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• Utfordrende internasjonalt 

sikkerhetspolitisk miljø

• Norge og Vesten står ovenfor vanskelige 

økonomiske prioriteringer

• Klimakrisen vil påvirke alt og alle

• Framvoksende og banebrytende 

teknologi

Overordnede drivere for endringer



Fremvoksende teknologier kan endre måten vi driver krigføring

We must act differently in order to be able to pursue 

a highly technological and innovative future. If we 

continue to invest and develop capabilities in the way 

we do now, we will fall behind our competitors and 

adversaries.

We will accelerate the adoption of existing 

technologies at scale, pull through emerging 

technologies and innovation, being bolder and taking 

more risk, and find, nurture and fund research to 

allow us to develop generation after-next capabilities.

Science and technology strategy, MOD UK 2020



Norge skal beskytte store land og havområder med lite ressurser

• Begrenset antall militære kapasiteter

• Begrenset tilgang til militær personell

• Begrenset tilgang til kompetanse og 

teknologi nasjonalt

Vi må utnytte ressursene effektivt gjennom økt 

samarbeid og mangfold

Vi må utnytte teknologi for å løse oppgaver i 

fred, krise og krig mer effektivt

Teknologien må være tilpasset operasjoner i 

arktisk klima og norske forhold og behov



Hurtig utvikling av 

teknologiske løsninger som 

kan gi rask operativ effekt 

12 - 36 mnd.

Tidlig eksperimentering, med 

forsvar, industri og forskere 

tilstede

Fokus på teknologi og 

løsninger med høy 

modenhet

TRL > 5

ICE worx er FFIs innovasjonssenter for eksperimentering og konseptutvikling 



• Økt samarbeid og mangfold

• Koordinering og samordning av 

aktører og aktiviteter

• Forsvarets behov i sentrum

• Nasjonal næringsutvikling bidrar til økt 

sikkerhet og beredskap

• Norge og norsk teknologi er attraktive 

samarbeidspartnere i NATO 

• Gode muligheter for internasjonal 

markedsintroduksjon og eksport til 

nære allierte

Industri

ICE worx – en arena for nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Utdanning og 

forskning

SMB

Gründere

Kommune

Fylke

Alliert 

samarbeid 

SMB

Virkemiddel 

apparatet



Eksempler på eksperimentering med ny teknologi

Skudd-detektor

AUV UGV USV UAV

Bakkesensor Situasjonsforståelse og beslutningsstøtte



I ICE worx møtes operative behov og teknologiske muligheter

FFI OG  SIVIL FoU NÆRINGSLIV OG INDUSTRI

FORSVARETØke kunnskapen 

om Forsvarets 

behov

Øke tilfanget av ideer 

og kompetanse til 

Forsvaret 



Veien til samarbeid med ICE worx

Vi inviterer til ulike typer arrangementer:

• Utforskende – fagdager/tech-talks/Forsvarets behov

• Innhentende – digital speed-dates

• Problemløsende  - Hackathons og konkurranser

• Demonstrerende – test og eksperimentering 

• Utdannende – kurs, opplæring, metoder

ICE worx støtter i utforming av prosjektforslag 

og gir råd om finansieringsmuligheter
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ICE worx innovasjonsarenaer



Status for etablering av ICE worx

ICE worx innovasjonsarenaer
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Merkantil støtte

ICE worx prosjektportefølje Kunnskapsutvikling og erfaringslæring

=> Tillit til 

samarbeidet

=> Prioriterte 

problemstillinger

=> Effektiv 

eksperimentering 

og samhandling

=> Råd om 

virkemidler for å 

operasjonalisere 

politikken





“Vi gjør kunnskap og ideer 

til et effektivt forsvar”


