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Norge 6.0

Hvordan verdensledende innovasjon skal skape neste versjon av 

Norge

Walter Qvam

President and CEO

KONGSBERG

Twitter: @WQvam



Det er faser i Norges historie kjennetegnet av 

svært modige beslutninger og stor handlekraft
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

- Harald Hårfagre 

samler Norge til ett 

rike – Slaget ved 

Hafrsfjord i 872.

- Grunnloven i 1814 

og industriell 

revolusjon 

gjennom 1800-

tallet.

- Unionsoppløsningen 

i 1905. 

- Etableringen av 

Hydro 1905.

- Parlamentarismen 

på slutten av 1800-

tallet med politiske 

partier og allmenn 

stemmerett.

- Oppbyggingen av 

etterkrigstidens 

Norge.

- Starten på reisen mot 

kompetanse-

samfunnet Norge

- «Oljealderen» fra 

slutten av 1969, frem 

til i dag og videre 

fremover.

Norge 6.0



Vi står foran starten på vår neste fase
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- “Norge 6.0” – hva skal kjennetegne det og hva må vi gjøre for 

å lykkes med denne omstillingen?

Norge 6.0



Norge 6.0 
Vi må skape den kunnskapsbaserte industrinasjonen Norge 

– og dette blir mulig over de neste 10-20 år!
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…fordi etablerte strukturer, konkurranseforhold og teknologier nå vil endres

fundamentalt

Norge 6.0



Konkurransedynamikken er i voldsom

endring
- topp 10-listen endres mye oftere
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Information Tech.

Consumer Disc.

Industrials

Materials

Financials

Health Care

Consumer Staples

Telecom

Energy

Utilities

1960                 1970                   1980                    1990                    2000                   2010

0.502+0.04Standard deviation1:

Source: BCG, KONGSBERG:

Norge 6.0



Globaliseringen og digitaliseringen utfordrer 

de etablerte strukturene og aktørene

Endringene gjennomsyrer allerede 

forbrukersektoren – nå står 

industrien for tur!

Korrelasjonen mellom størrelse 

og markedsandel er kraftig 

redusert
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Source: Compustat; BCG analysis
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Norge 6.0



Statistisk sett nærmer verden seg ett eller

flere disruptive teknologi-skift
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Energy storage

The Connectivity of 

Things

Automation of 

knowledge work

Advanced robotics

Renewable energy

Advanced 

materials

Advanced O&G 

exploration and 

recovery

Autonomous and 

near-autonomous 

vehicles

Norge 6.0



Norge 6.0

Norge er verdens mest digitaliserte land.  Hva kommer hun til å jobbe med?



“Big Data”, 3D printing, automatisering og

Tingenes Internett er fundamentale teknologiskift

Norge 6.0
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Internet

Sensors RFID

Internet of Things

Internet of KnowledgeSensor Networks

Intelligent Tags

Norge 6.0
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Vi kan etablere “Micro Factories” og bli

globalt konkurransedyktig..

Norge 6.0
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Vi kan bygge bedriftsnettverk for effektiv

utnyttelse av digital kompetanse og investeringer

Norge 6.0



Vi har erfart store disruptive bølger også før…..

Steve Sasson, 1975, Kodak

RoI = Risk of Ignorance…..

«Hvis bare KODAK visste hva KODAK vet…..»

Store teknologiske skift skaper enorme muligheter – og trusler….

Norge 6.0
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Vi er på vei inn i en ny industriell revolusjon…

…det skjer NÅ – og hvor er Norge?

Norge 6.0

GE Digital nettopp etablert. Tyskland har arbeidet i 10 år med dette….

Hvis noen fortsatt tviler på om dette skjer……….



Det er på tide å handle!
Norge har en kjempemulighet…og et svært

interessant utgangspunkt
• Kompetanse

• Omstillingsevne

• Finansielle ressurser

• «Den norske modellen»

• Samfunnsstrukturer som gir langsiktig forutsigbarhet

Norge 6.0

MEN: Historien viser at endring krever en nasjonal visjon, langsiktig strategi 

og sterk ledelse og styring – som i Norge 1.0  5.0!



Finne ut hva vi har!

Starte med kompetanseoppbygging

Systematisk stipendordning

Internasjonalt samarbeid

Verdensledende Virtuelt Campus

Test- og utviklingsfasiliteter

Tilgjengelighet for SMB

Et ambisiøst nasjonalt program over 25 år

•Bygge Norge 6.0

•Myndigheter, næringsliv, forskning, akademia, 

arbeidslivets parter

•Nasjonale virkemidler

•Involvering og eksperimentering

En nasjons fremtid blir ikke til………

…….den blir skapt 

2.0

4.0

5.0

6.0

1.0

3.0

Norge 6.0



Et verdensledende, virtuelt og sammenkoblet Campus 
- Utdanner Norge 6.0 kompetanse 

- Støtter virksomhetenes digitaliserings- og nyskapingsarbeid

Norge 6.0

Vi er vant med å tenke HVA skal vi selge, til hvem og hvorfor

Nå handler det mye mer om HVORDAN skal vi selge, produsere, yte service…

Da trengs ny og mer kompetanse, testanlegg, hjelpemidler, datakraft, etc

«Connecting the Dots»

Hvis bare Norge visste hva Norge vet…
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Et digitalt og industrielt kompetanseløft.

En langsiktig, systematisk og planmessig ledet reise. 

Dette er mulig – det er vår plikt å iverksette.

The Urgency of the Long Term

Norge 6.0



Key Opportunity Areas –

focuses Group long term innovation efforts

09.10.2015 WORLD CLASS - through people, technology and dedication Page 20

Innovate with KOG.mp4
Innovate with KOG.mp4


Leveraging maritime, offshore and defence

competencies to realize offshore fish farming
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Innovate with KONGSBERG



«An ocean of opportunities»
- Autonomi, kommunikasjon, fjernstyring

- Systemer, operasjoner, teknologi
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Looking at the customer’s challenge with

different eyes – leveraging our defence

technology competence
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Innovate with KONGSBERG

Remote Virtual Tower



Avinor’s utfordring – KONGSBERG’s løsning



Fjernstyrte tårn i nettverk
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Airport 1 Airport 2

Control Center

Multiple Remote Tower Operation

Airport 3



Løsning m/ 9

HD-kameraer

KONGSBERGs 

linjescannende 

løsning

Distanse 500 m Distanse 1000 m

Eksempler på kameraoppløsning

- hvordan vil en Piper Cub gjengis?

16 pixels across32 pixels across

54 pixels across108 pixels across



Tradisjonell løsning
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Demonstrert løsning

The Virtual Tower

4096 vertikale pixels

Roterende sensor hode



INNOVATE WITH KONGSBERG

Takk for oppmerksomheten!

Twitter:@WQvam


