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P
age 2Today, KONGSBERG essentially is a software, 

electronics and data corporation

TODAY WE ARE A LEADING TECHNOLOGY 

CORPORATION

24.09.2017

WORLD CLASS - through people, technology and dedication
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KONGSBERG MARITIME

KONGSBERG DEFENCE 

SYSTEMS

KONGSBERG PROTECH 

SYSTEMS

• Dynamic positioning

• “Full picture” integrated 

automation and control systems

• Hydro acoustic technologies

• Solutions for sustainable fisheries

• Autonomous underwater vehicles, 

underwater robotics

Global market leader within 

both offshore and merchant 

marine applications

• Missiles

• Air defence

• Command & control systems for 

land and naval applications

• Complex lightweight structures 

for the F-35

• Space technologies, satellite

services and surveillance

Modern product portfolio in 

growing defence and 

aerospace niches

• PROTECTOR RWS M151/M153

• MCT-30 medium caliber turret

• Other specialized remote 

weapon stations

Unrivalled global market leader 

in remote weapon stations

KONGSBERG DIGITAL

• An important step in the Group’s 

strategy for developing the next 

generation of digitalized products 

and services

• Building on existing software and 

simulation environments in 

KOGT and KM

• Group responsibility for 

developing new digital solutions 

and related technology alliances

A leading industrial software 

environment

KONGSBERG DIGITAL

I 2014 begynte vi å stille oss endel nye spørsmål: Hva vil digitalisering bety for  
KONGSBERG? Hvilke muligheter og trusler ser vi? Hvem andre tenker på dette?

Årsskiftet 2015/2016 etablerte vi Kongsberg Digital.....
Og så begynte vi å kalle inn til dugnad.....



Høsten 2017  - en unik, nasjonal satsing er 
en realitet. En dugnad.......



Disse står bak DigitalNorway –
Toppindustrisenteret  AS 

Strategiske medlemmer:



Aktivt samspill med myndighetene:
• Regjeringen trer inn som medlem i 

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret
• Senteret utnevnt til sekretariat for regjeringens 

digitale strategiprosess, DIGITAL21.



En formidabel endringskraft……
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Nye materialer

Mikro og nano-
elektronikk
-sensorer

Nanoteknologi

Fotonikk

Industriell bioteknologi

Programvare

Robotikk og
automatisering

Internet of Things

Virtuell/forsterket
virkelighet

Big Data

3D-Printing



The Digital Tsunami……
Is this time different? Yes it is!



KILDE: LYSE



Oppsummert - 1:
Digital teknologi er en enorm endringskraft.
� Sensorer installeres overalt

� Datakraft og lagring er blitt superbillig

� Kunstig intelligens og maskinlæring
treffer stadig nye arenaer



Oppsummert - 2:
Konkurransebildet forandres 
� Barrierene for å komme inn i nye markeder fjernes 

eller blir mye mindre. Oppstartsselskaper og 
selskaper fra andre bransjer blir konkurrenter.

� Geografiske grenser fjernes. Internasjonale 
selskaper blir konkurrenter.

� Skala blir enda viktigere. Marginalkost = 0



“The difficulty lies not so much in developing 
new ideas as in escaping from old ones.”
John Maynard Keynes 1883-1946
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7 14 16 12 17 16 18

Subject 
matter 
expertise Physical workData gathering

Data processingHuman 
interaction

Complex 
physical 
tasks

Manage 
others

Technical achievable level of automation, % of time used on activities that can be automated

Time spent across all industries, %

Low exposure Medium exposure High exposure

Source: McKinsey Global Institute analysis

Arbeidslivet forandrer seg....



Det er nå det skjer…….
�Næringslivet er inne i en voldsom endring

�Offentlig forvaltning har en transformasjons-oppgave
• Kompetansetilførsel er nødvendig
• Offentlig-privat samarbeid er avgjørende

�Offentlig sektor må benytte muligheten til norsk næringsutvikling
• Innovative kontrakter
• Strategisk utvikling og innkjøp

�Størrelse er ikke alltid avgjørende lenger
• SMB-ene har en gylden mulighet! 



Næringsstrukturen i Norge vil (og må) 
endres betydelig

Virksomheter basert på naturressurser 
(olje, gass, fiske, havbruk, kraft, 

turisme, stein, etc)

Virksomheter basert på høyt 
spesialiserte nisjer i internasjonal 

konkurranse

Mange sektorer

Virksomheter som 
betjener det lokale 
norske markedet 

(varehandel, offentlig 
forvaltning, logistikk, 
bygg og anlegg, etc)

Virksomheter basert på naturressurser (olje, 
gass, fiske, havbruk, kraft, turisme, stein, 

etc)

Virksomheter basert 
på høyt spesialiserte 
nisjer i internasjonal 

konkurranse 
(prosessindustri, 
forsvar, bil, etc)

Virksomheter som betjener 
det lokale norske markedet 

(varehandel, offentlig 
forvaltning, logistikk, bygg 

og anlegg, etc)



«Escaping from the old ideas....»
Tradisjonelle grenser viskes ut......

Vare-
produserende

Tjeneste-
produserende

Offentlig 
forvaltning og 

-tjenester

Privat 
tjenesteyting

Vare-
produserende

Tjeneste-
produserende

Offentlig 
forvaltning og 

-tjenester

Privat 
tjenesteyting



Konkurrentene kommer fra helt andre steder!

Det var ikke konkurransen fra e-avisen som traff mediabransjen.......
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«ROI»:

RETURN ON 
INVESTMENT

eller
RISK OF 

IGNORANCE

HVEM ER DE NYE, KANSKJE DELVIS 
UKJENTE KONKURRENTENE FOR 
NÆRINGSLIVET OG OFFENTLIG 

FORVALTNING I LIERNE?



Innovasjonsbegrepet får nytt innhold

Fra produkt til kjøps- og bruksopplevelse,

Fra pris + kvalitet til pris + kvalitet + image + bærekraft + opplevelse + tilhørighet + ....

INNOVASJON I 
KONKURRANSE 

MED ANDRE 
TILSVARENDE 

BEDRIFTER

INNOVASJON I KONKURRANSE 
MED ANDRE TILSVARENDE 

BEDRIFTER....
....OG ANDRE TEKNOLOGIER, 

....OG ANDRE 
FORRETNINGSMODELLER, 
....OG ANDRE BEDRIFTER



"Byggebransjen er et mekka for folk som 
har lyst til å robotisere"
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• Vaskerobot, fliserobot, 
skraperobot, malerobot, ... 

• Gründerne i nLink skal finne nye 
muligheter i byggebransjen



Digital samhandling og oppgavestøtte 
på kommunal akutt døgnenhet

Vi tror at dette systemet vil bidra til et 
gjennombrudd i Norge, fordi at det har gitt 
lavere kostnader, bedre effektivitet og 
produktivitet for kundene innen 
helsesektoren, begrunner juryen.





Innovasjon Norge har utnevnt fire miljøer til å lede 

Omstillingsmotor for digitalisering i 2018.

Sammen skal vi bistå norske SMB-er med 

kompetanseheving på feltet. Målet er at 

næringslivet bedre skal evne å utnytte 

forretningsmulighetene som ligger i ny teknologi.



Vi kan hjelpe din bedrift med:

• Innsikt i ny teknologi

• Innovasjonsprosesser

• Ledelse av omstilling

• Forretningsmodellering 

• Digital strategi

Hvordan foregår det? 

• Vi setter opp skreddersydde 
kompetanseløp

• Disse gjennomføres individuelt eller i 
større grupper

• Dere jobber i team ut fra egen 
forretningsmodell

• 35% av kostnadene – inkludert 
egeninnsats – dekkes av Innovasjon 
Norge



Til slutt: “It´s leadership, stupid – not technology!»

13.09.2018 DIGITALNORWAY 24

Evolusjon

Revolusjon

Evolution is «Survival of the Fittest»
The most agile, the most curious....

The most innovative



Takk for oppmerksomheten


