

operation in Poland delivering 
the NSM (Naval Strike Missile) 
based Coastal Missile System 
for the Polish Navy. With this 
new agreement, the two com-
panies extend the cooperation 
 pursuing new oppor tunities 
across air defence, naval pro-
grams and space activities with 
the aim to build a long-term 
partnership for the Polish and 
international markets.

US Navy to install NSM on a LCS vessel. The photo displays NSM missile 
live firing from Norwegian corvette KNM Gnist outside Andøya in Northern-
Norway  Photo: Norwegian Navy/FMS

High-speed vessel Al Mubshir  Photo: Austal

Netherlands F-35 fighter jets  
visit Netherlands for first time
The Royal Netherlands Air 
Force’s (RNLAF) two F-35 
 fighter jets from the US have 
visited the Leeuwarden Air Base 
in Netherlands.

The move marks the first 
landing of the new aircraft at an 
RNLAF base.

The RNLAF will present 
the aircraft at an air show at 
Leeuwarden Air Base in June, 
becoming the first in Europe to 
display the aircraft.

During the three-week 
visit, the F-35s will undergo 
tests to measure noise levels at 

the Leeuwarden and Volkel air 
bases.

In March last year, the 
Dutch Parliament approved an 
order for eight Lockheed  Martin 
F-35As to replace the F-16s 
 currently in use by the RNLAF.

The Netherlands will 
 procure up to 37 F-35A aircraft 
in total from Lockheed Martin.

The RNLAF was the second 
international partner to receive 
F-35s, and the first to receive 
the F-35A conventional takeoff 
and landing variant.
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Sea trials for Italian Navy’s 
FREMM Frigate 

Maiden flight for Australian  
P-8A Poseidon aircraft 

New thermal metal coating for 
Queen Elizabeth Class aircraft 
carriers

The Italian Navy’s sixth   
Frégate Européen multi- mission 
(FREMM) vessel, ITS Luigi 
 Rizzo, has sailed out to sea from 
Fincantieri shipyard in Muggiano 
(La Spezia) for the first time to 
begin its maiden sea trials.

The sea trials will continue 
until the conclusion of the ship’s 
outfitting phase. The frigate is 
scheduled to be delivered to the 
Italian Navy in early 2017.

The first of the Royal  Australian 
Air Force’s (RAAF) P-8A  Poseidon 
aircraft has completed its 
 maiden flight.

The flight saw the aircraft 
flying from Renton Airfield to 
Boeing Field in Washington, 
US, where the P-8A’s mission 
systems will be installed.

The $5.4bn P-8A pro-
gramme aims to replace the 
 AP-3C Orion aircraft for 
manned maritime patrol and 
 response operations.

British companies have de-
vel oped a new thermal metal 
 coating for use on the flight 
deck of the UK Royal Navy’s 
Queen Elizabeth Class (QEC) 
aircraft carriers.

The coating will protect the 
carriers’ flight deck from the 
heat generated by the thrusters 
of the new F-35B Lightning II 
fighter jets.

Developed in partnership 
with Tyne and Wear-based 
Monitor Coatings, the pro-
tective coating is a combination 
of aluminium and titanium that 
can endure heat levels of up to 
1,500°C (2,700°F).

The coating is expected to 
provide a long-term pro tection 
through the life of the aircraft 
carriers and is considered a 
key part in the preparation of 
the first carrier HMS Queen 

The FREMM multi-mission 
ship programme is a joint co-
operation agreement that was 
established in late 2002 be-
tween France and Italy.

With a full load displace-
ment capacity of approximately 
6,700t, the 144m-long frigate 
can achieve a speed of more 
than 27k and can accommodate 
a crew of 200 people.

The P-8A will be primar-
ily used for detection of naval 
 surface and submarine threats, 
surveillance and reconnais-
sance, as well as to assist in 
search-and-rescue operations.

The 39.5m-long P-8A 
 Poseidon has a maximum take-
off weight of 85,820kg and a 
wingspan of 37.6m.

Powered by two jet engines, 
the aircraft can travel at a maxi-
mum speed of 907km/h with a 
maximum range of 7,500km.

 Elizabeth for sea trial next 
year, followed by flight trials in 
2018.

Of the total 19,000m² flight 
deck area of QEC carriers, 
the coating is applied on the 
 sections measuring 2,000m² by 
a specially developed  robotic 
spray that fires powdered 
 metal through a plasma jet at a 
 temperature of approximately 
10,000°C (18,000°F).

The molten drops quickly 
condense and flatten to create 
a 2mm-2.5mm thick, rough 
and tough coating with the steel 
structure.

The UK Royal Navy’s Queen 
Elizabeth class aircraft  carriers 
are said to be the biggest and 
most powerful naval assets 
 being built in alliance with 
 Babcock, Thales, BAE Systems, 
and the UK Ministry of Defence.

ITS Luigi Rizzo commences sea trials.  Photo: Ministero Della Difesa

 The first P-8A aircraft for the RAAF leaves Renton Field for Boeing Field in 
nearby Seattle.  Photo: Boeing

Art impression of the Queen Elisabeth and the Prince of Wales carriers, the two 
ships being built of the Queen Elizabeth class.  Ill: QEClass Carriers

Iron Dome to protect offshore 
 assets
Israel has tested Iron Dome, a 
maritime missile interception 
system intended to safeguard its 
offshore oil and gas platforms, 
from the deck of a navy ship.

Two weeks ago, this  system 
passed a live test, wherein 
 several short-range ballistic mis-
siles that were launched from a 
moving boat were shot down.

In the last ten years, Israel 
has bolstered its naval defenses, 
after natural gas deposits were 
discovered off the Mediterra-
nean coast.

Iron Dome can intercept 
and shoot down around 90% of 
short-range rockets fired from 
Palestine.

Israel has several major 
natural gas deposits around 16 
nautical miles from Gaza.

Earlier, Hamas made an 
 unsuccessful attempt to attack 
the rig. The rig caters to the 
 energy requirements of  Israel 
and therefore any attack on 
it could be damaging to the 
 country’s economy.
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Sweden to upgrade  
Gripen C/D aircraft fleet

Wheeled Armored Vehicle 
 PIRANHA 5 Loaded in Airbus 
A400M 

The Swedish Defence  Materiel 
Administration, FMV, has geared 
up to upgrade all Gripen C/D 
aircraft later this year.

The Gripen aircraft will be 
upgraded to Gripen Version 20 
by modifying both hardware 
and software.

The proposed changes  being 
made this year will include the 
addition of the Meteor missile 
to give Gripen increased long-
range air-to-air capability.

The missile has the capa-
bility to detect and defeat 
 enemy aircraft by interacting 
with the aircraft’s sensors and 
support systems.

Its propulsion is managed 
by a ramjet engine, which will 
provide a significant increase in 
range, FMV said in a statement.

Meteor was developed 
 under a partnership between 

General Dynamics  European 
Land Systems and Airbus 
 Defence and Space success-
fully demonstrated the load of 
a  PIRANHA 5 8x8 Armored 
 Personal Carrier (APC) into an 
Airbus A400M cargo  aircraft 
during an evaluation  exercise. As 
part of the drill, the  PIRANHA 
5 was driven into the cargo 
 compartment and  completely 
tied-down  according the airlift 
procedures. 

The crew was able to 
 easily load the vehicle in the 
cargo compartment of the air-

Sweden, Italy, Spain, Germany, 
France and Britain.

Saab has test-fired the 
 Meteor missile, while FMV Test 
and Evaluation provided proj-
ect management support, test 
 management and pilots.

Additionally, protection 
against chemical, biological, 
radiological and nuclear threats 
is being added to Version 20 
in order to protect the pilot in 
contaminated environments 
during the mission and allow 
ground crews to effectively 
 decontaminate the aircraft once 
it has landed.

The Ground Collision 
Avoidance System is also being 
added to automatically prevent 
the aircraft from hitting the 
ground during uncontrolled 
situation.

craft, which can accommodate 
one PIRANHA 5 and 29 fully 
equipped soldiers. 

Eight countries have placed 
orders for the A400M aircraft, 
including Belgium, France, 
 Germany, Luxembourg, Spain, 
Turkey, the United Kingdom 
and Malaysia. 

Two NATO countries – 
 Denmark and Spain - have 
 selected the PIRANHA 5 as their 
future 8x8 vehicle platform. 
The Danish Ministry of Defence 
has signed a contract for 309 
 PIRANHA 5.

 The Gripen 39 C aircraft with IRIS T and Meteor missiles. 
Photo: Stefan Kalm/Saab

 Photo: GDELS/Airbus Defence and Space

3M er leverandør av produkter  
som dekker mange markeder:
• 3M Peltor kommunikasjonsløsninger 
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• Helse og sanitetsmateriell
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• Foliering
• Sikkerhetsfilm 
• Kontor og rekvisita
• Hjem og fritid

3M Norge AS
Postboks 100, 2016 Skjetten
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Body armour plates for US military

MBDA receives £411m  
contract to develop new  
missile for UK’s F-35B jets

Falcon 50 Surmar maritime sur-
veillance aircraft to French Navy

3M subsidiary Ceradyne has 
secured a contract from the 
 Defense Logistics Agency to 
supply body armour plates for 
the US Armed Forces.

Valued at $92.7m, the 
 contract will see the company 
provide 177,000 lightweight 
enhanced small arms protective 
inserts (ESAPI).

The ESAPI are inserted into 
tactical vests to provide soldiers, 
sailors, airmen and marines 

The UK Ministry of Defence 
(MoD) has awarded a £411m 
contract to MBDA to develop 
a new missile for the country’s 
future F-35B Lightning II joint 
strike fighter.

The latest contract follows 
an initial £150m assessment 
phase. Under the contract, 
which includes four years of 
critical design and development 
work, MBDA will work on the 
selective precision effects of the 
range (Spear) 3 missile system.

The Spear 3 next-genera-
tion air launched surface attack 
weapon will be fitted into the 
 F-35B supersonic stealth air-
craft’s internal weapons bay.

Dassault Aviation has delivered 
a new maritime surveillance 
aircraft, Falcon 50 Surmar, to 
the French Navy at the Lann-
Bihoué military base.

The aircraft is the last in the 
second batch of four units ordered 
by the French Defense Procure-
ment Agency (DGA) for the navy.

The French Navy’s 24F 
squadron will now operate the 
new aircraft. In the early 2000s, 
the squadron took delivery of the 
first batch of four aircraft and the 
latest handover brings the total 
number of Falcon 50s to eight.

The four Falcon 50 Surmar 
aircraft, which have been up-
graded at Dassault  Aviation’s 
Mérignac site, feature new 
equipment, including an 
 optronic system, a new cockpit 
and observation windows.

with torso protection against 
small-arms fire.

To date, Ceradyne has pro-
vided more than two million 
body-armour inserts and 100,000 
enhanced combat helmets (ECH) 
to the US Armed Forces.

In February, 3M Deutsch-
land collaborated with 
 Schu berth to develop  improved 
ballistic head protection 
 systems for military and law 
 enforcement applications.

Featuring an innovative 
turbo jet engine, Spear 3 will be 
designed specifically for F-35 
operations that will be launched 
from the UK Royal Navy’s two 
£3bn aircraft carriers, HMS 
Queen Elizabeth and HMS 
Prince of Wales.

To be developed based on 
the combat-proven Dual Mode 
Brimstone missile, the Spear 3 
missile system has a range of 
more than 60 miles and was 
successfully test fired from an 
MoD Typhoon in March this 
year.

Spear 3 is expected to enter 
service in the mid-2020s.

The maritime surveillance 
air craft also features Thales-built 
Chlio forward-looking  infrared, 
a Thales Ocean Master 100 
search radar and three comput-
erised mission stations. It has 
been launched along with Das-
sault’s Falcon 2000 MRA and is 
equipped to carry up to eight 25-
man air-droppable life rafts.

The aircraft, which were 
earlier used for government 
transportation missions, will 
now be deployed for a range of 
maritime surveillance missions, 
including operations to combat 
piracy, trafficking and pollution, 
fisheries control, and maritime 
search-and-rescue (SAR).

Dassault’s Falcon 2000 MRA 
aircraft was recently selected by 
the Japan Coast Guard for in-
duction into their fleet.

MBDA to design and develop Spear 3 missile system for the UK Royal Navy’s 
future F-35B aircraft  Photo: MBDA/Crow
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Turbo-charged military vehicle 
MRZR-D

India deploys Eastern Fleet to South 
China and North West Pacific

Polaris Defense has expanded the 
MRZR range of military off-road 
vehicles with MRZR-D, a new 
turbo-charged diesel variant.

MRZR-D’s engine has been 
built to meet the performance 
and physical specifications of 
the original MRZR vehicles.

The vehicle also offers 
 similar dimensions, payload, 
towing, ground clearance, 
 accessories and handling to the 
existing MRZRs.

The MRZR-D is said to 
 provide increased auxiliary 

The Indian Navy has deployed 
its Eastern Fleet to the South 
China and North West  Pacific 
for a period of two-and-half 
months in an attempt to demon-
strate its commitment towards 
the Act East policy.

As part of this long opera-
tional deployment, the warships 
of the Eastern Fleet are schedu-
led to make port calls at Cam 
Rahn Bay in Vietnam, Subic 
Bay in the Philippines, Sasebo 
in Japan, Busan in South Korea, 
Vladivostok in Russia, and Port 
Klang of Malaysia.

The warships sailed out un-
der the command of the Eastern 
Fleet flag officer, Commanding 
Rear Admiral SV Bhokare.

power with upgraded occupant 
seating space, ergonomics and 
sight-lines.

Production and deliveries 
of the four-seat turbo-charged 
MRZR-D will begin this year.

The company is currently 
producing the original MRZR 
2 and MRZR 4 under the light-
weight tactical all terrain vehicle 
(LTATV) programme for the US 
Special Operations Command 
(USSOCOM) and other inter-
national contracts.

The ships that have been de-
ployed include the indigenously 
built 6,200t Shivalik-class guided-
missile stealth frigates INS Sat-
pura and INS Sahyadr, which 
are equipped with supersonic 
anti-ship and land-attack cruise 
missiles; the 27,550t Deepak-
class fleet tanker INS Shakti, 
which is a sophisticated surface 
warship; and the 1,350t Kora-
class guided missile corvette 
INS Kirch, which is equipped 
with sub and super-sonic anti-
air and anti-ship missiles.

Headquartered at Visak-
hapatnam in the southern state 
of Andhra Pradesh, Eastern 
 Naval Command’s Eastern Fleet 
has 60 vessels.

Polaris Defense adds a high-performance MRZR turbo diesel to its off-road 
 vehicle lineup.  Photo: Polaris

Airbus Helicopters Selected for 
UK’s Military Flying Training 
Airbus Helicopters in the UK 
has been selected by Ascent as 
the Aircraft Service Provider 
for the UK’s Military Flying 
 Training System (UKMFTS). 
The contract, worth £500 
 million over 17 years, will see 
Airbus Helicopters deliver air-
craft and an integrated support 
solution over the course of 18 
months, ready to start training 
in April 2018. This will involve 
the manufacture of aircraft in 
 addition to developing the sup-
port infrastructure and training 
initial crews and maintenance 
personnel. 

Over the last 35 years, all 
UK military helicopter pilots 
have been trained on Airbus 
Helicopters. 

As part of the contract, 
 Airbus Helicopters will supply a 
fleet of H135 and H145  capable 
of delivering the 28,000 hours 
per year necessary to meet 
the training requirement. The 
two types are already used for 
 military helicopter training in 
the US, Australia and  Germany 
among many other partner 
 nations.

Art impression of a H145 helicopter  Ill. Airbus

Hellfire missiles to UAE
The US Defense Security Co-
operation Agency (DSCA) has 
notified Congress of a poten-
tial $476m foreign military sale 
(FMS) of Hellfire missiles and 
associated equipment, training 
and support to the UAE.

Under the sale, the UAE has 
requested 4,000 AGM-114 R/K 
Hellfire Category III missiles 
over a period of three years.

The contract will also 
cover training and technical 
 assistance.

Hellfire missile fired from a vehicle. Hellfire missiles can be deployed from 
rotary and fixed-wing aircraft, waterborne vessels and land-based systems. 
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Rheinmetall to upgrade Swiss air 
force’s ageing defence systems

Saab Develops Underwater 
 Anti-IED Robot

India test-fires Advanced Air 
 Defence supersonic missile

Rheinmetall Air Defence has se-
cured a contract from the Swiss 
armed forces to extend the service 
life of Swiss air force’s ageing de-
fence systems until at least 2025.

Under the contract, Rhein-
metall will upgrade the fire control 
units and guns of the 35mm me-
dium-calibre Oerlikon Skyguard 
air defence system by 2019.

Oerlikon Skyguard is  being 
upgraded in order to avoid a 
capabilities gap prior to intro-
duction of a successor system 
for short-range air defence of 
ground assets, the company said.

Saab presented its remotely 
ope rated vehicle (ROV), Sea 
Wasp, at the Navy League’s 
 Sea-Air-Space Exposition in 
National Harbor, Maryland. Sea 
Wasp, which relocates, identi-
fies and neutralizes underwater 
improvised explosive devices 
(IEDs), is designed to combat 
below-the-surface terrorism.

To produce the Sea Wasp, 
Saab leveraged technology 
from its Saab Seaeye line of 
 commercial ROVs, and added 
capa bilities previously devel-

India has reportedly test-fired 
the indigenously developed 
Advanced Air Defence (AAD) 
supersonic interceptor missile 
from a test range at Wheeler 
Island, off the coast of Odisha 
state.

During the trial, the rocket-
propelled missile successfully 
intercepted a Prithvi missile 
launched from a ship in the Bay 
of Bengal, The Press Trust of 
 India (PTI) reported.

According to Defence 
 Research and Development 
 Organisation (DRDO) officials, 
the test evaluated various para-
meters of the interceptor in 
flight mode.

The contract also covers the 
upgrade of the Swiss air force’s 
ground-based short-range air 
defence systems such as the 
lightweight Stinger guided 
 missile and the mobile Rapier 
surface-to-air missile.

It will also see the com pany 
modernising the associated 
command and control systems 
in the operations centre, as well 
as additional spare parts.

The Swiss air force’s up-
graded equipment is used for 
defending assets and infra-
structure from aerial attack.

oped for its military systems 
portfolio. The company then 
worked with the U.S. Under-
water Hazardous Device Re-
sponse Community to adopt it 
for explosive ordnance disposal 
(EOD) purposes and proce-
dures.

Today, most underwater IED 
threats are disposed of manu-
ally by trained EOD divers. Sea 
Wasp is operated remotely by 
two-person teams, allowing for 
a safe distance between opera-
tors and IEDs.

The 7.5m-long missile has 
been designed for intercepting 
missiles at endo-atmospheric 
altitudes of up to 30km.

It features a navigation 
 system, an electro-mechanical 
activator, mobile launcher, 
 independent tracking and hom-
ing capabilities, and a secure 
data link for interception.

India is currently develop-
ing a multi-layered defence 
system to protect from ballistic 
missile attacks.

Meanwhile, Radio Pakistan 
quoted Pakistan Foreign Minis-
try Advisor Sartaj Aziz as saying 
that the test fire of AAD would 
disturb the strategic balance of 
power in region.

A 35mm Oerlikon Skyguard gun  Photo: RheinmetallSea Wasp  Ill. Saab

Airbus launches mini UAV for 
armies
Airbus Defence and Space and 
its subsidiary Survey Copter 
have launched SkyGhost ER, 
a new mini-drones reconnais-
sance system (SMDR) solution 
for military operations.

SkyGhost ER is the latest 
in a range of mini tactical un-
manned aerial vehicles (UAVs) 
manufactured by Airbus and 
Survey Copter.

The fully automatic UAV 
can be deployed within 15 
 minutes in hot or cold climates, 
flat terrain, mountainous areas 
or urban environments.

SkyGhost ER features infra-
red, high-resolution cameras 
that capture 360-degree views, 
as well as a laser designator 

integrated in a high-precision, 
 stabilised plug-and-play turret.

The UAV’s compact design 
enables projection and rapid 
deployment by a two-man crew.

Powered by an electric 
 engine, it can continuously 
 manoeuvre through severe 
weather conditions for more 
than three hours during day 
and night operations.

SkyGhost ER also features a 
secure Nato data-link for real-
time transmission, autonomous 
flight guidance and navigation, 
as well as a fully digital, multi-
format, 3D-2D cartography.

The UAV’s carbon fibre 
structures and shock absorbers 
offer protection during landing.
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CBRN equipment to Sweden
Saab has been contracted to 
deliver chemical, biological, 
 radiological and nuclear (CBRN) 
test kits to the  Swedish Civil 
Contingencies Agency, which 
is responsible for  preventing 
and dealing with accidents and 
 disasters.

The test kits include ad-
vanced indication equipment 
for detecting and identifying a 
wide range of CBRN threats.

The equipment includes 
more than 300 different items 
for forensic sampling of CBRN 

agents to suit all customer re-
quirements.

Deliveries under the con-
tract will begin this year, with 
the first kit of a total of 27 
 contracted kits, to be handed 
over in September.

Saab’s CBRN solutions in-
clude systems for automatic 
warning and reporting (AWR), 
sampling equipment, certified 
transport packaging, and a wide 
range of services and CBRN 
solutions for individual pro-
tection.

Get complete situational awareness.
Rohde & Schwarz now offers a complete range of signal 
intelligence systems for the success of your mission. Our new 
digital radar signal collection and analysis (ELINT) solution 
now perfectly complements our sophisticated COMINT / CESM
systems. Our complete turnkey solutions are modular, scalable, 
customizable – and all from a single source.

www.rohde-schwarz.com/ad/puzzle

www.rohde-schwarz.com/no 
Tel.: +47 23 38 66 00 
firmapost@rohde-schwarz.com

New lightweight torpedo for  Sweden
Saab has secured an order, 
worth approximately Skr1.53bn 
($184m), from the Swedish De-
fence Materiel Administration 
(FMV) to develop and produce 
a new lightweight torpedo 
(LWT) system.

The order forms part of a 
letter of intent signed between 
Saab and FMV, which was ann-
ounced in June 2014 to sup-
port the Swedish Armed Forces’ 
under water capabilities for the 
period of 2015 to 2024. This 
new order follows previous con-
tracts that were announced in 

July 2014 and February 2015.
Deliveries under the order 

will be carried out during the 
period of 2016 to 2024.

The new lightweight tor-
pedo system will be developed 
based on the Torpedo 45, which 
has already proven its shallow-
water, anti-submarine warfare 
capability.

Additionally, the FMV con-
tracted Saab in December 2012 
to upgrade the Torpedo 62 
heavyweight system, known as 
Torpedo 2000, for the Swedish 
Navy.

Ill. Saab

India successfully completes smart 
anti-airfield weapon test launch
India has reportedly test 
launched the indigenously 
developed smart anti-airfield 
weapon (SAAW) in the state of 
Karnataka.

The Times of India (TOI) 
cited Union Ministry of Defence 
sources as saying that during 
the trial, the precision-guided 
glide bomb was successfully 
fired from Jaguar aircraft in 
Banga lore.

Developed by Defence Re-
search and Development Or-
ganisation (DRDO) for the Indi-
an Air Force (IAF), the weapon 
has been designed to intercept 
targets at distances ranging 
 between 80km and 100km.

The long-range, precision 
guided air-to-surface weapon 
and can be launched from 
 Jaguar and Su-30 aircraft.

In future, the same can be 
integrated to the French Rafale 
aircraft being imported by the 
IAF.

Using SAAW, the IAF will be 
able to destroy concrete runways 
and bunkers of enemy with deep 
penetration capabilities.

Northrop Grumman wins position 
on $7.2bn contract for ATSP4 
contracting programme
Northrop Grumman has 
 secured a position on a $7.2bn 
engineering services contract 
to support Defense Micro-
electronics Activity’s (DMEA) 
Advanced Technology Support 
Program IV (ATSP4).

Under the indefinite- 
delivery, indefinite-quantity 
contract, the company will 
 conduct trade studies, techno-
logy development and upgrades 
for a period of ten years.

The ATSP4 programme aims 
to develop advanced  technology 
to resolve problems with 

 obsolete or unreliable hardware 
and software.

Northrop will develop 
 solutions for new and existing 
DoD weapon systems under 
the contract, which also covers 
design, fabrication, assembly, 
testing, integration, prototyping 
and limited systems production.

The other companies being 
awarded the contract include 
Lockheed Martin, BAE Systems, 
General Dynamics Advanced 
Information Systems, Aeroflex, 
Raytheon, Boeing and Honey-
well International.
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Tenth San Antonio-class LPD

MH-60R Seahawk helicopters to 
Denmark

The US Navy has taken  delivery 
of the tenth San Antonio-class 
amphibious transport dock, 
John P Murtha (LPD 26), 
built by Huntington Ingalls 
 Industries (HII).

The new vessel is a part of 
the contract awarded to HII to 
construct 11 San Antonio-class 
ships to functionally replace 
more than 41 ships, providing 
the US Navy and Marine Corps 
with modern, sea-based plat-
forms.

Named after the late 
John P Murtha, who repre-
sented  Pennsylvania’s 12th 
 Congressional District from 
1974 to 2010, the 684ft-long 
San Antonio-class ship has 
a  displacement capacity of 
25,000t.

It has a capacity of more 
than 23,000ft² of vehicle stor-
age, and is capable of tran-
sporting a landing force of up 

The US Navy has delivered 
three MH-60R Seahawk heli-
copters to the Danish Defence, 
marking the first such delivery 
to the country’s armed forces, 
and the second foreign military 
sales (FMS) procurement for the 
aircraft.

The new Seahawk aircraft 
will be deployed with the Dan-
ish Defence’s Air Squadron 723 
and will replace their former 
fleet of British Lynx helicopters.

In December 2012, the 
Danish Government signed 
a $686m letter of offer and 
 acceptance (LOA) to procure 
nine MH-60R helicopters, as 
well as comprehensive logistics 
support throughout the US FMS 
programme.

The Sikorsky-built  MH-60R 
helicopter is equipped with 
 sensors, which include sur-
face radar and a forward- facing 
infra red camera, and also 

to 800 marines and their equip-
ment.

The vessel is equipped with 
a flight deck and hangar, which 
can operate CH-46 Sea Knight 
helicopters and the Osprey tilt-
rotor aircraft (MV-22). It is fitted 
with a well deck capable of em-
barking and debarking landing 
crafts, an air cushion, and the 
Expeditionary Fighting Vehicle 
(EFV), to ferry marines ashore.

The landing platform / 
dokcs (LPDs) are intended to 
serve as a key element of the 
 navy’s sea base transformation 
and are being developed to 
 enable deployment of the com-
bat and support elements of 
 marine expeditionary units and 
 brigades.

USS Portland (LPD 27) is 
the final of the 11 San-Antonio 
class ships, whose keel was laid 
in August 2013 and is currently 
under construction at HII.

 features tactical data links to 
assist the host ship during over-
the-horizon operations.

The helicopters are capable 
of being launched from frigates, 
destroyers, cruisers and aircraft 
carriers in littoral zones.

The advanced maritime 
 helicopter MH-60R Seahawk 
can also be deployed into a 
range of missions, including 
combat, search-and-rescue, 
vertical replenishment, and air-
borne mine countermeasures.

The newly procured 
 helicopters will be used by the 
Royal Danish Navy to support 
anti-surface warfare missions, 
as well as anti-piracy opera-
tions, while protecting and de-
fending Danish interests in the 
North Atlantic during inter-
national deployments.

The aircraft was also  selected 
by the Australian Defence Force 
(ADF) in 2011.

The tenth San-Antonio class ship is delivered to US Navy. 
Photo: Lance Davis/HII

The US Navy delivered three Seahawk helicopters to the Danish Government. 
Photo: US Navy

7 Bell 429s to the Swedish 
 National Police
Bell Helicopter, a Textron Inc. 
company has to announced the 
delivery and entry into service 
of the Swedish National  Police’s 
seven Bell 429 helicopters. 
The fleet is being used for law 
 enforcement and search and 
rescue, including mountain 
 rescue, across Sweden.

Bell Helicopter has recently 
delivered 15 Bell 429s to the 
Turkish National Police, four 
Bell 429s to the New York  Police 
Department, and the first of 
two Bell 429s to the  Slovakian 
 Police.

Last bribery charges  
against  Patria dismissed
The decision of the Turku 
Court of Appeal dated 17 
 February 2016, in which the 
Court  dismissed all charg-
es  related to Patria’s export 
 pro ject to  Croatia, has gained 
legal force and is final. None 
of the  parties to the case 

 applied for per mission to 
 appeal against the decision 
of the Court of  Appeal in 
the  Supreme Court. Also the 
 demand for a  corporate fine 
to be imposed on Patria Land 
 Services Oy was dismissed.
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Nordic states  establish channels 
for sensitive  information

Firing of LARGE HYBRID  
ROCKET MOTOR 

MNOK 235 Crows order

Text: Tor Husby

A graded communications 
 systems will be established 
between Oslo, Stockholm, 
Copen hagen and Helsingfors 
this  summer. Island intends to 
join the collaboration later. The 
project is led by Norway and 
includes sensitive voice, audio, 
image and text communications.

The system will be operative 
this summer. Norway will set up 
facilities with a Situation Center 
under the  supervision of the 
Ministry of Defence and FOH. 
 Military and civilian  authorities 

Nammo passes a new milestone 
after conducting a full-scale 
test firing of the flight-weight 
 hybrid rocket motor. 

On Thursday 19th May, 
Nammo completed the first hot 
firing of the Flight-Weight Uni-
tary Motor (FWUM) at its Green 
Propulsion test facility for rocket 
motors in Raufoss, Norway. 

The design of this hybrid 
rocket motor, which is safe, 
controllable, low-cost and 
green, reflects the progress and 
superiority of Nammo’s  hybrid 
rocket motor technology, and 
places Nammo as a global 
 leader in this area.

During the first firing, the 
engine burned for the duration 
of 5 seconds, until it was termi-
nated in a controlled manner by 
closing the main oxidizer valve.

2 hours and 35  minutes 
after the first pulse, the 
 engine was restarted simply 

KONGSBERG has signed orders 
to the CROWS program valued 
MNOK 235.

The orders with the U.S. 
Army are for delivery of Low 

will use the system. 
Military and civilian author-

ities will use the system. The 
system is being implemented 
to ease the exchange of graded 
communications and informa-
tion. The only way of exchang-
ing such information in the past 
has been through the use of 
 couriers. The new information 
system will simplify such proce-
dures and lower costs. 

The new system is based on 
exiting technology. The project 
will cost approximately NOK 30 
million. The costs will be shared 
by all participating nations.

by  opening the main oxidizer 
valve, and burned flawlessly 
for 10 more seconds. Ignition 
was  performed by  catalytic 
 reaction of the  oxidizer, which 
enables an unlimited number of 
 restarts. During both pulses, the 
engine delivered stable high-
performance combustion and a 
thrust level of 30 kN (3 tons).

Nammo’s next steps
The hybrid motor test fired now 
is built according to flight stan-
dards, meaning the FWUM is 
ready to be integrated with the 
fuel tanks and the payload into 
a complete rocket. The FWUM 
is a 14 in (356 mm) hybrid 
 motor with a full burn time 
 capability of over 35 seconds. 
The complete Nucleus rocket 
will be approximately 9 m long, 
800 kg in mass, and will reach 
space with a maximum altitude 
over 100 km.

Profile CROWS configuration 
for the M1A2 Abrams Main 
 Battle Tank. The orders are re-
lated to the CROWS contract 
signed in August 2012.
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The 28th Undersea Defence 
Technology (UDT) took place 
on June 1-3 in Lillestrøm, 
Norway, approximately 20 km 
north of Oslo. The event was 
divided in a conference part and 
an exhibition part.

Naturally, the upcoming 
Norwegian submarine pro-
gram was heavily reflected, 
both  during the conference 
and in the exhibition hall. 
Both the  candidates for the 
 contract, French DCNS and 
German ThyssenKrupp Mari-
time  Systems, were the main 
 sponsors of the event.

UDT in Norway

ThyssenKrupp Maritime Systems is the other candidate for the 
 Norwegian submarine program. From left, Phillip Schön and Joachim 
 Schönfeld.  Photo: MilitærTeknikk

Babcock has been working together with Kongsberg on the submarine launched 
NSM missile. From left: Jeff Owen from Babcock international, Conrad Mohr 
Babcock representative in Norway and Regional lead Russell Gregory from 
 Babcock.  Photo: MilitærTeknikk
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Submarine launched Naval Strike Missile (NSM). Kyrre Lohne from 
 Kongsberg presented a model of NSM in a canister, designed for launching 
through a submarine´s torpedo tube.  Photo: MilitærTeknikk

Marketing Director Xavier Mesnet from DCNS represents one of the companies 
still competing for the Norwegian submarine contract.  Photo: MilitærTeknikk
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The Chief of Defence for Norway 
presented its so-called  Professional 
Military Recommendation (FMR) 

in the autumn of 2015, concluding that 
intelligence, surveillance and situational 
awareness are prerequisite for re solving 
the armed forces’ future operations and 
 missions. This is particularly true for 
 maritime surveillance and situational 
awareness along Norway’s coastline and in 
the vast ocean areas of the North Atlantic 
and  Arctic. Norway’s P-3 Orion aircraft 
currently attend to this function. In the 
 future, the Chief of Defence believes that 
establishing a combination of satellite-
based sensors and manned and unmanned 
aircraft to replace the P-3 Orion and 
 DA-20 aircraft will be essential in fulfilling 
Norway’s maritime surveillance obligations 
and ensuring situational awareness.

The Chief of Defence presented 
a scenario with 4 manned intelligence 
surveillance aircraft, 6 operational UAVs 
(MALE) and 6 tactical UAVs.

The recommendation by the Chief 
of Defence involves a reduced structure, 
the 4 manned surveillance aircraft and 6 
operational UAVs will remain in service. 
(The 6 tactical UAV systems will be re-
moved).

Medium Altitude, Long  Endurance 
UAVs (MALE) use the Predator as the 
 reference system.

P-3 Orion countries are looking 
around for new aircraft
More than 17 countries are currently using 
the P-3 Orion for maritime surveillance; 
757 aircraft of this type are in production 
(650 by US Lockheed Martin and approxi-
mately 107 under licence by Kawasaki in 
Japan). The aircrafts were in production 
in the United States from 1961-1990, 
which means even the “newest” Orions 
are  approaching 30 years of age. (The last 
 Orion produced under license to Japan 
was delivered in 2000)

The challenge faced by most P-3 
Orion users is that the United States is 
 currently phasing out its P-3 Orion by 2020 
and replacing these with its  successor, the 
P-8 Poseidon. 

This will probably result in an 
 option to upgrade the Orion, develop and 
integrate modern surveillance  equipment 
and sensors (especially for sub marine 
 detection) and collaborative  training, 
which will be challenging in years to 
come. Where access to spare parts is 
 concerned, companies like the European 
Airbus have signed deals Lockheed Martin 
(which  produces P-3 Orion) to continue 
 pro duction of spare parts for this aircraft. 
Norway and German have signed collabo-
rative agreements on the purchase of spare 

parts from Airbus, among other countries. 
However, it is not yet clear how long Air-
bus will  continue to produce spare parts 
for  Orion, and as more countries phase out 
their Orion aircraft there is reason to believe 
the price of the spare parts will increase. 

Several countries, including 
 Norway, have carried out extensive up-
grades to their Orions, so technically the 
Norwegian planes could fly until 2035. 
Still, like the other countries facing the 
same dilemma, Norway must consider 
how long the Orions can be expected to 
operate. That is because the production 
line for the most likely replacement of the 
Orion, the P-8 Poseidon made by Boeing, 
will shut down production before 2025 if 
no new buyers present themselves. 

Alternatives to P-8
There is currently a long list of aircraft 
that can be used for maritime sur veillance. 
However, the vast majority of these aircraft 
are outdated; some are primarily used by 
the fishing industry, for ship traffic and 
for environmental monitoring. Most of 
these aircraft are equipped with sub marine 
 detection devices, which is the main 
 assignment of Norway’s P-3 aircraft.

Airbus has tried to offer a maritime 
version based on its civilian passenger air-

NORWAY’S FUTURE  
MARITIME SURVEILLANCE
Norway’s P-3 Orion aircraft 
has been upgraded, so tech-
nically it will probably sur-
vive another 20 years. The 
Nor wegian Chief of Defence 
believes that in the future we 
will have both manned and 
unmanned aircraft replacing 
today’s Orion aircraft. The 
most obvious manned air-
craft to replace Orion, the P-8 
Poseidon will probably go out 
of production in 2020.

Boeing P-8 Poseidon is the successor to the P-3 Orion used by the US Navy. The aircraft is based on a 
 modified version of Boeing’s civilian passenger plane 737-800; the US Navy has ordered 122 aircraft of this 
type. If Norway chooses this type of aircraft, the US Navy would ensure that modern sensors, equipment and 
weapons are available.  Photo: US Navy
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as well as satellite-based sensors. Norway’s 
CoD is thinking along the same lines as the 
military leaders of a number of countries, 
including USA and Australia.

P-8 Poseidon and Triton
After reviewing several options, the US 
Navy chose Triton Northrop Grumman as 
the type of UAV they will use to operate 
alongside P-8 Poseidon. This combination 
is probably not the cheapest solution on 
the market, but it probably is the solution 
with the greatest capacity, by far.

The US Navy thinks that, in the 
 future, the crew of P-8 Poseidon will be 
able to control Triton and receive infor-
mation from Triton directly. 

craft, the A319. This solution is, in many 
ways, a good alternative to the P-8  Poseidon, 
which is based on a civilian passenger plane 
(Boeing 343). So far however, no nation has 
opted for the Airbus solution, and as of to-
day the remaining market for maritime sur-
veillance aircraft of this type is quite limited; 
so limited in fact that Airbus will probably 
not be competitive if they intend to develop 
a maritime version of the A319. 

The closest competitor of the P-8 
Poseidon on the market (for western aircraft) 
is Japan’s Kawasaki P-1. Japan has ordered 
33 aircraft of this type, and Japan’s govern-
ment has offered the aircraft to the United 
Kingdom after the British cancelled their 
own Nimrod MRA 4 project. Up to now, the 
United Kingdom has opted for the P-8.

Where newer aircraft are con-
cerned, a number of nations are using 
the Airbus (CASA) C-295, Bombardier 
DHC-8 and Embraer P-99/145 for mari-
time surveillance. These aircraft are sub-
stantially smaller than the P-8 Poseidon 
or Kawasaki P-1. How many of the other 
aircraft have submarine detection  sensors 
is unknown. However, this will be a  crucial 
aspect of Norway’s choice. A small nation 
like  Norway will depend on collaborative 
 partners in areas of development, inte-
gration, updating and training for equip-

ment and sensors for hunting down 
submarines. Herein lies one of the great 
advantages of Norway choosing the P-8 
Poseidon. By choosing the same solution 
as the Americans (the US has 122 such air-
craft), Norway is assured some form of col-
laboration for development and moderni-
sation of submarine detection equipment 
and sensors, collaborations on training, 
maintenance and updates for these aircraft.

Combination of UAVs and 
manned aircraft
IN the FMR report, the Chief of  Defence 
stated that the future of Norwegian mari-
time surveillance would consist of a 
 combination of manned aircraft and UAVs, 

Triton UAV from Northrop Grumman. In the future, the US Navy would like the Triton to be operated from 
the control room on board the P-8 Poseidon.  Ill: Northrop Grumman
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Garm®- a complete clothing system from NFM – 
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The United States has ordered 122 
of the P-8 Poseidon surveillance aircraft, 
and 68 Triton UAVs.

The Australian Navy has also 
decided to use the same combination. 
Australia signed a contract for eight P-8 
Poseidon aircraft, and the authorities have 
approved the purchase of four additional 

aircraft. Australia is also expected to buy 
seven Triton UAVs. 

India has ordered eight P-8 
 Poseidon aircraft and has alerted the 
 producer it wants to purchase an  additional 
four. India has also requested a quote on 
Triton, but there are no concrete agree-
ments on a purchase as yet. 

The last confirmed purchaser of 
P-8 Poseidon is the United Kingdom, 
which is expected to acquire up to 9 air-
craft. The aircraft will be based in Scotland 
and delivery is expected to start in 2020. In 
2014, it was also claimed that the UK will 
also acquire up to 9 Triton UAVs. However, 
this was not mentioned in the last  Strategic 
Defence and Security Review: Strategic 
Defence and Security Review 2015. Other 
possible purchasers of the P-8 are Italy, 
Turkey, New Zealand and Norway.

Alternatives to Triton
Triton is a so-called HALE (High Altitude, 
Long Endurance) UAV.

The Chief of Defence  suggested that 
Norway should purchase MALE ( Medium 
Altitude, Long Endurance) UAVs, and 
mentions Predator as a  reference  example, 
among others. If one  considers that 
the Norwegians will only be using the 
UAV systems for maritime surveillance 

for  fisheries, maritime cargo traffic and 
environ mental monitoring, MALE UAV 
systems are probably most appropriate. 
Alternatives to Predator; Orion Unmanned 
Aircraft System (UAS), Yabon Smart Eye 
UAV, Patroller-R /M Unmanned Aerial 
 System (UAS), among others. 

However, if the UAV system  chosen 
by Norway would also be used to support 
manned surveillance aircraft in submarine 
hunting, it is unclear how many MALE 
UAVs on the market have the  capacity 
to do so or whether Norway can find 
 collaborative partners to integrate sub-
marine detection sensors on a MALE UAV 
and integrate the MALE UAV’s  systems 
with manned surveillance aircraft. As of 
 today there are no western nations working 
with such solutions, as far as one knows, 
and if Norway would like such an inte-
grated  solution it would not be  possible for 
 Norway to develop this on its own. 

Based on this, the P-8 Poseidon 
and the Triton UAV may turn out to be the 
most relevant solution for Norway as well. 
Acquisition costs will be relatively high, 
but there is a sense of security in  knowing 
that the United States and other major 
countries will base their future maritime 
surveillance and submarine detection on 
this combination. 

  The Norwegian Air Force: Luftforsvaret has 
4 P-3C aircraft and 2 P-3N aircraft. Both 
aircraft are stationed at 333 skvadron at 
Andøya flystasjon to the west of Bodø.

  The four P-3Cs are used for maritime 
 surveillance and anti-submarine 
 operations. These aircraft were phased 
in around the year 1989 and are equipped 
with weapons and sophisticated sur-
veillance systems to reconnoitre, locate 
and attack submarines.

  The two P-3N aircraft are used for Coast 
Guard missions. This involves  monitoring 
and controlling fishing activities in 
 Norwegian sea zones. These aircraft 
were delivered from 1968 to 69.

  Norway has been conducting extensive 
upgrades for a few years now on its 
Orions, so technically the aircraft will 
probably be operative until 2035. 

FACTS AND FIGURES:
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The Turkish and Belgian pilots of 
this ‘Flying Mushroom’ do not 
make any effort to hide the  flying 

profile and patrol intentions of this ‘ Sentry’ 
flying close to the southeastern tip of the 

Russian Baltic enclave of Kaliningrad, well 
within Polish and Lithuanian airspace. 
Within the lengthy fuselage of the E-3A, 
a highly specialized and trained radar and 
passive sensor operations  continuously 
scan and track small radar ‘dots’ on their 
screens looking out for aircraft flying over 

the Baltic Sea without flight plan and/or 
transponder data. Once ‘settled’ in TSA8 
(Temporary Segregated Areas), located 
over the Gulf of Riga (Latvia/Estonia), 
‘Magic 56’ flies a number of trace-tracks, 
 assisting NATO’s Baltic Air Policing fight-
er jets at Amari (Estonia) and Siauliai 
(Lithuania). During ‘Magic56’ patrol, its 
radar-screen capture the traditional ‘trail’ 
of commercial airliners flying west- and 
eastbound over the Baltic Sea and States, 
fully complying to today’s civil aviation 
international  standards and regulations. 
No ‘non-squawkers’ (i.e.aircraft flying 
with switched off IFF-transponders) were 
 noticed, allowing ‘Magic 56’ to return 
homebound to Geilenkirchen.

In the event of a ‘non-squawking’ 
aircraft noticed flying over the Baltic Sea, a 
well-oiled , trained and executed ‘air  ballet’ 
will kick off immediately. All informa-

BALTIC AIR POLICING: HUNGARY’S 
FIRST NATO’S  BALTIC AIR POLICING 
COMMITMENT STILL GOING STRONG
November 11, 2015, Boeing E-3A Sentry ‘NATO 06’ of NATO’s 
Airborne Early Warning & Control Force E-3A Component 
starts its take-off run from RAF Geilenkirchen’s 09-runway 
heading for the Baltic States on a traditional ‘Assurance 
 Mission’ to show NATO’s ‘Flag’ over Poland and the Baltic 
States (Estonia, Latvia and Lithuania). Crewed by a NATO-
like multinational flying crew and radar operators, ‘NATO 06’, 
becoming ‘Magic 56’ once on patrol, will also monitor local 
 civilian and military flying operations over the Baltic States 
and the narrow international airspace over the Baltic Sea.

Hungarian Gripen fighters air-policing the Baltic.
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GRIPEN

‘showing their NATO presence’ to the 
 Baltic population. 

During training flights all  available 
Baltic air assets are thrown against the 
Baltic military air controllers and Baltic 
NATO-pilots: Lithuanian C-27J Spartan 
and Let 410-light transports, Estonian/
Lithuanian Air Force L-39 Albatross-jet 
trainers and even Lithuanian Air Force 
Mi-8 Hip-helicopters. All these ”adversary” 
pilots will deliberately alter their initial 
flight plan in flight or lose communication 
with air traffic control and stray ‘into the 
unknown’. Once this anomaly is detected, 
the military air traffic controller will have 
no other option than to launch an “Alpha-
Scramble” to identify the intruding aircraft 
or helicopters. If already airborne as a 
‘Tango-Scramble’, NATO-jets can quickly 
be re-roled into an ‘Alpha’ and guided to 
their targets.

During the first three months of 
BAP39, ten Alpha-Scrambles were flown, 
intercepting civilian and Russian Air Force 
transport and fighter aircraft (Antonov 24 
and Sukhoi 27), mostly flying to/from the 
Russian Air Force-bases in Kalaningrad. 

For many years to come, front-
line NATO fighter squadrons will rotate 
to  Siauliai and Amari to ensure the air 
 policing of the Baltic States, who since 
their integration within NATO have shown 
themselves as true and vivid ambassadors 
of the Alliance. 

tion gathered by the E-3A will be down-
linked to NATO’s CAOC ( Combined Air 
 Operations Center) at Uedem in  Northern 
Germany and Lithuania’s ‘ Galaxy’  fighter 
control  center, close to Kaunas. To 
 ascertain the identity of the unknown 
‘non- squawker’ with its presence  possibly 
causing  dangerous flying operations and 
‘ situations’ over the Baltic Sea, the Uedem-
based COAC will launch NATO-fighter 
jets based at Amari and/or  Lithuania 
within minutes. In full- contact with all 
‘players’, the NATO-jets will  receive by 
Link16- datalink all vital  information for 
inter ception and  identification of the 
‘ unknown radar dots’. Once the BAP-QRA 
jets airborne, the ‘Galaxy’ fighter control 
center will take full command of all flight 
 operations, monitored and assisted if 
 needed by the airborne E-3A Sentry.

For the first time since the start of 
NATO’s Baltic Air Policing-mission, four 
Hungarian Saab Gripen ‘fourth generation’ 
fighter jets are based at Siauliai Air Base 
(Lithuania). The decision by the  Hungarian 
Government to participate within this 
 NATO-operation was already taken during 
the 2012 NATO Summit in Chicago (USA) 
and was not influenced by today’s refugee-
situations in (Central) Europe.

These small but capable fighter 
jets belong to No. 1 Vadaszrepülö of the 
MH59 Fighter Wing of the Magyar  Légierö 
( Hungarian Air Force), based at  Kecskemét 
in central Hungary. Prior to flying to 
 Lithuania, the Hungarian Gripen pilots de-
ployed to the vast Vidsel missile  shooting 
range in Northern Sweden, to shoot 
its onboard Mauser KB27-cannon and 
AIM-9/AIM-120C air/air missiles during 
 dedicated training-missions. Later on, all 
pilots –  assisted by Swedish Gripen pilots 
of the Flygvapnet’s ‘Gripen OT&E Unit’, 
based at Linkoping AB in Sweden – trained 
in air/air-refuelling missions with a USAFE 
KC-135R Stratotanker out of Kecskemet.

THE HUNGARIAN GRIPEN HAS 
LANDED
NATO’s Baltic Air Policing 39th four-
monthly rotation, since its kick-off in 
September 2015, started on 27/08/2015 
when four multirole Saab Gripen of 59th 
Fighter Wing, landed at Siauliai. The 
 Hungarian contingent, as BAP39 lead-
nation, was joined by four Eurofighter 
 Typhoons of the German Luftwaffe, based 
at Amari ( Estonia). The Hungarian ground 
 personnel and support hardware was air-
lifted to Lithuania by Hungarian Antonov 

24’s, NATO C-17’s and Lithuanian Air 
Force C-27J Spartans.

Since all Hungarian pilots are all 
‘first timers’ in Lithuania-, they initially 
flew familiarisation flights to become 
 familiar with the Baltic operational area 
and the various available (technical and/or 
meteo-induced) diversion airfields: Amari 
and Tallinn (Estonia), Riga International 
(Latvia) and finally Kaunas and Vilnius 
 International (Lithuania). 

The NATO-enthusiasm of the  Baltic 
population and less condensed Baltic air-
space enabled the squadron to quickly 
settle in a well-oiled operational flying 
and ‘QRA’-routine. Two pilots  traditionally 
stayed on a 15 minute stand-by to scramble 
(aka ‘Alpha-Scramble). For QRA purposes 
the Hungarian Saab Gripens are armed 
with two AIM-9 Sidewinder short-range 
heat-seeking infra-red and two AIM-120-C 
radar guided missiles. 

The minimum reaction time 
 enforced by NATO’s Uedem-based 
 Combined Air Operation Centre ranges – 
dependent on operational requirements 
and threat level – is from 2 minutes to 3 
hours.  Pilots on non-24/7 alert typically fly 
twice a day with the two ‘spare’-Gripens a 
‘Tango’ (training) scramble, training their 
reaction time, various air-policing and 
superiority techniques and tactics while 
airborne with Lithuanian fighter  intercept 
controllers and – not least important – 

The Hungarian Saab Gripens are armed with two AIM-9 Sidewinder short-range heat-seeking infra-red and 
two AIM-120-C radar guided missiles. 
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Iveco DV’s  range of Multirole Vehicles,  Tactical and Logistic Trucks
and Armoured Fighting Vehicles covers the full spectrum of on- and
off-road military requirements and represents a well thought through,
comprehensive and effective response to the needs of the military
customer. Iveco recognises that these needs change in response to
the evolving operational environment, developing doctrine and chan-
ging threat. As a part of the company’s commitment to our cus-

tomers’ needs, we aim to identify or anticipate at an early stage how
requirements are likely to develop.
As a result, the whole product range is subjected to a continuous
development process.  Evolving needs are fed back to Engineering,
who in turn develop a steady stream of enhancements in terms of
payload, mobility and protection. Where necessary, complete new
vehicle families are developed.
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SPACE

The mirrors are made of ultra-lightweight beryllium and the James Webb 
telescope has a total weight of 6,500 kg. If the James Webb had been based 
on the same technology as the Hubble telescope, the total weight would have 
been approximate 60,000kg. The 5 layer sun shield has almost the size of a 
tennis court, 21.2 m x 11.2 m. The sun shield protects the infrared telescope 
from being heated by the sun.  Ill. NASA

The James Webb telescope will be folded to fit into an Ariane 5 
space rocket. When approaching orbit 1.5 million  kilometers 
out in space, the telescope and the sun shield will start to 
 unfold.
The James Webb is an international collaboration between 
NASA, the European Space Agency (ESA), and the  Canadian 
Space Agency (CSA). The main industrial partner is Northrop 
Grumman.  Ill: NASA

JAMES WEBB SPACE TELESCOPE; 

SEARCHING FOR  
THE FIRST LIGHT

The James Webb Space Telescope will be a large 
 infrared  telescope with a 6.5meter primary mirror. 
The telescope will be launched on an Ariane V rocket 

from French  Guiana in October of 2018, and placed in orbit 
1.5million kilometers from earth. By comparison, the Hubble 
that is approximate 559 km from earth and moon is approxi
mate 384 400 km from earth.

How far James Webb see?
Because of the time it takes light to travel, the further away an 
 object is, the further back in time we are looking. 

The James Webb telescope will study every phase in 
the  history of our Universe, ranging from the first luminous 
glows  after the Big Bang 13.7 billion years ago, to the for
mation of  solar systems capable of supporting life on planets 
like Earth, to the  evolution of our own Solar System. 

88 MILITÆRTEKNIKK 2–3/2016





Returadresse: 

MilitærTeknikk, 
Prinsens gate 22, 
N-0157 OSLO
Norway

www.kongsberg.com

KONGSBERG
KONGSBERG creates and delivers high technology 
solutions for people that operate under very 
challenging conditions – on the oceans, in the 
deep subsea, in defence, in space.




