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• Trekantmodellen 2.0 og FFIs nye satsing på 
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Presenter
Presentation Notes
Tre budskap:Trekantmodellen har tjent oss godt og vært en effektiv innovasjonsmodell for Forsvaret historisk settMed den utviklingen vi nå ser på flere fronter må vi utvikle denne samarbeids- og innovasjonsmodellenHva slags ekstra funksjonalitet må vi legge til i dages verktøykasse for å få en Trekantmodell versjon 2.0 som kan tjene oss godt også i framtid



Aktører i forsvarssektoren og industriens 
bidrag til norsk forsvarsevne 

Forsvarssektoren Forsvarsindustrien 

Presenter
Presentation Notes
BrukerenFFI – forsvarets forskningsinstitutt, teknologisk forskningsinstitutt som driver med anvendt forskning for Forsvarets behov. Tre mål, øke forsvarets operative evne, styrke samfunnet sikkerhet, og bidra til teknologisk og industriell vekst i Norge, spesielt utvikle en konkurransedyktig norsk forsvarsindutstri. Dette samspillet utgjør en viktig del av vår nasjonale forsvarseevne.



Forsvarets  
forskningsinstitutt 

• Etablert 1946 
 

• 702 ansatte 
 

• Norges viktigste forskningsinstitusjon innen 
forsvarsrelatert FoU 
 

• Driftsinntekter 886 mill. kr i 2017 

 

• Utstrakt internasjonalt samarbeid 

 

• Jobber med anvendt forskning og utvikling 
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Presentation Notes
I hovedsak sivilt ansatte (for tiden er det ansatt tre offiser)



FFIs roller ifm teknologi- og materiellutvikling 

1. Følge den militærteknologiske utviklingen og gi 
råd om konsekvensene av ny teknologi for 
militære operasjoner – trusler og muligheter og 
disruptive operative konsepter 
 

2. Bidra med vår teknologikompetanse i den 
langsiktige planleggingen der Forsvarets 
fremtidige materiellstruktur utvikles 
 

3. Utvikle ny teknologi og nye løsnigner sammen 
med Forsvaret og industrien for å dekke 
kapabilitetsgap i forsvarsstrukturen 

 
4. Ivareta nasjonal bestillerkompetanse ifm 

anskaffelser fra nasjonale og internasjonale 
leverandører av fosvarsmateriell 



Produkter i verdensklasse 

Presenter
Presentation Notes
Den industrielle veksten norsk forsvarsindustri har hatt og den posisjonen vi i Norge har fått som leverandør av svært konkurransedyktige, høyteknologiske produkter til et internasjonalt marked, den har kommet gjennom det tette samarbeidet mellom operative brukermiljøer i Forsvaret, forsknings- og utviklingsmiljøer hos FFI og hos industrien. Vi kaller det Trekantmodellen. Noen eksempler på internasjonalt konkurransedyktig forsvarsmateriell som har kommet ut av dette samarbeidet er illustrer her, de fleste av dere kjenner disse veldig godt, men de er verdt å nevne noen allikevel:NSM er nå integrert på norske fregatter og MTBer. Det er anskaffet av Polen, og skal utvikles videre for integrasjon på tyske mulitrollefartøy. I tillegg kommer utviklingskontrakten på JSM på F-35 som bevis på at norsk missilteknologi for øyeblikket er blant de internasjonalt ledende på markedet. Også US Navy vurderer anskaffelse av  NSM til sine nye fregatter. Vi må ikke glemme at dette er et resultat av en svært langsiktig nasjonal satsing på utvikling av missiler tilpasset operasjoner i norske forhold, som skriver seg helt tilbake til oppstarten av Terne-utviklingen på 50-tallet.Rakettmotor utviklingen som også spant ut av den tidlige satsingen på missilutvikling,  har blitt et industrieventyr for Nammo, som med sine løsninger har fått godt fotfeste på et svært proteksjonistisk amerikansk marked, i tillegg til å være leverandører til flere internasjonale missilleverandører som Diehl, MBDA og ikke minst KDA og vårt eget NSM.NASAMS:35 år etter at utviklingen av et bakkebasert luftvernsystemet startet, igjen initiert utifra behovet for luftvernskapasitet spesialtilpasset for norske forhold, har gitt Luftforsvaret et moderne luftvernsystem som er «benchmark» i NATO i innenfor sin kategori.Systemet er valgt av 13 nasjoner, og eksportinntekter så langt er på ca. 12 mrd. NOK.Hugin – verden beste dyptgående fjernstyrte undervannsfarkost for havbunnskartlegging, ble først utviklet for og finansiert av offshoreindustrien ifm utbyggingen av Vøringsplatået i Norskehavet. Senere ble teknologien videreutviklet for militære formål som minedeteksjon og minerydding, og den spiller nå en betydelig rolle ift helt nye konsepter for autonome minerydderoperasjoner. 



Spin-off fra militær teknologi til sivile anvendelser  

Fjernstyrte flytårn hjelper Avinor med å effektivisere driften av småflyplasser 
https://www.tu.no/artikler/norsk-missilteknologi-bak-verdens-storste-satsing-pa-
fjernstyrte-flytarn/193811 

Georadar fra FFI skal lete etter vann på Mars i NASAs neste Mars-
rover program 
https://www.tu.no/artikler/norsk-radar-klar-til-a-hjelpe-nasa-med-a-
finne-liv-pa-mars/445402 

Launch løsninger for sivile småsatellitter fra Andøy 
rakettskytefelt –rakettmotorteknologi utviklet ved Nammo 
https://www.tu.no/artikler/gjor-klart-for-historisk-oppskyting-med-norsk-
rakett-pa-andoya/441831 
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Presentation Notes
Den industrielle veksten norsk forsvarsindustri har hatt og den posisjonen vi i Norge har fått som leverandør av svært konkurransedyktige, høyteknologiske produkter til et internasjonalt marked, den har kommet gjennom det tette samarbeidet mellom operative brukermiljøer i Forsvaret, forsknings- og utviklingsmiljøer hos FFI og hos industrien. Vi kaller det Trekantmodellen. Noen eksempler på internasjonalt konkurransedyktig forsvarsmateriell som har kommet ut av dette samarbeidet er illustrer her, de fleste av dere kjenner disse veldig godt, men de er verdt å nevne noen allikevel:NSM er nå integrert på norske fregatter og MTBer. Det er anskaffet av Polen, og skal utvikles videre for integrasjon på tyske mulitrollefartøy. I tillegg kommer utviklingskontrakten på JSM på F-35 som bevis på at norsk missilteknologi for øyeblikket er blant de internasjonalt ledende på markedet. Også US Navy vurderer anskaffelse av  NSM til sine nye fregatter. Vi må ikke glemme at dette er et resultat av en svært langsiktig nasjonal satsing på utvikling av missiler tilpasset operasjoner i norske forhold, som skriver seg helt tilbake til oppstarten av Terne-utviklingen på 50-tallet.Rakettmotor utviklingen som også spant ut av den tidlige satsingen på missilutvikling,  har blitt et industrieventyr for Nammo, som med sine løsninger har fått godt fotfeste på et svært proteksjonistisk amerikansk marked, i tillegg til å være leverandører til flere internasjonale missilleverandører som Diehl, MBDA og ikke minst KDA og vårt eget NSM.NASAMS:35 år etter at utviklingen av et bakkebasert luftvernsystemet startet, igjen initiert utifra behovet for luftvernskapasitet spesialtilpasset for norske forhold, har gitt Luftforsvaret et moderne luftvernsystem som er «benchmark» i NATO i innenfor sin kategori.Systemet er valgt av 13 nasjoner, og eksportinntekter så langt er på ca. 12 mrd. NOK.Hugin – verden beste dyptgående fjernstyrte undervannsfarkost for havbunnskartlegging, ble først utviklet for og finansiert av offshoreindustrien ifm utbyggingen av Vøringsplatået i Norskehavet. Senere ble teknologien videreutviklet for militære formål som minedeteksjon og minerydding, og den spiller nå en betydelig rolle ift helt nye konsepter for autonome minerydderoperasjoner. 



Nasjonal sikkerhet og behovet for nasjonal forsvarsindustri 
Hvorfor trenger Norge å utvikle norsk  forsvarsteknologi: 
• Nasjonale sikkerhetsbehov har gjort det nødvendig med utvikling av 

forsvarsmateriell spesielt egnet for vår topografi, klima og 
geografiske plassering 

• Ofte finnes ikke egnet hyllevare tilgjengelig på markedet 
• Argumentet om burden-sharing tilsier at Norge må ha noe 

kompetanse og teknologi å tilby i NATO for å være attraktive 
samarbeidspartnere 
 

En levedyktig og kompetent nasjonal forsvarsindustri er nødvendig 
for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsinteresser og  ha en nasjonal 
beredskapsevne i krise og krig 
 
MEN: 
• Utvikling av nisjeprodukter i verdensklasse er krevende og 

hjemmemarkedet er ikke nok til å opprettholde en levedyktig industri 
pga små volum og mange tiår mellom leveransesykluser 

 
Hvordan lykkes vi: 
• Internasjonal markedsadgang helt avgjørende 
• Nært samarbeid mellom Forsvaret, FoU-miljøene og norsk 

forsvarsindustri  
• En målrettet forsvarsindustriell strategi bidrar til å posisjonere norsk 

teknologi og industri på internasjonalemarkeder 

Presenter
Presentation Notes
Innenfor noen prioriterte områder har Norge spesielle forhold som krever utvikling av nasjonale og tilpassede løsninger. Det har verken vært mulig eller kosteffektivt å kjøpe hyllevare i alle sammenhenger.Ca. 70% av alt materiell importeres fra utenlandske leverandører, leveres ikke av norsk industri. På større, komplekse systemer har det ofte vist seg at bestillerkompetanse i tidlig fase og kompetanse/kapasitet til test og verifisering av kvalitet og ytelse har vært helt vesentlig for å sikre maks operativ effekt og kostnadseffektive løsninger i et levetidsperspektiv.Ca 30% anskaffes i form av nasjonale løsninger, og nasjonale utviklingsløp har i en del miljøer fått et utfortjent dårlig og unyansert rykte som lite kostnadseffektive løsninger. Ved å gjennomgå utvalgte eksempler på nasjonale utviklingsprosjekter og/eller nasjonale anskaffelser der Trekantsamarbeiet har vært sentralt, håper vi å belyse flere spekter ved ulike former for anskaffelser. Målet er å bli bedre i stand til å ta riktige valg om anskaffelsesstrategi i fremtiden, og samtidig tilrettelegge for en anskaffelsesprosess som er tilpasset det vi ønsker å oppnå enten dette er bruk av nasjonale leverandører, internasjonalt materiellsamarbeid eller ren import av hyllevare-produkter.



Ulike anskaffelsesstrategier dekker ulike formål  

Internasjonalt materiellsamarbeid  

FFI Industri 

Forsvaret 

      

«Hyllevare» kjøp fra et internasjonalt marked (70%) Nasjonal materiellutvikling (30 %)  
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Presentation Notes
Forsvarets anskaffelser av materiell skal sikre våre militære styrker det beste utstyret, slik at Forsvarets oppdrag løses på en trygg og effektiv måte. Det er store beløp som investeres årlig i nytt forsvarsmateriell, og de store strukturelementene har lang levetid.  For å sikre kosteffektive løsninger som svarer på operative behov og styrker norsk forsvars- og beredskapsevne, ligger gode og grundige prosesser for prioritering og fremskaffelse til grunn.  Tilstrekkelige gode løsninger på Forsvarets materiellbehov vil ofte være tilgjengelig som hyllevare i et åpent, internasjonalt marked.  Over 70% av Forsvarets materiellinvesteringer er i dag slike anskaffelser. Materiellanskaffelser av moden teknologi og utprøvde produkter vil ha lavere risiko, og dermed større sannsynlighet for å bli gjennomført i henhold til planlagt tid og kostnad enn anskaffelser som krever større grad av utvikling og tilpasning, eller anskaffelser hvor flere land skal enes om felles krav og behov. Samtidig ligger det i sakens natur at anskaffelser av ren hyllevare ikke vil bidra til teknologisk overlegenhet. Dersom større strukturelementer skal anskaffes, vil det som regel være ønskelig å søke internasjonalt materiellsamarbeid for å dele kostnader og risiko. Da etablerer man samtidig en felles beredskap, og felles løsninger for drift og vedlikehold av materiellet gjennom levetiden. På den annen side kan ulikhet i landenes behov, krav og interesser gjøre det utfordrende å lykkes med internasjonalt materiellsamarbeid i praksis.I en del sammenhenger vil det være både naturlig og nødvendig å velge en nasjonal fremskaffelse av nytt forsvarsmateriell. Ofte har valget av slike materiellanskaffelser vært begrunnet i nasjonal sikkerhet, særskilte operative behov eller mangel på teknologi i markedet som tilfredsstiller norske behov. Andre ganger har nasjonal kompetanse blitt involvert tidlig i en anskaffelse fordi industrien sitter med god innsikt i teknologien og kan bidra med viktig bestiller-kompetanse og se nye løsninger. 



Teknologiske kompetanseområder 

Prioriterte teknologiske kompetanseområder danner fundamentet for 
samarbeidet mellom industrien og Forsvaret: 

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

– Systemintegrasjon 
– Autonome systemer 
– Missilteknologi 
– Undervannsteknologi 
– Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner og militært sprengstoff 
– Materialteknologi spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål 
– Levetidsstøtte for militære land-, sjø- og luftsystemer 
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Presentation Notes
Spisset ambisjonsnivå er ønskelig – tydeligere rasjonale for hvorfor det er viktig med nasjonal kompetanseForsvarsindustrielle analyser – tidlig fase adressere kritisk teknologi og kriterier for å velge nasjonal industri som leverandør, evnt. nasjonale utviklingsløp



Norske konkurransefortrinn for utvikling av forsvarsteknologi 

3. Høyt 
utdanningsnivå og 

high-tech 
samfunn 

2. Industri med 
avansert 

undervanns-
teknologi fra olje 

og gass 

1. Geopolitiske 
betydning og 

plassering krever 
spesialutviklede 
løsninger med 

høy kvalitet 

4. Lite 
byråkratisk 

samfunn styrker 
vår beslutnings-

evne 

5. Oversiktlig 
aktør-bilde i 

forsvarssektoren  
og industrien 

muliggjør smidige 
og raske 

innovasjonsløp 

6. FFI som 
hovedleverandør 
av militær FoU 
bidrar til god 

helhetsforståelse 
og synergier på 

tvers 

Presenter
Presentation Notes
Background:Large coastal areas and valuable resources in fisheries and oil an gas -> the need for maritime surveillance and technology for arctic operations in harsh environment.



Trekantmodellen versjon 1.0 

Forsvaret 

FFI Industrien 

Utvikling av 
kosteffektive løsninger 

for Forsvaret 

Anvendt forskning og utvikling 

Nasjonalt marked 

Internasjonalt marked 
 

Presenter
Presentation Notes
Hva er det som har gjort at det norske forsvaret og norsk forsvarsindustri har klar å ta posisjoner i et krevende, beskyttet, høyteknologisk forsvarsmarkedJeg skal forsøke å peke på noen av styrkene ved den norske Trekantmodellen som vi mener har vært nøkkel til suksess historisk sett, og som jeg mener bør foredles videre:Brukerdrevet innovasjon er et nøkkelbegrep. Det er hele veien Forsvaret operative evne og behov som er førende for hva som skal utvikles. Det tette samvirket FFI har med store deler av brukermiljøene i Forsvaret er ganske unikt for et forskningsinstitutt.  Forskere er med ut i felt og lærer om operative behov og utfordringer, de tester og tilpasser både eksisterende og nytt materiell. I mange sammenhenger er også industrien selv med ut i felt for test, evaluering og videreutvikling, og det fungerere som en veldig bra arena for å gi tilbakemeldinger og input til den videre utviklingen, noe som igjen sikre løsninger som er godt tilpassa brukernes behov. Teknologikompetansen på FFI benyttes også for å bidra ifm kravspekking, testing og verifisere av materiell anskaffet fra utenlandske leverandører. Ikke minst gir vi råd i forbindelse med implementering og utnyttelse av nytt materiell og teknologi i operasjoner.Prioritering og finanseringBehovet og verdien av langsiktig kompetansebygging forstås og anerkjennes i forsvarssektoren, og det finnes relativt gode muligheter for finansiering av langsiktige og grunnleggende teknologiutvikling.I tillegg har man satset på utvalgte nisjer og teknologiområder der Norge har hatt særnorske behov eller kompetansemessige fortrinn, noe som har vært en viktig faktor for å utvikle internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og utviklingsmiljøer og som gjør oss til ettertraktede samarbeidspartnere, både FFI og industrien. Gjennom vårt utstrakte internasjonale samarbeid i regi av NATO og EDA, men også bilateralt med amerikanske og britiske miljøer, får vi tilgang til kompetanse og teknologi der vi ikke selv prioriterer å være ledende. Det sikrer at vi både kraftsamler tilgjengelig midler og får mye ut av hver krone investert FoU, og evner å utvikle konkurransefortrinn.Tidlig dialog og rolleavklaringBåde industrien og FFI besitter teknologisk kompetanse som gjør oss til viktige rådgivere ift den langsiktige materiellutviklingen av Forsvaret, for deretter å kunne enten bidra til nasjonale utviklingsløp eller med kravspekking og bestiller-kompetanse. Det effektiv utnyttelse av nasjonale ressurser og spille på de kompetansemiljøene man har tilgjengelig, enten det finnes i Forsvaret, FMA, i forskningsmiljøene eller i industrien.Tillitsbasert samarbeid og ryddig rollehåndtering:Skal denne modellen fungere godt, er vi avhengig av stor grad av tillit og åpenhet mellom aktørene, og det har vi også i stor grad fått til i Norge relativt til andre nasjoner. Vi er en liten nasjonal, men høy grad av tillitt i samfunnet og til myndigheter og styrende organer. Det gir oss fordelen av å ha korte beslutningslinjer og relativt åpne beslutningsprosesser. Dette e ren styrke vi må forvalte og videreutvikle. Noen ganger kan de tette samarbeidsrelasjonene til industrien stille både FFI og FMA og Forsvaret i en vanskelig posisjon når vi senere skal være nøytrale rådgivere og kjøre ryddige prosesser ifm anskaffelser. Men dette er ikke unikt for Norge, så her er det mulig å finne gode løsninger for å håndtere dette også ifm tidlig samarbeid spesielt, og det har vi da også klart i mange tilfeller tidligere.MarkedsperspektivetVed å illustrere markedsperspektivet i denne figuren understrekes det at Trekantsamarbeidet primært er til for å sikre riktig og kostnadseffektivt materiell for det norske forsvaret. Samtidig har den norske forsvarsindustrielle strategien vektlagt at forsvarsprodukter også være internasjonalt konkurransedyktige fordi hjemmemarkedet i de fleste tilfeller blir for lite til at det er kosteffektiv å drive nasjonal utvikling  - enten betaler forsvaret uforholdsmessig mye for materiellet eller så er det ikke lønnsomt for industrien. Ingen av de tilfellene har man en bærekraftig forretningsmodell. 



Internasjonale utviklingstrekk 
• Sikkerhetspolitiske utfordringer og 

dynamisk aktørbilde 
• Europa sakker akterut på forsvars-

teknologisk utvikling  
• Press på konsolidering av europeisk 

forsvarsindustri 
• Forskning- og industriutvikling 

integreres i Europa (H2020 ->) 
• Sivil og militær FoU integreres tettere 

Utviklingstrekk som gir nye muligheter i Trekantsamarbeidet 

Forsvaret 

FFI Industrien 

Forsvarsteknologiske utviklingstrekk 
• Forsvarets operasjonelle konsept i endring 
• Sivil teknologiutvikling går raskt 
• Behov og muligheter for hurtig utvikling av 

løsninger for Forsvaret basert på 
tilgjengelig teknologi 
 
 

Nasjonale utviklingstrekk 
• Samfunnssikkerhet og totalforsvar styrkes 
• Økt vektlegging av nasjonal sikkerhet- og beredskapsevne 
• Økt satsing på innovasjon og industriutvikling sivilt 

 

Presenter
Presentation Notes
Samtidig er det en del eksterne utviklingstrekk som gjør at vi må følge med i timen og hele tiden utvikle dette trekantsamarbeidet.Teknologiske utviklingstrekk:Forsvarets operasjonelle konsept er I endring med påfølgende behov for ny teknologi for f.eks. targetingEksempler på områder der den sivile utviklingen går raskt:Autonomi, kunstig intelligens, stordata håndteringDistribuerte energiløsninger og batteriutvikling på fornybar- områdetKommunikasjonssatellitter og ulike overvåkingstjenester i space-domenePrinsipper og konsepter for åpen arkitektur og mer fleksible løsninger for oppgradering og videreutvikling av større systemerForsvaret etterspør også i økende grad løsninger og materiell som kan skaffes raskere og billigere , hvorav økt bruk av tilgjengelig sivil teknologi er ett av flere mulige tiltak for å lykkes med dette Internasjoanle utviklingstrekk:USA bruker nå 7 ganger mer på forsvarsrelatert FoU enn hele Europa til sammen. Jan Pie viste tall hvor Defence spending totalt er 3 ganger større i USA enn for hele Europa til sammen. Asia har allerede gått forbi Europa hva gjelder investeringer i Forsvarsrelatert FoU.EU ser et behov for konsolidering/restrukturering av forsvarsindustrien i Europa, og nye initiativer som European Defence fund, PESCO, EDIDP og EDRP kan få store konsekvenser for norsk forsvarsindustri og norsk forsvarsevne dersom vi ikke kommer med som fullverdige deltakere i disse programmene.Vi ser også at det i EU legges vekt på å integrere forsking og industriutvikling, og at sivil og militær FoU integreres tettere  Nasjonale utviklingstrekk: Økt innsats for å utvikle totalforsvarsevne i Norge,i kombinasjon med at nasjonal sikkerhets- og beredskapsevne vektlegges tyngre gjennom Stortingsmelding 9.Behovet for omstilling av norsk næringsliv grunnet nedgangen i olje- og gass virksomheten fremmer økt satsing på FoU og kommersialisering fra forskning sivilt. Her tror jeg personlig at forsvarssektoren mye å bidra med både ift innovasjonsmodellen vår, og ift spin-of muligheter fra militære teknologi til sikkerhetsindustrien spesielt, men også til andre sektorer i samfunnet.Samtidig er det et potensiale for at sivil industri i større grad enn tidligere kan bidra med sin teknologi og kunnskap for å møte Forsvarets behov for kompetanse, teknologi og innovasjon. Så her har vi et potensiale for dual use av teknologi begge veier. 



Trekantmodellen versjon 2.0 

«Tradisjonell» innovasjon og anskaffelser 
(strategy driven innovation)  

Langsiktighet og forutsigbarhet 
Tidlig rolleavklaring 

 
Brukerinvolvering 

Hurtigere innovasjonsløp 
(rapid innovation) 

Utnytte tilgjengelig teknologi 

Testing og eksperimentering 

SMB-samarbeid 

Mer sivil teknologi 

Fleksible anskaffelser  
(accelerated aquisition) 

Differensiere  

Desentralisere 

Bestillerkompetanse 

Digitalisere 

Nasjonale industri-lokomotiver med 
nasjonal underleverandørkjede 
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Presentation Notes
Versjon 2.0 av Trekantmodellen- hvordan bør den se ut?Vi må ta vare på styrkene ved den etablerte innovasjonsmodellen, men vi må legge til noe ekstra funksjonalitet til den. Dette har jeg forsøkt å illustrere ved hjelp av trekantene her, den mørkeblå representerer den tradisjonell Trekantmodellen og styrkene vd den som må videreføres. Den lyseblå representerer tilleggsfunksjonaliteten jeg mener vi må tilføre for å få en Trekantmodell versjon 2.0. Noen stikkord for den ekstra funksjonaliteten erØkt utnyttelse av tilgjengelig teknologiØkt samvirke med små og mellomstore industriaktører, både sivilt og innenfor forsvarsmarkedetOg vi tror at det å legge til rette for økt aktivitet der brukere, forskere og industrien jobber sammen på tilrettelagte arenaer for testing og eksperimentering med eksiterende og ny teknologi, er et effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp.Og så må dette suppleres med et mer fleksibelt anskaffelsessystem, som understøtter rask utvikling, anskaffelse og implementering på en smidigere og mer effektiv måte enn i dag. Igjen med inspirasjon fra amerikanske initiativer… Vi var heldig å få et eget møte med James Guerts, nå ansvarlig for utvikling og anskaffelse av alt materiell til US Navy, og en pådriver for innovative anskaffelsesprosesser i det amerikanske forsvaret. Han snakket om de fire D-er, og de tror jeg er like gyldige for oss, så her fritt oversatt til:Tilstrekkelig bestiller-kompetanse på alle nivåDifferensierte verktøy og metoder for anskaffelser av ulike typer materiellDesentralisert beslutningsmyndighet for å unngå falskehalser i beslutningssystemet oppover i systemetInnføring av digitaliseringsløsninger for å effektivisere samhandling, informasjonsdeling og dokumentasjon
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Trident Juncture demo 

Presenter
Presentation Notes
 SOF-prosjektet har et tett samarbeid med nye innovasjonsmiljøer på forsvarssiden i UK og US, og tester ut en del nye tilnærminger for problemløsning og utvikling  i samarbeid med sivile grundermiljøer og kompetansemiljøer. Skjer også i samarbeid med Innovasjon  Norge i Washington og Sillicon valley.Nært alliert samarbeid innovasjonsinitiativer gjør det mulig å hente inspirasjon, ideer og erfaring fra tilsvarende miljøer og nye måter å fremskaffe materiell og løsninger på – konkrete operative behov. SOF worx er ett av flere eksempler. Trident Juncture- demo av norskutviklet teknologi og demo av baseforsvar basert på å sette sammen ulike komponenter av tilgjengelig teknologi spesielt.Counter UAS-løsninger utvikles og gjennomføres etter litt av samme prinsippet, og er et typisk eksempel på en hurtig utvikling og anskaffelse også fra FMAs side. T&E står sentralt som verktøy og FDs industrimidler utnyttes som finansieringskilde. Typisk Trekantsamarbeid med tung brukerinvolvering, industri og forskningsmiljøer som jobber sammen i tidlig fase og integrert samarbeidsmodell.  FieldMade- en kontainerbasert løsning for 3D-printing av reservedeler i felt – nylig innvilget støtte fra FDs industrimidler støttet av Innovasjon Norge og private investorer for videreutvikling av konseptet. Blir demonstrert ifm TRDJ i høst. Varmedrakt basert på batteriteknologi fra FFI utvikles for MJK og dykkeroperasjoner. Kommer opp med unike løsninger som ikke finnes som hyllevare, og som må kommersialiseres gjennom en industriaktør dersom det skal kunne gjort tilgjengelig også for allierte styrker og et internasjonalt marked. Alle eksempler på en annen type innovasjon og materiellutvikling enn de store og langsiktige strukturelementer som NSM, NASAMS, Kystvaktfartøy osv. Allikevel viktige bidragsytere for å øke operativ evne i mange typer operasjoner. 



Oppsummering 

Hva har vi lyktes med? 
 
 
 
 
 
 
 
Hva må vi lykkes med fremover? 

 
 
 
 
 

Forsvaret 

FFI Industrien 

«Tradisjonell» 
innovasjon  
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Presenter
Presentation Notes
Hva har vi lyktes med?Tett og effektivt samarbeid mellom brukere, forskere og industrien bidrar til effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse som styrker norsk forsvarsevne Norge har i stor grad lyktes med å utviklet nisjeprodukter for norske forhold og behov, men for et internasjonalt markedDette er et resultat av at vi også har lyktes med langsiktig prioritering og finansiering av nasjonal kompetanse-, teknologi- og industriutviklingHva må vi lykkes med fremover?Øke innovasjonsevnen ved å videreutvikle Trekantmodellen, spesielt legge til rette for brukerdrevet og mulighetsdrevet hurtige innovasjonsløpDa må vi ta i bruk nye samarbeidsform og nye metoder for å lykkesVi tror også det ligger et uutløst potensiale i økt samvirke med sivile industriaktører og kompetansemiljøer for få tilgang til interessant teknologi og mobilisere en bredere aktørbase som kan bidra til å løse Forsvarets fremtidig oppgaverSkal vi sikre vår nasjonale sikkerhets- og beredskapsevne må vi også gjøre en felles innsats for å posisjonere norsk teknologi, industri på det europeiske og amerikanske markedet
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