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you can rely on Saab’s thinking edge to provide the capabilities 
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Since the days of the Cold War, defence budgets have been  reduced 
in all countries in Europe, and the money being saved on defence 
has been used for a number of good causes, such as health and 
 social  services, schools and education, research and development, 
 communication and infrastructure, culture and the arts, and so on. 
The image has changed today. Europe is facing a situation that calls 
for increased defence spending.

This increase in defence budgets will mean either budget cuts 
in other areas, or an increase in taxes and duties. None of these 
 alternatives hold great appeal for politicians looking to be re-elected. 

Defence is an expense on the national budget. When seen in 
a broader context, however, the defence and the armed forces of 
a  country are providing important contributions to society. In many 
countries, the Defence is an important educational  institution, 
 offering the chance for even the less affluent youth to seek  higher 
education in many specialised fields. And the Armed Forces’  defence 
schools, where military service and military training is an integral 
part of the  curriculum, are a notable alternative to  civilian  institutions 
of  education. The military training element, both for conscripts and 
for those doing voluntary military service, as well as those  pursuing 
a  military  education, contributes to boosting self-confidence 
and a  feeling of accomplishment in the  individuals. Furthermore, 
 collaborative skills, respect and tolerance will be  developed and 
 emphasised when the troop or the team is assigned tasks to be solved 
as a group. These are values and  capabilities that individuals carry 
with them into society after their military service has ended. Not least 
in a multi-cultural Europe, the  societal sense and the tolerance and 
mutual understanding that are important in order to resolve tasks and 
challenges under military training and exercise, will be an important 
factor in breaking down social, ethnic and religious barriers between 
young people.

Defence budgets are also applied to the purchase of  equipment 
and materiel. The defence communities do their procurement from 
 almost every field of technology – weapons and ammunition,  missiles, 
aircraft, vessels and vehicles, information and  communication 
 technology, all the way to more prosaic items such as food and 
 clothing, field equipment, buildings and plants, etc.

For any country’s industry, the possibility of a defence contract 
carries huge potential. Not just in terms of revenue, but also in the 
opportunities it brings for further development of the company’s 
 products and technological competence. Also, a defence contract will 
serve as a solid reference in any international market, both military 
and civilian.

The value of the defence budget for the national industry, and the 
value of the armed forces’ educational institutions and their  training 
and development of huge groups of young people, cannot readily be 
demonstrated in a national defence budget. It is hard to measure 
these values against the national and state budgetary expenses 
 towards the defence. It is nevertheless important to emphasize that 
the defence is far from just a huge expense; the values it ploughs right 
back into society are immense. This aspect is not least important in 
these trying times, with politicians and state leaders having to justify 
increased defence spending.

DEFENCE IS NOT JUST 
ABOUT EXPENSES

Editor-in-Chief:
M.Sc. Bjørn Domaas Josefsen
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The Norwegian Armed Forces are planning to 
replace a number of ageing air surveillance 
radars, positioned on mountain tops along 
the coastline of Norway. The photo displays a 
radar dome at Sørreisa in Northern Norway. 
 Photo: FMS/ Lars Skjegstad
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Caesar is a lightweight  self-propelled 155 
 millimetre artillery, and with a total weight 
of less than 18 tonnes, one complete 6x6 
Caesar artillery unit is transportable in a 
C-130 Hercules transport aircraft. This was 
one of the key design criteria  forwarded 
by the French army when Caesar was 
 developed in the late 1990s.

The 6x6 Caesar artillery gun is 
mounted on a civilian truck chassis, a 
Renault Sherpa 10 chassis for the French 
army and UNIMOG chassis for the export 
version. Besides the French army, the 6x6 
Caesar is operated by Indonesian, Saudi 
Arabian, and Thai armed forces.

Caesar 8x8
In September 2015, Nexter presented a 
new version of the Caesar, mounted on at 

Before the competition was put 
on hold last year, the Norwegian 
 Ministry of Defence narrowed  

down the selection to two  contenders, 
the South Korean K9 Thunder and the 
up graded M109G from Switzerland. 
At the same time the Norwegian MOD 
also stated that the German and French 
 candidates were not conclusively out of 

the  competition, but were merely put on  
hold.

A few months later, the whole 
 competition was put on hold, pending the 
results of the Land Power Analysis.

The French candidate in the  original 
competition was the 6x6 wheel-based 
Caesar artillery. The Caesar was the only 
wheel-based candidate in the  competition. 

CAESAR 8X8 WHEEL-BASED 
 ARTILLERY FOR NORWAY?
The process of procuring new artillery for Norway has been 
put on hold until the Land Power Analysis is presented. There 
were originally four serious candidates for the supply of new 
Norwegian 155 millimetre field artillery; the Panzerhaubitze 
2000 from the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW), the 
M109G from Ruag in Switzerland, K9 Thunder from Hanwha 
Techwin in South Korea, and the French Caesar from Nexter.

This truck-mounted artillery system is fitted with a 155 mm/L52 howitzer, which is capable of direct and indirect firing. In February of this year, Denmark selected 
this artillery system to replace their old M109 howitzers that have been in service since 1965.  Photo: Nexter
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Tatra 8x8 truck chassis. (The 8x8 Caesar 
has also been referred to as Caesar 2).

On the 6x6, the weight  criteria 
were putting strict limitations on the 
 design. By scaling up to an 8x8 vehicle, 
Nexter achieves significant higher weight 
capacity on the vehicle. 

Some of this the extra weight capa-
city have been used to equip the gun with 
an automatic ammunition loading system, 
giving the Caesar a rate of fire of 6 rounds 
per minute with a crew of 2-3 operators.

As an option, the CAESAR 8x8 
is also proposed with a semi-automatic 
 loading system, which requires a crew of 
4-5 operators.

Apart from the loading system, the 
gun of the new artillery system remains 
without significant changes, however 
weapon control systems have been up-
dated. This means that the CAESAR 8x8 
can shoot faster and is more accurate than 
its predecessor.

The maximum range of fire is 
42 km with a rocket-assisted HE-FRAG 
 projectile and an impressive 55 km with a 
VLAP projectile. Range of direct fire is up 
to 2 km.

CAESAR 8x8 has a brief in and 
out of action time and can be used on 
shoot-and-scoot missions in order to 
avoid  counter battery fire. It takes only 60 
 seconds to prepare this artillery system for 
firing or to leave the firing position.  Within 
2 minutes the CAESAR 8x8 can fire 6 
rounds and leave its position.

Currently the 8x8 Caesar is 
based on a Tatra T815-7 8x8 chassis, but 
 according to Nexter, the artillery system 
can easily be mounted on any 8x8 vehicle 
of sufficient size, for instance an 8x8 MAN 
truck.

The 8x8 gives a higher payload 
 rating and cross-country mobility than the 
original 6x6 CAESAR. The 8x8  version can 
carry almost twice as much  ammunition 
(30 rounds opposed to 18). The  CAESAR 
8x8 is available with 2- or 4-door  armoured 
cab. 

The weight of this artillery system 
ranges from 28.4 to 30.2 tons,  depending 
on its armour configuration. This means 
that the artillery system can be air-
lifted by an Airbus A400M, Boeing C17 
 Globe master III, or Ilyushin Il-76 military 
 transport aircraft. 

The automatic ammunition loading system, gives the Caesar a rate of fire of 6 rounds per minute with a crew 
of 2-3 operators.  Photo: MilitærTeknikk

  The Norwegian Ministry of Defence is 
currently conducting a comprehensive 
analysis of Norway´s future military  
land power, called the Land Power 
Analysis. In the mandate for the Land 
Power  Analysis, force mobility and  
force  reaction is emphasised as key 
criteria for the future land power. 
Depending on the conclusions in the 
Land Power  Analysis, the highly mobile, 
wheel based 8x8 Caesar artillery system 
might re- enter the Norwegian artillery 
procurement competition as a very 
strong candidate.

In March of this year, the Danish MOD 
 announced that that Denmark will  
procure Caesar 8x8 self-propelled 155mm 
gun-howitzers installed on Tatra T815 8X8 
truck chassis.

The new artillery units are set to replace 
the ageing M109A3DK 155mm turreted 
 self- propelled howitzers.

The Danish army has selected the new 8X8 
Caesar with the automated loading system 
and direct fire capability. Denmark will 
become the first customer of this version, 
and the Danish army will order 15 CAESAR 
8X8 with an option for 6 more.

Caesar 8x8 Tatra from Nexter group, France 
  Crew: 2 – 5 

Dimensions and weight 
  Weight: 28.4 – 30.2 tons 
  Length: 12.3 m 
  Width: 2.8 m 
  Height: 3.1 m 

ARMAMENT 
Main gun: 155 mm / 52 calibre

  Machine guns: 1 x 12.7 mm (optional) 
  Projectile weight: 43.7 kg 
  Maximum firing range: 42 km/55 km 
  Maximum rate of fire: 6 rpm 
  Elevation range: 0 to + 72 degrees 
  Traverse range: 30 degrees 
  Ammunition load main gun: 30 rounds 

MOBILITY 
  Diesel Engine power:  
more than 300 kW (400 hp) 
  Maximum road speed: 90 km/h 
  Range: 600 km 

MANOEUVRABILITY 
  Gradient: 40% 
  Side slope: 30% 
  Vertical step: 0.6 m 
  Trench: 2.1 m 
  Fording: up to 1.2 m

LAND POWER ANALYSIS

CEASAR FOR DENMARK

SPECIFICATIONS



DRONE CENTRE

have priority. The airspace is dedicated to 
commercial development of drones, and 
airplanes must only fly in the airspace if 
there is no drone activity.

Delivering packages at sea
Normally, closed airspace is reserved 
for military purposes only, but the new 
 special airspace above North Fyn has 
been  established and will appear on the 
official Aeronautical Information Service 
(AIS) maps. HCA Airport is responsible for 
 planning the flights.

The airspace is divided into three 
separate areas, to enable different opera-
tional missions. 

“In area 3, companies can for 
 example test their drones in  delivering 
packages to ships at sea and rescue 
 operations at sea. In area 2, the drones can 
be tested in agricultural and wind farm 
 inspections. Area 1 includes airport related 
activities,” says Brad Beach.

At any time, the individual areas or 
all three areas may be active. If areas 2 and 
3 are active, manned flight activities can 
take place at HCA Airport in area 1.

Text and Photos by Andreas Krog 

On the Danish island of Fyn, the 
municipality of Odense, the local 
HCA Airport and The University 

of Southern Danmark (SDU) have joined 
forces to create a leading drone centre in 
the airport formerly known as Odense Air-
port.

The new setup consists of three 
 pillars. 867 square kilometres of air space 
dedicated to drones, quick  approval 
of drone flights, and researchers and 
 laboratories in a new hangar facility. All to 
 ensure the best growth conditions for the 
drone industry. The vision for the  parties 
 behind the new centre is to make the 
drone  industry Denmark’s fastest growing 
 industry within five years.

The total offer
The centre is called UAS Denmark - 
 Denmark’s Drone centre. UAS Denmark 

has previously been the name of a success-
ful network for 150 drone companies, but 
UAS Denmark - Denmark’s Drone centre 
now includes both the international drone 
centre and the national industrial co- 
operation.

”There are other drone centres in 
the world, but the total offer makes this 
test centre unique. Not least, the  possibility 
of testing drones in many  different 
 conditions: over sea, land and close to the 
third largest city in Denmark,” the head of 
the SDU Drone centre, Brad Beach, told 
Militær Teknikk at the inauguration of the 
centre at HCA Airport in the beginning of 
May. 

The university’s new centre is 
 located in a 2250 square metre building in 
the HCA Airport with both hangar, labora-
tories and office facilities. 

The Danish Government has 
 allocated an airspace of 867 square kilo-
metres above North Fyn, where drones 

NEW CENTRE TO CREATE  DANISH DRONE GROWTH
An international drone centre with air space dedicated to 
drones and own hangar has been opened in Denmark.
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“Business customers want speed, 
flexibility and operational  support. 
 Unforeseen weather and logistics 
 challenges often result in lost flight time. 
Resources dedicated to drones like air-
space, research and development facilities 
help companies perform their mission in 
spite of external challenges,” says Brad 
Beach, pointing out that there is already 
 interest in the new drone centre from 
 companies in the  Netherlands, Sweden, 
Germany, France And the United States.

Not just a test site
Sky-Watch is one of the leading  Danish 
 developers and manufacturers of un-
manned aerial vehicles. The company is 
looking forward to taking advantage of the 
new drone centre.

”It is top class facilities for the 
 development of the Danish drone  industry. 
It is also a possibility for international 
 producers to come to Denmark. There 
is no doubt that this can form the basis 
for many exciting things,” says Henrik 
 Bendixen, CEO of Sky-Watch.

Brad Beach agrees:
“I don’t see fields. I see a future technology 
park that will rise up. This will not just be 
a test site,” Brad Beach underlines. 

On a grass field in the airport the 
drone centre has a test facility for precision 
flying with black and white tiles. It can for 
example be used for calibration of new 
drones. 

Lost flight time
Another big wish from the Danish drone 
companies has been that they can quickly 

get permission to fly with their drones. It 
is essential for aviation that the safety is 
in place, so all new larger drones must be 
approved by the authorities. The  Danish 
Traffic Authority normally takes care of 
this, but in order to speed up the process, 
the university has been given a special 
 permission to stand for the safety approval 
for drones up to 150 kilos.

The head of the SDU Drone centre, Brad Beach. 

 Sustain Leopard2 NOR as the battle winning 
 capability

 Meets the changing demands on lethality, STA, 
 survivability and fightability

 Access to world leading expertise and intellectual 
 property

 Fully integrated team with 40 years pedigree in 
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 systems by the end of 2024. The total 
 contract is  estimated to at least USD 2 
 billion, and the unit cost of the radars is 
 according to the USMC approximately 
USD 36 million.

USMC plans to operate 17 of their 
G/ATOR radars for air surveillance and air 
traffic control and 28 systems in a counter 
fire and air defence role.

A single G/ATOR radar system can 
operate both in broad area air  surveillance 
and in short-range air defence mode. 
In addition, the G/ATOR can provide 
 counter-mortar targeting and air traffic 
control services. Today, these operations 
require separate radars. The G/ATOR can 

When the G/ATOR program 
started in 2007, the G/ATOR 
system was intended to  replace 

five different radar systems operated by 
USMC. Since then, two of the five radar 
systems have been retired, but there are 
still three more radar systems which will be 
phased out as the G/ATOR radars become 
operational. This, of course, means a  major 

cost saving for the USMC with regard to 
training programs, support and main-
tenance, logistics services and the number 
of operational teams, when the number of 
radar systems is reduced from five to one.

G/ATOR is developed by Northrop 
Grumman in close cooperation with 
the USMC, and Northrop Grumman is 
 expected to deliver a total of 45 radar 

G/ATOR: ONE RADAR REPLACES FIVE
This spring, the US Marine Corps (USMC) took delivery of 
their first G/ATOR (Ground/Air Task-Oriented Radar) multi-
mission radar system. The G/ATOR will replace a total of five 
radar systems, three of which are currently in operation in the 
USMC.

The A/GATOR system consists of three main components; The communication unit (left), the radar antenna ant its rotating drive system (middle) and the power unit 
on the truck to the right.  Photo: Northrop Grumman

GYLLING TEKNIKK AS, Rudssletta 71, Postboks 103, 1309 Rud  •  Tel: 67151400  •  Faks 67151401  •  post@gylling.no  •  gylling.no
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• Sikker teknologi
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LITHIUM BATTERI
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format. Perfekt til alt 
fra oljerelatert til 
elektriske båtmotorer 
og instrumentering



7MILITÆRTEKNIKK 2–3/2017

RADAR

and control centre or other receivers. The 
 communication unit is mounted onto a 
 vehicle the size of a Humvee, and can 
transmit encrypted data.

The 60 kW power unit includes 
a generator to provide electrical power to 

also detect and track small objects, like 
mini unmanned aerial vehicles. This is not 
possible with the existing radars.

The exact specifications of the  radar 
are classified, but during the  handover 
in Baltimore, Mark Smith, director for 
global ground-based Radars at Northrop 
 Grumman, stated that one radar could 
cover the area from New York in the north 
to Norfolk in the south. This means a range 
of at least 300 km within a full covering 
area of 360 degrees.

Light weight and highly mobile
The A/GATOR system consists of three 
main components; 
- the radar antenna and its rotating drive 
system
- the communication unit
- the power unit

The antenna is an Active 
 Electronically Scanned Array (AESA), 
and the radar antenna with the rotating 
unit can typically be mounted on a trailer 
and towed by a truck when mobility is 
needed. Alternatively, for more stationary 
 operations, the antenna can be  mounted 
in place on the top of a building or a 
 mountain top.

When transported, the flat-screen 
antenna array is laid flat on the trailer. 
When reaching the position of operation, 
the array is erected.

The communication unit transmits 
the radar data to typically a command 

CHOOSE SAMP/T
THE UNIQUE EUROPEAN

EXTENDED AIR
DEFENSE SYSTEM

www.eurosam.com

Systems_186x130_MT_uk.indd   1 18/02/2016   16:25

The Norwegian Armed Forces are planning 
to replace a number of ageing radars for 
air surveillance. The current radars are 
 positioned on mountain tops along the 
coastline of Norway and are surveying an 
enormous volume far out from the coastline.

In a previous study, the Norwegian 
Armed Forces concluded that ground based 
3D Radars are the preferred technology for 
the future radars. The general purpose of 
the radars will be air surveillance, but the 
Norwegian Armed Forces have also stated 
that joint capabilities, for example radars 
covering both air and sea, are of interest.

The Norwegian Armed Forces also 
stated that the radars should be operated 
unmanned and controlled remotely, with 
a minimal need of inspections/ visits by 
personnel.

And naturally, for radars placed on 
mountain tops in Norway, the radars have 
to be able to operate in hash, arctic winter 
conditions.

NEW AIR SURVEILLANCE 
RADARS FOR NORWAY

-The G/ATOR will replace a total of five radar 
 systems, says Mark Smith, director for global 
ground-based Radars at Northrop Grumman. 
 Photo: Northrop Grumman
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the radar antenna, the rotating unit, the 
 communication unit and all other systems. 
The power unit will normally be mounted 
on the truck that tows the radar trailer. The 
power unit can also be carried on a vehicle 
of Humvee size.

- The USMC required the  system 
to be deployable with the  Marine 
 Expeditionary Units (MEU). These units 
can  typically be landed into the  operational 
area by amphibious vessels and must 
be able to perform a quick  relocation if 
 needed. This meant that the G/ATOR 
 antenna with the rotating unit had to be 
light enough to be lifted by an  MV-22 
 Osprey or by a CH-53 Super Stallion 
heavy lift helicopter. For transporting all 
three components, the  radar antenna, the 
 communication unit and the power unit 
in one operation, three Super Stallions or 
Ospreys are needed. The complete system 
with all three main  components is small 
enough to be fitted into a C-130 Hercules 
transport aircraft. 

- I think I can say that the weight 
and size limitation was one of the more 
challenging system requirements, Smith 
concludes, and adds that the whole system 
can be set up on-site ready for operation 
within 45 minutes. 
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The A/GATOR radar 
antenna mounted 
on a trailer. The 
antenna is an Active 
Electronically Scanned 
Array (AESA) and 
the develop ment has 
benefitted from the 
Northrop  Grumman 
development of the 
APG-81 AESA radar 
for the F-35 ( Joint 
Strike Fighter). The 
close “relationship” 
between the  A/ GATOR 
and the F-35 radar 
might open up for 
 future synergy  effects 
between the two 
 systems. The horizon-
tal panel mounted on 
the top is the antenna 
for the UPX-44 IFF 
(Identification Friend 
or Foe) system built by 
Telephonics.  

Photo: Northrop 
Grumman
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Experience counts. 
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naval surface vessels and maritime defence equipment is known for superior technological excellence, 
reliability and longevity. With over 100 years of submarine experience and cutting-edge technologies 
(including mission-proven, fuel cell based air-independent propulsion systems), we have provided high-
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Proven Solutions.
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Tel:  + 47 23 08 80 00
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LeDereN har orDet:
EU-KOMMISJONEN PÅ OFFENSIVEN  

- NORGE MÅ HANDLE 

Kommisjonen ønsker å bidra til å 
koordinere, supplere og forsterke 
nasjonale investeringer.  Initiativet 
omfatter to hovedområder:  Forskning 
og Utvikling og anskaffelse.

På forskningsområdet er alle-
rede arbeidet i gang gjennom at 
EU har lansert “Preparatory Action 
on Defence Research” (PADR). De 
første utlysningene av prosjekter 
ble publisert 7. juni. Det planlegges 
å investere 90 mill. EUR frem til 
2020, hvorav 25 mill. EUR i 2017. 
Etter 2020 legger  kommisjonen 
opp til at det etableres et nytt 
 program, “European Defence 
 Research  Program” (EDRP), som 
skal  investere 500 mill. EUR pr. 
år. EU blir da en av de største 

EU-kommisjonen har akkurat lansert en  omfattende 
pakke for å styrke  forsvaret av Europa og den 
 europeiske forsvarsindustrien. Kommisjonen vil satse 
på  forskning og utvikling innenfor forsvarsteknologi 
og varsler også at den har  ambisjoner om å bidra 
med betydelige beløp til flernasjonale europeiske 
 prosjekter på  forsvarsområdet.

bidrags yterne til forsvarsforskning 
i  Europa.

Innenfor utvikling og an-
skaffelse er ambisjonene enda 
høyere. Kommisjonen legger opp til 
å skape økonomiske intensiver for 
medlemsstatene til å samarbeide. 
Defence Industrial Development 
Programme (DIDP), som initiativet 
nå heter, legger opp til å bidra med 
til sammen 500 mill. EUR for årene 
2019 og 2020. Deretter planlegger 
kommisjonen å sette av 1 mrd. EUR 
pr. år til flernasjonale europeiske 
programmer. Kommisjonen antar 
at det vil kunne utløse ytterligere 
4 mrd. EUR pr. år fra medlems-
landene, slik at det fra 2020 vil 
bli brukt om lag fem mrd. EUR pr. 

år på flernasjonale utviklings- og 
 an skaffelsesprogrammer i Europa.

Forslagene kommisjonen nå 
har fremmet skal gjennom en 
 krevende beslutningsprosess der 
både medlemslandene, og ikke 
minst  EU-parlamentet, vil sette sitt 
preg på sluttresultatet. Mye kan 
bli  endret underveis. Uavhengig 
av dette er Kommisjonens siste 
 initiativ et nytt og sterkt signal om 
at den vil spille en helt sentral rolle 
i den restruktureringen av både 
markedet og forsvarsindustrien i 
Europa som må komme. Viljen til å 
stille betydelige økonomiske midler 
bak initiativet forsterker dette 
inntrykket.

Denne utviklingen må vi som 
ikke-medlem ta på største alvor. Så 
langt er Norge en del av prosessen 
ettersom vi allerede, som eneste 
ikke-medlemsland, deltar i PADR. 
Det er takket være årvåkenhet og 
en omfattende innsats fra norske 
myndigheter. Det hjelper imidlertid 
lite dersom vi ikke får være med 

når de store programmene kommer. 
Dersom Norge og norsk forsvars-
industri ikke få anledning til å delta 
i DIDP og ERDP kan det bli svært 
krevende både for Forsvaret og 
forsvarsindustrien. 

Derfor er det avgjørende for å 
sikre at norsk forsvarsindustri blir 
en del av fremtidens europeiske 
forsvarsindustri, at det finnes 
 løsninger som sikrer at Norge og 
norsk forsvarsindustri får mulig-
heten til å delta i prosjekter i DIDP 
og ERDP. Det kommer til å kreve 
 omfattende innsats fra norske 
myndig heter og det forutsetter 
at industrien engasjerer seg og 
er  aktive i de programmene som 
vi nå har fått åpning for å delta 
i. Vårt beste forhandlingskort at 
 inve steringene i Forsvaret er på 
vei opp. Betydelige beløp vil i 
årene som kommer bli brukt til an-
skaffelser fra europeisk forsvars-
industri. Det må utnyttes for å sikre 
adgang til fremtidige flernasjonale 
europeiske programmer.
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THE INFO-ERFA CONFERENCE OF 2017:

ATTENDANCE BROKE RECORDS

The conference was 
opened by Defence 
 Minister Ine  Eriksen 

Søreide, who used her  address to 
note the great  challenges  facing 
the armed forces,  mentioning 
that the base  structure of the 
defence needs to be changed, 
while the threat from long- 

of making changes to the NATO 
command structure. Today’s 
structure is not ideally suited 
to the current situation, Søreide 
concluded, adding that  making 
changes to the structure has 
been an uphill struggle. 

Søreide also commented on 
the long term plan for the armed 
forces, and summarised that the 
plan signifies some  important 
choices of avenues. 

– One of the choices means 
increased resources for the 
Armed forces, while the long 
term plan also entails changes 
that will bring about changes 
deep within the services. But, as 

raging precision  missiles gives 
rise to a com pletely different 
level of protection of the  defence 
bases than what we have been 
accustomed to.

Ms. Søreide also addressed 
the development within NATO, 
and underscored that Norway 
has been among the promoters 

Søreide pointed out in conclu-
sion, doing nothing is in  itself 
a choice that carries conse-
quences.

The Chief of Defence Staff, 
General Major Erik Gustavson, 
presented the opportunities and 
challenges inherent in civilian 
and military cooperation, and 
concluded that both armed 
forces and industry have a lot to 
gain from closer co-operation. 
But this co-operation is not 
without its challenges. 

Among other things, 
 Gustavson mentioned such 
purely contractual matters that 
Force Majeure, for  example, 

This year’s Info-Erfa Conference was held on 
the 19th and 20th of April. The interest in this 
year’s conference beats all its prede cessors, 
and the maximum number of some 320 
 delegates was filled well before the start of  
the conference.

More than 320 delegates attended this year’s Info-Erfa conference at the Soria Moria Conference Centre in the woody hills of Nordmarka, not far from downtown Oslo. 
Photo: MilitærTeknikk
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does not relieve the supplier from 
his obligation. The armed forces 
will naturally need  assurances 
that the supplier will provide, in 
peace, crisis and in war.

A further challenge is that of 
public rights, in terms of how 
far forward into the battlefield 
can a civilian supplier move. 
An is it possible for a civilian 
vehicle to render assistance 
to a military operation, asked 
 Gustavson rhetorically.

Vidar Hole, who is the 
 general manager of WillNor, 

experience from this kind of 
collaboration, such as in the 
USA through its daughter 
 company there. 

The prerequisites for  success 
with the logistics collabo ration is 
that the management is  strictly 
military, while a  civilian co-
ordination  apparatus is  directly 
suborned to the  military 
manage ment. 

Furthermore, it is important 
that this kind of agreements are 
long term, so that the Armed 
forces and the civilian players 

is representing a business that 
has entered into a significant 
level of collaboration with the 
armed forces on the logistics 
side. In 2015, Willnor signed an 
agreement with the ministry of 
 defence for a compre hensive co-
operation in the area of  logistics. 

– I tend to refer to colla-
borations like this as hybrid 
 logistics, which is to say civilian 
and military logistics working 
together, said Hole for openers, 
and added that the  Wilhelmsen 
group has very wide and long 

can both develop an effective 
chain of command, and get the 
time to exercise toghether, said 
Hole in conclusion.

Defence  materiel; 
 procurement,  
 managing and disposing
Since the establishing of Fors-
varsmateriell (Defence Materiel) 
a year ago, a lot of work has 
gone into the development of 
the organisation  internally, said 
the general manager of Forsvars-
materiell, Mette  Sørfonden, add-
ing that we are  seeing good re-
sults of the work that has been 
done so far. This work will natu-
rally be carried forward. 

The major challenges for 
Forsvarsmateriell in the times 
ahead, will in my view be the 
fight for the best minds, Sør-
fonden continued, adding that 
in general, the project manag-
ers  involved in materiel pro-
curement are under-appreciated 
today.

Sørfonden would also 
 encourage the industry to get 
going with ideas that are a  little 
“outside the envelope”. Ms 
Sørfonden acknowledged that 
Kongsberg and Nammo are 
 doing this, while she would like 
to see also the smaller businesses 
come up with some innovative 
suggestions from time to time. 

We checked out what was 
existing out and about, 

and were surprised at the 
amount of ageing and inferior 
equipment there was, says the 
general manager og the NFM 
Group, Walter Øverland.

We stated forming some 
thoughts and ideas, and made 
a few sketches of what we felt 
the soldiers’ equipment should 
be like, but in 1998 we were 

still a garage company with zero 
 employees. We went on to sub-
mit a request to the armed forc-
es, asking permission to use their 
patterns in our products, and we 
were called in to a meeting. The 
result of this meeting was that 
we signed a development con-
tract with the Norwegian MOD. 

Since that time, we have 
 enjoyed steady growth, and 
for this year, we are aiming 

at  revenues in excess of 700 
MNOK - some 80 MEUR.

The reason behind our 
 success is that we have  always 
kept the user, that is to say 
the soldier, at the centre of 
our development effort. At the 
same time, we have benefited 
a lot from soldier programmes 
around the world, such as 
NORMANS here in Norway. 
In addition, we have taught 
ourselves to think holistic 
 solutions for the soldier; we can 
offer complete solutions from 
 underwear to body armour for 
the soldier, and this is some-
thing that makes us unique in 
the world today, said Øverland 
in closing. 

NFM – A  SUCCESS STORY
In 1996, a small group of home guard  soldiers 
were  sitting in the basement lounge,  discussing 
that the personal equipment used in the 
 Norwegian army was poor in quality. 

Both Vidar Hole and Mette Sørfonden presented opportunities for Norwegian businesses on the defence market.  
Photo: MilitærTeknikk

General Manager for the NFM 
Group, Walter Øverland, heads a 
business that in just 20 years has de-
veloped from a garage shop to one of 
the leading international players in 
the field of soldier equipment, with 
revenues og 450 MNOK (50 MEUR) 
in 2016, and a work force of more 
than 360.  Photo:  MilitærTeknikk
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PROGRAMME CONFERENCE SEA SYSTEMS
Bergen was again chosen as the venue for this 
year’s Programme Conference Sea Systems. 
Even though the Navy has been a little over-
shadowed by the Air Force with their F-35 
project, there is still a lot that’s going on on 
the Navy front, and the conference drew an 
 attendance of more than 100 delegates. 

The biggest Navy project 
at this time is, of course, 
the submarines. Project 

Manager Oliver Berdal started 
his presentation with an image 
to illustrate the huge advantage 
of the submarine weapon in a 
military context.

– The American space 
 administration NASA claims to 
be able to track items with a 
 diameter down to two  inches 
travelling through space. 
But when the Malaysia Air 
 passenger jet crashed at sea, it 
was im possible to locate, despite 
several dozens of planes and 
vessels engaging in the search. 

The key message of this 
 example is that under the sea 
remains as one of the few places 
in this world where it is still 
possible to hide. And even if a 
submarine may be many times 
the bulk of a passenger jet, only 
the crew on board really knows 
where the sub is when it is 
 hiding in the big blue sea.

And the submarine has a 
huge choice to pick from when 
deciding where to hide. Two 
thirds of the planet are covered 
by water, and the average depth 
is some 3700 meters, nearly 12 
thousand feet.

– As we all know, Norway 
has entered into a strategic co-
operation with Germany with 

Mine clearance of the 
future
Project Manager Morten  Nakjem 
of the Norwegian Defence 
 Researdch Establishment, FFI, 
reminded us that in 2010 the 
FFI together with the Navy 
conducted a series of studies 
to evaluate the futurw mine 
 clearing capability of the Navy. 

– Having reviewed a  number 
of possibilities, we were at the 
end left with two alternatives:

1) A manned mine 
 clearing mothership that herself 
also operates inside the mine-
endangered area, and 

2) A manned mine 
 clearing mothership that herself 
operates fully outside the mine-
endangered area. 

Alternative 1) could  entail 
an upgrade of the  current 
 Oksøy/Alta class of vessels, 
 alternatively new vessels, and 
these motherships would 
then be supplemented with a 
 number of unmanned systems. 
But this alternative also means 
that there will be hull-mounted 
sensors and sonars, and the 
rendering harmless of mines 
will still be performed from a 
crewed vessel.

In the second alternative, it 
is envisioned that all personnel 
stay outside the mine-infested 
straits. This means that sonars 
as well as other sensors must 
all be operated from unmanned 
vessels. Correspondingly, the 
rendering harmless of mines 
will also be performed from 
 unmanned vessels.

– In the project, our 
 recommendation is likely to 
be  alternative two, Nakjem 
 explained. – The obvious reason 

regard to the procurement of 
new submarines. This means 
that Norway and Germany will 
go together into the purchase 
of identical new subs, Berdal 
 continued.

We are currently  working on 
the contract sets  together with 
Germany, and will  presently 
be requesting a price for the 
 submarines. The  acquisition 
of submarines is not just a 
 question of buying boats that 
can operate under the  water 
surface. Planning of main-
tenance, training, simulators, 
logistics, spare part supplies 
et cetera is just scratching the 
surface of all the elements that 
need to fall into place.

Further to this, there are 
agreements that are external to 
the submarine contract itself, 
such as the sea target missile 
agreement that was signed a 
short while ago. And here, there 
will be more matters to follow 
up on in times ahead.

Core to the further work will 
be the agreement documents 
at authorities’ level, industrial 
collaboration agreements, and 
work towards reducing  project 
risk and uncertainties. This 
must be in place before we 
wnter into any contract to start 
building the boats, said Berdal 
in closing.

is that this serves to minimise 
the risk to personnel as long as 
the manned vessel stays outside 
the mine-endangered area.

We further hold that this 
alternative may also be the less 
expensive one, allowing us to 
use a simpler mothership by 
 restricting it to staying outside 
the mine area. In addition, we 
are envisioning that the techno-
logy being developed for the 
 autonomous solutions may 
have wide-spread applicability 
for civilian purposes. 

Oliver Berdal is the Project Manager 
for the new Norwegian submarines. 

Photo: MilitærTeknikk

Morten Nakjem of the FFI has led 
the work to analyse the future mine 
clearing capabilities of the Navy. 

Photo: MilitærTeknikk
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1.    ORGANISASJON

1.1  Medlemsutvikling

Pr 31.12.2016 har Forsvars- og sikkerhets- 
industriens forening (FSi) 126 medlemmer. 
Medlemsoversikt følger som vedlegg 1. Det 
har vært noe rotasjon i medlemsmassen, 
men antall medlemmer er stabilt og noe 
økende fra året før. Det vurderes fortsatt å 
være et potensiale for nye medlemmer.

1.2  Styret

Styret har i 2016 avholdt 6 ordinære møter, 
hvorav ett i sammenheng med en ekstra dag 
til styreseminar.

1.4  Administrasjon

FSi administrasjon pr. 31. desember 2016:
Adm. direktør Torbjørn Svensgård
Direktør kommunikasjon og forretningsutvikling Mari Ulstein 
Seniorrådgiver (Brigader(p)) Stein Ivar Eriksen 
Seniorrådgiver Tom Ivar Stie

Etter at sekretær Anne-Grethe Berntzen sluttet 1. mai, har administrasjonen brukt NHO-Servicepartners tjenester innen 
arrangement- og medlemsadministrasjon og fakturering. Dette vil være praksis også i 2017.

FSi styre pr. 31. desember 2016:
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  Jens-Petter Dieseth 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 2016:
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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STYRET

FORSVARSINDUSTRIENS 
RÅD

JURIDISK KONTRAKTS- 
RELATERT UTVALG

ADMINISTRASJONEN

LANDSYSTEMER KAMPFLYUTVALG

LUFTSYSTEMER

SJØSYSTEMER U-BÅTUTVALG

CYBER / IKT

NORAMB
WASHINGTON D.C

SMB UTVALG PROGRAMUTVALG AD HOC GRUPPER

1.5  Ad Hoc grupper

1.5.1 Anskaffelsesprosjekter

FSis egne utvalg for kampfly og ubåter 
fungerer som kontaktpunkt og samtale- 
partner for myndighetene når det gjelder 
industriplanen for anskaffelsene. Utvalgene 
ivaretar FSi sin representasjon i Forsvars- 
departementets 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, såkalte støttegrupper, 
innenfor hvert av FDs investerings- 
programmer. Dette ble videreført i Meld.
St. 9 (2015-2016) Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi, med et justert mandat. 

Programutvalgene under FSi er sammensatt 
av representanter fra FSis medlemsbedrifter. 
Utvalgene er inndelt etter samme mal som 
FDs støttegrupper og er FSis grensesnitt mot 
investeringsprogrammene. Utvalgene er 
både et verktøy for å støtte administrasjonen 
i dialogen mot investeringsprogrammene, 
og en mulighet for interesserte bedrifter til 
å engasjere seg aktivt i foreningens arbeid. 
Stortingsmeldingen om nasjonal forsvars- 
industrielle strategi, Meld. St. 9 (2015-2016), 
viderefører og tydeliggjør strategien fra den 
forrige meldingen på dette området. 
Implementeringen av strategien gir føringer 
for den videre utviklingen av støtte- 
gruppene, og understreker at de er en arena 
for gjensidig informasjonsutveksling mellom 
forsvarssektoren og forsvarsindustrien i 
Norge, og et forum for innhenting av 
synspunkter i forbindelse med forsvars- 
industrielle vurderinger.  

Mandat for FSis programutvalg 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 marked-
sadgang til forsvarsmarkedet, både nasjonalt 
og internasjonalt. Samtidig er det krevende 
å få finansiering av utviklingsaktiviteter. FSi 
har derfor siden 2011 hatt 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 
investeringskonsept. Mandat for utvalget 
finnes i vedlegg 8.

1.8  Defence Industrial 
Counsellor ved NORAMB 
Washington D.C.

Stillingen som Defence Industrial Counsellor  
ved NORAMB, Washington D.C. som ble 
etablert i 2008, ble videreført også i 2016. 
Stillingen finansieres av Forsvarsdeparte-
mentet, Innovasjon Norge og FSi, på vegne 
av 7 medlemsbedrifter. Formålet er å støtte 
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1.11  Økonomi

Kategori I medlemmer:
KDA AS Kr 720 476,–
Nammo AS Kr 561 169,–
Thales Norway AS Kr 401 863,–
Vinghøg AS Kr 401 863,–

Kategori II A medlemmer:
Antall ansatte over 200 og 10 % eller mer er omsetning i forsvar og samfunnssikkerhet  Kr 97 046,–

Kategori II B medlemmer:
Antall ansatte over 80 Kr 64 538,–

Kategori II C medlemmer:
Antall ansatte 10 – 80 Kr 40 185,–

Kategori III medlemmer:
Bedrifter med mindre enn 10 ansatte Kr 24 231,–

Hovedtallene for 2016 er:
Driftsinntekter Kr 20 713 845,–
Finansinntekter Kr 5 000,–
Sum inntekter:  Kr 20 718 845,–
Sum driftsutgifter: Kr 19 418 298,–
Årets resultat:  Kr 1 300 547,–

Egenkapital pr. 31.12. 2016:  Kr 9 412 000,–

Detaljert regnskap for 2016, revisors beretning, samt styrets budsjett for 2017 følger som vedlegg 3, 4, og 5. 

Budsjettet for 2017 legger opp til et overskudd på kr 440 421. Det forutsetter at medlemsavgiften økes med 2,0% fra 1. juli 2017. 
Forutsatt stabil medlemsmasse og god oppslutning om foreningens arrangementer, antar styret at det for 2018 ikke vil være behov 
for ytterligere økning av medlemsavgiften utover generell priskompensasjon.

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. NHO ivaretar den formelle funksjonen 
som arbeidsgiver for administrasjonens 
ansatte, og administrative tjenester kjøpes 
av NHO Servicepartner ved behov.

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.
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Nøkkeltall
Forsvarsbedriftenes forsvarsrelaterte 
omsetning i 2015 var på 12, 16 milliarder 
kroner. Av dette utgjorde leveranser til Fors-
varet 3,4 milliarder kroner, en liten nedgang 
fra året før. Bedriftene meldte om 4922 
årsverk i forsvarsrelatert virksomhet, 
en økning på 140 årsverk fra året før.
Forsvarsindustriens direkte bidrag til 
nasjonal verdiskaping økte med 12% fra 4,6 
milliarder kroner i 2014 til 5, 14 milliarder i 
2015. I tillegg bidro bedriftene til verdi- 
skaping i andre næringer gjennom 
bestillinger av varer og tjenester fra ulike 
underleverandører. Den forsvarsrelaterte 
eksporten var på til sammen 4,45 milliarder 
kroner, hvorav 3,8 milliarder er utførsel av 
varer og tjenester som krever eksportlisens. 
Til sammen investerte forsvarsbedriftene 
i underkant av 1 milliard kroner i ulike 
forsvars- relaterte FoU-prosjekter i løpet 
av 2015.

Kilde: FFI-rapport 2015/02041 
“Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2015”.
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2.    AKTIVITETEN I 2016

De viktigste aktivitetene i 2016 har vært: 
• Stortingsbehandlingen og oppstarten 

av implementeringen av Meld S nr. 9 
(2015 - 2016) «Nasjonal Forsvarsindustriell 
strategi»

• Etablering av et nytt strategisk forum for 
dialog mellom toppledere i forsvars- 
sektoren og i norsk forsvarsindustri.

• Videreutvikling av dialogen mellom 
industrien og Forsvaret gjennom 
investeringsprogrammenes støtte- 
funksjoner, FMA-dialogforum og 
teknologidager med forsvarsgrenene  

• Bidrag til industriplanen for anskaffelse 
av nye ubåter til Sjøforsvaret  

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

• Gi innspill til langtidsplanen for Forsvaret  
• Oppfølgingen av industridelen av 

kampflyprosjektet  
• INFO/ERFA- konferansen 2016  
• Planlegging og gjennomføring av 

Leverandørseminar og FSi-messe på 
Akershus festning.

• Planlegging og gjennomføring av  
næringslivsdelegasjoner med forsvars- 
industriarrangementer i Finland i 
forbindelse med statsbesøk i september 
og til Canada i forbindelse med kronprins- 
parets offisielle besøk til november, i 
samarbeid med Innovasjon Norge  

• Planlegging og gjennomføring av norsk 
fellesstand på forsvarsutstillingen MSPO 
2016 i Kielce i Polen i samarbeid med 
Forsvarsdepartementet  

• Planlegging og gjennomføring av felles-
stands på de internasjonale forsvarsut-
stillingene DEFEXPO 2016 i Goa, India, 
Eurosatory 2016 i Paris, Frankrike og 
Farnborough Airshow 2016 i 
Farborough, UK.

• Planlegging og gjennomføring av 
teknologidager med Hæren på Rena og 
med Cyberforsvaret på Jørstadmoen

• Bidrag til revisjonen av Lov om offentlige 
anskaffelser

• Støtte til FDs arbeid for å bedre markeds- 
agdangen i USA for norsk forsvarsindustri

I løpet av året er det gjennomført en rekke 
seminarer, kurs og konferanser. I 2016 har 
89 % 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 
en rekke møter med politisk ledelse i 
Forsvarsdepartementet og partigrupper 
på Stortinget. 

I forbindelse med stortingsbehandlingen 
av Meld S nr. 9 (2015 - 2016) ”Nasjonal 
forsvarsindustriell strategi”, bidro foreningen 
med innspill til komiteens arbeid og deltok 
på åpen høring i Stortinget.  FSi ga også 
innspill til, og deltok på høringer i Stortinget 
om, Forsvarets langtidsplan og om Stortings- 
meldingen om eksport av forsvarsmateriell.

I 2016 ble det arrangert tre program- 
konferanser med Forsvarsdepartementets 
investeringsprogrammer: Landsystemer, 
Sjøsystemer og Luft-/INI- systemer. 
Programkonferansene har befestet sin 
posisjon som en viktig møteplass for dialog 
mellom Forsvaret og industrien. 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 Forsvars- 
departementets investeringsprogrammer 

gjennom året. Den nasjonale kontakt- 
gruppen for norsk forsvarsindustri er 
videreført. Det ble gjennomført to møter 
i 2016. 

Dialogen med Forsvarsmateriell (FMA) 
gjennom FMA-dialogforum ble videreført. 
Det ble gjennomført to møter i 2016. 

Det ble gjennomført teknologidager på 
Jørstadmoen med Hæren på Rena i april og 
med Cyberforsvaret på Jørstadmoen i juni. 

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 2016 flere møter med 
embetsverket i departementet.

2.1.1 Stortingsmelding om 
Nasjonal forsvarsindustriell strategi 
(Meld S nr. 9 (2015 - 2016))

I april 2016 behandlet Stortinget Meld S 
nr. 9 (2015 - 2016), ”Nasjonal forsvars- 
industriell strategi”, som regjeringen la frem
i oktober 2015.

Behandlingen viste at det er bred politisk 
enighet på Stortinget om målet og rammene 
for strategien. Bl.a. var komiteen tydelig på at 
Forsvaret bør velge nasjonale leverandører 
når forholdene ligger til rette for det og at 
det ved anskaffelser fra utlandet skal kreves 
industrisamarbeidsavtaler som sikrer norsk 
forsvarsindustri markedsadgang. Det bidrar 
til å legge til rette for stabile og forutsigbare 
rammebetingelser som er helt nødvendige 
for å videreføre og styrke forsvarsindustrien.

En enstemmig komite sluttet seg til at det 
bør være et mål for strategien å videreføre og 
styrke en internasjonalt konkurransedyktig 
norsk forsvarsindustri med evne til helt eller 
delvis å utvikle, produsere og understøtte 

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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forsvarsmateriell og systemer innenfor 
prioriterte teknologi- og produktområder 
som er viktige for å ivareta nasjonale 
sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. 

Komiteens innstilling er tydelig på behovet 
for å satse på forskning og utvikling og at det 
er et offentlig ansvar å finansiere forskning 
og utvikling i tilknytning til større forsvars- 
anskaffelser. Den etablerte samarbeids- 
modellen for teknologi- og produktutvikling 
mellom Forsvaret, Forsvarets forsknings- 
institutt og forsvarsindustrien forutsettes 
videreført.

Komiteen sa seg enig i at det etableres åtte 
teknologiske kompetanseområder som er 
vesentlige for Forsvarets behov og nasjonale 
sikkerhetsinteresser og at forholdene blir 
lagt best mulig til rette for å videreutvikle 
og styrke norsk forsvarsindustri innenfor 
disse områdene. En samlet komite forutsatte 
videre 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 opprett- 
holde industriell kompetanse innenfor de 
åtte teknologiske kompetanseområdene, bør 
Forsvaret benytte nasjonal industri. Dette 
er avgjørende for å opprettholde nasjonal 
industriell kompetanse som er nødvendig 
for å styrke forsvarsevnen og for å ivareta 
behovet for leveringssikkerhet og nasjonal 
beredskap. Komiteen er også innforstått med 
at konkurranse i det norske markedet innen 
de prioriterte teknologiområdene legger til 
rette for at utenlandske konkurrenter som 
opererer ut fra lukkede hjemmemarkeder, av 
strategiske hensyn, kan presse norsk industri. 

Det anses å være av vesentlig betydning for 
å ivareta nasjonens sikkerhetsinteresser at 
norsk forsvarsindustri sikres markedsadgang 
internasjonalt, da slik adgang er en forut- 
setning for å kunne opprettholde og videre-
utvikle forsvarsindustrien i Norge. Derfor 
forutsettes det i innstillingen at når Forsvaret 
anskaffer materiell fra utlandet, som har 
relevans for norsk forsvarsindustris evne og 
muligheter til å opprettholde og videre-
utvikle kompetanse og teknologi innenfor de 
åtte teknologiområdene, skal det stilles krav 
til utenlandske leverandører til Forsvaret om 
forpliktende industrisamarbeidsavtaler. Dette 
skal også være hovedregelen når anskaffelsen 
gjennomføres etter prosedyrene i Forskrift 
om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) 
som gjennomfører EUs direktiv om forsvars- 
og sikkerhetsanskaffelser i norsk rett.

Eksport av forsvarsmateriell forutsetter 
støtte fra norske myndigheter. Derfor er 
det viktig at komiteen enstemmig støtter 

at regjeringen viderefører ordningen med 
myndighetsstøtte til markedsføring for 
eksport av forsvarsmateriell og at komiteen 
understreker viktigheten av at industrien 
får støtte også på politisk nivå. 
I denne sammenheng er det viktig at et 
bredt flertall i komiteen også støtter at 
regjeringen viderefører dagens retningslinjer 
for behandling av søknader om eksport av 
forsvarsmateriell. Det er også enighet om at 
det vil være positivt å etablere en ordning for 
myndighetssalg av forsvarsmateriell fordi 
det vil styrke norsk forsvarsindustris 
konkurranseevne.

Med de presiseringene som fremgår av 
komiteens innstilling ligger forholdene 
godt til rette for at den forsvarsindustrielle 
strategien vil sikre at norsk forsvarsindustri 
kan fortsette å bidra til nasjonal sikkerhet 
og til å styrke forsvarsevnen ved å levere 
løsninger som møter Forsvarets behov. 
Det er en forutsetning for at industrien skal 
forbli internasjonalt konkurransedyktig og 
bidra til nasjonal verdiskapning, industriell 
utvikling, arbeidsplasser og betydelige 
inntekter for Staten.

2.1.2 Ny langtidsplan for Forsvaret 
(LTP)

FSi ga innspill til behandlingen og deltok 
på høring i Stortinget om Langtidplanen 
for Forsvaret

FSi la i sitt innspill 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.

2.1.3  Ny lov om offentlig anskaffelser – 
Videreføring av unntaksbestemmelsen 
i EØS-avtalens art. 123 i loven

Nærings- og fiskeridepartementet fremmet 
tidlig i 2016 en proposisjon (lovforslag) 
om endring i Lov om offentlige anskaffelser. 
Det ble foreslått at unntaket for anskaffelser 
som faller inn under EØS-avtalens artikkel 123 
skulle legges i en forskrift og ikke videreføres 
i loven.  FSi fikk gjennomført en juridisk 
betenkning som konkluderte med at 
forslaget skaper usikkerhet om den videre 
praktisering og forvaltning av unntaks-
bestemmelsen.  På sikt kunne det være svært 
uheldig for forsvarsindustriens ramme- 
betingelser.  På denne bakgrunn tok FSi 
initiativ overfor partiene på Stortinget til 
å endre lovforslaget.  Intiaitvet ble godt 
mottatt og Stortinget vedtok å videreføre 
bestemmelsen i loven i samsvar med 
FSis forslag.

2.1.4 Nye ubåter

Med en økonomisk ramme som antas å ha et 
omfang på mellom 20 og 30 milliarder kroner 
er anskaffelsen av nye ubåter, etter kampflyene, 
den nest største anskaffelsen i Forsvaret 
noen gang. Undervannsteknologi er et av 
de teknologiske kompetanseområdene som 
den nasjonale forsvarsindustrielle strategien 
definerer som en del av nasjonens vesentlige 
sikkerhetsinteresser. Videre er omfanget og 
varigheten av prosjektet og levetiden, 
som tilsammen kan bli mellom 40 og 50 år, 
av en slik størrelsesorden at valget av 
samarbeidsnasjon har strategiske impli- 
kasjoner som favner langt videre enn selve 
ubåtprogrammet. Ubåtanskaffelsen er derfor 
helt avgjørende for å sikre fortsatt styrking 
og videreutvikling av en internasjonalt 
konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Dialogen med myndighetene om industrielle 
muligheter i tilknytning til den forestående 
anskaffelsen av nye ubåter ble videreført i 
2016. 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 
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forsvarsmateriell og systemer innenfor 
prioriterte teknologi- og produktområder 
som er viktige for å ivareta nasjonale 
sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. 
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at regjeringen viderefører ordningen med 
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prosjektet for å sikre at industriens interesser 
ivaretas best mulig i forbindelse med 
anskaffelsen. Internt drives arbeidet av FSis 
ubåtutvalg som består av KAT I bedriftene, 
styrets nestleder og administrerende direktør. 

I tiden fram til kontraktsinngåelse i 2019 blir 
det viktig å sikre at de industrielle avtalene 
som skal inngås i tilknytning til anskaffelsen 
blir i samsvar med Stortingets ambisjoner, 
slik at senest når kontrakten undertegnes 
foreligger det forpliktende avtaler mellom 
norsk industri og ubåtelverandøren og dens 
underleverandører og myndigheter som 
sikrer at de industrielle ambisjonene blir 
realisert som forutsatt.

I 2016 har FSi hatt fokus på å sikre at 
forsvarsindsutriens interesser blir ivaretatt 
ved gjennomføringen av prsosjektet. 
Ved Stortingets behandling av investerings- 
proposisjonen våren 2016 (Innst. 353 S 
(2015-2016)) var komiteens medlemmer  
enige om følgende enstemmige merknad:

“Komiteen har merket seg at det nå gjenstår 
to produsenter som konkurrerer om en 
eventuell leveranse av ubåter til Sjøforsvaret. 
Disse er ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) 
i Tyskland og Direction des Constructions 
Navales Services (DCNS) i Frankrike. Komiteen 
viser i denne forbindelse igjen til Innst. 337 S 
(2014–2015) og understreker at norsk industri 
skal sikres best mulig grunnlag for å kunne 
utvikle og levere kampsystemet til de norske 
ubåtene og til fremtidige leveranser av samme 
eller tilsvarende type ubåt fra den leverandøren 
Norge velger. 
Komiteen understreker at før det eventuelt skal 
inngås kontrakt om leveranse av ubåter, skal 
det inngås en overordnet strategisk og 
langsiktig industrisamarbeidsavtale hvor 
leverandøren/leverandørnasjonen forplikter 
seg til ulike former for industrisamarbeid 
tilsvarende ubåtenes anskaffelsesverdi. 
Samarbeidet skal styrke den fremtidige 
ubåtkapasiteten samtidig som den sikrer 
norske industrileveranser, med målsetting 

om en betydelig nasjonal verdiskaping.
Herunder vil både direkte og indirekte industri- 
samarbeidsavtaler, så vel som drifts- og 
vedlikeholdssamarbeid, kunne inngå i den 
samlede vurderingen. Komiteen legger til grunn 
at det strategiske samarbeidet vil gå utover 
selve byggeverftet og at samarbeidet primært 
vil være mot verftets nasjonale myndigheter. 
Indirekte industrisamarbeid utenfor selve 
ubåtanskaffelsen vil derfor kunne være vel så 
viktig som direkte industrisamarbeid innunder 
selve anskaffelsen mot byggeverftet.» 

Ved behandlingen av proposisjonen om 
endringer av Forsvarsbudsjettet for 2016 
(Innst. 353 S (2015–2016)) gjentok et 
bredt flertall i komiteen hovedlinjene 
i ovenstående merknad.

Dette er  sterke og tydelige signaler til både 
markedet og utenlandske myndigheter om 
at industridelen av ubåtprosjektet er svært 
viktig for Norge. 

Tidlig i 2016 besluttet FD å gå videre med 
to leverandører: ThyssenKrupp Marine 
Systems (tkMS) i Tyskland og Direction 
des Constructions Navales Services (DCNS) 
i Frankrike.

I etterkant av nedvalget intensiverte FD 
og Sjøforsvaret dialogen med tyske og 
franske myndigheter.

I juni ble det gjennomført en workshop med 
norsk industri hos det tyske anskaffelses- 
myndigheten for forsvarsmateriell, 
BAAINBw.  Arrangementet samlet bred 
deltagelse fra den tyske anskaffelses- 
organisasjonen. I september gjennomførte 
FSi, i samarbeid med vår franske søster- 
organisasjon GICAN og med støtte fra den 
franske anskaffelsesorganisasjonen DGA 
og Forsvarsdepartementet, et arrangment 
i Paris, der myndigheter og industri i begge 
nasjoner diskuterte industrielle muligheter 
i forbindelse med en eventuell ubåtan-
skaffelse fra Frankrike. Som en oppfølging 

av arrangementet i Paris arrangerte FSi en 
industridag i Oslo i desember for den franske 
ubåtprodusenten DCNS.

Utover dette har FSi hatt løpende kontakt 
med aktuelle leverandører av ubåtene og 
søsterorganisasjoner i de respektive 
nasjonene for å legge til rette for fremtidig 
industrisamarbeid i tilknytning til anskaffelsen.

2.1.5 Støtte til internasjonal 
markedsføring

Samarbeidet mellom FSi og myndighetene 
om markedsstøtte til eksport av forsvars- 
materiell ble videreført i 2016. 
Representanter fra Forsvarsdepartementet 
og Forsvaret deltok på en rekke utstillinger 
og demonstrasjoner i samarbeid med 
industrien, og på industriseminarer arrangert 
av FSi i samarbeid utenlandske samarbeids- 
partnere. I 2016 støttet myndighetene bl.a. 
aktiviteter i Australia, Canada, Chile, , Finland 
Frankrike ,India, Polen, Storbritannia, 
Sør-Korea, Tyskland og USA. 

For å kunne hevde seg i konkurransen i det 
internasjonale forsvarsmarkedet og hjemme, 
er det avgjørende for industrien å ha solid 
støtte fra egne myndigheter. Myndighetenes 
engasjement og involvering bidrar til å gi 
markedsadgang og til å skape tillit hos  
utenlandske brukere til at det norsk industri 
tilbyr faktisk leverer den funksjonalitet  
og ytelse som etterspørres. Flere nasjoner 
etterspør myndighetsengasjement, enten i 
form av at det inngås kontrakt direkte med 
myndighetene om leveranser av materiell, 
eller at myndighetene tilrettelegger for 
anskaffelsen, hreunder at det etableres 
samarbeid om f.eks. opplæring, reservedeler 
og etterforsyning som en del av en total- 
pakke. I en del tilfeller er det denne pakken, 
som også inkluderer myndighetene i en rolle, 
som avgjør valg av leverandør. Bedriftene 
og foreningen er svært tilfreds med støtten 
norske myndigheter yter til markedsføring 
av norsk forsvarsmateriell internasjonalt.

Denne side: 
Siri Lill Mannes leder panelsamtale under  
INFO/ERFA 2016. Fra venstre: Ben Fitzgerald, 
Petter Muren og John-Mikal Størdal

Til venstre, neste side: 
Statssekretær Øystein Bø åpnet FSi messen 2016

Til høyre, neste side: 
Den norske paviljongen Eurosatory
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2.2 FSi-arrangementer

2.2.1 INFO/ERFA 2016

INFO/ERFA 2016 samlet mer enn 280 
deltakere. Konferansen ble gjennomført 
13. og 14. april og hovedtema var 
“Nasjonal forsvarsindsutriell strategi”. 

Statssekretær Øystein Bø fra Forsvars- 
departementet åpnet konferansen I de to 
dagene konferansen varte fikk deltagerene 
høre representanter fra FD, Forsvarsmateriell 
og Forsvaret i Norge og Finland diskutere 
implementeringen av den forsvars- 
industrielle strategien og mulige veivalg 
for understøttelse av Forsvarets materiell.  
Industrien bidro med orienteringer om 
den pågående restruktueringen av nordisk 
forsvarsindustri, industrielle løsninger for 
vedlikehold og drift av forsvarsmateriell og 
ringvirkningseffektene av F-35 programmet.  
En separat sekvens var avsatt til å belyse 
utviklingstrekk innenfor autonome systemer, 
EUs satsning på forsvarsforskning og USAs 
kraftsamling om å realisere “The third offset 
strategy”.

Konferansen ble avsluttet med orenteringer 
om status og planer for materiellinvesterings-
prosjekter i Forsvaret fra kapasitetsområdene 
i Forsvarsmateriell.

Miniutstillingen i forbindelse med 
konferansen var fulltegnet med. 33 av 
medlemsbedriftene benyttet anledningen 
til å presentere seg.

thyssenkrupp Marine Systems var platinum-
sponsor for INFO/ERFA 2016.  Deres 
sponsorpresentasjoner, som samlet mer enn 
150 deltagere, ga tilhørerene innblikk i hva 
som foregår, og ikke minst hva som 
forventes av utvikling, innenfor ubåt-
verdenen på kort og lang sikt. Det sikker-
hetspolitiske bakteppet ble presentert av 
professor Janne Haaland Matlary.
Øvrige sponsorer var Boeing og Raytheon.

2.2.2 Leverandørseminar og FSi-messe

FSi arrangerte Leverandørseminar og 
FSi-messe i Fanehallen og på artilleriloftet 
på Akershus festning 14. og 15. september 
2016. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, 
Øystein Bø åpnet arrangementet. Vert for 
årets arrangement var Vinghøg AS. Sem-
inaret og messen er en møteplass der små 
og mellomstore bedrifter i foreningen kan 
drøfte samarbeidsmuligheter med de store 
bedriftene og presentere seg for hverandre. 

76 av FSi sine medlemsbedrifter deltok på 
arrangementet. Av disse hadde 58 bedrifter 
egen stand på utstillingen. På den åpne 
utstillingsdagen var det bred deltakelse av 
representanter fra Forsvarsdepartementet, 
Forsvaret og utenlandske leverandører til 
Forsvaret med interesse for samarbeidspart-
nere i Norge. Til sammen var det om lag 
600 personer til stede på arrangementet 
– ca 200 fra medlemsbedriftene og vel 400 
besøkende.

Leverandørseminaret inneholdt 
presentasjoner fra Kongsberg Defence & 
Aerospace, NAMMO, Thales Norway og 
Vinghøg, om aktuelle prosjekter der det er 
aktuelt å knytte til seg underleverandører og 
samarbeidspartnere. I løpet av arrange- 
mentet ble det gjennomført 118 planlagte 
møter mellom interesserte potensielle 
leverandører, og de nevnte fire bedriftene 
samt AIM Norway og Heli-One.

Det ble også gitt en kort oppdatering fra 
FD om Samarbeid mellom industrien og 
forsvarssektoren, samt overordnet 
beskrivelse av omstruktureringen i FD.

Årets FSI-messe sammenfalt i tid med at 
Forsvarets Forum var vert for den årlige 
European Military Press Association congress.  
Mer enn 50 journalister fra militære tids- 
skrifter i hele Europa besøkte utstillingen og 
FSi gjennomførte en orientering for gruppen 
om norsk forsvarsindustri og samarbeidet 
mellom Forsvarssektoren og industrien. 

2.2.3 Forsvarsutstillinger i 2015

2.2.3.1 DEFEXPO 2016, Goa, India
For andre gang arrangerte FSi en norsk 
paviljong på DEFEXPO. Dette er den største 
og viktigste indiske forsvarsutstillingen. Fem 
FSi bedrifter deltok på standen som var godt 
besøkt av representanter fra både industri og 
myndigheter i India og av flere offisielle del-
egasjoner.  Bedriftene fikk også besøk av den 
indiske forsvarsministeren Manohar Parrikar.

Forsvarsdepartementet deltok med en 
offisiell delegasjon, og den norske 
ambassaden var representert ved ambassa- 
døren og forsvarsattacheen. I tilknytning til 
arrangementet ble det gjennomført en 
mottagelse for de norske deltagerne og 
deres inviterte gjester fra India og andre 
nasjoner, med ambassadør Nils Ragnar 
Kamsvåg som vert.

2.2.3.2 Eurosatory 2016, Paris, Frankrike
FSi hadde fellesstand på Eurosatory for fjerde 
gang. Dette er en av de to største og viktigste 
forsvarsutstillingene i Europa. 8 bedrifter var 
utstillere på FSis stand. Ytterligere 8 FSI- 
bedrifter hadde egne stands på utstillingen 
som hadde totalt 1572 utstillere fra 56 land 
og mer enn 57000 besøkende. 
Den norske standen var godt besøkt av både 
representanter fra industri og myndigheter. 
Forsvarsdepartementet deltok med en 
offisiell delegasjon.

2.2.3.3 Farnborough Airshow 2016, 
Farnborough, UK
FSi hadde igjen fellesstand på Farnborough 
Air Show, etter gode tilbakemedlinger fra 
utstillingen i 2014, da foreningen hadde sin 
første stand på denne utstillingen.  FIA er 
en av de to største og eldste flyutstillingene 
i Europa. Fem bedrifter deltok på FSi sin 
fellesstand. Utstillingen hadde vel 1500 
utstillere med et gjennomsnitt på mer enn 
20000 besøkende pr dag i de syv dagene 
utstillingen varer. FSis stand var godt besøkt 
både av representanter fra industri og 
myndigheter. 
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samt AIM Norway og Heli-One.

Det ble også gitt en kort oppdatering fra 
FD om Samarbeid mellom industrien og 
forsvarssektoren, samt overordnet 
beskrivelse av omstruktureringen i FD.

Årets FSI-messe sammenfalt i tid med at 
Forsvarets Forum var vert for den årlige 
European Military Press Association congress.  
Mer enn 50 journalister fra militære tids- 
skrifter i hele Europa besøkte utstillingen og 
FSi gjennomførte en orientering for gruppen 
om norsk forsvarsindustri og samarbeidet 
mellom Forsvarssektoren og industrien. 

2.2.3 Forsvarsutstillinger i 2015

2.2.3.1 DEFEXPO 2016, Goa, India
For andre gang arrangerte FSi en norsk 
paviljong på DEFEXPO. Dette er den største 
og viktigste indiske forsvarsutstillingen. Fem 
FSi bedrifter deltok på standen som var godt 
besøkt av representanter fra både industri og 
myndigheter i India og av flere offisielle del-
egasjoner.  Bedriftene fikk også besøk av den 
indiske forsvarsministeren Manohar Parrikar.

Forsvarsdepartementet deltok med en 
offisiell delegasjon, og den norske 
ambassaden var representert ved ambassa- 
døren og forsvarsattacheen. I tilknytning til 
arrangementet ble det gjennomført en 
mottagelse for de norske deltagerne og 
deres inviterte gjester fra India og andre 
nasjoner, med ambassadør Nils Ragnar 
Kamsvåg som vert.

2.2.3.2 Eurosatory 2016, Paris, Frankrike
FSi hadde fellesstand på Eurosatory for fjerde 
gang. Dette er en av de to største og viktigste 
forsvarsutstillingene i Europa. 8 bedrifter var 
utstillere på FSis stand. Ytterligere 8 FSI- 
bedrifter hadde egne stands på utstillingen 
som hadde totalt 1572 utstillere fra 56 land 
og mer enn 57000 besøkende. 
Den norske standen var godt besøkt av både 
representanter fra industri og myndigheter. 
Forsvarsdepartementet deltok med en 
offisiell delegasjon.

2.2.3.3 Farnborough Airshow 2016, 
Farnborough, UK
FSi hadde igjen fellesstand på Farnborough 
Air Show, etter gode tilbakemedlinger fra 
utstillingen i 2014, da foreningen hadde sin 
første stand på denne utstillingen.  FIA er 
en av de to største og eldste flyutstillingene 
i Europa. Fem bedrifter deltok på FSi sin 
fellesstand. Utstillingen hadde vel 1500 
utstillere med et gjennomsnitt på mer enn 
20000 besøkende pr dag i de syv dagene 
utstillingen varer. FSis stand var godt besøkt 
både av representanter fra industri og 
myndigheter. 
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Forsvarsdepartementet deltok også her med 
en offisiell delegasjon.

2.2.3.4 MSPO 2016, Kielce, Polen 
Som en oppfølging av forsvarsmateriell- 
utstillingen MSPO 2015, da Norge var 
“Lead Nation”, organiserte FSi, i samarbeid 
med FD og Forsvaret, på nytt en norsk 
paviljong på utstillingen. FD og tolv 
FSi-bedrifter, gikk sammen om en markering 
av polsk-norsk samarbeid på forsvars- og 
forsvarsmateriellområdet. MSPO har utvilket 
seg til å bli en viktig møteplass som samler 
bred deltagelse fra mange nasjoner. Det 
gir gode muligheter for å utnytte messen 
til å pleie bilaterale kontakter, i tillegg til at 
messen er svært betydningfull for å utvikle 
samarbeidsrelasjonene med Polen.

2.2.4 Statsbesøk til Finland 
– Forsvarsindustriarrangement 
i Helsinki

I anledning kongeparets statsbesøk til 
Finland i september arrangerte FSi og vår 
finske søsterorganisasjon AFDA et seminar 
om forsvarsindustrisamarbeid i Helsinki. 
Kong Harald V deltok under åpningstalen 
som Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide 
holdt.  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, som bl.a. ble 
ledsaget av Generalinspektøren for Hæren 
Genralmajor Odin Johannessen og Sjef 
operasjonsavdelingen/FOH Kontreadmiral 
Nils Stensønes. I forbindelse med seminaret 
fikk Kongen en demonstrasjon av luftvern-
systemet NASAMS som KONGSBERG har 

levert til det finske forsvaret.

2.2.5 Offisielt besøk til Canada 
– Forsvarsseminar i Ottawa

I forbindelse med kronprinsparets offisielle 
besøk til Canada i november 2016, 
arrangerte FSi i samarbeid med Canadian 
Global Affairs Institute (CGAI), og med støtte 
fra Innovasjon Norge, et forsvarsseminar i 
Ottawa.  Arrangementet samlet mer enn 
130 deltagere fra Norge og Canada, både 
myndigheter og industri. Kronprinsen deltok 
på deler av seminaret.  Blant innlederene var 
Næringsminister Monica Mæland og Sjef FST, 
Generalløytnant Eirik Gustavsson. Forsvars- 
departementet deltok med en delegasjon 
ledet av stedfortredende materielldirektør 
John Laugerud.

2.2.6 Frokostmøter med representanter 
fra andre nasjoners myndigheter

FSi arrangerte frokostmøter for 
medlemsbedriftene med forsvarsattacheene 
fra Finland og Frankrike h.h.v. i januar 
og mars. 

2.2.7 Teknologidager med 
forsvarsgrenene

I samarbeid med Cyberforsvaret arrangerte 
FSi teknologidager på Jørstadmoen i juni. 
Det ble også arrangert en teknologidag med 
Hæren på Rena i april.  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 forsvars- 
grenenes organisasjon og planer for 
fremtidig utvikling,  samt presentasjoner 
av konkrete problemstillinger på områder 
der Forsvaret søker nye løsninger for sine 
operative behov.

2.2.8. Innovasjonsdag på Krigsskolen

For første gang var norsk forsvarsindustri 
invitert til å delta på Kadettsammfunnets 
arrangement Innovasjonsdagen 2016 på 
Krigsskolen på Linderud. Det var et særlig 
ønske fra Kadettsamfunnet å sette fokus på 
teknologiens betydning for fremtidens hær. I 
tillegg til orienteringer fra industrien om bl.a 
Teknologiske trender, Informasjonssystemet 
på hærens moderniserte CV 90 (ICS) og 
programmerbar ammunisjon, deltok 18 av 
FSis medlemsbedrifter på teknologimessen, 
og demonstrerte teknologi og materiell for 
fremtidige offiserer i Hæren. 

2.2.9 US Government Procurement 
Regulations FAR/DFARS treningsseminar

I samarbeid med Kongsberg Defence & 
Aerospace og Nammo arrangerte FSi et 
treningsseminar 13. og 14. juni der man 
tok for seg de ulike bestemmelsene i det 
amerikanske anskaffelsesreglementet (FAR/
DFARS). I overkant av 100 deltakere fra 
medlemsbedrifter deltok på arrangementet, 
noe som viser at det er et behov for spesifikk 
informasjon om dette temaet. 

2.2.10 Miniseminar om ressurs- 
samarbeidet i NATO og besøk til 
NATO Communications and 
Information Agency (NCIA)

I september arrangerte FSi, i samarbeid med 
den norske NATO-delegasjonen i Brussel, et 
miniseminar om ressurssamarbeidet i NATO 
med særlig fokus på anskaffelser innenfor 
kommando-, kontroll-, kommunikasjons-, 
og informasjonssystemer.  Dagen etter 
seminaret, som fant sted i Brussel, besøkte 
bedriftene som deltok NATO Communi- 
cations and Information Agency (NCIA) i 
den Haag, hvor det ble gitt orienteringer om 
prosjektvirksomheten i NCIA og de norske 
bedriftene fikk anledning til å presentere seg 
overfor NCIAs fagmiljøer. 

Til venstre: 
HKH Kronprins Haakon var tilstede
på forsvarsseminar i Ottawa.

Til høyre: 
Kadettene på Krigsskolen viste 
stor interesse for Black Hornet 
nanohelikopter

FSI FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING

  STYRETS ÅRSBERETNING

2.3 Informasjonsvirksomheten

Samarbeidet med tidsskriftet Militærteknikk 
ble videreført i 2016. FSi disponerer fire sider 
i hver utgave som benyttes til å profilere 
foreningens virksomhet. På denne måten når 
FSi frem til nærmere 4000 lesere, og dette er 
et viktig supplement til FSi’s nettsider. 
www.fsi.no er det viktigste mediet for 
formidling av informasjon til medlemmene 
og offentligheten og et sentralt verktøy for å 
drive foreningen på en effektiv måte. 

FSi har ved flere anledninger i 2016 blitt 
omtalt i media i.f.m. viktige saker for 
foreningen, bl.a. ubåtprosjektet, 
behandlingen av stortingsmeldingen om 
forsvarsindustriell strategi og og eksport av 
forsvarsmateriell. 

I 2016 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 aktiviteten og utviklingen 
i forsvarsindustrien i Norge. Statistikken er 
gjenstand for årlig oppdatering og innholdet 
utvikles etter hvert som vi høster erfaringer.

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. I april holdt FSi en 
presentasjon av norsk forsvarsindustri for de 
utenlandske attacheene akreditert til Norge. 

FSi har ut over dette deltatt med 
presentasjoner og innlegg på forskjellige 
konferanser og seminarer i inn- og utland 
i løpet av året.

2.4 Industrielt samarbeid ved 
anskaffelser fra utlandet

FSi samarbeider med FD for å følge opp 
industridimensjonen i kampflyprosjektet 
og andre store anskaffelser fra utlandet. 
Kampflyprosjektet er gitt en bredere omtale 
i et eget pkt 2.6. I 2016 har aktiviteten bl.a. 
vært rettet mot forberedelsene til anskaffel-
ser av nye ubåter, nytt artilleri, P-8 maritime 
overvåkningsfly og oppfølging av inngåtte 
avtaler.

2.5 Internasjonalt samarbeid

2.5.1 Bilateralt samarbeid

FSi har løpende kontakt med samarbeids- 
partnere i flere nasjoner for å legge til rette 

for dialog og informasjonsutveksling mellom 
norske og utenlandske bedrifter. I løpet av 
2016 ble det gjennomført arrangmenter i 
samarbeid med bl.a. AFDA i Finland, GICAN i 
Frankrike, BDSV i Tyskland og CGAI i Canada.

2.5.1.1 USA
USA er det største og viktigste eksport- 
markedet for norsk forsvarsindustri. 
Eksporten til USA utgjør om lag 50 % av 
norsk eksport av lisenspliktig materiell. 

Norsk forsvarsindustri samarbeider tett med 
de største amerikanske forsvarsbedriftene 
og på mange områder eksisterer strategiske 
samarbeidsavtaler som gjenspeiler relasjoner 
som har vokst og blitt sterkere gjennom 
mange år. De strategiske relasjonene 
mellom norsk og amerikank forsvarsindsutri 
ble ytterlgiere styrket gjennom FLIRs 
oppkjøp av Prox Dynamics. Dette er første 
gang en amerikansk forsvarsleverandør 
gjør en investering av denne størrelsesorden 
i Norge.

Videre 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. 

Samtidig er USA Norges største og 
viktigste allierte.  Relasjonen til USA er derfor 
av stor viktighet for både nasjonen og 
forsvarsindustrien. Selv om forholdet både 
til myndighetene og amerikansk forsvars- 
industri overveiende må sies å være svært 
godt, er det fortsatt utfordringer for norsk 
forsvarsindustri knyttet til proteksjonisme 
og handelshindringer. Til dels er dette i strid 
med intensjonene i samarbeidsavtalene 
på forsvarsmateriellområdet mellom de to 
nasjonene. På denne bakgrunn intensiverte, 
mot slutten av 2016, norske myndigheter, 
anført av Forsvarsdepartementet, dialogen 
med amerikanske myndigheter for å utrede 
mulighetene for å lette norsk forsvars- 
industris markedsadgang i USA.  Dialogen 
har så langt vært oppløftende og det er 
etablert en egen arbeidsguppe mellom de 
to lands forsvarsdepartement for å avklare 
hvorvidt det kan iverksettes tiltak som kan 
bidra til å sikre at intensjonene i avtaleverket 
på forsvarsmateriellområdet etterleves bedre, 
og til å løfte norsk industris status som 
leverandør i det amerikanske forsvars- 
markedet.  FSi har i 2016 vært en pådriver for 

å få dette arbeidet igangsatt og bidratt med 
innspill til prosessen.

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 materiell- 
direktørenes forum i NATO s sivile 
beslutningsstruktur. FSi er nasjonal 
representant for Norge i NIAG.

NIAG gir NATO tilgang til nesten 5000 
virksomheter, hvorav 80% er små og 
mellomstore bedrifter. I 2016 samlet NIAG 
mer NIAG enn 300 selskaper fra begge sider 
av Atlanteren for å samarbeide om et bredt 
spekter av studier innenfor bl.a. 
rakettforsvar, ikke-dødelige våpen og “big 
data.” Dette arbeidet gir bedriftene som 
deltar innsikt i alliansens utvikling av 
kapasiteter og fremtidige krav til systemer og 
løsninger og resultatene fra studiene inngår 
som en del av underlaget for NATOS 
kapabilitetsutvikling. 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 forsvars- 
industrien 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 er store investeringsprogrammer 
under planlegging i NATO som f.eks. 
MissileDefence, 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 2016, utover oppfølging av 
aktuelle programmer, har vært styrking 
av dialogen med Allied Command 
Transformation (ACT) om et rammeverk for 
dialog mellom industrien og ACT, samt å gi 
innspill til NATO toppmøtet i Warszawa som 
fant sted i juli 2016. 

Studievirksomheten i regi av NIAG ble 
videreført i 2016. Norske bedrifter deltok 
i flere av studiene. (Vedlegg 10)
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2.3 Informasjonsvirksomheten

Samarbeidet med tidsskriftet Militærteknikk 
ble videreført i 2016. FSi disponerer fire sider 
i hver utgave som benyttes til å profilere 
foreningens virksomhet. På denne måten når 
FSi frem til nærmere 4000 lesere, og dette er 
et viktig supplement til FSi’s nettsider. 
www.fsi.no er det viktigste mediet for 
formidling av informasjon til medlemmene 
og offentligheten og et sentralt verktøy for å 
drive foreningen på en effektiv måte. 

FSi har ved flere anledninger i 2016 blitt 
omtalt i media i.f.m. viktige saker for 
foreningen, bl.a. ubåtprosjektet, 
behandlingen av stortingsmeldingen om 
forsvarsindustriell strategi og og eksport av 
forsvarsmateriell. 

I 2016 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 aktiviteten og utviklingen 
i forsvarsindustrien i Norge. Statistikken er 
gjenstand for årlig oppdatering og innholdet 
utvikles etter hvert som vi høster erfaringer.

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. I april holdt FSi en 
presentasjon av norsk forsvarsindustri for de 
utenlandske attacheene akreditert til Norge. 

FSi har ut over dette deltatt med 
presentasjoner og innlegg på forskjellige 
konferanser og seminarer i inn- og utland 
i løpet av året.

2.4 Industrielt samarbeid ved 
anskaffelser fra utlandet

FSi samarbeider med FD for å følge opp 
industridimensjonen i kampflyprosjektet 
og andre store anskaffelser fra utlandet. 
Kampflyprosjektet er gitt en bredere omtale 
i et eget pkt 2.6. I 2016 har aktiviteten bl.a. 
vært rettet mot forberedelsene til anskaffel-
ser av nye ubåter, nytt artilleri, P-8 maritime 
overvåkningsfly og oppfølging av inngåtte 
avtaler.

2.5 Internasjonalt samarbeid

2.5.1 Bilateralt samarbeid

FSi har løpende kontakt med samarbeids- 
partnere i flere nasjoner for å legge til rette 

for dialog og informasjonsutveksling mellom 
norske og utenlandske bedrifter. I løpet av 
2016 ble det gjennomført arrangmenter i 
samarbeid med bl.a. AFDA i Finland, GICAN i 
Frankrike, BDSV i Tyskland og CGAI i Canada.

2.5.1.1 USA
USA er det største og viktigste eksport- 
markedet for norsk forsvarsindustri. 
Eksporten til USA utgjør om lag 50 % av 
norsk eksport av lisenspliktig materiell. 

Norsk forsvarsindustri samarbeider tett med 
de største amerikanske forsvarsbedriftene 
og på mange områder eksisterer strategiske 
samarbeidsavtaler som gjenspeiler relasjoner 
som har vokst og blitt sterkere gjennom 
mange år. De strategiske relasjonene 
mellom norsk og amerikank forsvarsindsutri 
ble ytterlgiere styrket gjennom FLIRs 
oppkjøp av Prox Dynamics. Dette er første 
gang en amerikansk forsvarsleverandør 
gjør en investering av denne størrelsesorden 
i Norge.

Videre 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. 

Samtidig er USA Norges største og 
viktigste allierte.  Relasjonen til USA er derfor 
av stor viktighet for både nasjonen og 
forsvarsindustrien. Selv om forholdet både 
til myndighetene og amerikansk forsvars- 
industri overveiende må sies å være svært 
godt, er det fortsatt utfordringer for norsk 
forsvarsindustri knyttet til proteksjonisme 
og handelshindringer. Til dels er dette i strid 
med intensjonene i samarbeidsavtalene 
på forsvarsmateriellområdet mellom de to 
nasjonene. På denne bakgrunn intensiverte, 
mot slutten av 2016, norske myndigheter, 
anført av Forsvarsdepartementet, dialogen 
med amerikanske myndigheter for å utrede 
mulighetene for å lette norsk forsvars- 
industris markedsadgang i USA.  Dialogen 
har så langt vært oppløftende og det er 
etablert en egen arbeidsguppe mellom de 
to lands forsvarsdepartement for å avklare 
hvorvidt det kan iverksettes tiltak som kan 
bidra til å sikre at intensjonene i avtaleverket 
på forsvarsmateriellområdet etterleves bedre, 
og til å løfte norsk industris status som 
leverandør i det amerikanske forsvars- 
markedet.  FSi har i 2016 vært en pådriver for 

å få dette arbeidet igangsatt og bidratt med 
innspill til prosessen.

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 materiell- 
direktørenes forum i NATO s sivile 
beslutningsstruktur. FSi er nasjonal 
representant for Norge i NIAG.

NIAG gir NATO tilgang til nesten 5000 
virksomheter, hvorav 80% er små og 
mellomstore bedrifter. I 2016 samlet NIAG 
mer NIAG enn 300 selskaper fra begge sider 
av Atlanteren for å samarbeide om et bredt 
spekter av studier innenfor bl.a. 
rakettforsvar, ikke-dødelige våpen og “big 
data.” Dette arbeidet gir bedriftene som 
deltar innsikt i alliansens utvikling av 
kapasiteter og fremtidige krav til systemer og 
løsninger og resultatene fra studiene inngår 
som en del av underlaget for NATOS 
kapabilitetsutvikling. 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 forsvars- 
industrien 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 er store investeringsprogrammer 
under planlegging i NATO som f.eks. 
MissileDefence, 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 2016, utover oppfølging av 
aktuelle programmer, har vært styrking 
av dialogen med Allied Command 
Transformation (ACT) om et rammeverk for 
dialog mellom industrien og ACT, samt å gi 
innspill til NATO toppmøtet i Warszawa som 
fant sted i juli 2016. 

Studievirksomheten i regi av NIAG ble 
videreført i 2016. Norske bedrifter deltok 
i flere av studiene. (Vedlegg 10)
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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. FSi er medlem i ASD.

ASD har vært under omorganisering 
siden 2012. Restruktureringen og 
omorganiseringen av ASD pågår fortsatt. 
Arbeidet gir resultater. ASD er nå etablert 
som en viktig aktør i Brussel og arbeider 
aktivt mot EU-kommisjonen, European 
Defence Agency og andre viktige aktører 
for å styrke forsvarsindsutriens ramme- 
betingelser i Europa.

Forsvarsdimensjonen får høy prioritet i 
ASD sekretariatet. Som følge av dette blir 
ASD nå involvert i de uformelle dialogene 
som går i forkant av nye initiativ fra EU- 
kommisjonen og EDA. ASD har også 
produsert en rekke policydokumenter 
det siste året som øker forståelsen for 
forsvarsindustriens utfordringer i Europa. 

Som følge av at ASD har blitt mer aktive på 
forsvarsområdet har også arbeidet i ASD 
Defence Business Unit (DBU) blitt revitalisert. 
I løpet av 2016 har DBU bidratt til 
kommisjonens evalueringer av direktivene 
som ble vedtatt i 2009, i forbindelse med 
behandlingen av den såkalte «defence 
package». Videre har ASD spilt en viktig 
rolle som dialogpartner for kommisjonen i 
forbindelse med utviklingen av European 
Defence Action Plan, som ble lagt frem i 
slutten av november i 2016, og i 
forberedelsene til oppstarten av et europeisk 
program for forsvarsforkning (Preparatpry 
Action) som skal iverksettes i løpet av 2017

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. Danmark hadde 
formannskapet i Joint Nordic Defence 
Industry Cooperation Group (JNDICG) i 2016. 
Samarbeidet mellom foreningene har fortsatt 
en positiv utvikling, særlig i forhold til å ta 
frem og formidle felles posisjoner til ulike 
initiativ i EU på forsvarsområdet. 

Foreningene samarbeider også 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 materielldirektør- 
konfigurasjon og Cooperation Area 
Armaments. . 

Det er fortsatt krevende å få til et omfattende 
nordisk forsvarsindustrisamarbeid.

2.6 Nye Kampfly

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

FSi har i 2016 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 Forsvarsdepartementet. 

Den positive utviklingen i implementeringen 
av industriplanene fortsatte i 2016. Det ble 
løpet av året inngått flere nye avtaler. 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. Produksjonstakten i programmet er 
imidlertid på vei opp og det bidrar til at også 
leveransene fra de norske leverandørene til 
programmet vokser. 

Utviklingen av JSM missilet til F-35 hos 
Kongsberg Defence and Aerospace AS er 
svært viktig for å sikre at den industrielle 
ambisjonen i programmet blir realisert. 
Programmet har god fremdrift og flere 
viktige milpæler i utviklingen ble nådd 
i løpet av 2016. Prosjektet er det største 
utviklingsprosjektet i Norge noensinne 
med en økonomisk ramme på 8,2 mrd NOK. 
Prosjektet involverer mere enn 100 norske 
underleverandører, de fleste av disse er små 
og mellomstore bedrifter. 

Arbeidet med å integrere NAMMOs APEX 
ammunisjon ble videreført i 2016. 
Ammunisjonen integreres med midler fra 
utviklingsprogrammet for F-35 (SDD). 
Det sikrer at APEX blir en del av basis- 
konfigurasjonen for F-35. 

At det er god fremdrift i bade APEX og JSM 
betyr ikke at det er automatikk i at systemene 
blir anskaffet av partnernasjonene i F-35 
programmet. 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. 

Kampflyprosjektet arbeider fortsatt med 
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 vedlikehold som del av 
det verdensomspennende understøttelses- 
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systemet for F-35. Forsvarsdepartementet 
har som ambisjon å samarbeide tett med 
andre brukere av F-35 i Europa og å legge 
til rette for at norsk industri kan bli en del av 
det europeiske understøttelsesmiljøet for 
F-35. FSi er i kontinuerlig dialog med FD for å 
posisjonere norsk industri på dette området. 
I løpet av 2016 ble de første forespørslene på 
leveranser til understøttelseprogrammet 
sendt ut.  På tross av at norsk industri 
berømmes for gode besvarelser nådde ingen 
norske bedrifter opp i første runde. Dette er 
ikke tilfredsstillende og FSi er i dialog med 
FD for å sikre at norske myndigheter 
engasjerer seg for å legge til rette for at 
norsk industri skal komme med i under- 
støttelsesprogrammet.

2.7 Internasjonal handel med 
forsvarsmateriell

Norsk forsvarsindustri er et resultat av at 
Forsvaret har operative behov som ikke kan 
dekkes ved å anskaffe eksisterende materiell 
og systemer i markedet. Særnorske forhold 
gjør det helt nødvendig å utvikle materiell 
og systemer for å sikre at Forsvaret kan løse 
hele spekteret av oppgaver som forutsatt, 
for å ivareta vesentlige norske sikkerhets- 
interesser og sikre evnen til å forsvare norsk 
territorium og interesser.  En forutsetning 
for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri 
i Norge, er eksport av materiell og systemer 
utviklet for Forsvaret. Det er to hovedårsaker 
til dette.  Volumet som anskaffes til Forsvaret 
er for lite til å sikre en rimelig avkastning av 
investeringene i utvikling og produksjons- 
anlegg. Videre er det for lang tid (20 - 40 år) 
mellom hver gang Forsvaret anskaffer en 
bestemt kategori materiell eller system, til 
at det er mulig å opprettholde relevante 
nasjonale teknologiske kompetansemiljøer 
som understøtter Forsvaret, uten at disse 
miljøene styrkes og videreutvikles gjennom 
eksportkontrakter og/eller deltagelse i 
flernasjonale samarbeidsprosjekter.

De senere år har eksportandelen av forsvars- 
industriens omsetning økt. Industriens 
omsetning til utenlandske kunder utgjør mer 
enn 50 % av totalomsetningen og de største 
norske forsvarsbedriftene henter over 80 % 
av omsetningen i utlandet.  Uten eksport vil 
det ikke være økonomisk grunnlag for å drive 
utvikling og produksjon av forsvarsmateriell 
i Norge og følgelig heller ikke et industrielt 
kompetansemiljø som kan understøtte 
viktige systemer og materiell som Forsvaret 
trenger. Industrien må derfor ha rammevilkår 
som er forutsigbare og på linje med 
konkurrentenes. Samtidig opererer 
industrien på en arena som krever gode 
regler for å sikre en forsvarlig handel med 
forsvarsprodukter. Disse to hensynene er i 
utgangspunktet ikke motstridende.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge og 
norsk industris deltagelse i flernasjonale 
forsvarsmateriellprosjekter, er en forutsetning 
for at industrien skal kunne fortsette å styrke 
og videreutvikle et landbasert høytekno- 
logisk kompetansemiljø med høy verdi- 
skapning og betydelige ringvirkningseffekter 
i mange lokalsamfunn i hele landet. Et stabilt 
og forutsigbart regime for eksportkontroll er 
derfor helt avgjørende for å sikre Forsvaret 
tilgang til teknologi, kompetanse og infra-
struktur i fred, krise og krig. Dette fremgår 
også av Innst. 185 S (2015-2016) ”Nasjonal 
forsvarsindustriell strategi”, der Utenriks- og 
forsvarskomiteen «har merket seg at eksport 
og internasjonalt samarbeid er en forut- 
setning for å videreføre en nasjonal forsvars- 
industri som kan levere materiell og systemer 
til Forsvaret og understøtte Forsvarets
virksomhet i fred, krise og krig.» 

Bred politisk enighet om det norske regel- 
verket for eksport av forsvarsmateriell og 
praktiseringen av dette bidrar til forutsig- 
barhet og er, sammen med en tydelig forsvars- 
industriell strategi og solid forankring i 
Forsvarets langtidsplan, avgjørende for at 
Norge internasjonalt oppfattes som en 
troverdig aktør. Det styrker norsk forsvars- 

industris internasjonale konkurransekraft. 
Derfor er det betryggende at i Innst. 185 S 
(2015-2016) ”Nasjonal forsvarsindsutriell 
strategi” støttet et bredt flertall i Komitéen at 
«regjeringen viderefører dagens retnings- 
linjer for behandling av søknader om eksport 
av forsvarsmateriell.». Det tilsier at det er 
bred politisk enighet om at det ikke er 
aktuelt å endre eksportkontrollregimet og 
praktiseringen av dette. Det er i tråd med 
industriens forventninger i lys av den 
tydelige erkjennelsen i samme innstiling av 
behovet for en nasjonal forsvarsindustri som 
er avhengig av eksport.

Foreningen følger utviklingen av eksportkon-
trollregimet og praktiseringen av dette 
med stor oppmerksomhet.  I 2016 bidro 
foreningen til Stortingets behandling av den 
årlige meldingen om eksport av forsvars- 
materiell og deltok på åpen høring om 
saken i Utenriks- og forsvarskomiteen.

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

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 
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systemet for F-35. Forsvarsdepartementet 
har som ambisjon å samarbeide tett med 
andre brukere av F-35 i Europa og å legge 
til rette for at norsk industri kan bli en del av 
det europeiske understøttelsesmiljøet for 
F-35. FSi er i kontinuerlig dialog med FD for å 
posisjonere norsk industri på dette området. 
I løpet av 2016 ble de første forespørslene på 
leveranser til understøttelseprogrammet 
sendt ut.  På tross av at norsk industri 
berømmes for gode besvarelser nådde ingen 
norske bedrifter opp i første runde. Dette er 
ikke tilfredsstillende og FSi er i dialog med 
FD for å sikre at norske myndigheter 
engasjerer seg for å legge til rette for at 
norsk industri skal komme med i under- 
støttelsesprogrammet.

2.7 Internasjonal handel med 
forsvarsmateriell

Norsk forsvarsindustri er et resultat av at 
Forsvaret har operative behov som ikke kan 
dekkes ved å anskaffe eksisterende materiell 
og systemer i markedet. Særnorske forhold 
gjør det helt nødvendig å utvikle materiell 
og systemer for å sikre at Forsvaret kan løse 
hele spekteret av oppgaver som forutsatt, 
for å ivareta vesentlige norske sikkerhets- 
interesser og sikre evnen til å forsvare norsk 
territorium og interesser.  En forutsetning 
for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri 
i Norge, er eksport av materiell og systemer 
utviklet for Forsvaret. Det er to hovedårsaker 
til dette.  Volumet som anskaffes til Forsvaret 
er for lite til å sikre en rimelig avkastning av 
investeringene i utvikling og produksjons- 
anlegg. Videre er det for lang tid (20 - 40 år) 
mellom hver gang Forsvaret anskaffer en 
bestemt kategori materiell eller system, til 
at det er mulig å opprettholde relevante 
nasjonale teknologiske kompetansemiljøer 
som understøtter Forsvaret, uten at disse 
miljøene styrkes og videreutvikles gjennom 
eksportkontrakter og/eller deltagelse i 
flernasjonale samarbeidsprosjekter.

De senere år har eksportandelen av forsvars- 
industriens omsetning økt. Industriens 
omsetning til utenlandske kunder utgjør mer 
enn 50 % av totalomsetningen og de største 
norske forsvarsbedriftene henter over 80 % 
av omsetningen i utlandet.  Uten eksport vil 
det ikke være økonomisk grunnlag for å drive 
utvikling og produksjon av forsvarsmateriell 
i Norge og følgelig heller ikke et industrielt 
kompetansemiljø som kan understøtte 
viktige systemer og materiell som Forsvaret 
trenger. Industrien må derfor ha rammevilkår 
som er forutsigbare og på linje med 
konkurrentenes. Samtidig opererer 
industrien på en arena som krever gode 
regler for å sikre en forsvarlig handel med 
forsvarsprodukter. Disse to hensynene er i 
utgangspunktet ikke motstridende.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge og 
norsk industris deltagelse i flernasjonale 
forsvarsmateriellprosjekter, er en forutsetning 
for at industrien skal kunne fortsette å styrke 
og videreutvikle et landbasert høytekno- 
logisk kompetansemiljø med høy verdi- 
skapning og betydelige ringvirkningseffekter 
i mange lokalsamfunn i hele landet. Et stabilt 
og forutsigbart regime for eksportkontroll er 
derfor helt avgjørende for å sikre Forsvaret 
tilgang til teknologi, kompetanse og infra-
struktur i fred, krise og krig. Dette fremgår 
også av Innst. 185 S (2015-2016) ”Nasjonal 
forsvarsindustriell strategi”, der Utenriks- og 
forsvarskomiteen «har merket seg at eksport 
og internasjonalt samarbeid er en forut- 
setning for å videreføre en nasjonal forsvars- 
industri som kan levere materiell og systemer 
til Forsvaret og understøtte Forsvarets
virksomhet i fred, krise og krig.» 

Bred politisk enighet om det norske regel- 
verket for eksport av forsvarsmateriell og 
praktiseringen av dette bidrar til forutsig- 
barhet og er, sammen med en tydelig forsvars- 
industriell strategi og solid forankring i 
Forsvarets langtidsplan, avgjørende for at 
Norge internasjonalt oppfattes som en 
troverdig aktør. Det styrker norsk forsvars- 

industris internasjonale konkurransekraft. 
Derfor er det betryggende at i Innst. 185 S 
(2015-2016) ”Nasjonal forsvarsindsutriell 
strategi” støttet et bredt flertall i Komitéen at 
«regjeringen viderefører dagens retnings- 
linjer for behandling av søknader om eksport 
av forsvarsmateriell.». Det tilsier at det er 
bred politisk enighet om at det ikke er 
aktuelt å endre eksportkontrollregimet og 
praktiseringen av dette. Det er i tråd med 
industriens forventninger i lys av den 
tydelige erkjennelsen i samme innstiling av 
behovet for en nasjonal forsvarsindustri som 
er avhengig av eksport.

Foreningen følger utviklingen av eksportkon-
trollregimet og praktiseringen av dette 
med stor oppmerksomhet.  I 2016 bidro 
foreningen til Stortingets behandling av den 
årlige meldingen om eksport av forsvars- 
materiell og deltok på åpen høring om 
saken i Utenriks- og forsvarskomiteen.

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

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 
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med å få på plass nødvendige felles 
initiativer og oversikter over bedriftenes 
relevante kapasiteter for bedre gjensidig 
utnyttelse av hverandre. 

Praktiske samarbeidsløsninger mellom 
bedriftene viste seg imidlertid vanskelig å 
få til.  På denne bakgrunn besluttet FSis 
styre i 2016, etter anbefaling fra NAIC å 
legge ned klyngen.

2.9 SMB-utvalg

Utvalgets formål er å arbeide for best mulige 
rammebetingelser for små- og mellomstore 
medlemsbedrifter i FSi. Utvalget har i 2016 
bestått av seks representanter.  Ett medlem 
har forlatt utvalget og blitt erstattet av et 

nytt utvalgsmedlem.  Styret i FSi utvidet i 
desember 2016 utvalget med ett utvalgs- 
medlem slik at utvalget deretter har syv 
medlemmer.  

Utvalget har hatt fem ordinære arbeidsmøter 
i løpet av året. Sentrale aktiviteter har vært 
arbeidet med en OFU prosjektsøknad for 
utarbeidelsen av mal for en kvalitetsplan.   
Forsvarsmateriell er samarbeidspartner.  På 
grunn av en uforutsigbar arbeidssituasjon 
for en nøkkelperson, har arbeidet med 
prosjektsøknaden blitt ytterligere forsinket, 
en OFU-søknad til Innovasjon Norge er nært 
forestående og målsettingen er å kunne 
presentere en mal for en kvalitetsplan som er 
akseptert av Forsvarsmateriell i løpet av 2017. 

Oppfølging av Politietaten har også vært 
sentralt tema i SMB utvalget.  Fokus har vært 
rettet mot kontakt med og profilering mot 
Politiet via FSi sine hjemmesider og 
invitasjoner til FSi messen.

2.10 Samfunnssikkerhet

Arbeidet innenfor Samfunnssikkerhet har 
i 2016 vært konsentrert innenfor SMB 
utvalgets aktiviteter mot Politietaten.

3 STRATEGI FOR 2017

FSIs visjon:

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

3.1 Overordnede mål for 2017

• Bidra til at Nasjonal forsvars- 
industriell strategi implementeres 
i tråd med Stortingets føringer  

• Bidra til å øke medlemsbedriftenes 
forretningsmuligheter i det norske 
forsvarsmarkedet  

• Styrke medlemsbedriftenes 
eksportpotensial  

• Utvikle nettverket mellom 
medlemsbedriftene  

• Legge til rette for at små og mellom- 
store medlemsbedrifter blir mer 
konkurransedyktige i det norske 
forsvarsmarkedet.

Gi medlemsbedriftene tilbud om et 
e-læringskurs om etikk og antikorrupsjon.

Sikre  politisk støtte til, og oppmerksomhet 
om, viktige saker for forsvarsindustrien i 
etterkant av Stortingsvalget i 
september 2017.

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. I lys av 
at forsvarsmarkedet er monopolisert på 
kundesiden er det av særlig viktighet 
å videreutvikle den tette dialogen og 
samarbeidet vi har med Forsvars- 
departementet 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 delt-
agelse i slikt samarbeid er det også viktigere 
enn før å styrke dialogen med Utenriks- 
departementet. 

Forsvarsmateriell (FMA) er etablert som en 
etat underlagt Forsvarsdepartementet 
med ansvar for anskaffelse og forvaltning av 
materiell. FSi er i god dialog med etaten og 
legger vekt på å styrke denne dialogen. 

Forsvarets forskningsinstitutt spiller en viktig 
rolle i utvikling og anskaffelse av materiell til 
Forsvaret. Instituttet driver også teknologisk 
forskning som er relevant for forsvars- 
industrien. I tillegg er FFI ansvarlig for den 
praktiske oppfølgingen av samarbeidet om 
forsvarssforskning som er under oppseiling 
i Europa.  Det er derfor en ambisjon å 
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Implementeringen vil skje innenfor rammen 
av allerede etablerte samarbeidsfora som 
for eksempel Høynivågruppen for 
Forsvarssektoren og forsvarsindustrien, 
Nasjonal kontaktgruppe for norsk forsvars- 
industri, Investeringsprogrammenes støtte- 
funksjoner, FMA dialogforum og teknologi- 
dager med forsvarsgrenene.

Av FDs skriv til forsvarssektoren om 
Operasjonaliseringen av Nasjonal forsvars- 
industriell strategifemgår det bl.a. at: ”Som 
en del av arbeidet med valg av anskaffelses- 
strategi vil FD så tidlig som mulig i hvert 
prosjekt, senest i første del av definisjonsfasen, 
rutinemessig gjennomføre en forsvars- 
industriell vurdering. Som en del av denne 
vurderingen vil departementet på egnet måte, 
normalt gjennom støttegruppene, innhente 
syns-punktene til forsvarsindustrien i Norge. 
Dersom vurderingen konkluderer med at 
anskaffelsen omfatter materiell eller systemer 
der forsvarsindustrien i Norge har forut- 
setninger for å levere kosteffektive løsninger 
som møter Forsvarets behov og er relevante 
for å opprettholde industriell kompetanse 
innenfor de teknologiske kompetanseom- 
rådene, vurderes behovet for en oppfølgende 
forsvarsindustriell analyse.”

FSi skal være en pådriver for å sikre at det blir 
gjennomført forsvarsindustrielle vurderinger 
og bidra til å sikre at industriens innspill til 
disse vurderingene bli tilagt vekt.  Videre 
vil foreningen kunne støtte og legge til 
rette for å sikre koordinerte innspill til både 
forsvarsindustrielle vurderinger og analyser 
fra industrien.

3.2.2 Internasjonal markedsføring

Det er viktig at den omfattende myndighets- 
støtten til eksport av forsvarsmateriell blir 
videreført i 2017. I et internasjonalt forsvars- 
marked som preges av stadig sterkere 
konkurranse, og der veksten i stor grad 
skjer i markeder som i betydelig grad er 
politisert, blir støtte fra norske myndigheter 
i forbindelser med markedsføring av 
forsvarsmateriell stadig viktigere. I de senere 
år har 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. Foreningen skal 
ha løpende dialog om deltagelse og bidrag 
fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret i 
forbindelse med internasjonale myndighets- 
møter, messer, konferanser/seminarer og 
demonstrasjoner. 

Det forventes at det i løpet av 2017 blir 
gjennomført statsbesøk/offsielle besøk av 
Kongehus og regjeringens medlemmer. Når 
det er relevant vil FSi delta i planlegging og 
gjennomføring av aktiviteter for å promotere 
norsk forsvarsindustri innenfor rammen av 
programmet til næringslivsdelegasjoner i 
regi av Innovasjon Norge. 

3.2.2.1 Messer/utstillinger
I 2017 planlegger foreningen å arrangere 
fellesstands på følgende utstillinger:

• Paris Airshow 2017 i Paris, Frankrike 
• MSPO 2017 i Kielce, Polen 
• DSEI 2017 i London, UK

Foreningen vil, avhengig av behov og 
interesse hos medlemsbedriftene, også 
kunne gjennomføre fellesstands på 
andre messer i 2017.

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 er det viktig å sikre at regelverket 
praktiseres på en slik måte at norsk forsvars- 
industris konkurransekraft styrkes både i 
hjemmemarkedet og internasjonalt. I denne 
forbindelse er det en viktig oppgave i 2017 
å arbeide for å sikre at tolkningen av regel- 
verket legger til rette for å realisere mål og 
ambisjoner i Nasjonal forsvarsindustriell 
strategi. Herunder å vurdere om det er 
behov for å ta opp til vurdering revisjon/ 
oppdatering som følge av Nasjonal 
Forsvarsindsutriell Strategi.

FMA har invitert FSi til å gi innspill til arbeidet 
med å utarbeide standardklausuler for 
Forsvarets anskaffelseskontrakter og vil i 
2017 gi innspill til dette og føre dialog med 
FMA om utformingen av klausulene.

Som følge av den store interessen for US 
Government Procurement Regulations FAR/
DFARS treningsseminar som ble arrangert i 
Oslo i 2016 planlegges det å gjenta arrang-
mentet i 2017. Da vil de nordiske forsvars- 
industriforeningenes medlemmer bli 
særskilt invitert til å delta.

3.2.4 Etikk og antikorrupsjon

Risikoen for korrupsjon er tilstede i nesten 
alle bransjer og på alle nivåer. Forsvars- 
bransjen blir internasjonalt sett på som en 

bransje der risikoen er høy. Store verdier, 
kombinert med hemmelighold, eneleverandør- 
situasjoner og utstrakt bruk av agenter og 
representanter, er blant risikofaktorene. 
Korrupsjon i forsvarssektoren bidrar til 
sløsing med skattebetalerenes penger og 
i ytterste konsekvens til at materiell og 
systemer ikke virker som de skal når det 
gjelder som mest, med potensielt fatale 
konsekvenser for både militært personell og 
sivilbefolkning. Derfor det særlig viktig at 
nettopp forsvarsleverandører tar ansvar og 
iverksetter tiltak for å minimalisere risikoen 
for korrupsjon. Det estimeres konservativt 
at de årlige tapene i forsvarssektoren som 
følge korrupsjon er i størrelsesorden 
20 milliarder dollar. 

Leverandører i forsvarsmarkedet blir i også 
i økende grad stilt overfor krav om 
dokumenterte prosesser for etikk- og 
antikorrupsjonsarbeid i bedriften.  Dette 
gjelder ved leveranser til offentlige kunder, 
og stadig oftere pålegges hovedleveran- 
dører ansvar for å dokumentere at deres 
underleverandører har etablert rutiner for 
å motvirke og unngå korrupsjon. Målet er å 
minimalisere risikoen for at korrupsjon skal 
forekomme gjennom hele verdikjeden.

FSi vil i 2017 gjennomføre et seminar om 
etikk og anti-korrupsjon og lansere et 
e-læringsverktøy som stille til disposisjon for 
medlemsbedriftene til bruk i deres interne 
opplæring av egne ansatte.

3.2.5 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. 

Et nytt regelverk for industrielt samarbeid 
ved Forsvarets anskaffelser fra utlandet 
trådte i kraft 1. januar 2014. Det er fortsatt 
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.
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3.2.6 Internasjonal handel med 
forsvarsmateriell

Regelverket for eksportkontroll og 
praktiseringen av dette er avgjørende 
for Forsvarsindustriens internasjonale 
konkurransekraft. Et stabilt og 
forutsigbart regime som i størst mulig 
grad utvikles innenfor en flernasjonal 
ramme som sikrer like konkurransevilkår 
for alle levernadører er en forutseting for 
å kunne ha likeverdige rammebetingelser 
for eksport.

FSi vil derfor følge tett opp utviklingen og 
praktiseringen av eksportkontrollregimet 
for å bidra til at dette forblir forutsigbart. 
Foreningen skal i 2017 bl.a. gi innspill 
til Stortingets behandling av den årlige 
stortingsmeldingen om eksport av forsvars-
materiell og delta på høringer i komiteen 
dersom det blir aktuelt.

Regelverket for kontroll med eksport av 
strategiske varer er i kontinuerlig utvikling 
både nasjonalt og internasjonalt.  Økende 
flernasjonalt samarbeid og strategiske alli-
anser mellom norsk og utenlandsk 
forsvarsindustri gjør at medlemsbedriftene 
i økende grad også eksponeres for andre 
nasjoners eksportkontrollregelverk som 
f. eks. det amerikanske ITAR regelverket. 
Det skaper behov for informasjon til 
medlemsbedriftene og gjør det nyttig å 
kunne utveksle informasjon og erfaringer 
på tvers av medlemsmasse. Derfor vil 
foreningen i 2017 ta initiativ til å opprette et 
internt utvalg for eksportkontroll, bestående 
av frivillige representanter opnevnte av 
sine respektive medlemsbedrifter som skal 
støtte foreningens arbeid med å bidra til å 
øke medlemsbedrifenes kompetanse om 
eksportkontroll og arbeidet med å påvirke 
utviklingen av eksportkontrollregiemet.

3.2.7  EU og European Defence Agency 
(EDA )

EUs “Global Strategy”, som ble vedtatt av EUs 
stats- og regjeringssjefer sommeren 2016, 
og handlingsplanen for forsvarsområdet 
(European Defence Action Plan (EDAP))
understreker viktigheten av å styrke 
Europeisk forsvarsindustri. 

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

forskning og utvikling kan anvendes på 
forsvarsområdet. De første kunngjøringene 
forventes å komme i løpet av første halvår 
2017 og det legges opp til å tildele de 
første kontraktene inen utgangen av året. 
Det initiale programmet vil være av relativt 
beskjeden størrelse, anslagsvis 75 millioner 
Euro over tre år, men dersom dette viser seg 
å være vellykket kan det åpne for at forsvars-
forskning blir en del av EUs rammeprogram 
for FoU, der neste program skal starte i 2021 
med en forventet ramme på om lag 500 mill. 
Euro pr år.

Det er viktig for norsk forsvarsindustri å være 
forberedt på dette, slik at mulighetene som 
da kan åpne seg, blir utnyttet. FSi skal derfor, 
i dialog og koordinert med FD og FFI, følge 
opp utviklingen i EU på dette feltet for å 
blidra til å posisjonere norske bedrifter 
som deltagere i programmet.

FSi anser det som viktig at Norge viderefører 
samarbeidet 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. 

Det er 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 
fortsatt 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 verdiskapningen i norsk 
industri skal tilsvare anskaffelseskostnadene. 
Det er krevende for norsk industri å få 
adgang til det amerikanske forsvars- 
markedet. Dette er særlig krevende i F-35 

programmet fordi industrien i partner- 
nasjonene, 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. Indus-
trisamarbeidet blant partnernasjonene har 
fra starten av vært basert på prinsippet om 
«best value» der industrien og forsknings- 
og utviklingsmiljøene i nasjonene må 
konkurrere om oppdrag i prosjektet. 

FSi er derfor opptatt av norske myndigheter 
identifiserer konkrete tiltak som kan 
motivere leverandørene til å styrke sitt 
engasjement overfor norsk industri, og 
sørger for at allerede etablerte avtaler 
utvides som forespeilet og at både nye og 
allerede identifiserte, men ikke iverksatt 
muligheter, blir realisert. 

De nasjonale utviklingsprosjektene for ny 
ammunisjon til flyet, APEX, og nytt missil for 
overflate- og landmålskapasitet, Joint Strike 
Missile (JSM), er 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 
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til å vurdere de mulighetene som blir gjort 
tilgjengelige. 

Høsten 2017 vil de første F-35 flyene komme 
til Norge.  I denne forbindelse planlegges det 
et mottaksarrangement som det må 
forventes at vil få stor oppmerksomhet 
politisk, mediemessig og i Forsvaret. Dette 
blir derfor også en god anledning til å løfte 
frem den industrielle dimensjonen 
av programmet.  FSi skal bidra til at norsk 
forsvarsindustris rolle i F-35 blir synliggjort 
i forbindelse med mottak av flyene og 
samarbeide med FD, Luftforsvaret og 
andre relevante aktører for å legge til 
rette for dette.
  

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. 

FSis ambisjon er å bidra til å sikre at 
anskaffelsen av nye ubåter sikrer industri- 
avtaler. Ambisjonen er 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. Den industrielle 
målsettingen er å sikre en betydelig nasjonal 
verdiskaping innenfor rammen av denne 
store anskaffelsen. Det betyr bl.a. at norsk 
industri skal sikres best mulig grunnlag for  
å kunne utvikle og levere kamp- systemet til 
ubåtene. Videre skal arbeidet bidra til å sikre 
gode industriavtaler som sikrer markeds- 
adgang 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 
industriens fremtidige mulighetsrom på 
dette området gjøres i forbindelse med 
definisjonen av prosjektet. Fra et industrielt 
ståsted er det viktig å sikre et mulighetsrom 

for å introdusere modeller for drift og ved-
likehold 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 internasjonalt samarbeid. 

Tidlig i 2017 forventes det at FD vil ta 
stilling til om det skal sendes ut forepørsler 
til de to leverandørene som ved årsskiftet 
fortsatt gjenstår i konkurransen, eller om det 
besluttes å innlede et strategisk samarbeid 
med en av nasjonene. 

Forholdene ligger til rette for at en 
tilsvarende tilnærming til industrielt 
samarbeid som den som ble lagt til grunn 
ved anskaffelsen av fregattene, også kan 
legges til grunn ved anskaffelsen av nye 
ubåter. Det er en 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 indus-
trielle ambisjonene for anskaffelsen blir 
oppfylt.

Erfaringene bl.a. fra anskaffelsen av 
ULA-klasse ubåtene på 1980-tallet og 
fregattene sent på 90-tallet, tilsier at noen 
enkle prinsipper, som sikrer at potensialet 
som er identifisert faktisk kommer til 
realisering, bør legges til grunn.

Avtaleverket i sin helhet må være juridisk 
forpliktende i det øyeblikket det inngås 
kontrakt om anskaffelse av ubåter. Det 
innebærer bl.a. at eventuelle forbehold om 
parlamentarisk behandling av myndighets- 
avtalene må være ryddet av veien før det 
inngås kontrakt. Videre må industri- 
samarbeidsavtalen mellom Forsvars- 
departementet og leverandøren være 
signert før kontrakt inngås.

Avtalene mellom norsk industri og industrien 
i leverandørlandet om leveranser til hverandre 
må tilsvarende være utformet slik at de 
senest blir juridisk bindene på det tids- 
punktet kontrakt om anskaffelse av ubåter 
signeres. Det samme gjelder eventuelle
andre avtaler om leveranser av forsvars- 
materiell fra norsk industri til leverandør-
nasjonen som skal skje innenfor rammen 
samarbeidet.

Erfaringene bl.a. fra fregattprosjektet viser 
med all tydelighet at det som ikke er 
forpliktet når anskaffelseskontrakten 
signeres er beheftet med stor risiko i forhold 
til realisering.

Derfor skal FSi arbeide for at stortings- 
behandlingen av ubåtanskaffelsen, som er 

planlagt å skje i første halvår 2017,  gir et 
tydelig mandat som slår fast at ovennevnte 
prinsipper skal legges til grunn. Det 
innebærer bl.a. å slå fast at det er en 
forutsetning for å inngå kontrakt om kjøp 
av ubåter at alle avtaler, myndighet-til- 
myndighet, myndighet-til-industri og 
industri-til-industri, som skal inngås innenfor 
rammen av samarbeidet om anskaffelse 
av ubåter, skal tre i kraft og være juridisk 
bindene senest fra det tidspunktet Norge 
forplikter seg til å anskaffe ubåter. 

I samsvar med den industrielle strategien for 
ubåtanskaffelsen som Stortinget fastla ved 
behandlingen av Innst. 337 S (2014-2015), og 
som senere er gjentatt og forsterket, vil FSi 
løpende følge opp dialogen med norske 
myndigheter, mulige leverandører og 
relevante utenlandske myndigheter om 
den industrielle dimensjonen i ubåt 
programmet. FSIs ubåtutvalg vil representere 
FSi i etablerte samarbeidsfora ledet av 
norske myndigheter som Industriforum 
ubåt og Arbeidsgruppe ubåt.

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

Det forventes at det i 2017 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 
prosjektet. 

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 
gjennomføre 2-3 bilaterale industriseminarer 
i løpet av 2017. 

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 2017 ha 
høyeste prioritet. Gjennom medlemskap og 
styrerepresentasjon i NADIC vil FSi aktivt 
bidra til å styrke samarbeidet og til å sikre 
norsk forsvarsindustri best mulige ramme- 
betingelser i det amerikanske 
forsvarsmarkedet. Det planlegges flere større 
arrangementer i NADIC regi i 2017. NADIC 
stand på forsvarsutstillingene Navy League 
Air-Sea-Space, og AUSA. I april planlegger 
NADIC å arrangere den årlige norsk- 
amerikanske forsvars- og sikkerhets- 
konferansen i Washington DC. 

FSi skal bidra til å følge opp arbeidet som 
er iverksatt i regi av en norsk/amerikansk 
arbeidsgruppe for å utrede og avklare
hvorvidt det kan iverksettes tiltak som kan 
bidra til å sikre at intensjonene i avtaleverket 
mellom de to land på forsvarsmateriell- 
området etterleves bedre og til å løfte 
norsk industris status som leverandør i 
det amerikanske forsvarsmarkedet.

3.5.2 NATO Industrial Advisory Group 
(NIAG )

Utviklingen i NIAG går i retning av at 
samarbeidet utvides til i større grad også 
omfatte rådgivning og formidling av 
industriens synspunkter i tilknytning til 
alliansens politiske saker. Viktige saker i 2017 
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). 

FSi skal ivareta Norges deltagelse i 
samarbeidet innefor rammen av NIAG.

3.5.3 Aerospace, Space and Defence 
Industries Association of Europe (ASD)

Organisatorisk er det meste på plass og 
finansieringen er også ivaretatt etter flere 
år med omstilling. Det er imidlertid fortsatt 
utfordringer med å få organisasjonen 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 og dialogen 
med både EU og EDA er intensivert 
betydelig. 

ASDs arbeid på forsvarsområdet i 2017 
vil i stor grad dreie seg om følge opp 
gjennomføringen av EUs Defence Action 
Plan.  I nær tilknytning til dette arbeider 
ASD også med å påvirke utformingen av 
EUs pilot for EU-finansierte utviklings- 
prosjekter på forsvarsområdet. (Preparatory 
Action (PA)). FSi følger arbeidet gjennom 
direkte representasjon i ASD som medlem 
i en av ASDs operative enheter, Defence 
Business Unit. 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 forsvarsindustriens rammebetingelser i 
Europa gjennom aktiv deltagelse i ASD og 
dialog med EDA og EU-kommisjonen i 2017.

3.5.4 Nordisk samarbeid

Det vil i 2017 være dialog mellom de 
nordiske foreningene og NORDEFCO på flere 
nivåer. I 2017 planlegges det møter med 
NORDEFCO på flere nivåer. 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 skal 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 
forsvarssamarbeidet.

3.6 Samfunnssikkerhet

SMB utvalget vil i 2017 viderutvikle 
kontakten med Politiet som samfunns- 
sikkerhetsaktør i Norge. 

3.7 SMB

SMB-utvalget vil fokusere på følgende i 2017:
• Kvalitetsprosjekt: Utarbeide en mal for 

en prosjektkvalitetsplan og arrrangere et 
seminar om kvalitetssikringssystemer i 
samarbeid med Forsvaret

• Profilering mot og kontakt med Politiet 
herunder invitasjoner som besøkende på 
FSi- messen og muligens som foredrags- 
holdere dagen før Leverandørseminaret. 

• SMB og driftsunderstøttelse/ 
livsløpsstøtte til Forsvaret.

3.8 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 advokatfirmaet Arntzen 
de Besche vil bli videreført i 2017. Gjennom 
dette samarbeidet får medlemsbedriftene 
tilgang til juridisk spisskompetanse som har 
nytteverdi for bedriftene og FSi har ved flere 
anledninger fått bidrag i form av innlegg på 

seminarer og konferanser fra firmaet.

3.9 Informasjon

I etterkant av Storingsvalget i 2017 vil 
foreningen ta initativ overfor Utenriks og 
forsvarskomiteen for å sikre at komitteen har 
kunnskap om forsvarsindustriens betydning 
for Forsvaret og storsamfunnet, og ut-
fordinger og muligheter der poltisk støtte  
og innflytelse er avgjørende for industrien.

Foreningens nettsider vil bli videreutviklet 
og aktivt benyttet for å formidle informasjon 
om foreningens løpende aktiviteter. I løpet 
av 2017 plalegges det å migrere hjemme- 
siden til en ny plattform som er i ferd med 
å bli rullet ut i NHO og landsforeningene.  
Formålet er å bedre funksjonaliteten og å 
effektivisere driften av nettesiden gjennom 
å kunne trekke på ressurser som blir etablert 
i NHO Service partner.

FSis nyhetsbrev har nå mer enn 1800 
abonnenter. Dette er en økning på omlang 
500 fra året før.  Nyhetsbrevet er en effektiv 
måte for å nå mange relevante organisasjoner 
og enkeltpersoner og vil bli videreført 
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Det er stor etterspørsel etter informasjon og 
data om Forsvars- og sikkerhetsindustriens 
aktiviteter. Behovet for statistikk er betydelig. 
I 2010 innledet FSi et samarbeid med FFI 
som på oppdrag fra Forsvarsdepartementet 
utarbeider en statistikk over forsvars- 
industrien i Norge. Samarbeidet vil bli 
videreført også i 2017. Det er kun gjennom 
dokumenterte fakta FSi kan forklare 
Forsvars- og sikkerhetsindustriens
betydning for Forsvaret og samfunnet. 
Det er avgjørende viktig for å sikre politisk 
oppmerksomhet og støtte for våre saker.

Samarbeidet med Militærteknikk blir 
viderført i 2017.

3.10 Medlemmer

FSi har hatt en positv vekst i medlems- 
massen det siste året. Foreningen 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 utgangs- 
punktet har verdiskapende aktivitet i 
Norge og betjener kunder i offentlig sektor 
innenfor forsvar og samfunnssikkerhet eller 
er leverandør til norsk og/eller internasjonal 
forsvars- og/eller sikkerhetsindustri. 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, ubåt- 
utvalget, utvalget for juridiske og kontrakts-
relaterte spørsmål, og SMB-utvalget er 
eksempler på slike tiltak.

Med nåværende fordeling av 
medlemsbedriftene på medlemskategorier 
bør antallet medlemmer i foreningen ikke 
være under 100 for å sikre en forsvarlig 
finansiering. Samtidig er det viktig at 
medlemsbedriftene opplever et fellesskap 
gjennom medlemskapet i FSi, og det er 

derfor ikke et mål i seg selv 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 kon-
tinuerlig pågå et arbeid for å rekruttere nye 
medlemmer.

3.11 Organisasjon

FSis organisasjon vil bli kontinuerlig 
utviklet for å kunne møte de utfordringene 
foreningene blir stilt ovenfor. I 2017 vil det 
bli gjort ytterligere tiltak for å effektivisere 
deler av driften ved å satse ytterligere, på 
informasjonsteknologi, særlig gjennom å 
utnytte mulighetene som innføringen av 
NHOs CRMsystem gir.  Adminstrativ støtte 
blir i økende grad gitt av NHO servicepartner. 
Det gjør det mulig å ytterligere omdisponere 
ressurser til leveranser til medlemmene.
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4  STYRETS KONKLUSJON FOR 2016

FSi har befestet sin posisjon som den eneste organisasjonen i Norge som ivaretar interessene til norsk forsvars- og sikkerhetsindustri i 2016. 
Behandlingen av Nasjonal forsvarsindsutriell strategi, intensivering av myndighetsdialogen, oppfølging av ubåt- og kampflyanskaffelsen, 
videreutvikling av informasjonsaktiviteten og en omfattende aktivitet for å styrke foreningens og medlemsbedriftenes internasjonale  
relasjoner har vært prioriterte oppgaver. Den positive utviklingen i dialogen med myndighetene innenfor forsvarssektoren ble videreført 
og samarbeidet ble utvidet i 2016, bl.a. gjennom oprettelsen av et nytt høynivåforum mellom Forsvassektoren og forsvarsindsutrien.

Styret vil fremheve følgende som særlig har bidratt til å nå foreningens målsettinger for året:

• Stortingsbehandlingen og oppstarten av implementeringen av Meld S nr. 9 (2015 - 2016) «Nasjonal Forsvarsindustriell strategi»
• Etablering av et nytt strategisk forum for dialog mellom toppledere i forsvarssektoren og i norsk forsvarsindustri.
• Bidrag til langtidsplanen for Forsvaret  
• Videreutvikling av dialogen mellom industrien og Forsvaret gjennom investeringsprogrammenes støttefunksjoner,  

FMA-dialogforum og teknologidager med forsvarsgrenene.  Det er gjennomført programkonferanser med alle programområder
• Teknologidager med Hæren på Rena og med Cyberforsvaret på Jørstadmoen
• Viderføring av unntaksbestemmelsen i artikkel 123 i EØS avtalen i Lov om offentlige anskaffelser
• Industristrategien for anskaffelse av nye ubåter til Sjøforsvaret  
• Oppfølging av industridelen av kampflyprosjektet  
• INFO/ERFA- konferansen 2016  
• Leverandørseminar og FSi-messe på Akershus festning.
• Arbeidet i SMB-utvalget med øket fokus på samfunnssikkerhetsområdet
• Næringslivsdelegasjoner med forsvarsindustriarrangementer i Finland i forbindelse med statsbesøk i september og til Canada  

i forbindelse med kronprinsparets offisielle besøk i november 
• Bilaterale forsvarsindustriseminarer med Frankrike og Tyskland
• Norsk fellesstand på forsvarsutstillingen MSPO 2016 i Kielce i Polen i samarbeid med Forsvarsdepartementet  
• Fellesstands på de internasjonale forsvarsutstillingene DEFEXPO 2016 i Goa, India, Eurosatory 2016 i Paris, Frankrike og Farnborough 

Airshow 2016 i Farborough, UK.
• Industriseminar med DCNS
• Etableringen av arbeidsgruppe for å bedre markedsagdangen i USA for norsk forsvarsindustri
• Støtte til Norwegian American Defence and Homeland Security Industry Council (NADIC)
• Bidrag til arbeidet i NATO Industrial Advisory Group (NIAG). Flere medlemsbedrifter i FSi har gjennom året deltatt i studier i regi av NIAG
• Videreføring av samarbeidsavtalen mellom de nordiske forsvarsindustriforeningene med særlig vekt på koordinering av nasjonale 

posisjoner i forhold til utfordringene i ASD og utviklingen i EU

FSis økonomiske resultat ble kr 1,3 mill. Resultatet er vesentlig høyere enn budsjettert, men noe lavere enn i 2016. Årsaken til det  
relativt store overskuddet er at det ble gjennomført en del flere arrangementer enn opprinnelig planlangt og at responsen på  
foreningens aktiviteter har vært vesentlig større enn budsjettert. 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 handlefrihet i forhold til å gjøre tilpasninger i bemanningen ved behov.  
Det er Styrets oppfatning at egenkapitalen er tilfredstillende.

Styret vurderer at resultatene for 2016 gir et godt grunnlag for virksomheten i 2017.

Oslo, 30. mars 2017
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MEDLEMSBEDRIFTER
Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

Pr. 31. desember 2016  - 126 medlemsbedrifter

Firma Postadresse Postnummer

3M Norge AS Postboks 100 2026 Skjetten

Aerospace Industrial Maintenance Norway AS Postboks 30 2027 Kjeller

Airbus Defence And Space AS Postboks 518 1327 Lysaker

Aircontactgruppen AS Karenslyst Allé 49 0279 Oslo

Alfa Solution AS  Fløddaveien 20 4870 Fevik

Andøya Test Center AS Postboks 54 8483 Andenes

Applica AS Postboks 113 Vigeland 4524 Lindesnes

Arctic Trucks Norge AS Postboks 474 3012 Drammen

Axnes Aviation AS Postboks 504 4898 Grimstad

BAE Systems Hägglunds AB Postboks 475 2803 Gjøvik

Barco Fredrikstad AS Habornvn. 53 1630 Gamle Fredrikstad

BENESTAD SOLUTIONS AS Postboks 123 3421 Lierskogen

Bergen Group Services AS Postboks 14 Laksevåg 5847 Bergen

Berget AS Semsvegen 51 3676 Notodden

Bertel O. Steen Defence & Security AS Postboks 52 1471 Lørenskog

Chemring Nobel AS Postboks 853 3611 Kongsberg

CHSnor AS Brugsvegen 13 2390 Moelv

Combitech AS Postboks 8109 Forus 4068 Stavanger

ComPower as Lønningsflaten 30 5258 Blomsterdalen

Comrod AS  4120 Tau

Conrad Mohr AS Postboks 1721 Vika 0121 Oslo

Dacon AS Postboks 133 1321 Stabekk

Data Respons Norge AS Postboks 489 1323 Høvik

DCNS Bygdøy Allé 5 0257 Oslo

Drytech AS Postboks 5736 9287 Tromsø

DSG TECHNOLOGY AS Balder alle 3 2060 Gardermoen

dspnor Laksevaagneset 12 5160 Laksevåg

Eidsvoll Electronics AS Nedre Vilberg vei 8 2080 Eidsvoll

Electronicon AS Hillerenveien 82 5174 Mathopen

First House AS Postboks 1755 Vika 0122 Oslo

Flatirons Norge AS Industritunet, Dyrmyrgt 35 3611 Kongsberg

Fosen Innovasjon AS Verkstedveien 4 7125 Vanvikan

Fosstech AS Borgeskogen 7 3160 Stokke

Fred. Olsen Fly og Luftmateriell AS Postboks 1159 Sentrum 0107 Oslo

Frisch AS Postboks 1529 Vika 0117 Oslo

Galleon Embedded Computing AS Karenslyst alle 9A 0278 Oslo

GKN Aerospace Norway AS Postboks 1004 3601 Kongsberg

Gudbrandsdal Industrier AS Randkleivsgata 10 2630 Ringebu

Gylling Teknikk AS Postboks 103 1309 Rud

H. Henriksen AS Træleborgveien 15 3112 Tønsberg

Hadelandprodukter AS Mohagasvingen 8 2770 Jaren

Heli-One (Norway) AS Postboks 204 4097 Sola

Hellstrøm Rådgivning Thomas Heftyes gate 56B 0267 Oslo

Hiddn Security AS Nedre Vollgate 4 0158 Oslo

HTS maskinteknikk as Postboks 1624 3007 Drammen

vedlegg 1
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IEC telecom Norway Hedmarksgata 13 0658 Oslo

IKM Haaland AS Skogateigen 28 4362 Vigrestad

Impetus Afea AS Strandgaten 32 4400 Flekkefjord

Indra Navia AS Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo

International Business Machines AS Postboks 500 1411 Kolbotn

ISPAS AS Postboks 506 1522 Moss

JAK J ALVEBERG AS Trollåsveien 36 1414 Trollåsen

Janusfabrikken AS Stephansens vei 35 5267 Espeland

Josi Tech AS Postboks 3202 Elisenberg 0208 Oslo

Jotne EPM Technology Postboks 6629 Etterstad 0607 Oslo

K. Lerøy Metallindustri AS  5282 Lonevåg

Keytouch Technology AS  Trimveien 41 A 3188 Horten

Kitron AS  Postboks 799 4809 Arendal

Kjell A. Østnes AS Olav V’s gate 6, 0161 Oslo 0161 Oslo

Kongsberg Defence & Aerospace AS Postboks 1003 3601 Kongsberg

Kongsberg Maritime AS Postboks 111 3191 Horten

Kongsberg Target Systems AS Heistadmoen Industripark 3608 Heistadmoen

LIGHT STRUCTURES AS Nils Hansens vei 2 0667 Oslo

Lilltech AS Vilbergveien 107 2060 Gardermoen

Malm Orstad AS Volleveien 66 4354 Voll

MARINE UNMANNED AS Postboks 2742 Møhlenpris 5836 Bergen

Maritime Robotics AS Brattørkaia 11 7010 Trondheim

Marshall Norway AS Torp Panorama, Hangarveien 21 3241 Sandefjord

Medical Rescue Equipment Holding AS  Postboks 206 3701 Skien

Merlin Holding AS Rosenborggata 3 0356 Oslo

Metronor AS Postboks 238 1379 Nesbru

MILDEF AS Brynsengveien 2 0667 Oslo

Nammo AS Postboks 142 2831 Raufoss

NFM Group Glynitvn. 27 1400 Ski

Norautron AS Postboks 205 3192 Horten

Nordic Defence & Security AS Rudsletta 97 1351 Rud

NORDIC SHELTER AS Rosenborgveien 3A 1630 Gamle Fredrikstad

Nordic Unmanned AS  Rådhusgata 3 4306 Sandnes

Nordisk Aviation Products AS Postboks 173 3081 Holmestrand

NorLense AS Fiskebøl 8317 Strønstad

Norsafe AS Postboks 115 4852 Færvik

Norse Oilfield Services AS Hamrasletta 9 4056 Tananger

Norsk Scania AS Postboks 143 Skøyen 0212 Oslo

Northrop Grumman 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

OFOTECH AS Postboks 609 8507 Narvik

OMNI SA Postboks 56 Økern 0508 Oslo

Optec Nedre Møllenberg gt 32 7014 Trondheim

Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 Kristiansand S

Oswo AS Postboks 154 3192 Horten

Patria Helicopters Bardufoss Lufthavn 9325 Bardufoss

PROX Dynamics AS Nye Vakås vei 56 1395 Hvalstad
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Radionor Communications AS Ingvald Ystgaards veg 23 7047 Trondheim

RITEK AS Rinnvegen 46 7609 Levanger

Rohde & Schwarz Norge AS  Østensjøveien 34 0667 Oslo

Rud Pedersen Public Affairs Company Norge AS Kronprinsens gate 1 0251 Oslo

Safety & Security Service AS  Postboks 5 Økern 0508 Oslo

Sagair AS Postboks 58 2041 Kløfta

Semcon Devotek AS Postboks 384 3604 Kongsberg

Sensonor AS Postboks 1004 3194 Horten

SHARKCAGE Widerøveien 1 1360 Fornebu

Simpro AS Industriveien 4 7332 Løkken Verk

SINTEF IKT Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim

Skytec AS Hangarveien 13 3241 Sandefjord

Sopra Steria AS Postboks 1172 Sentrum 0107 Oslo

Saab Technologies Norway AS Isebakkeveien 49 1788 Halden

T&G Elektro AS Kirkeveien 25 B 1363 Høvik

TAM AS Andslimoen 9325 Bardufoss

TaMek a.s Postboks 60 2017 Frogner

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

Thyssenkrupp Marine Systems GMBH Marviksveien 120 4632 Kristiansand S

TINEX AS Østre Aker vei 203 0975 Oslo

Trelleborg Offshore Norway AS Postboks A 3051 Mjøndalen

Tronrud Engineering AS Flyplassveien 21 3514 Hønefoss

Tyco Electronics Norge AS Postboks 619 SE-194 26 Upplands Väsby

Umoe Mandal AS Gismerøyveien 205 4515 Mandal

Vinghøg AS Lindholmveien 14 3133 Duken

WilNor Governmental Services AS Postboks 33 1324 Lysaker

Wireless Communication AS Postboks 1 Oppsal 0619 Oslo
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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 Defence Business Unit:  Adm. direktør Torbjørn Svensgård

3. Norwegian-American Defence and Homeland Security Industry Council (NADIC)
 Styremedlem:  Adm. direktør Torbjørn Svensgård

vedlegg 3

1 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m.

 Forsvars og sikkerhetsindustriens forening har ingen ansatte. Personalkostnader 
 gjelder innleid arbeidskraft fra NHO, som i 2016 utgjorde 3,06 årsverk i FSi’s 
 administrasjon. Foreningen har således ingen krav om tjenestepensjon etter lov 
 om obligatorisk tjenestepensjon. 

 Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr. 26 317, 50 inkl. mva og kostnadsført
 annen revisjonsmessig bistand utgjorde kr. 0,-

Noter til regnskapet 2016 
(Beløp i 1000 kr)
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FSi budsjett for 2017

  2016 2017

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 6 699 693 6 963 144
Prosjektinntekter
a. 12390 Konferanser 2 058 000 2 244 500
b. 12391 Kurs/Seminar/Arrangementer 7 220 722 8 673 801
c. 12392 NORAMB Washington DC 525 000 900 000
d. 12393 Samfunnsikkerhet 0 0
e. 12395 FSi Medlemspublikasjoner 100 000 100 000 
  9 903 722 11 918 301
Sum driftsinntekter 16 503 414 18 881 445

DRIFTSKOSTNADER
Husleie, lys, renhold 600 863 630 906
IT-utst. og pr.vare 350 000 500 000
Regnsk.- og rev.-honorarer 130 437 139 568
Sekr. kostnader 5 823 940 6 004 295
Prosjektutgifter
a. 12390 Konferanser 916 500 998 500
b. 12391 Kurs/Seminar/Arrangementer 5 185 426 6 461 756
c. 12392 NORAMB Washington DC 700 000 1 300 000
d. 12393 Samfunnsikkerhet 50 000 50 000
e. 12395 FSi Medlemspublikasjoner
f. 12398 Nye Ubåter 100 000 100 000
g. 12394 Kampfly 50 000 50 000

   7 001 926 8 960 256
Kontorholdsutgifter 65 000 70 000
Informasjonsaktiviteter 600 000 600 000
Møter, kurs 185 000 185 000
Eksterne tjenester 700 000 700 000
Reisekostnader 305 000 311 000
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 16 131 166 18 470 025
DRIFTSRESULTAT 372 249 411 421

FINANSINNTEKTER 0 0
Renteinntekter 110 000 30 000
Bankomkostninger -1 000 -1 000
Sum finansinntekter 109 000 29 000

RESULTAT 481 249 440 421

Note Medlemskontigent øker med 2 % fra 1. juli (1,0% på årsbasis) og antall medlemmer er uendret i 2017
 Sekretariatet budsjettert med 4,6 årsverk.
 Endringen i Prosjektutgifter skyldes bruttobudsjettering av Fellesstands på
 PAS 2017, MSPO 2017 og DSEI 2017

vedlegg 5
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FSi PROGRAMUTVALG

LANDSYSTEMER

Nils Toverud Thales Norway AS  Leder

Vegard Sande  NAMMO AS Nestleder

Pål Hofstad Ritek AS  Medlem

Gard Brandsæter Kongsberg Defence Medlem

 & Aerospace AS

Thomas Binnie Teleplan Globe AS Medlem

Jarle Maaren Vinghøg AS  Medlem

Toivo Horvei NFM Group Varamedlem

Ivar Sehm Data Respons AS  Varamedlem

SJØSYSTEMER

Christian Urheim Kongsberg Defence  Leder 

 & Aerospace AS

Egil Simonsen Electronicon AS  Nestleder

Stian Kjensberg Thales Norway AS Medlem

Geir Erik Flage DSG Technology AS Medlem

Dag Almar Hansen Techni AS Medlem

Vidar Børresen NAMMO AS Medlem

Audun Nordeng Saab Technologies Norway AS Varamedlem

Petter Gabrielsen T&G Elektro AS  Varamedlem

LUFTSYSTEMER

Hans Fredrik Hansen Nammo AS  Leder 

Arnstein Frømyr Berget AS  Nestleder

Dag Eivind Huseby Thales Norway AS Medlem

Roar Bergqvist Larsen Kongsberg Defence Medlem

 & Aerospace AS

Jan Bratland AIM Norway Medlem

Steinar Østby Saab Technologies Norway AS Medlem

Espen S. Johansen Techni AS Varamedlem

Grethe Skundberg Nordic Unmanned AS  Varamedlem

CYBER / IKT

Ivar Flage KDA AS   Leder 

Linda Sletne Thales Norway AS   Nestleder

Hans Flisnes Hiddn Security AS  Medlem

Olav Heieren Vinghøg AS  Medlem

Tage Andersen IBM AS Medlem

Geir Morten Flytør Teleplan Globe AS Medlem

Ragnhild Hauge Sopra Steria AS  Varamedlem

Jostein Olsen Airbus Defence & Space  Varamedlem
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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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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 
  vedrørende 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 
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 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.

MEDLEMMER SMB-UTVALG

SMB UTVALGETS MEDLEMMER

Werner Herbert Fuchs TINEX AS Leder  

Terese Hansen Norlense AS Medlem

Arild Henriksen Oswo AS  Medlem 

Rune Martini Nordic Defence Supply AS Medlem  

Martin Grimsgaard T&G Elektro AS Medlem

Tormod Holmslet Semcon AS  Medlem  

Erik Dragset Simpro AS Medlem
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FSI ARRANGEMENTSSTATISTIKK 2016

FSi gjennomførte 22 arrangementer i 2016 mot 14 året før.   
INFO/ERFA 2016 og Leverandørseminar/Minimessen hadde den største deltagelsen.

FSI arrangementer 2016
Deltakelse fra medlemsbedrifter

FSI ARRANGEMENTSSTATISTIKK 2016

89% av FSis medlemsbedrifter deltok på ett eller flere  
arrangementer i 2016.  

Det var en betydelig økning i 2016 av antall bedrifter som deltok 
på 8 eller flere arrangementer.

Medlemsaktivitet i 2016 Aktivitetsfrekvens medlemmer i 2016
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Studier i regi av NATO Industrial Advisory Group (NIAG) der Norsk industri deltar i 2016

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

SG 207 Missile Defence

 Kongsberg Defence and Aerospace

SG 208 Adopting Big Data in NATO

 Kongsberg Defence and Aerospace

SG 212 Hard Kill Torpedo Countermeasure (TCM) System

 DSG Technology AS

 Kongsberg Defence and Aerospace
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•  MYNDIGHETSDIALOG

•  NETTVERK

•  FORRETNINGSUTVIKLING

•  TJENESTER

•  INTERNASJONALT SAMARBEID
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SIKKERHETSINDUSTRIENS

FORENING

Besøksadresse: Essendropsgt. 3, 7. etg, 0368 OSLO
Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO
E-post: fsi@nho.no
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PROGRAM CONFERENCE INI  
(INFORMATION INFRASTRUCTURE)

In earlier years, there has been a 
joint program conference for INI 
and air systems. This year, these 

conferences have separated into one 
for air systems, and one for INI. And 
with a total of 90 attendees to this year’s 
separate INI program conference (and a 
similar number attending the program 
conference on air systems in February 
this year), there can be little doubt that 
the split has been as appropriate as it has 
been necessary.

The Program Conference INI was 
held at the Holmen Fjordhotell in Asker 
on the 1st of June, and the opening ad-
dress was given by the chief of the cyber 
defence, General Major Inge Kampenes.

Kampenes started by stating that 
even though a lot has been done, there 
is even on the INI area a good deal of 
catching up to do, not least in en hancing 
the security of the systems.

– But here, we have received  plenty 
of support from the Ministry, not to 
mention appropriations, so within just 
a few years, our system safety will be up 
to speed.

In the next four-year period, 2018 
through 2021, investments in the region 
of 2 BNOK (220 MEUR) will be made 
in the INI field. This is easily four times 
the current four-year period, when 
 investments have been limited to half a 
billion NOK. 

Cyber Range at Jørstadmoen and 
Gjøvik?

Gen. Maj. Kampenes also spoke on 
the idea of a Cyber Range, with a  starting 
point at the NTNU in Gjøvik and the 
Defence technology  environment at 
Jørstadmoen. Such a collaboration 
would both strengthen and develop the 
cyber security environment in  Norway, 
and contribute to the education of 
 highly qualified professionals for the 

armed forces community as well as for 
society in general.

The armed forces as its own 
mobile  telephony provider?

As of today, there are two nation-
wide cellular telephone companies in 
Norway – Telenor and Telia. A number 
of other mobile companies are offering 
their services in the market, however, 
but these are operating on the physical 
network of either Telenor or Telia. These 
mobile companies are often referred to 
as Virtual Mobile Operators.

– I say the Armed Forces should 
consider becoming its own Virtual 
 Mobile Operator. This would provide 
the services with a telephone network 
for its own people, which may also 
 include staff of adjacent operations such 
as police or civil defence, says Jostein 
Olsen from Airbus Norway. 

– If the Armed Forces has its own 
virtual network, the services can also 
lay down its own requirements as to the 
security in the system, and control the 
traffic in a situation of crisis, for  example 
by giving persons or entities priority in 
the network when required. In a serious 
crisis or war situation, where the base 
stations have been knocked out, it can 
be envisioned that the Armed Forces 
has its own mobile base stations, that 
can be deployed by boat, vehicles or 
 helicopters. 

– I am also thinking that the network 
might be hooked up to the usual com-
munications structure of the Armed 
Forces, as well as to the emergency ser-
vices network TETRA. And becoming a 
VMO doesn’t have to be all that costly, 
says Olsen, adding that several larger 
private companies such as Airbus are 
looking into the establishing of virtual 
mobile networks for their employees. 

Chief of INI, General Major Inge Kampenes, is in favour 
of establishing a centre for cyber defence starting at the 
NTNU in Gjøvik and the cyber-defence environment at 
Jørstadmoen near Lillehammer.  Photo: MilitærTeknikk

Jostein Olsen from Airbus reported that Airbus is con-
sidering the establishing of a virtual mobile network for 
their employees, and suggests that the Armed Forces 
should look into the same thing.  Photo: MilitærTeknikk

HUSK! LEVERANDØRSEMINAR/ 
FSI-MESSE PÅ AKERSHUS FESTNING  
30.–31. AUGUST 2017
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We develop, produce, 
install and  service 
UPS and power 

supply  systems. We also have ex-
tensive experience with elements 
associated with such  systems:
• Battery Banks
•  Control and monitoring 

 systems
• Mechanical solutions
• Certification
• Solar Solutions

• Wind Generators
•  Special development and 

short execution
•  Communications and 

 signalling equipment
• Transformers
• Rectifiers
• Etc.

We are based on the 
west coast of  Norway, and 
are  available for service and 
 delivery worldwide.

Our customers are mainly 
from the  defence and offshore 
sector, but we also supply 
 systems for private and  public 
institutions with stringent 
 requirements for reliability.

Located near Bergen  Airport 
we are  easily available for 
 missions to the inter national 
 offshore industry for  deliveries, 
changes and  adjustments, 
special products, training or 
 emergency assistance.

FSi SMB CORPORATE PRESENTATION: 

COMPOWER AS
ComPower was founded in 1994 by well experienced 
 electrical  engineers. From the start, we have grown 
 steadily into our current  position as a stable and 
 reputable  company. Today we are 16 employees.

  The main shareholders are: 
Eltek AS (34.3%), Ole Landmark 
Irgens (19.7%), Monica Tvedt 
(19.7%) and Rolf Tvedt (19.7%).
  CEO: Rolf Tvedt
  Chairman of the board: 
Monica Tvedt

  ComPower supplies the 
Norwegian Navy with UPS 
 solutions for emergency 
 systems on board the  frigates, 
the corvettes and the 
Coast Guard. We have also 
 manufactured power supplies 
to the army.

  ComPower has been a 
member of FSi since 2005. We 
choose to be a member of FSi 
as it is a meeting place for 
industry and defence. We want 
to be a supporter and driver to 
improve Norwegian defence 
companies’ position. We use 
FSi to associate contacts 
and obtain information about 
projects.

  We should get better terms in 
offset purchasing. The smaller 
companies need to be seen 
and not remain dependent on 
the larger enterprises.

OWNERSHIP:

DEFENCE

FSi

INPUT TO  
SME RANGE

Flaggfartøyet i Operation Ocean Shield (OOS) fregatten KNM Fridtjof Nansen i sjø utenfor Seychellene. 
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
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NATO Innovation prize to Radionor

Israeli Air Force plans to replace 
Sea Scan maritime patrol aircraft 
with Heron 1

Radionor Communications has 
received the Defence Innova-
tion Challenge 2017 prize that 
is awarded by NATO Com-
munications and Information 
 Agency. The company wins the 
prize for innovative  products 
for long range tactical wireless 
broadband based on phased 
 array technology. Radionor 
Communications is one of 10 
companies that  received the 
prize of a total of 48 nomi-
nees. The prize is aimed at 
accel erating transformational, 
state-of-the-art technology so-
lutions from small business and 
academia in support of NATO 
C4ISR and cyber capabilities.

 -This challenge affirms that 
the cutting edge technology we 
need to stay ahead of emerging 
threats is out there, and we are 

The Israeli Air Force (IAF) is 
planning to replace its  existing 
Sea Scan maritime patrol 
 aircraft with Heron 1 (Shoval) 
unmanned air vehicle (UAV) 
systems.

The IAF has placed an order 
with Israel Aerospace Industries 
(IAI) for a maritime version of 
the Heron 1 UAV systems.

Equipped with a naval  radar 
and electro-optical payload, the 
Heron 1 UAV systems will be 
capable of performing  maritime 

committed to finding innova-
tive ways to connect with the 
small businesses and academic 
institutions that lack visibility 
within NATO but have much 
to offer the Alliance,” says NCI 
Agency General Manager Koen 
Gijsbers. 

Radionor Communications 
was founded in 2000 and has 
since then developed next gene-
ration phased  array  technology 
for long-range  wireless 
 connectivity and high-accuracy 
localization. Based in Trond-
heim, Norway, the  company 
 delivers highly  specialized 
 products and systems for 
 customers with need for long-
range data links for military, 
aerospace and unmanned air-
crafts as well as for advanced 
live TV productions.

patrol and intelligence  gathering 
missions.

The maritime Heron has 
been designed to safeguard 
 naval borders and strategic infra-
structures in order to meet the 
 operational needs. It can provide 
an extended operational endur-
ance of up to 45 hours with 
real-time intelligence gathering, 
accurate target laser  designation 
and with adverse weather 
 operation capability through its 
SATCOM capabilities.

Øystein Pedersen from Radionor Communications receives the innovation prize 
from Mr Koen Gijsbers, NCI Agency General Manager.  Photo: NCI Agency

IAI’s Maritime Heron 1.  Photo: IAI

L&T wins $701.2m Indian  
MoD contract to supply  
K9 VAJRA-T guns
India’s Ministry of Defence 
(MoD) has contracted Larsen & 
Toubro (L&T) to deliver artil-
lery guns for the Indian Army.

The Rs45bn ($701.2m) con-
tract will see company supply 
100 units of 155mm, 52-calibre 
tracked self-propelled gun systems. 
The deal is said to be the largest 
of its type awarded by the MoD 
to a private Indian company to 
date.

The company was selected 
out of a group of four bidders, 
following a series of user trials 
and evaluations.

L&T previously signed a 
contract with Hanwha  Techwin 
(HTW) of South Korea in 
April for the production of K9 
 VAJRA-T guns.

The K9 VAJRA-T gun is an 
enhanced version of HTW’s 
K9 Thunder, and L&T has 
stated it is expected to meet 
the  requirements of the Indian 
Army,  including desert opera-
tions.

The K9 VAJRA-T is  expected 
to be produced in India and 
more than 50% of the materials 
used will be locally sourced.

Chinese military conducts new 
missile tests
The Chinese People’s Liberation 
Army’s (PLA) Rocket Force has 
test-fired new missiles in the 
Bohai Sea.

The operational test is 
 believed to have been carried out 
in response to the deployment 
of US Terminal High- Altitude 
Area Defense (THAAD) system 
in South  Korea,  according to 
media sources.

The PLA Rocket Force con-
ducted operational test for its 
new-type missile weapons in 
order to improve the troops’ 
 capability of carrying out 
 missions and efficiently deal 
with national security threats.

According to analysts the 
tested missile type has probably 
a range of 2 000 km or above.
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Presents A-29 Super Tucano for 
USAF’s OA-X experiment

BAE unveils Eurofighter Typhoon 
and Hawk aircraft for Oman

Saab wins $153.2m AEW&C 
contract 

Brazil’s Embraer Defense and 
Security and Sierra Nevada 
 Corporation (SNC) will take 
part in the US Air Force’s 
(USAF) capability assessment of 
non-developmental light attack 
platforms (OA-X).

Both companies will present 
the A-29 Super Tucano for the 
capability assessment. It is said 
to be the only light air support 
(LAS) aircraft in the world with 
a USAF Military Type Certificate.

The OA-X assessment is 
 expected to begin in July at 
 Holloman Air Force Base in 
New Mexico, US.

The operation is in line with 
the USAF’s strategy to explore 

BAE Systems has unveiled new 
Eurofighter Typhoon and Hawk 
advanced jet trainer aircraft for 
the Royal Air Force of Oman 
(RAFO).

In December 2012, the 
 Sultanate of Oman placed 
an  order for 12 Eurofighter 
 Typhoon and eight Hawk 
 aircraft. Deliveries of the first 
aircraft are expected to begin 
later this year.

The Eurofighter Typhoon 
can provide simultaneously 

Saab has secured a contract to 
deliver its airborne early  warning 
and control (AEW&C) system to 
an undisclosed  customer.

Valued at Skr1.35bn 
($153.2m), the contract re-
quires the company to deliver 
its AEW&C by the end of 2020.

The AEW&C has been 
 designed to provide detailed 
situational awareness that can 
be used for border surveillance, 
search and rescue operations, 
as well as for tackling terrorism 
and organized crime.

Work under the contract 
will be carried out within Saab’s 
business area Surveillance and 
business area Support and 
 Services.

In December of last year, 
the company announced that 
a  support agreement had been 
signed with the United Arab 
Emirates (UAE) regarding an 
airborne surveillance system.

In November 2015, Saab 
signed a $1.27bn contract 

the benefits of acquiring a new, 
low-cost, non-developmental 
light attack aircraft to provide 
close air support and other 
 missions in permissive and 
semi-permissive environments. 
It will also reduce fighter pilot 
training costs and accelerate 
 pilot seasoning.

Built by Embraer, the A-29 is 
currently in service with  several 
air forces across the globe.

The turboprop aircraft can 
be used to perform a wide range 
of fighter and ISR missions.

The USAF-certified A-29 
is combat-proven in Afghani-
stan and in theatres around the 
globe.

deployable air-to-air and air-
to-surface capabilities and is 
currently in service with six 
customers across 20  operational 
units. The aircraft has been 
 ordered by two more buyers.

Hawk is the lead-in fast jet 
trainer aircraft that has been 
 delivered to 18 international 
customers so far.

A total of 1,020 Hawk 
 aircraft have been sold or are in 
order around the globe.

with the UAE to deliver a new 
 airborne swing role surveillance 
system (SRSS) incorporating a 
new version of the Saab Erieye 
radar system.

The company confirmed 
that the UAE placed a $236m 
order for Saab GlobalEye 
 aircraft in January this year.

Saab’s new GlobalEye 
AEW&C system has been 
 designed to provide air, mari-
time and ground surveillance in 
a single solution.

The system includes new 
extended range radar with the 
ultra-long-range Global 6000 
jet aircraft from Bombardier.

It can maximise operational 
performance in terms of de-
tection capability and mission 
endurance to ensure territorial 
integrity and security in today’s 
complex environments.

The GlobalEye AEW&C has 
an increased detection range 
and more than 11 hours of 
 operational endurance.

A US Super Tucano in flight.  Photo: US Air Force

 Typhoon and Hawk aircraft for the Sultanate of Oman.  Photo: BAE Systems

Australian technology transfer
The new Defence Industry 
 Education and Skills Consor-
tium will work closely with 
multi national, national and 
 local defence companies to 
 ensure Australian jobs are at 
the forefront in defence  projects 
worth $195 billion over the 
next 20 years. This includes 
the Australian Government’s 
$89 billion investment in  naval 
ships and submarines, the bulk 
of which are expected to be 
built at  Techport Australia in 
Adelaide.

The University of South 
Australia (UniSA) last week 
announced a partnership with 
University College London to 
jointly run three Masters pro-

grams. UniSA this month also 
announced it is partnering 
with Saab Australia to open a 
defence technologies institute 
in  Adelaide to provide a key 
education and research pipe-
line for highly skilled systems 
 engineers.

The move comes at a time 
when the defence industry, 
 particularly shipbuilding, is 
 facing a “Valley of Death” as the 
Air Warfare Destroyer project 
(AWD) nears completion while 
the next wave of construction 
work including the Offshore 
 Patrol Vessels (OPVs), Future 
Frigates and DCNS submarine 
projects are still in planning 
stages.
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USS Gabrielle Giffords (LCS 10)
The US Navy’s newest littoral 
combat ship (LCS), the future 
USS Gabrielle Giffords (LCS 
10), has departed from Mobile, 
Alabama, to sail to its commis-
sioning site in Galveston, Texas.

The LCS is set to commence 
her journey towards its final 
homeport of San Diego. USS 
Gabrielle Giffords is the ninth 
LCS delivered to the US Navy, 
and is the fifth vessel in the 
 Independence class.

It is equipped with a unique 
hull and features a large flight 

deck, as well as advanced sonar 
and mine hunting capabilities 
and the capability to operate at 
high speeds.

LCS vessels are high-speed, 
shallow draft, focused-mission 
surface combatant units that 
are available in two variants, the 
Freedom-class and Indepen-
dence-class. 

The ships have been de-
veloped to conduct operations 
both in littoral and open ocean 
environments.

USS Gabrielle Giffords (LCS 10).  Photo: USA Austa

Roll out of first Italian F-35B 
Lockheed Martin has rolled out 
the first short take-off / vertical 
landing version of the F-35B 
Lightning II joint strike fighter 
from its Final Assembly and 
Check Out (FACO) facility at 
Cameri Air Base in northern 
Italy.

The FACO  facility is 
 operated by Leonardo in 
 collaboration with Lockheed 
Martin and owned by the Italian 
Ministry of Defense.

The site is currently 
 operated with a workforce of 
more than 800 skilled  personnel 
who  carry out the full  assembly 

of the  conventional take-off 
/  landing F-35A and  F-35B 
 aircraft  variants, as well as pro-
duction of the F-35A wing.

 Italian industry has par-
ticipated in the design of the 
F-35, and Italian industry made 
 components fly on every pro-
duction F-35 built to date.

The F-35B jet is to be de-
livered to the Italian Ministry of 
Defense in November this year, 
following its first scheduled 
flight in late August.

Italy’s next F-35B aircraft 
is expected to be delivered in 
 November 2018.

The first F-35B at the Cameri Final Assembly & Check-Out (FACO) facility in 
Italy. This is the first F-35B built outside the USA  Photo: Aeronautica Militare
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Pakistani defence budget expected 
to reach $15.8bn in 2022

JAS Gripen 39 performed a flight 
with 100 % Bio-jet fuel

Pakistan is anticipated to spend 
$64.4bn on defence over the 
2018-2022 period, according 
to a report by Strategic Defence 
Intelligence (SDI).

Titled ‘Future of the Paki-
stani Defense Industry-Market 
Attractiveness, Competitive 
Landscape and Forecasts to 
2022’, the report forecasts the 
country’s defence budget to 
witness a compound annual 
growth rate (CAGR) of 11.63% 
from $10.2bn in 2018 to 
$15.8bn in 2022.

Between 2013 and 2017, 
Pakistan’s defence expenditure 
increased at a CAGR of 9.94%, 
from $6.3bn to $9.1bn. The 
trend is set to continue over the 
forecast period, mainly due to the 
government’s procurement plans.

Pakistan also faces territo-
rial disputes with neighbouring 

On the 28th of March 2017, a 
unique mission was flown with 
a JAS 39 Gripen. This was the 
first time ever that a military, 
operational single engine fighter 
aircraft took to the air fuelled 
solely by 100 per cent biologi-
cal jet fuel.

FMV, Saab AB and GKN 
Aerospace Sweden AB together 
have now, by appointment to 
the Armed Forces, in a national 
collaborative effort completed 
the first successful demonstra-
tion flights with an experimen-
tal aircraft in the shape of a 
JAS39D (39-800) provided by 
the Defence, where the fuel con-
sisted of a 100 percent biologi-
cal-based jet fuel. The US Navy 

countries and internal instabil-
ity caused by radical terrorist 
groups, resulting in the need to 
strengthen its defence capabili-
ties. Despite its small economy, 
the country is expected to spend 
3% of its GDP on defence. The 
per-capita defence expenditure 
of Pakistan is forecast to in-
crease from $47.2 in 2017 to 
$73.9 in 2022.

Pakistan, the world’s fifth 
biggest importer of arms, 
 continues to rely on the US and 
China to acquire the majority of 
its weapons.

China was the country’s pri-
mary arms supplier from 2012 
to 2016, while they also signed 
agreements with the US for the 
procurement of F-16 fighters, 
AH-1Z Cobra attack helicopters 
and missiles.

has done flight testing with the 
same fuel last autumn.

The intent and purpose was 
to use this defence research 
project to demonstrate that a 
100 per cent bio-jet fuel can be 
used in a single engine military 
fighter aircraft, the JAS 39 Grip-
en, and to gain further knowl-
edge with regard to the possible 
future utilization of alternative 
fuels.

The fuel for the test flights 
just conducted is a 100 % bio-
jet fuel made by the American 
company Applied Research As-
sociates. The fuel is designated 
CHCJ-5, Catalytic Hydrother-
mal Conversion-to-Jet, and is 
made from vegetable oil plants.

Next Generation Anti-Ship Missile 
Saab has signed a contract with 
the Swedish Defence Material 
Administration (FMV) for the 
development and production 
of the next generation anti-ship 
missile system. The total order 
value amounts to SEK3.2 billion 
and deliveries will take place 
during the period 2017-2026.

The contract signed is a 
development programme of an 
anti-ship missile system in both 
air-launched and ship-launched 
configurations. The next gen-
eration anti-ship missile system 
will be integrated on the new 
Gripen E fighters and in the 
Visby class corvettes.

The missile system has an 
improved combat range, an up-
graded target seeker, and a low-

er mass compared to the earlier 
system. It also has an ability to 
combat a wide spectrum of na-
val and land-based targets, an 
all-weather capability and a new 
design enabling future growth 
potential.

The new system combines 
proven capabilities from Saab’s 
anti-ship RBS15 missile family 
with new and enhanced capabil-
ities. The RBS15 missile family 
is jointly produced by Saab and 
Diehl Defence GmbH & Co. KG.

The RBS15 is a missile sys-
tem that has been used by na-
vies, coastal batteries and air 
forces for almost 30 years. The 
missile system can defeat ad-
vanced threats and has a long 
range.

Gripen with RBS15 missiles.  Photo: Saab

Airborne Self-Protection Systems 
to Equip the German Air Force 
Saab has received an order for 
the electronic warfare self-pro-
tection and countermeasures 
system BOZ-101 EC from the 
NATO Eurofighter 2000 and 
Tornado Management Agency 
(NETMA) on behalf of the Ger-
man Air Force.

The BOZ self-protection 
and countermeasures system 
has been in use on Tornado for 
many years. This order is for 
29 units of the enhanced ver-
sion designated BOZ-101 EC. 
The wing mounted pod consists 
of a missile approach warning 
system in the aft section and 
a countermeasures dispens-
ing system. Dispensing can be 

performed forward downwards 
and sideways in two adjustable 
directions. The dispenser is de-
signed to counter modern IR-
guided threats.

The production of the BOZ-
101 EC will take place at Saab 
sites in Järfälla, Sweden and in 
Centurion, South Africa. De-
liveries will take place during 
2017-2020.

Saab is a leading producer 
of advanced customized self-
protection and counter-measure 
systems. Saab solutions are in-
stalled on modern fighters and 
helicopters today like Gripen, 
F-18, F-15 and Eurofighter.

Airborne Self-Protection Systems.  Photo: Saab
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USNS City of Bismarck
The US Navy is set to chris-
ten its latest expeditionary fast 
transport (EPF), the future 
USNS City of Bismarck (T-EPF 
9), at the Austal USA shipyard 
in Mobile, Alabama.

The future City of Bismarck 
(T-EPF 9) will be the ninth 
vessel of the Spearhead-class 
expeditionary fast transport 
vessels. City of Bismarck is the 
capital city of the state of North 
 Dakota, US.

The USNS City of  Bismarck 
EPF is a shallow draft, all- 
aluminium, commercial-
based catamaran that will be 
 capable of performing intra-
theatre  personnel and cargo 
lift. It will also offer combatant 

 commanders high-speed sealift 
mobility with inherent cargo-
handling capability.

The US Navy vessel has 
been designed to transport 600 
short tonnes of military cargo at 
an average speed of 35k, and is 
also is capable of operating in 
shallow-draft ports and water-
ways, interfacing with roll-on 
/ roll-off discharge facilities, 
and on / off-loading a combat- 
loaded Abrams Main Battle 
Tank (M1A2).

USNS City of Bismarck 
will feature a flight deck for 
 helicopter operations and an 
off-load ramp that will enable 
vehicles to leave the vessel in a 
quick and efficient manner.

The photo displays the T-EPF-1 USNS Spearhead, the first vessel of Spearhead-
class.  Photo: US Navy

Patria to perform on-aircraft 
maintenance for the Norwegian 
NH90 helicopters 
Norwegian Defence Logis-
tics Organisation (NDLO) has 
selected Patria to supply on-
aircraft maintenance for the 
Norwegian NH90 helicopters. 
The scope of the contract cov-
ers phase and calendar inspec-
tions, associated repairs and 
maintenance for the Norwegian 
NH90 NFH Helicopters. The 
agreement is for two years with 
option for additional two years 
and its value is estimated to be 
up to 100 million NOK.

Patria Helicopters’ location 
in Bardufoss, Norway is in close 
proximity of the customer’s op-
erations. 

Patria Helicopters Norway 
has already served the Norwegian 
Air Force and civil customers 
over many years at Bardufoss by 
maintaining their training aircraft 
fleets. Patria is providing large 
scale of military and civil helicop-
ter life-cycle support services also 
in Sweden and Finland. Patria is 
OEM-certified service center for 
Airbus, Bell and Leonardo heli-
copters. Patria has also the NH90 
Nordic Service Center status from 
NHI and did the final assembly of 
29 Finnish and Swedish NH90 
helicopters related to the Nordic 
Standard Helicopter Procurement 
Programme.
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Canadian Navy to procure 12 
new AIP submarines?
The Canadian standing senate 
defence committee has released 
a new report recommending 
that the Royal Canadian Navy 
(RCN) should purchase 12 new 
submarines equipped with air-
independent propulsion (AIP).

The report has been titled 
‘Reinvesting in the Canadian 
Armed Forces: A plan for the 
future’, and suggests procure-
ment of the vessels should begin 
before the end of 2018.

It also specifies that the 
12 submarines should be 
 positioned equally across both 
coasts, with six on each.

The recommended capa-
bility enhancement would allow 
Canada to effectively defend 
any sea and air approaches to its 
territory, as well as protect the 
country’s maritime sovereignty, 
including in the Arctic.

Members of the committee 
have also noted that the  defence 
spending will increase to 2% 
of Canada’s gross domestic 
 product (GDP) by 2028.

Additionally, the report calls 
for the navy to acquire a second 
Resolve-class auxiliary oiler re-
plenishment (AOR) vessel by 
next year in order to meet an 
urgent capability gap on each 
Canadian coast.

The report also outlines that 
sufficient funding must be pro-
vided for the purchase of 18 
new surface combatant vessels 
through the National Shipbuild-
ing Strategy, with nine vessels de-
ployed on each of the two coasts.

Further, it advises the RCN 
to integrate an adequate  number 
of the surface combatant vessels 
with the Aegis battle  system or 
a similar solution.

First 400 HK416 F  
assault rifles for France
The French Defence Procure-
ment Agency (DGA) has taken 
delivery of the initial batch of 
400 HK416 F assault rifles for 
the French Army.

The weapon was selected as 
part of the Individual Weapon of 
the Future programme, which 
seeks to replace the FAMAS 
assault rifle that has been in 
service with the French armed 
forces since the late 1970s.

It was chosen  following 
months of evaluation and 
 testing, 54 days of firing  during 
which 190,000 bullets were 
fired from the rifle.

In September 2016, a 
 consortium comprising Heckler 
& Koch France and Heckler & 
Koch was awarded a contract 
by the DGA for the supply of 
HK416 F rifle.

The HK416 F assault rifle, 
which is chambered for the 
Nato 5.56 mm round, is capable 
of firing rifle grenades.

The HK 416F assault rifle 
can also be fitted with a 40mm 
grenade launcher to increase 
its firepower and is expected 
to gradually replace all the 
 FAMAS in service with the three 
 services.

The contract covers the 
delivery of 102,000 HK416F 
5.56mm x 45 Nato assault 
rifles, 10,767 HK269F 40mm 
x 46 grenade launchers, 
 accessories, ammunition, spares 
and  support services.

Deliveries under the 
 contract will continue for more 
than ten years.

Norwegian soldier with HK 416. HK 416 is the standard assault rifle within 
the Norwegian Armed forces.  Photo: Norwegian Armed forces

IP CCTV solution for  
Canadian fleet supply ship
UK-based Kongsberg Maritime 
camera systems group has sup-
plied a new large network Inter-
net Protocol (IP) closed-circuit 
television (CCTV) system to be 
deployed aboard the Royal Ca-
nadian Navy’s (RCN) new aux-
iliary naval replenishment ship.

The IP CCTV system was de-
livered to Lévis, Québec-based 
shipyard Chantier Davie Canada 
as part of RCN’s Project Resolve.

Project Resolve has been 
devised in order to develop an 
interim fleet supply vessel for 
the RCN.

The project has already seen 
the purchase of a  commercial 
container vessel known as 
MS Asterix, which is being 
 converted into an auxiliary 
oiler replenishment ship to 
be  chartered by the Canadian 
Navy. MS Asterix’s conversion is 
estimated to be completed this 
year.

The marine camera  solution 
has been designed for use 
in commercial vessels,  naval 
 surface ships, oil and gas 
 installations and renewable 
 energy platforms.

Framework Contracts for Static 
and Mobile Camouflage Systems 
Saab has, under a joint procure-
ment process with Denmark 
and Norway, signed framework 
agreements with the re spective 
countries for the supply of 
static and mobile camouflage 
 systems to their armed forces. 
The agreements allow the two 
countries to place orders for 
camouflage systems over a four 
year  contract period.

For years, the armed forces 
of Denmark and Norway have 
been using Saab’s Barracuda 
 advanced camouflage systems, 
in both static and mobile 
 versions. 

The framework contracts 
now signed with the two 
 countries means that they can 

place orders for mobile and 
static camouflage systems in 
woodland, desert and winter 
configurations. The agreement 
also includes the possibility to 
place orders for support during 
the contract period.

Saab’s Barracuda advanced 
camouflage technology prod-
ucts have been exported to 
more than 60 countries world-
wide. Saab offers a package of 
Barracuda camouflage systems 
and force protection solutions 
that decrease the enemy’s  ability 
to detect and engage. These 
 solutions protect personnel, 
 vehicles and base infra structure 
against hostile sensors and 
 enemy target acquisition. 

Vehicle with Saab’s Barracuda camouflage.  Photo: Saab
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Third-generation  
Kontio launchers to U.S. Army 
Finnish company Robonic 
Ltd Oy (a subsidiary of Safran 
 Electronics & Defense) working 
with Kratos has delivered two 
of its third-generation Kontio 
(type MC2555LLR) pneumatic 
launchers to the U.S. Army 
 Targets Management Office, 
part of PEO STRI (Program 
 Executive Office for Simulation, 
Training and Instrumentation). 
After successfully  completing 
testing last month, the two 
Kontio launchers are now 
 ope rational.

Designed to support  tactical 
unmanned air systems and 
 target drones, this high  pressure 
pneumatic launcher will be 
used to launch the CEi (a 

 Kratos company) Firejet high- 
performance aerial targets. 

The Kontio launcher is a 
highly transportable universal 
launcher with a large mass and 
speed envelope which makes it 
highly suitable for several types 
of targets or tactical unmanned 
aerial vehicle. It is designed 
to launch air vehicles of up to 
140 kg mass with a 70 m/s exit 
 velocity or alternatively 500 kg 
masses at 37 m/s.

With its launchers delivered 
worldwide, Robonic has more 
than three decades of operational 
experience in supporting the 
evolving requirements of the 
global UAS industry and UAS 
end-users.

A CEi firejet on a Kontio launcher. Robonic Ltd Oy, based in Tampere, Finland, 
is a Safran Electronics & Defense owned engineering company that operates as the 
premier unmanned air system launcher manufacturer in Europe.  Photo: Robonic

Italian shipbuilder  Fincantieri has 
delivered the new Type U212A 
Todaro-class submarine  Romeo 
Romei to the Italian Navy’s 
 NAVARM naval armament unit 
at the company’s shipyard in 
 Muggiano, La Spezia, Italy.

Romeo Romei is entirely 
 constructed using amagnetic 
material and has been equipped 
with highly innovative techno-
logical solutions. It also uses the 
latest and upgraded silencing 
techniques to reduce its acoustic 
signature.

The Italian Navy ves-
sel  features an overall length 
of 55.9m and a maximum 
dia meter of 7m, with a sur-
face  displacement capability 
of 1,509t. It can exceed 16k 
under water with a 27-person 
crew.

Romeo Romei is similar to 
the other submarines in the se-
ries in that it comprises a silent 
propulsion system based on fuel 
cell technology, which helps 

The submarine is the last 
of the four Todaro-class twin 
units ordered by NAVARM. Its 
other twin unit, Pietro Venuti, 
was delivered to the navy at the 
 Muggiano shipyard in July last 
year.

generate energy via an oxygen-
hydrogen reaction indepen-
dently from external oxygen.

This ensures a significantly 
higher autonomy in sub mersion 
than more conventional battery-
based systems.

The vessel also features an 
electro-acoustic system, which 
is fully integrated into the com-
mand and control system, in 
addition to a modern automa-
tion system within the control 
platform.

The construction  project 
of the navy’s Pietro Venuti and 
Romeo Romei submarines 
is a continuation of the pro-
gramme launched in 1994 in 
co operation with the German 
Submarine Consortium.

The Italian Navy’s fourth Todaro-class submarine Romeo Romei. 
Photo: Marina Militare

US Army tests Saab’s Barracuda 
mobile camouflage system
Saab’s Barracuda mobile cam-
ouflage system (MCS) is being 
evaluated in Germany by the US 
Army’s 2nd Cavalry Regiment.

The field evaluation of MCS 
on Stryker fighting vehicles is 
being conducted by the army 
for the first time.

The training and  evaluation, 
conducted alongside  other 
Nato allies is in support of 
 Operation Atlantic Resolve and 
the  Enhanced Forward Presence 
missions.

Manufactured by the com-
pany’s business unit Barracuda, 

MCS protects stationery  vehicles 
and vehicles on the move 
 during combat operations.

The MCS gives multi-
spectral signature management 
properties to wheeled-vehicle 
and combat vehicle platforms, 
enabling them to blend in with 
environmental surroundings.

It is claimed to reduce the 
probability of detection  visually 
and by sensors such as Near 
Infrared (NIR), Short-wave 
 Infrared (SWIR), long-wave 
 Infrared (LWIR), Mid-wave 
 Infrared (MWIR) and radar.

MCS is now being evaluated by the US Army’s 2nd Cavalry Regiment during its 
operational training in Hohenfels, Germany.  Photo: Saab

Fourth Todaro-class submarine to Italian Navy
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Australia to integrate new capa-
bility for the Joint Strike Missile

Polish Nauta to build Swedish 
SIGINT ship 

Kongsberg Defence Systems 
(KONGSBERG) has entered into 
a contract with the  Australian 
Department of Defence worth 
150 MNOK for integration of 
a new capability in the Joint 
Strike Missile (JSM).

This contract is a result of 
the agreement reached between 
the Norwegian and  Australian 
Governments initialized  during 
the visit by Norwegian State 
Secretary of Defence, Mr. 
 Øystein Bø to Australia in 2015.

 JSM is the 5th generation 
long-range precision strike 
 missile that will be integrated 
for internal carriage on the 

Saab has selected the Polish 
Nauta Shiprepair Yard based 
in Gdynia, a part of the  Polish 
 Armaments Group (PGZ), to 
build the ship platform for 
the special purpose Signal 
 Intelligence (SIGINT) vessel for 
the Swedish Navy.

11 April 2017 Saab 
 communicated that Saab and 
the Swedish Defence  Material 
Administration (FMV) had 
signed a contract for design, 
construction and delivery of a 
Special Purpose Ship. The order 
covers the period 2017–2020, 
with a total value of SEK730 
million.

The ship platform will be 

F-35. Using a combination of 
advanced materials,  ability to 
fly low, while following the 
 terrain and using advanced 
 passive seekers, the missile is 
extremely difficult to detect and 
stop even for the most advanced 
 countermeasures and defence 
systems. 

 The RF-seeker sensor, 
 developed by BAE Systems 
 Australia, will enable JSM 
to  locate targets on the basis 
of their electronic signature. 
This will further strengthen 
the  capabilities of JSM for the 
most challenging scenarios in a 
 modern battlefield.

constructed, launched and 
tested at the Polish shipyard 
Nauta in Gdynia. The ship will 
then sail to Saab’s shipyard in 
Karlskrona, Sweden for fitting 
of the signal intelligence equip-
ment and final Sea  Acceptance 
Test (SAT). Nauta has a long 
experience of ship building 
and represents a good strategic 
and geographic fit for Saab’s 
 business expansion in the  naval 
domain. The contract is a result 
of a Memorandum of Under-
standing (MoU) between Saab 
and Polska Grupa Zbrojen-
iowa (PGZ), the biggest Polish 
defence company, which was 
signed in October 2016.

JSM mounted on a F-16 for testing  Photo: FMS

Upgrading La Fayette frigates 
The Directorate-General for 
 Armaments (DGA) has  awarded 
a contract to DCNS for the 
 upgrade of three of the French 
Navy’s five La Fayette frigates 
(FLF).

The La Fayette frigate refit 
project will commence in 2020, 
and will be conducted in Toulon 
during the vessels’ scheduled 
technical shutdown period.

Delivery of the first of 
the three upgraded frigates is 
 expected in 2021. 

 The La Fayette frigates first 
entered service between 1996 
and 2001, and are designed 
to help the navy during crisis 
management scenarios, as well 
as protecting France’s interests 
worldwide

The vessels’ renovation 
will feature upgrades to both 
the platform and the combat 

 system, along with refurbish-
ment of the frigates’ structure. 

It will also comprise the 
 addition of electronic and 
 computer systems to manage 
the new installations, such as 
propulsion mechanisms, steer-
ing gear and a power plant.

Additionally, the combat 
management system will be 
 replaced by a version drawn 
from the Charles de Gaulle air-
craft carrier.

Tactical data links are set 
to be modernised, while the 
 Crotale anti-aircraft defence 
system will be replaced by two 
upgraded SADRAL launchers.

The FLF will be retro-
fitted with an anti-submarine 
 capability and be integrated 
with a hull-mounted sonar and 
various anti-torpedo counter-
measures.

The La Fayette (F-710) is the lead vessel of the French Navy’s La Fayette class 
of stealth frigates.  Photo: French Navy

US DoD begins Ballistic Missile 
Defense Review
The US Department of Defense 
(DoD) has commenced its Bal-
listic Missile Defense Review 
(BMDR) in order to identify 
ways to strengthen missile de-
fence capabilities.

According to DoD, the re-
view will evaluate the threats 
posed by ballistic missiles and 
develop a missile defence pos-

ture to address current and fu-
ture challenges.

One of the department’s 
highest priorities is to defend 
the nation and US interests 
abroad from ballistic missiles.

The priorities include de-
fending the US from a lim-
ited ballistic missile attack and 
against growing regional threats.
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Maintenance of Polish Navy´s 
RBS15 Mk3 Missiles 
Saab has received an order from 
the Naval Port Gdynia, Poland, 
for the maintenance and logis-
tic support of the Polish Navy’s 
RBS15 Mk3 surface-to-surface 
missile system with deliveries 
taking place 2017-2018.

Contracted in 2006, the 
RBS15 Mk3 is in service 
 on-board the Polish Navy’s 

Orkan-class fast attack craft. 
Included in the contract is 
scheduled maintenance of the 
missile system and additional 
ILS in the form of training and 
additional tool sets.

The RBS15 Mk3 is a  modern 

surface-to-surface missile sys-
tem. As a long-range system, it 
excels as the main anti-surface 
armament for any type of naval 
vessel. It is designed to operate 
in a diverse range of scenarios, 
from anti-ship engagement in 
blue to littoral waters as well 
as land attack missions. The 
RBS15 Mk3 allows for true 
fire-and-forget operability in 
all weather conditions, thanks 
to its advanced pre-launch pro-
grammable active radar seeker. 
The missile is jointly produced 
and marketed by Saab, Sweden 
and Diehl Defence, Germany.

HUGIN underwater vehicles for 
NOK 155 million
Kongsberg Maritime has 
signed a contract with the 
Nor wegian Defence Materiel 
Agency (NDMA) for delivery 
of four complete HUGIN AUV 
 systems (Autonomous Under-
water  Vehicles) for detection, 
 classification and identification 
of mines.

The HUGIN AUV’s will have 
a depth rating of 3,000  meters, 
and will be equipped with 
 advanced sensors for  modern 
mine hunting. The  deliveries 
 include systems for  planning, 
execution and  analysis of 
 missions, and launch and 
 recovery  systems both for the 
Navy’s mine hunting vessels, as 
well as in mobile containers.

The Royal Norwegian 
Navy, the Norwegian Defence 
Research Establishment and 
KONGSBERG have worked on 
development and verification of 
AUV systems for mine hunting 

over many years. KONGSBERG 
is a supplier of marine robotics 
and autonomous under water 
vehicles for amongst other 
 hydrography, research, defence 
and the oil and gas industry. In 
addition to the HUGIN AUV, 
KONGSBERG also delivers the 
vehicles MUNIN, REMUS and 
Seaglider.

Ruling the waves.
As a leading supplier of fully integrated communications systems, 
Rohde & Schwarz has provided more than 40 navies with the latest 
communications technology.

What exactly can we offer you? Everything you need to stay ahead 
in communications – from the analysis of operational requirements, 
system design and production up to system commissioning and life-
time support. And this applies to external and internal comms alike.

Our solutions are based on a common concept that is in service aboard 
all types of vessels, from small patrol vessels, mine hunters, corvettes 
and frigates up to aircraft carriers and landing platform docks (LPD, LSD).

Contact us for more information. We’ll get back to you immediately 
with convincing answers.

www.rohde-schwarz.com/ad/navalcom

www.rohde-schwarz.com/no
Tel.: +47 23 38 66 00
firmapost@rohde-schwarz.com
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A Polish navy vessel with RBS 15.  Photo: Saab

The prototype version of the Hugin 
AUV being launched.  

Photo: Norwegian Navy
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Saab Swordfish MPA
Saab continues to enhance 
the Swordfish Maritime  Patrol 
 Aircraft (MPA). Detailed  design 
studies have expanded ope-
rational capabilities, add-
ing new mission equipment 
and a signifi cantly  expanded 
 operational payload. The 
Swordfish MPA is the smart 
 solution for the full range of re-
al-world maritime missions that 
modern  customers demand.

Saab’s Swordfish MPA is 
a strategic, multi-role asset 
that combines the latest, ope-
rationally proven sensors with 
 Bombardier’s* ultra-long range, 
Global 6000 platform. It is a 
MPA system that can fly further, 
stay longer on station and de-
liver superior results in every 
task that MPAs are required to 
fulfill across the complete spec-
trum of national, international 
and coalition missions.

Recent product develop-
ment milestones at Saab and 
Bombardier have validated 
a  significant increase in the 
 available payload carried 
on Swordfish’s four, NATO- 
compatible hard points. Sword-
fish can now be armed with up 
to six lightweight-torpedoes 
for the ASW role. Swordfish 
can also carry the Saab next 
 generation RBS15 anti-ship 

most  advanced, high-threat 
sub-surface targets for several 
hours, with a higher probability 
of detection.

In parallel with Swordfish, 
Saab’s multi-role and swing-
role GlobalEye AEW&C system 
 continues its successful progress 
with three units in production 
and scheduled for on-time de-
livery. Swordfish shares around 
70 per cent commonality with 
its  GlobalEye sistership in-
cluding the Global 6000 plat-
form,  mission management 
system, electronic warfare and 
self- protection  systems, AESA 
radar, electro-optics, AIS and 
the majority of communications 
 systems.

Swordfish was launched in 
2016 and Saab has since received 

missile or a mix of missiles and 
torpedoes to assure total sea 
control in every aspect. The 
Swordfish can equally carry a 
load of four search-and-rescue 
pods underlining its true multi-
mission capability across the 
maritime domain.

Another capability that sets 
Swordfish apart from com-
petitors is its ASW suite with 
a world-leading acoustics 
pro cessor, magnetic anoma-
ly de tector (MAD), gravity- 
launching systems and an op-
erational load of around 200 A, 
F and G size sonobuoys. This 
complete and highly-capable 
ASW suite  enables Swordfish 
to locate, track and classify the 

substantial interest from poten-
tial users in every corner of the 
world, many of whom are already 
experienced MPA operators.

The proliferation of sub-
marines around the world con-
tinues to increase and many 
countries have a growing need 
to replace existing, ageing MPA 
platforms. Regional maritime 
disputes, anti-piracy, terrorism 
and security of national wa-
ters, borders and lines of com-
merce mean that the demand 
for multi-role ISR air power 
has never been more pressing. 
Saab is committed to expanding 
its presence in Asia Pacific and 
working with local industries 
in the region to deliver, support 
and sustain the Swordfish MPA 
far into the future.

Art illustration of Swordfish MPA  Ill. Saab

NASAMS for Australia
The Australian Government 
has announced that a National 
Advanced Surface to Air Missile 
System (NASAMS) solution will 
be developed for the Land 19 
Phase 7B project – the Ground 
Based Air and Missile Defence 
capability for the Australian 
Army through a Single  Supplier 
Limited Tender process to 
 Raytheon Australia.

Raytheon Australia has been 
identified as the Prime System 
Integrator and KONGSBERG 
will be a major sub-contractor 
in the program. NASAMS is a 
proven and fielded mobile air 
defence system in service with 
seven nations today, including 

Norway and the United States. 
The inherent flexibility and 

modularity of NASAMS makes 
it a world leading solution with 
unique capabilities to combat 
modern airborne threats, as well 
as having the ability to integrate 
with networks and a variety of 
different sensors and weapons.

Test firing NASAMS  
Photo: Jonas Christie, FMS

Belgium is looking at  
JAS 39 Gripen E
In December 2016, the first JAS 
39 Gripen E was brought out on 
the tarmac in Linkøping for a 
so-called engine rollout.  During 
2017, the first test flight of the 
new version of the  Swedish 
fighter plane is planned to be 
conducted. 

Through the Defence 
 Materiel Administration FMV, 
Sweden has received an invita-
tion to tender from Belgium, 
regarding the procurement of 
fighter aircraft.

– Belgium would suit 
 Sweden very well in terms of de-
fence usefulness, with regard to 

cost sharing in the development 
and operation of the Gripen E, 
says Joakim Wallin, in charge 
of exports at the FMV. Belgium 
is looking for close and long-
term relations with the country 
from which they will be buying 
fighter planes, and it is through 
these collaborations we can find 
solutions that will provide cost 
effectiveness for both parties.

– We will now, in co-oper-
ation with Saab AB, proceed 
to analysis and deliberations 
regarding the received request, 
in order to see how we can best 
make our response to it.
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INDUSTRIAL COOPERATION

more than 2100 employees around the 
world, NAMMO appeared as a kind of “big 
brother” compared to the SME companies 
in the FRAM group. 

However, the NAMMO represen-
tatives gave a comprehensive presenta-
tion especially focusing on NAMMO´s 
pro curements from subcontractors 
and  international export and contract 
 regulations. In this regard, the SMS group 
members benefited from the experience of a 
company that for decades has been success-
fully operating on the international defence 
market. 

The Norwegian Government aims to 
co-operate with national  defence 
industry, in order to enable 

 Norwegian industry to improve its capa-
bility to compete for defence contracts, 
both nationally and on the international 
market.

But the defence market is both 
challenging, complex and demanding, 
 especially for small and medium sized 
companies.

The FRAM Market-Industrial 
 Cooperation is an Innovation Norway 
 initiative, aiming to promote expertise and 
knowhow to small and medium- sized 
companies working within the defence 
sector. 

By establishing groups of SME 
companies, the participating companies 
can share both expertise and experience, 

and build networks for possible future 
business development and co-operation.

The criteria for a company’s 
 participation is among others a well 
 established quality system, healthy 
 economy and that the company works 
within one or several of the eight priority 
areas of technology listed by the Govern-
ment (Whitepaper 9, 2015-2016).

The programme for the  companies 
in the group includes: situation  analysis, 
110 hours of individual consulting, and 
four to six group gatherings. The  total 
 programme period is about 12 to 18 
months.

Recently one of the FRAM groups 
had a gathering at Raufoss, about 120 km 
north of Oslo.

The host of the gathering was 
NAMMO, and as a global company with 

FRAM MARKET-INDUSTRIAL  
COOPERATION
Small and medium sized (SME) companies are co-operating to 
develop competitive strengths in the defence market.

The company gathering also includes a tour of the NAMMO Test Center at Bradalsmyra, not far from the NAMMO facilities at Raufoss. From left: Harald Dahl (CHSnor 
AS), Rune Johansen (Alfa Solution AS), Trond Aasmundstad (Nammo Test Center), Geir Henninen (Fosstech AS), Morten Jarodd (MJ Consulting), Marcus Ek (TaMek 
AS), Ylva Maria Caldecourt (Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS), John Vaagland (Nammo Raufoss AS), Project manager Vigdis Myhre Næsseth (Fossekall AS/ Innovation 
Norway), Thomas Berg de Jose (Dolphitech AS), Project owner Truls Terje Hoel (Innovation Norway), Kristoffer Dale (Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS), Pål Hofstad 
(Ritek AS), Hans Frederik Hansen (Nammo Raufoss AS), Arve Grønsund Hanssen (Impetus Afea AS), Knut Sæter (TBD Consulting AS)  Photo: MilitærTeknikk

  Innovation Norway is owned by the 
Norwegian state. Innovation Norway 
is the Norwegian Government’s most 
important instrument for innovation and 
development of Norwegian enterprises 
and industry, and is Norway´s official 
trade representative abroad.

INNOVATION NORWAY



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 solu-
tions in civil nuclear engineering and marine renewable energy.

www.dcnsgroup.com

DCNS is the European leader in naval defence and a major player in marine renewable energy. The Group’s 
success as an advanced technology company with global reach is built on meeting customer needs 
by deploying exceptional know-how, unique industrial resources and an ability to develop innovative 
strategic partnerships. DCNS designs and builds submarines and surface combatants, develops associated 
systems and infrastructure, and offers a full range of services to naval bases and shipyards. The Group 
has also expanded its focus into marine renewable energy. Aware of its corporate social responsibilities, 
DCNS is a member of the United Nations Global Compact. The Group reports revenues of €3.19 billion and 
has a workforce of 12,779 employees (2016 data).
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DCNS. Your naval  partner.
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P42

– The module-based  design 
affords our  customers the 
chance to adapt the  vessel 

to their needs, be it sea  rescue  services, 
ambulance, police, harbour  patrol, coast 
guard or military applications, says Pro-
ject Manager Christoffer Haarbye from 
Hydrolift, while adding that the  modular 
design makes these  adaptations a lot less 
cost intensive. Among other  applications, 
 Hydrolift has in collaboration with Saab 
been looking into the possi bility of  using 
the P42 with a mounted Sea Giraffe PC 3D 
radar for surveillance of sea and  littoral 
 waters as well as air space. In terms of 
costs, such a solution using possibly a 

number of P42 boats will still be a lot less 
expensive than using larger vessels.

The Norwegian Society for Sea 
 Rescue has taken delivery of its first P42 
adapted for sea rescue operations. 

– We have enjoyed close co-opera-
tion with Hydrolift in the development and 
 adaptation of the boat to our needs, and we 
have today received a vessel that will add 
important capabilities to the sea rescue 
services in the inner Oslo fjord, where the 
boat is stationed. The Society for Sea Rescue 
has further contracted four vessels in addi-
tion to the one that has been delivered, and 
holds an option for a further six vessels, says 
Knut Hveding of the Sea Rescue Society. 

ISSN 0806–6159
Publisher/Utgiver:
Norsk Militærteknisk Forlag
Prinsens gate 22, N-0157 OSLO

Administration/Administrasjon:
Castra AS
Org.nr. NO 971 161 531 MVA

Editor-in-Chief/Ansvarlig redaktør:
M.Sc./Siv.ing.  
Bjørn Domaas Josefsen
E-mail: b.josefsen@mil-tek.no

Editorial Office/Redaksjon:
Prinsens gate 22, N-0157 OSLO
Tel. (+47) 22 41 60 77

Denmark; Andreas Krog,  
E-mail: post@andreaskrog.dk

Marketing Director/ 
Markedsansvarlig:
Knut Berg 
E-mail: knut.berg@mil-tek.no

Advertising Office/Annonser:
Prinsens gate 22, 
N-0157 OSLO
Tel. (+47) 22 41 60 41

Subscriptions/
Abonnementservice:
Tel. (+47) 22 41 60 77

Design/Layout:
X-IDE

Printed by/Trykkeri:
X-IDE - www.xide.no

MODULE BASED P42 VESSEL  
FOR THE ARMED FORCES?
The Hydrolift company in i Fredrikstad has developed a 
 modular speedboat that may be of interest to a broad variety 
of user groups. The boat has been designed as a seagoing work 
platform, and the first example was recently handed over to 
the Norwegian Society for Sea Rescue.

Hydrolift is suggesting a military version of the 
P42. One possibility is to equip the vessel with 
Saab’s Sea Giraffe radar, in order that a number 
of P42’s may be operated as surveillance vessels 
along the coast.  Ill: Hydrolift

  Length: 12.6 m
  Beam: 3.9 m
  Draft: 0.82 m
  Speed: 45+ knots
  Weight: 11.2 tonnes
  Hull material: Vacuum infused Vinylester 
and fiberglass-sandwich composite
  Main engine: 2 x FPN N67 500-570 Hk
  Main Propulsion: 2 x Rolls Royce 25A3 
water jets
  Bow thruster: Sleipner 8.8 kw

P42 VESSEL

Christoffer Haarbye from Hydrolift (right) and 
Knut Hveding from the Society for Sea Rescue 
have been collaborating closely over a long period 
to come up with a boat suited to the purpose of sea 
rescue.  Photo: MilitærTeknikk



for Pilatus Aircraft in the Nordic Countries
Based at the Eggemoen Aviation and Technology Park, Tronrud Engineering is committed 
towards promoting the sales of Pilatus aircraft in Norway, Sweden, Denmark and Finland. With a 
developed infrastructure catering to the aviation industry, our premises also serve as a service 
centre for our customers. A 2100-meter runway, spacious hangars and a maintenance workshop 
by the name of Air Service Eggemoen - at Tronrud Engineering, we deliver high demands!

Sales rep. Nordics: Rolf Meum - rm@tronrudaviation.no  +47 321 61 820 
Visit us at: www.tronrud.no   www.eggemoen.no

Tronrud Engineering - Sales Representatives

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

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

www.saab.com

GIRAFFE 8A – a member of Saab’s world-class line-up of Surface Radar Solutions.
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Returadresse: 

MilitærTeknikk, 
Prinsens gate 22, 
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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.


